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Inleiding 

Dit gewondenspreidingsplan is gebaseerd op het gewondenspreidingsplan zoals 
vastgesteld in 2014. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn; 

� Kinderen (gedefinieerd als met een lichaamsgewicht < 50 kg.) worden apart 

benoemd in dit gewondenspreidingsplan. 

� Wanneer gewondenspreiding moet plaats vinden gaan de kinderen primair naar 

het UMCG.  

� Gewondenspreiding in de opgeschaalde zorg, dient aan te sluiten op de dag 
dagelijkse zorg. 

� Toedeling van gewonden in de dag dagelijkse zorg, is weergegeven in het 
Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). 

� Het UMCG schaalt primair op voor T1 en T2 slachtoffers, pas als het UMCG aan 

zijn maximale capaciteit zit, vindt spreiding naar andere ziekenhuizen plaats.  

� In het gewondenspreidingsplan zijn nu ook de ziekenhuizen in de aangrenzende 

regio’s opgenomen 

� Bij een overmaat aan gewonden kan het calamiteiten hospitaal in Utrecht worden 
ingeschakeld. Dit vindt plaats in overleg tussen de Algemeen Commandant 

Geneeskundige Zorg (ACGZ), het traumacentrum UMCG en de dienstdoende 
Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) van de meldkamer ambulancezorg. 

Dit gewonden spreidingsplan is ter vaststelling aangeboden aan het: 

ROAZ Groningen/ Drenthe  op 19 april 2016  

ROAZ Friesland  op 21 april 2016 

Bestuurlijk  ROAZ Noord Nederland  op 19 mei 2016 

 

2 Het gewondenspreidingsplan 

Bij de ontwikkeling van dit gewondenspreidingsplan is onder meer rekening gehouden 
met de ontwikkelingen op het terrein van de  traumazorg, de acute zorg en gewijzigde 

wetgeving. 

Met het volgende is rekening gehouden; 

� Uitbouw traumacentra 

� Sluiten SEH’s 

� Lateralisatie van zorg 

� Concentratie van zorg 

� Levelindeling SEH’s op het gebied van traumazorg naar aanleiding van visitatie  
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� Ontwikkeling MMT-zorg 

� Richtlijn opvang CBRN (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair ) slachtoffers  

� Triage van de traumapatiënt naar het meest geëigende ziekenhuis. 

� Wet op de veiligheidsregio’s en het van kracht worden van de Tijdelijke wet 

Ambulancezorg waardoor 

o Veranderd takenpakket GHOR 

o verantwoordelijkheden RAV voor de Grootschalige Geneeskundige Bijstand 

(GGB)  

 

3 Traumazorg anno 2016 

Een traumapatiënt gaat heden ten dage, al dan niet middels tussenkomst van het Mobiel 
Medisch Team, direct van de ongevalsplaats naar het ziekenhuis welke capabel is de 

patiënt op te vangen. De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie heeft een 
levelindeling gemaakt, naar aanleiding van de voorzieningen die aanwezig zijn. Zij heeft 

tevens gekeken of het personeel op de SEH’s voldoet aan de geformuleerde 
opleidingseisen. Middels de levelindeling is gepoogd een instrument te ontwikkelen om de 

juiste patiënt op het juiste adres  te behandelen naar aanleiding van de triage. Komt een 
patiënt in een ziekenhuis terecht welke niet geëigend is voor de desbetreffende patiënt, 

dan is adequate opvang en behandeling niet gegarandeerd wat zou kunnen leiden tot 
extra mortaliteit en morbiditeit. 

 

4 Triage ten behoeve van de gewondenspreiding bij een grootschalig 

incident 

Op het moment dat een patiënt het rampterrein verlaat, wordt  naar aanleiding van de 

secundaire triage (ook wel triage SORT1 genoemd) bepaald naar welk level ziekenhuis  
de patiënt vervoerd gaat worden. De doctrine van de MIMMS (major incident medical 

management and support )is de leidraad voor de triage. Deze triage gebeurt bij voorkeur 
door een MMT-arts.  Indien deze niet beschikbaar is door een 

ambulanceverpleegkundige. De taakverantwoordelijke transport van de Meldkamer 
ambulancezorg bepaalt vervolgens het ziekenhuis van bestemming, corresponderend met 

het level waarvoor de patiënt getrieerd is. Daarbij geldt dat het UMCG primair opschaalt, 
pas als het UMCG aan zijn maximale capaciteit zit van T1 en T2 patiënten, vindt spreiding 

naar andere ziekenhuizen plaats  

� Daarbij gaat een T1 met neurotrauma  patiënt naar een level 1 ziekenhuis. 

