
Evaluatie	  van	  de	  	  oefening	  op	  de	  route	  Holwerd	  –	  Ameland	  op	  25	  april	  
2015	  	  	  -‐-‐-‐	   	  	  	  Sytze	  Bouma	  8	  mei	  2015.	  
	  
Een	  geslaagde	  oefening	  is	  de	  opvatting	  van	  alle	  deelnemers	  en	  is	  zeker	  weer	  leerzaam	  gewest.	  Hieronder	  
een	  samenvatting	  van	  alle	  waarnemingen	  en	  de	  daaruit	  te	  halen	  aanbevelingen.	  Aan	  het	  einde	  van	  het	  
verslag	  is	  te	  zien	  hoe	  de	  communicatie	  is	  verlopen.	   	  	  	  	  
	  

	   	  

Oefening 	  

  	  

Waarneming 	   Aanbeveling	  

Veiligheid 	  

Gereed bij vertrek? 	  

Tellen? 	  

Middelen mee 	  

 	  

 	  

 	  

De stokken waren slap en de  
brancard hing daardoor wat 
door.   

De deelnemers zijn zorgvuldig 
en correct geteld bij het 
“toegangspoortje” 

De deelnemers zijn vooraf 
geïnformeerd over de te lopen 
route. De gidsen zijn 
voorgesteld. 

Er is geen extra aandacht 
besteed aan de mensen 
zonder surfpak. 	  

De gebruikte stokken waren kennelijk 
niet star genoeg.( Overigens zijn 
deze stokken al jaren in gebruik en er 
is nog nooit eentje geknapt.)	  

Bamboe stokken gebruiken deze 
zijn   licht en sterk en buigen 
minder door.  
	  
 	  

 	  

. 	  

De gevoels temperatuur lag onder de 
10 graden. Ondanks een  mail vooraf 
naar alle deelnemers is het 
verstandig op de dag zelf de mensen 
zonder surfpak hierop aan te 
spreken. (Tijdens de oefening zijn 
verkleumde deelnemers eerder 
geëvacueerd dan het slachtoffer!) 	  

Navigatie 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

Bij het vervoeren van de 
patiënt op de brancard heeft 
een gids vooraf de juiste 
route bepaalt en aangeven 
waar de aanlanding van de 
reddingboot moest 
plaatsvinden. 
 
De positie van de groep wordt 
aangeven t.o.v. de boeien die 
liggen in de Zuiderspruit. Op 
geen enkel moment wordt de 
positie doorgeven in 
coördinaten.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

De positie dient ten alle tijden 
doorgeven te worden middels 
coördinaten. Dat is door  gebruik te 
maken van een GPS snel en 
gemakkelijk. 



	  

	   	  

Communicatie 	  

(Extern) 	  

Inlichten KWC 	  

Inlichten walploeg 	  

Conform het geldende 
protocol is er een melding van 
een calamiteit gedaan op 
kanaal 4 

Ontvangst bij de gidsen was 
niet altijd optimaal. 

 

 

 

 

Een gids verzorgt de 
communicatie met de 
Centrale Meldpost 
Waddenzee (Brandaris) De 
hoofdgids  heeft twee taken: 
leiding geven aan de groep en 
voor de brancard uitlopen. Op 
juiste wijze sturing geven aan 
de dragers verliep niet 
optimaal De communicatie 
met de reddingswerkers 
verliep goed. 	  

Een geactiveerde scanfunctie op 
je marifoon belemmert het 
uitluisteren op een kanaal waarop 
gecommuniceerd wordt . De 
scanfunctie overruled in dat geval 
het ontvangstsignaal, waardoor je 
portofoon ineens gaat scannen. 
terwijl je naar een station luistert. 
Scanner tijdens een operationele 
redding dus niet gebruiken. 

Alle gidsen opdracht geven om 
het werkkanaal, in dit geval 
kanaal 67 te gebruiken zodat zij 
mee kunnen luisteren. 

 

 

Eén gids alleen belasten met de 
communicatie met de 
reddingswerkers.	  

Communicatie 	  

(Intern) overleg  
gidsen 	  
communicatie groep  

 

 

 

 

 

 

 

	  

 	  

 	  

Een deel van de groep 
vertoonde onplezierig 
gedrag. Dit gedrag komt niet 
overeen met het gedrag van 
echte deelnemers Informeren 
van de groep is hierdoor 
bemoeilijkt. 

 

De groep is niet op elk 
moment geïnformeerd over 
de verdere afwikkeling van 
de operatie 

Je rol als deelnemers goed spelen 
afwijkend gedrag bemoeilijkt de 
oefening. De gidsen die actief 
deelnemen aan een oefening steken 
wel hun nek uit! Het gedrag van de 
deelnemers is mede bepalend voor 
de uitvoering van de oefening. Hier 
moeten we bij een volgende 
oefening meer aandacht aan 
besteden bij het praatje vooraf door 
de oefen leiding. 

 

 

Informeer de groep als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn 



	   	  

Patientenzorg 	  

 	  

Overleg met patient, 
Overleg/ info naar 
groep 	  

Adequaat handelen. 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

Slachtoffer wordt nadat eerst 
een warmte deken op de 
brancard is gelegd goed 
ingepakt op de brancard 
gelegd. Rugzak onder haar 
hoofd en een pet opgezet om 
onderkoeling te voorkomen. 

