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1. Diverse gezondheids- en zorgaspecten in deze crisis

2. Crisisstructuur en mijn rol

3. Meenemen in de gebeurtenissen

4. Persoonlijke indrukken

5. Leerpunten



Tijdens hoogwater Als water weg is

Rechtstreekse gezondheidseffecten door blootstelling aan :

Water

 Bacteriën en virussen in het water

 Chemische stoffen in het achtergebleven slib



Tijdens hoogwater Als water weg is

Indirecte gezondheidseffecten door:

 Stress, angst en financiële zorgen

 Lange periode niet in eigen huis/zorginstelling

 Ingewikkelde schadeafwikkeling

Oplopen corona tijdens opvang?

Onduidelijkheid communicatie



ACGZ

RBT

ROT

COPI











1. Bedden vrijmaken voor bewoners geëvacueerde zorginstelling (woensdagavond)

2. Instabiele stroomvoorziening dialysecentrum Valkenburg

3. In de loop van donderdag: water kan ook ziekenhuis bereiken: gestart met 
maatregelen rondom gebouw

4. Kelder prioriteit: veel kritische apparatuur

5. Evacuatie geen optie: ziekenhuizen in omgeving hadden ook te kampen met 
hoogwater

6. Maatregelen:
• Bouwen nooddijk
• naar huis sturen niet-essentiële personeel
• auto’s ander personeel verplaatsen
• controleren voorraden eten en drinken
• slaapplekken voor personeel





 Inventarisatie en contact kwetsbare objecten in effectgebied: ziekenhuizen, 

zorgstellingen 

 Inventarisatie verminderd of niet-zelfredzamen: bv. dialyse, medicatie, zuurstof

 Contact met dialysecentrum, huisartsen en thuiszorg

 Zorgen voor voldoende ambu’s ter ondersteuning evacuatie patiënten

 Aflossing OvDG’s

 Zorgen medische ondersteuning opvanglocaties

 Afstemming GGD: handelingsperspectief irt corona

 Afstemming GGD: handelingsperspectief als contact met water/slib



In natraject contact met:

 Burgers

 Gemeenten, met name Valkenburg en Meerssen:

• Ambtenaar Volksgezondheid

• Ambtenaar Milieu

• Afdeling communicatie







Bacteriën en 
virussen??

Zware 
metalen??

Andere 
chemische 
stoffen??

Vuilnis en puin??

Ongedierte



❖ Meerdaagse opschaling: dinsdag t/m zaterdag

❖ Crisis op meerdere plaatsen tegelijk 

❖ Beeldvorming ontzettend lastig

❖ Geen idee van de situatie op straat

❖ Corona

❖ Samen schouders eronder!

❖ Hele lange nasleep





 Belang en moeilijkheid goede beeldvorming

 In beginfase eerder contact met GGD-processen (MMK, IZB, PSH): proactief opschalen

 Alarmeren niet-acute zorgpartners (bijvoorbeeld gehandicaptenzorg)

 Zicht houden communicatielijnen: streven naar eenduidige integrale berichtgeving

 Tijdig aandacht voor nazorg

 Contact met partijen als LLTB e.d.