� Een T1  patiënt zonder neurotrauma naar een level 1 of 2 ziekenhuis indien dat 

laatste om capaciteitsredenen noodzakelijk is.  

� Een T2 gaat naar een level 2 of indien de capaciteit dat noodzakelijk maakt naar 

een level 3 ziekenhuis.  

                                           
1 Zie bijlage 2 
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� En een T3 gaat naar een level 3 ziekenhuis.  

De triage gebeurt aan de hand van de secundaire triage, welke gebeurt aan de hand van 
de Revised Trauma Score (RTS) zo nodig aangevuld met relevante anatomische 

informatie. Op basis van deze secundaire triage ontstaat de volgende indeling: 

RTS  12  = T3 

RTS  11  = T2 

RTS  1-10   = T1 

RTS 1-3  = T4 (indien ingesteld) 

 

Voor onderstaande type patiënten gelden aanvullende afspraken met betrekking tot de 
spreiding:  

Brandwonden patiënten 

Brandwondenpatiënten worden niet automatisch naar een brandwonden ziekenhuis 
getrieerd, wat inhoudt dat ze niet anders getrieerd worden dan de overige patiënten. Dit 

is conform de wens van de Nederlandse brandwonden centra. 

In Noord Nederland is daaraan de volgende afspraak toegevoegd; 

• Volwassen trauma patiënten die geïntubeerd zijn, worden gestabiliseerd in een 

level 1 ziekenhuis. 

• Kinderen die geïntubeerd zijn, of een instabiele ABCD hebben (RTS <12 of PTS ≤ 
10) gaan naar een level 1 ziekenhuis met kinder-intensive care. 

Bij een incident met meer dan 10 ernstige brandwonden patiënten wordt het  
Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten opgestart. 

Het protocol is als bijlage toegevoegd. 

Zwangere patiënten 

Zwangere patiënten gaan naar een ziekenhuis waar ook klinische obstetrie geboden 
wordt. 

Bij een zwangerschap van > 13 weken is dat minimaal een level 2 ziekenhuis. 

Kinderen 

Kinderen (gedefinieerd als kinderen met een lichaamsgewicht van < 50 kg.) die getrieerd 
worden voor een level 1 of 2 ziekenhuis gaan primair naar het UMCG of een ander 
Universitair Medisch Ziekenhuis met een kinder-intensive care.   
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CBRN slachtoffers 

Drie  ziekenhuizen hebben een SEH profiel acute intoxicatie voor het scenario waarbij 

zich 3-5 ‘chemische’ slachtoffers als gevolg van één incident binnen één uur op de SEH 
gepresenteerd moeten worden2.  

• UMCG Groningen; 

• MCL Leeuwarden; 

• Treant, locatie Scheper Ziekenhuis Emmen; 

Deze ziekenhuizen hebben voorzieningen voor decontaminatie. 

 

5 Inschakelen calamiteiten hospitaal te Utrecht 

Het calamiteiten hospitaal te Utrecht kan worden ingeschakeld bij veel slachtoffers, zie 
bijlage 4 Infokaart Calamiteitenhospitaal. Gelet op de afstand vanuit vele plekken in 

Noord Nederland, dient overwogen te worden of dichter bij huis in Duitsland niet even 
adequate opvang te realiseren is. Hiertoe treden de Algemeen Commandant 

Geneeskundige Zorg (ACGZ), het traumacentrum UMCG en de dienstdoende Medisch 
Manager Ambulancezorg (MMA) van de Meldkamer Noord Nederland in overleg. 

 

6 Communicatie 

Tijdens spreiding is afstemming tussen RAV (middels de taakverantwoordelijke transport) 
en de ziekenhuizen cruciaal. Wanneer het gewondenspreidingsplan in werking wordt 

gesteld, wordt aan de ontvangende ziekenhuizen medegedeeld op welk telefoonnummer 
de taakverantwoordelijke transport te bereiken is, ook geven de ziekenhuizen aan of zij 

te bereiken zijn via hun reguliere nummer van de SEH of een ander nummer. 