Bij het dragen worden geen 
duidelijke commando’s voor 
het wisselen gegeven en er is 
geen duidelijkheid over wie het 
slachtoffer in de gaten houdt. 
De hoofdgids vraagt wel wie er 
een medische achtergrond 
heeft (er zijn 3 artsen in het 
gezelschap) maar geeft  geen 
opdracht tot monitoring van het 
slachtoffer. Het wisselen bij het 
dragen is ongestructureerd 
totdat een deelnemer het 
initiatief tot de commando’s 
“wisselen” of “omdraaien” 
neemt. 

Er is geen gids die constant 
vlak voor de brancarddragers 
uitloopt om de route zo kort 
mogelijk te maken. 

Het slachtoffer is met de 
waterscooter overgebracht 
naar de Anna Margaretha 

Het slachtoffer is op de juiste wijze 
beschermt tegen de kou. 

 

 

 

 

 

 

De gids dient duidelijk instructies te 
geven aan de dragers en iemand 
aanwijzen die erop toe ziet dat er 
bijvoorbeeld om de15 minuten wordt 
gewisseld. Dat kan ook een 
deelnemer zijn. Wanneer een arts of 
verpleegkundige in de groep 
aanwezig is kan je de 
verantwoordelijkheid voor het 
bewaken en ondersteunen van het 
slachtoffer bij deze persoon 
neerleggen. 

 

 

 

 

 

Duidelijke instructie geven aan de 
dragers achter welk persoon men 
moet aanlopen om de juiste route te 
volgen. 

 

De waterscooter heeft bewezen een 
uitstekend hulpmiddel te zijn voor een 
snelle evacuatie van een slachtoffer. 



	  

tijd kanaal van aan boodschap 

07:48 wlc 

jan snijder: 
coordinator 
groep wlc vastepost vertrek af veerdam 41 deelnemers+4 gidsen 

07:57 wlc 

jan snijder: 
coordinator 
groep wlc vastepost 

2 deelmers met gebruik medicijnen 1 diabeet 
en 1 hartkwaal 

08:30 wlc 

jan snijder: 
coordinator 
groep wlc vastepost groep stopt/verzameld en gaat verder 

08:50 wlc 

jan snijder: 
coordinator 
groep wlc vastepost groep passeerd  visbuurstergaatje 

09:00 wlc 

jan snijder: 
coordinator 
groep wlc vastepost jan vraagt afwijking waterstand lauwersoog 

09:15 wlc 

jan snijder: 
coordinator 
groep 

sape visser 
,gids jan vraag om groep even te stoppen 

09:24 4 

johan de 
lange: 
marifoon meldpost 

johan meld zich voor oefening en meld 
probleem en vraagt om reddingsboot 

09:25 4 meldpost 
johan de 
lange meldpost wil graag positie wadloopgroep 

09:26 4 

johan de 
lange:marif
oon meldpost positie 200 meter zuidoost ZP 36 

09:40 4 

johan de 
lange: 
marifoon meldpost patient last van knie en op brancard 

09:50 4 meldpost 
johan de 
lange 

reddingsboot gealarmeerd ,stanby blijven op 
kanaal 4 

09:50 4 

johan de 
lange:marif
oon meldpost bevestigt gesprek ,blijft standby kanaal 4 

09:50 4 meldpost Meerval   
geeft positie door aan Meervan en gaat in 
opdracht naar kanaal 27 

10:05 27 
meldpost 
(brandaris) Meerval   advies :naar kanaal 67  

10:05 27 
AM (Anna 
Margareta) meldpost meld dat ze naar kanaal 67 gaan 

10:06 4 

johan de 
lange: 
marifoon AM meld dat ze naar kanaal 67 gaan 

10:06 67 
AM (Anna 
Margareta) 

johan de 
lange vraagt hoe veel personen 

10:07 67 

johan de 
lange: 
marifoon AM 45 personen , 1 persoon op brancard 

10:08 67 
AM (Anna 
Margareta) 

johan de 
lange 

bevestigt gesprek , en meld dat de materialen 
klaar worden gemaakt 

	  



	  

tijd kanaal van aan boodschap 
10:15 67 Meerval AM waterscooter gaat vooruit 

10:16 67 
johan de lange: 
marifoon AM we lopen richting  boei zuiderspruit 24 

10:16 67 
AM (Anna 
Margareta) 

johan 
de 
lange vraagt naar gewonde 

10:17 67 
johan de lange: 
marifoon AM gewonde heeft last van de knie en ligt op brancard 

10:20 67 
AM (Anna 
Margareta) 

johan 
de 
lange 

waterscooter komt er aan met reddingsvlot en is in 
10 minuten bij jullie 

10:30 67 
johan de lange: 
marifoon AM vraagt naar locatie waarheen ze moeten lopen 

10:30 67 
AM (Anna 
Margareta) 

johan 
de 
lange 

zovermogelijk naar het westen,de waterscooter is 
al vertrokken met het vlot 

10:33 67 
AM (Anna 
Margareta) 

Meer
val   

alle deelnemers gaan met de AM terug , niemand 
loopt naar Ameland 

10:37 67 
AM (Anna 
Margareta) 

water
scoot
er vraagt of alles goed gaat 

10:38 67 waterscooter AM alles gaat goed , we zijn er bijna 
10:40 67 waterscooter AM de Meerval is onderweg met patient 
10:45 67 Meerval AM welke kant aan boord? 

10:46 67 
AM (Anna 
Margareta) 

Meer
val   aanboord via de klep 

10:56 67 
reddingswerker
s AM we staan nu bij de groep 

11:02 67 
reddingswerker
s AM we staan hier nu nog met 16 personen 

11:10 67 
reddingswerker
s AM laatste groepje komt er aan 

11:15 67 
AM (Anna 
Margareta) 

Meer
val   

iedereen aan boord en varen baar de 
Ballumerbocht , einde oefening 

	  


