Veelgestelde vragen en antwoorden over de rampoefening
Waarom houdt Reinier de Graaf rampoefeningen?
Om ons ziekenhuis goed voor te bereiden bij rampsituaties adequate hulpverlening te geven is
regelmatig oefenen en controleren van procedures en protocollen noodzakelijk. Dit is dan ook een eis
van de Inspecteur van Volksgezondheid.
Hoewel we uit ervaring weten snel en kundig de slachtoffers van een ramp te kunnen behandelen zijn
er altijd verbeterpunten. De oefeningen zijn erop gericht deze verbeterpunten op het spoor te komen.
Indien noodzakelijk kunnen protocollen vervolgens worden aangepast.
Waar en wanneer vindt de oefening plaats?
De rampoefening vindt plaats op woensdag 6 november 2013 op het parkeerterrein van het B-gebouw
aan de Reinier de Graafweg. De oefening start om 13.00 uur en zal uiterlijk tot 16.30 uur duren. Aan
de oefening wordt door diverse afdelingen van ons ziekenhuis meegewerkt.
Wat is het doel van de oefening van 5 en 6 november 2013?
Bij elke rampoefening worden vooraf specifieke doelen gesteld. Het doel van de oefening op 5
november is om procedures op elkaar af te stemmen en te ervaren hoe de verschillende organisaties
elkaar aanvullen, zodat men tijdens een daadwerkelijke crisis adequaat kan optreden.
Op 6 november is het doel vooral inzicht te krijgen in de opvang en behandeling van een grote
toestroom van zogenaamde T3-slachtoffers. Dit is een patiëntencategorie die minder urgent
spoedeisende hulp nodig heeft. Verder is het doel inzicht te krijgen in de samenwerking tussen
verschillende afdelingen bij een opgeschaalde situatie, de samenwerking met de huisartsen en het
RAV en de ingebruikname van het slachtofferregistratiesysteem.
Waarom oefenen jullie op 6 november met de opvang van T3-slachtoffers?
Juist bij deze groep gaat het om grote aantallen, die vaak op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis
komen. Dit zet een grote druk op de spoedeisende hulp. We oefenen hoe onze zorgverleners de grote
groep patiënten opvangen, registreren en voorzien van de juiste zorg.

Wat is triage?
Triage is het beoordelen van patiënten in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de
verwondingen of ziektebeeld. Het doel is om prioriteiten te stellen en te bepalen welke patiënten het
eerste medische hulp nodig hebben en welke patiënten korte of lange tijd kunnen wachten op hulp. De
classificaties zijn:
T1: instabiele slachtoffers
Gewonden wier leven onmiddellijk wordt bedreigd door geblokkeerde ademwegen en / of door
stoornissen van de ademhaling en / of circulatie.
T2: stabiele slachtoffers te behandelen binnen 6 uur
Gewonden wier leven na enkele uren wordt bedreigd door geblokkeerde ademwegen, stoornissen van
de ademhaling en / of circulatie of die gevaar lopen op ernstige infecties of invaliditeit, wanneer zij niet
binnen 6 uur na oplopen van het letsel worden behandeld.
T3-gewonden: stabiele slachtoffers
Gewonden die niet bedreigd worden door een geblokkeerde ademweg, stoornissen van de
ademhaling en / of circulatie, ernstige infectie of invaliditeit. T3-patiënt wordt ook wel geclassificeerd
als: ‘lopende patiënt zonder levensgevaarlijke wonden’.

T4: niet te stabiliseren slachtoffers
Gewonden, bij wie onder de gegeven omstandigheden de ademweg niet kan worden vrijgemaakt en
vrijgehouden, de ademhaling niet kan worden veiliggesteld, bloedingen niet tot staan kunnen worden
gebracht en shock niet toereikend kan worden bestreden.