Bij spreiding wordt rekening gehouden met: 

• de actuele medische behandelcapaciteit (MBC) binnen de ziekenhuizen; 

• de specifieke zorgbehoefte van het slachtoffer; 

• de actuele beschikbare capaciteit aan ambulances; 

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) wordt geïnformeerd over het aantal slachtoffers 
per ziekenhuis en hun de triage klasse, welke door de RAV vervoerd zijn.   

                                           
2 Richtlijn opvang CBRN besmette slachtoffers Acute Zorg Netwerk Noord Nederland juli 2012 (deze spreekt  

ook nog van de inmiddels vervallen SEH van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, locatie Delfzicht). 
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7 Gewondenspreiding naar behandelcapaciteit 

 

Spreiding T1 

Spreiding gebeurt op basis van de eerder genoemde uitgangspunten en de 

behandelcapaciteit van de ziekenhuizen, zoals weergegeven in onderstaande tabel. De 
opgegeven aantallen zijn bevestigd in het ROAZ en gelden alleen voor de opgeschaalde 

situatie voor T1 slachtoffers3.  

Naam ziekenhuis Level4 Behandelcapaciteit 

eerste uur 

Behandel 

capaciteit 

tweede uur 

UMCG 1 3 6 

Martini Ziekenhuis 35 2 4 

OZG locatie Winschoten 3 1 1 

Treant locatie Refaja 
Ziekenhuis 

3 1 1 

Medisch Centrum 
Leeuwarden 

2 2 4 

Nij Smellinghe Drachten 3 1 2 

Antonius ziekenhuis Sneek 3 1 2 

Tjongerschans 

Heerenveen 

3 1 2 

Wilhelmina Ziekenhuis 
Assen 

3 1 2 

Treant locatie Scheper 

Ziekenhuis, Emmen 

3 1 2 

Treant locatie Bethesda 
Hoogeveen 

3 1 2 

                                           
3 Aan dit plan wordt in het najaar 2016 een bijlage toegevoegd met de gemaakte afspraken over de 

multitrauma patiënten voortkomend uit het advies dat op dit moment door de Werkgroep Multitrauma Noord 
Nederland wordt opgesteld.  

4 De Regionale Visitatie Commissie (RVC) in Noord Nederland signaleert dat de levelindeling (level 2 en 3) niet 
meer goed functioneert als instrument om de instroom en spreiding van patiënten te sturen, zowel in de 

dagelijkse praktijk als tijdens een opgeschaalde situatie (zoals aangegeven in het gewondenspreidingsplan). Uit 
Brief RVC aan NVT d.d. 22.04.2016. 

5 Uit rapportage Visitatie 2016: het Martini ziekenhuis voldoet (ruimschoots) aan het level 3 niveau.  
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Diakonessehuis Meppel 3 1 2 

Isala kliniek Zwolle6 1 3 6 

Ropcke-Zweers Ziekenhuis 
Hardenberg  

3 1 1 

Medisch Centrum Alkmaar 1 2 6 

Westfries Gasthuis Hoorn 2 1 4 

Gemini ziekenhuis Den 

Helder 

3 1 2 

IJsselmeer ziekenhuis 
Lelystad 

3 1 1 

Traumacentrum Rheine regionales 
Traumazentrum  

1  

Meppen Überregionales 

Traumazentrum 

3  

Rheine en Meppen zijn in deze tabel meegenomen waarbij opgemerkt moet worden dat 
ten tijde van een grootschalig incident met hen afstemming moet plaats vinden over het 

aantal patiënten welke zij kunnen ontvangen. De Duitse ziekenhuizen kennen een andere 
level indeling dan de Nederlandse, in de tabel is onverkort de Duitse levelindeling 

weergegeven. 

Spreiding T2 en T3 

Spreiding van T2 en T3 patiënten vindt plaats op basis van de beschikbare 

behandelcapaciteit in Ziekenhuizen in de regio Noord Nederland.  

  

8  Samenvatting taken en verantwoordelijkheden: 

• MMT/ambulanceverpleegkundige triage categorie bepalen aan de hand van de 

secundaire triage 

• Taakverantwoordelijke transport van de meldkamer spreiding van patiënten op 
basis van de triage categorie 

• UMCG, eerste ziekenhuis dat volledig opschaalt 

 

                                           
6 Isala Kliniek Zwolle is een level 1 Traumacentrum, zonder Kinder Intensive Care 
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Bijlage 1 gewondenspreidingsplan: praktische afspraken 

Deze bijlagen bevatten praktische afspraken vastgesteld op basis van het gewondenspreidingsplan 

in de diverse regionale platforms. Deze praktische afspraken worden niet aan het ROAZ 

voorgelegd. 

