A.6

1. Samenvatting voorstel
Voor kleinschalige pre-hospitale decontaminatie van chemische besmette slachtoffers kennen de
afzonderlijke disciplines eigen werkwijzen/ procedures en middelen. Daarnaast bestaat er een
landelijke en multidisciplinaire handreiking ‘Decontaminatie´ (werkversie 1.1 d.d. juni 2017). De
multidisciplinaire projectgroep heeft deze werkwijzen en middelen naast elkaar gelegd en vervolgens
een nulmeting in de praktijk laten uitvoeren. Met de daarbij verkregen inzichten zijn voor de korte en
lange termijn diverse monodisciplinaire acties en aanbevelingen opgesteld. Op 10 september 2018
heeft de Veiligheidsdirectie ingestemd met voorgestelde acties en verbeterpunten voor de
verschillende disciplines. Ook heeft de Veiligheidsdirectie opdracht gegeven om de voortgang de
acties en verbeterpunten te monitoren.
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3. Toelichting
De projectgroep heeft verbeterpunten voor zowel de korte als de lange termijn geformuleerd. Hierbij
gaat om de ‘quick wins’ voor de korte termijn en de complexere verbeterpunten voor de langere
termijn.
Na het uitvoeren van de quick wins is de multidisciplinaire werkwijze bij kleinschalige decontaminatie
geoptimaliseerd:
 Redding van slachtoffers in de hotzone kan door betere afspraken en veiligheidsbewustzijn
sneller en veiliger plaatsvinden, voor zowel hulpverleners als voor slachtoffers.
 Bij inzet van de Gevaarlijke Stoffen Eenheid (GSE) van de brandweer kan de ontsmetting
sneller en veiliger plaatsvinden. Ontsmetten met warm water vermindert de kans op
onderkoeling en versnelt het ontsmetten bij diverse besmettingen.
Na het uitvoeren van de verbeterpunten voor de lange termijn:
 Kan er sneller medische hulp worden verleend aan slachtoffers, daar het
ambulancepersoneel op kan treden in de warmzone.
 Kan de ontsmetting effectiever plaatsvinden doordat de middelen van de Basis Ontsmettings
Eenheid (BOE) van de brandweer hierop afgestemd zijn, dit in tegenstelling tot de middelen
van de GSE die een ander doel dienen; het ontsmetten van de eigen gaspakdragers.

4. Implementatie en communicatie
De verantwoordelijkheid voor de implementatie (van de diverse verbeterpunten) wordt belegd bij de
afzonderlijke disciplines. De focus voor 2018 ligt op het implementeren van de noodzakelijke
verbeterpunten om te komen tot de situatie ’korte termijn’ en het inschatten van de benodigde tijd,
middelen en budget voor de realisatie van de lange termijn doelstellingen in 2020. De afdeling
Crisisbeheersing zal samen met de projectgroep de voortgang van de implementatie periodiek
monitoren en hierover terugkoppelen aan het HO en de VD.
Het thema ‘kleinschalige decontaminatie’ wordt hiertoe opgenomen in het werkplan 2019 en 2020 van
de werkgroep MDOP. Daarmee ontstaat tevens de mogelijkheid om de ontwikkelingen
multidisciplinair op elkaar af te stemmen indien daartoe aanleiding is.
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