Kan ik op de hoogte blijven van de rampoefening?
Ja, dat kan. Reinier de Graaf zal op haar twitterkanaal @RdGziekenhuis met regelmaat updates
geven over het verloop van de rampoefening. Daarbij wordt gebruik gemaakt van #RdGziekenhuis en
#rampoefening.
Informatie kunt u ook vinden op de website van Reinier de Graaf: www.reinierdegraaf.nl.
Welke afdelingen van Reinier de Graaf werken mee aan deze rampoefening?
Aan deze oefening werkt een groot aantal afdelingen mee:
Spoedeisende hulp;
Operatiekamers;
Anesthesiologie;
Intensive care;
Verpleegafdelingen Short Stay, GE-Chirurgie, Traumatologie, Interne Geneeskunde en Cardiologie;
Poliklinieken Orthopedie en Chirurgie;
Geestelijke verzorging;
Beveiliging.
Deelname aan de oefening door deze afdelingen heeft geen enkel effect op de (snelheid van)
behandeling van patiënten die met spoed hulp nodig hebben.
Waarom wordt geoefend in legertenten?
We maken gebruik van legertenten, zodat de zorg binnen de muren van het ziekenhuis op de
vertrouwde manier door kan gaan. In de legertenten worden de verschillende afdelingen op
realistische wijze nagebootst.
Kan ik een kijkje nemen in de legertenten?
Nee, dit is helaas niet mogelijk.
Wel is het mogelijk om delen van de andere oefeningen van ‘Samen Sterker’ van dichtbij mee te
maken:
4 november: static show in Bodegraven-Reeuwijk
Op maandag 4 november zal op de parkeerplaats van Het Reeuwijkse Hout veel materieel van de vier
veiligheidsregio’s, Defensie, Nederlands Rode Kruis, Dares en Reddingsbrigade Nederland te zien zijn
in een ´static show’. Bezoekers zijn welkom vanaf 13.30 uur.
6 november open dag logistiek centrum Defensie, Lekkerkerk
Op woensdagmiddag 6 november organiseren de militairen een open dag op de oude ijsbaan in
Lekkerkerk (Weidelaan 55). Tijdens deze middag kunnen belangstellenden van 13.00-16.00 uur
kennismaken met de militairen en inzicht krijgen in de werkzaamheden die ze verrichten. De toegang
tot de open dag is kosteloos en toegankelijk voor iedereen.
Hoeveel mensen werken aan de rampoefening mee?
In totaal wordt aan de rampoefening meegewerkt door 60 LOTUS-slachtoffers, 30 figuranten (familie)
en circa 60 medewerkers van Reinier de Graaf.
Hoe vaak worden rampoefeningen gehouden?
Reinier de Graaf oefent jaarlijks om goed voorbereid te zijn op een crisis. Tijdens oefeningen wordt
gekeken of de verschillende autoriteiten en hulpverleners goed met elkaar samenwerken, of de juiste

besluitvormingsprocedures gevolgd worden en hoe bijvoorbeeld de onderlinge informatievoorziening
verloopt. Door dit soort zaken te oefenen kan er goed gereageerd worden in het geval er zich echt een
crisis voordoet.
Wat zijn LOTUS-slachtoffers?
LOTUS-slachtoffers zijn vrijwilligers die na het volgen van een opleiding slachtoffers uitbeelden bij
oefeningen van hulporganisaties. De vrijwilligers beelden zo waarheidsgetrouw mogelijk bepaalde
ziekten of verwondingen uit. Met hun spel helpen zij hulpverleners bij oefeningen zo dicht mogelijk bij
de realiteit te komen.
Wat is de GHOR?
De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie,
aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, en met de advisering van overheden en
andere organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening. De GHOR maakt samen met de
regionale Brandweer deel uit van de veiligheidsregio Haaglanden.
Meer informatie over de GHOR vindt u op: www.ghor.nl .
Wat is ZiROP?
ZiROP is de afkorting van Ziekenhuis Rampen Opvang Plan. Het is het volgens een bepaalde door
het ministerie van VWS opgestelde plan waarin wordt beschreven hoe door het ziekenhuis moet
worden gereageerd op een ramp om de te verwachten stroom slachtoffers optimaal te kunnen
behandelen.
Kan ik gewoon naar het ziekenhuis komen tijdens de oefening?
Jazeker. We maken gebruik van legertenten, zodat de zorg binnen de muren van het ziekenhuis op de
vertrouwde manier doorgang kan vinden. Houdt u er wel rekening mee, dat u bij een bezoek aan het
B-gebouw mogelijk wordt doorverwezen naar een alternatieve parkeerplaats. Deze bevindt zich op
hetzelfde terrein.
Is er een langere wachttijd op de spoedeisende hulp tijdens de oefening ?
De oefening heeft geen enkel effect op de (snelheid van) behandeling van patiënten die met spoed
hulp nodig hebben. Als het vanwege een echte calamiteit nodig zou zijn, dan kan de oefening worden
afgeblazen en zijn alle zorgverleners beschikbaar voor echte inzet.
Wat is ‘Samen Sterker’
Samen Sterker is de naam van de grote crisisoefening, waaraan vier Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s
(Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid), samen met eenheden
van Defensie, de waterschappen en hoogheemraadschappen in Zuid-Holland en de provincie ZuidHolland deelnemen. Dit vindt plaats van 28 oktober tot en met 8 november (week 44 en 45).
In deze oefening werken verschillende partners op het gebied van openbare orde en veiligheid samen
om een crisissituatie te bestrijden. Deze oefening is bedoeld om procedures op elkaar af te stemmen
en te ervaren hoe de verschillende organisaties elkaar aanvullen, zodat tijdens een echte crisis
adequaat kan worden opgetreden.
Voor meer informatie kijk op: www.vrh.nl