1. Afspraken algemeen 

Meldkamer ambulancezorg:   - coördinatie gewondenspreiding op basis van de triage 

MMT /ambulanceverpleegkundige:  - triage op rampterrein 

UMCG:     - primaire opvang van T1 slachtoffers o.b.v. 

         behandelcapaciteit 

- Opvang locatie voor kinderen met een  

   lichaamsgewicht< 50kg 

Overige ziekenhuizen:   - opvang van slachtoffers o.b.v. behandelcapaciteit 

2. Communicatie 

a. Contactgegevens Meldkamer 

invoegen 

b. Contactgegevens  SEH’s ziekenhuizen 

invoegen 

c. Contactmomenten  

invoegen 

 

 

3. Slachtofferinformatie 

Samenvatting met praktische afspraken invoegen (wie, wat waar)? 

4. Overige 

a. Vervoer Ebola (verdachte) patiënt 

invoegen 
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Bijlage 2 triage SORT 
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Bijlage 3 Spreiding brandwonden 

 
 Versie: 12 maart 2014, Openbaar 1  

 
Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden 

Incidenten, openbaar  
 
Doelstellingen:  
Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft 
twee doelstellingen en kent derhalve twee processen:  

• Het waarschuwingsproces beoogt een tijdige waarschuwing van de 
brandwondencentra;  

• Het coördinatieproces beoogt een adequate opschaling en coördinatie voor 
inzet van Brandwonden Triage Teams (BTT’s). Deze BTT’s kunnen op verzoek van 
ziekenhuizen waar brandwondenpatiënten zijn opgenomen ter plaatse adviseren 
over triage, behandeling en eventueel doorverwijzen van brandwondenpatiënten 
naar brandwondencentra.  

Dit protocol en daarmee de twee processen zullen alleen in werking treden bij een 
incident met 10 of meer brandwondenslachtoffers.  
 

Uitwerking:  

Dit protocol sluit aan op bestaande protocollen die worden gebruikt binnen het 
preklinische Landelijk Protocol Ambulancezorg en de klinische Emergency Management of 
Severe Burns (EMSB) setting. Deze protocollen schrijven voor dat slachtoffers met 
brandwonden vervoerd moeten worden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met 
Spoedeisende Hulp-functionaliteit om daar conform het gangbare EMSB-protocol te 
worden gestabiliseerd.  
 
Bij vragen over of escalatie van de behandeling van een brandwondenslachtoffer wordt 
veelal contact gelegd met een brandwondencentrum. Zolang het hierbij gaat om een 
beperkt aantal gevallen is coördinatie niet noodzakelijk.  
 
Incidenten met 10 of meer brandwondenslachtoffers hebben een dusdanige impact op de 
hulpverlening rondom brandwondenzorg, dat schaarste ontstaat aan expertise en 
middelen. Om te zorgen dat deze schaarste aan expertise en middelen optimaal wordt 
ingezet ten behoeve van de brandwondenslachtoffers, zal worden opgeschaald naar een 
landelijke coördinatiestructuur. De werkwijze van deze landelijke coördinatiestructuur 
staat beschreven in dit LPCGBI.  
 

Partijen:  
Bij het LPCGBI zijn betrokken:  

• Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis in Groningen  
• Brandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk  
• Brandwondencentrum Maasstadziekenhuis in Rotterdam  
• Nederlandse Brandwonden Stichting  
• Meldkamer Ambulancezorg Kennemerland (MKA Kennemerland)  
• Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)  
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In dit protocol zijn de volgende processtappen te onderscheiden:  
 
Het waarschuwingsproces:  

1. Tijdens of na een incident met mogelijk 10 of meer brandwondenslachtoffers 
wordt de MKA Kennemerland door de MKA van de rampregio gewaarschuwd. Ook 
kan een melding bij het LOCC en/of een brandwondencentrum (BWC) 
binnenkomen vanuit de getroffen regio.  

2. De inhoud van de waarschuwing bevat minimaal de rampregio, het verwachte 
aantal slachtoffers met brandwonden en de aard en omvang van de calamiteit.  

3. Deze 3 partijen informeren vervolgens elkaar. Het brandwondencentrum behorend 
bij de getroffen regio conform het overzicht in bijlage 2 dient gebeld te worden. 
Dit brandwondencentrum informeert en overlegt met de andere 
brandwondencentra.  

4. Het LOCC start het informatieproces om de situatie nader te duiden.  
5. Het LOCC deelt het situatiebeeld met MKA Kennemerland, BWC’s en eventuele 

overige betrokken partners zoals veiligheidsregio’s, het Nationaal Crisis Centrum, 
etc.  

6. BWC’s maken kenbaar wie in dit geval optreedt als coördinerend BWC (vanaf dat 
moment BWC I geheten).  

Op basis van dit informatieproces treffen betrokken organisaties hun voorbereidingen. In 
geval van gelijktijdigheid op basis van “best effort”.  
 
Het coördinatieproces:  

1. Ziekenhuizen maken conform reguliere procedures (Ziekenhuis Rampen Opvang 
Plan) hun specialistische brandwondenhulpvraag kenbaar aan één van de 
brandwondencentra.  

2. De brandwondencentra registreren de hulpvragen vanuit de ziekenhuizen in de 
online applicatie “Slachtofferregistratiesysteem BWC”. De geregistreerde 
gegevens bevatten informatie over het aantal slachtoffers per locatie en, zo 
mogelijk, gegevens omtrent naam, geboortedatum, geslacht en het percentage 
verbranding.  

3. BWC I bepaalt, op basis van de informatie in de online applicatie, welke 
brandwondenslachtoffers in welke ziekenhuizen bezocht dienen te worden.  

4. BWC I neemt de coördinatie op zich voor het samenstellen en inzetten van BTT’s. 
Daarnaast werkt BWC I een triage planning uit en zorgt zij ervoor dat de BTT’s 
gebrieft worden over hun inzet.  

5. BWC I informeert het LOCC over:  
a. De inzet BTT’s;  
b. Het aantal te bezoeken instellingen;  
c. Het aantal te bezoeken slachtoffers;  
d. Eventuele bijzonderheden.  

6. In opdracht van het LOCC organiseert de Coördinator Gewondenvervoer (CGV) 
Kennemerland het vervoer van de BTT’s via Meldkamer Kennemerland, Noord-
Nederland en/of Rotterdam-Rijnmond, koppelt dit terug aan het LOCC en laat zich 
zo nodig door het LOCC ondersteunen bij schaarste.  

7. Het LOCC informeert BWC I over de bijzonderheden met betrekking tot vervoer 
van de BTT’s.  

8. Bij inzet zijn de BTT’s zelf verantwoordelijk voor:  
a. het onderhouden van de communicatielijnen met BWC 1 en MKA 

Kennemerland gedurende de triageronde langs de ziekenhuizen;  
b. het bevestigen van vertrek en aankomst bij een ziekenhuis aan MKA 

Kennemerland;  
c. het informeren van de MKA Kennemerland bij beëindiging van de 

triageronde;  
d. het rapporteren van de bevindingen aan BWC I per afgelegd triagebezoek.  
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9. Het LOCC informeert de Directeur Publieke Gezondheid 
(DPG) van de getroffen regio over alle uitgevoerde acties 
onder punt 5 en 6.  

10. BWC I bepaalt op basis van de uitkomst van de triagerondes van de BTT’s welke 
slachtoffers naar een BWC vervoerd moet worden en welk BWC.  

11. BWC I informeert MKA Kennemerland na de triagerondes over:  
a. Gegevens van secundair naar BWC’s te vervoeren slachtoffers;  
b. Instellingen waar het transport begint;  
c. Instellingen waar het transport eindigt;  
d. Urgentie waarmee het transport dient te worden uitgevoerd;  
e. Alle benodigde bijzonderheden.  

12. De MKA Kennemerland doet vervoersverzoeken aan de regionale MKA o.v.v.:  
a. Instellingen waar het transport begint;  
b. Instellingen waar het transport eindigt;  
c. Gegevens van te vervoeren slachtoffers;  
d. Urgenties;  
e. Overige bijzonderheden;  
f. Afspraken m.b.t. einde rit.  

13. De regionale MKA informeert MKA Kennemerland over einde rit(ten) bij secundair 
vervoer.  

14. MKA Kennemerland houdt hier een actueel overzicht van bij en deelt dit na afloop 
met het BWC I.  

15. Aan het eind van de triageronde evalueert BWC I de inzet met het LOCC, waarbij 
een totaaloverzicht gedeeld wordt van slachtoffers inclusief de instellingen waar 
deze zijn opgenomen.  

16. Tot slot zorgt het LOCC voor overdracht van alle relevante informatie aan de DPG 
van getroffen regio.  

 
Vragen:  
Indien u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft over dit protocol, dan kunt u terecht 
bij de Brandwonden Stichting via baardenburg@brandwondenstichting.nl.  
Voor acute operationele vragen kunt u terecht bij het LOCC op 0343-536953.  
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Bijlage 1: Lijst met gebruikte afkortingen  

 
BTT Brandwonden Triage Team  
BWC Brandwondencentrum  
BWC I Brandwondencentrum met coördinerende rol  
CGV Coördinator Gewondenvervoer  
DPG Directeur Publieke Gezondheid  
EMSB Emergency Management of Severe Burns  
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  
GMS Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem  
LCMS Landelijk Crisis Management Systeem  
LOCC Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum  
LPCGBI Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten  
MKA Meldkamer Ambulancezorg  
MPC Multi Proces Coördinator  
NCC Nationaal Crisis Centrum  
SEH Spoedeisende Hulpafdeling  
 
Bijlage 2: Regio-indeling  

 
BWC Groningen, Martini Ziekenhuis  
Veiligheidsregio’s: 01 Groningen, 02 Fryslân, 03 Drenthe, 04 IJsselland, 05 Twente, 06 
Noord- en Oost-Gelderland, 07 Gelderland-Midden en 08 Gelderland-Zuid  
BWC Beverwijk, Rode Kruis Ziekenhuis  
Veiligheidsregio’s: 09 Utrecht, 10 Noord-Holland-Noord, 11 Zaanstreek-Waterland, 12 
Kennemerland, 13 Amsterdam-Amstelland, 14 Gooi- en Vechtstreek en 25 Flevoland  
BWC Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis  
Veiligheidsregio’s: 15 Haaglanden, 16 Hollands-Midden, 17 Rotterdam-Rijnmond, 18 
Zuid-Holland-Zuid, 19 Zeeland, 20 Midden- en West-Brabant, 21 Brabant-Noord, 22 
Brabant-Zuidoost, 23 Limburg-Noord en 24 Zuid-Limburg  
 
Bijlage 3: Vervoersafspraken  

 
Het LOCC verzoekt via CGV Kennemerland om vervoer van BTT’s van Groningen, 
Beverwijk en/of Rotterdam naar verzoekende ziekenhuis(en). CGV verzoekt MKA Noord-
Nederland, Kennemerland en/of Rotterdam-Rijnmond om vervoer van het leverende BWC 
naar het verzoekende ziekenhuis. Over dit vervoer zijn afspraken gemaakt met de 
GHOR-bureau’s van de veiligheidsregio’s waarin de brandwondencentra zich bevinden. 
Indien het verzoek aan de MKA’s niet gehonoreerd kan worden zal het LOCC en de MPC 
naar “best effort” voor alternatief vervoer zorg dragen.  
 
Bijlage 4: Communicatie  

 
Alleen intern gepubliceerd. 
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Bijlage 5: Operationele testen  

 
Het LOCC, de MPC en de BWC’s krijgen op elke eerste maandag van de maand om 14.00 
uur een controle via de telefoon van de brandwondenstichting. Dit om na te gaan of de 
telefonische bereikbaarheid nog klopt en het inloggen in het 
Slachtofferregistratiesysteem BWC nog werkt.  
Er zal gevraagd worden om de applicatie voor registratie van brandwondenslachtoffers op 
te starten. Dit door de werkinstructie Slachtofferregistratiesysteem BWC hieronder te 
volgen  
Via de mail dien je te laten weten aan de brandwonden stichting of dat het opstarten 
gelukt is of niet. E-mailadres: baardenburg@brandwondenstichting.nl   
 
Bijlage 6: Werkinstructie slachtofferregistratiesysteem BWC  

 
Alleen intern gepubliceerd.  
 
Bijlage 7: Stroomschema’s waarschuwingsproces en coördinatieproces  

 
Volgen nog. 
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Bijlage 4 
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