
WAT GEBEURDE ER EIGENLIJK EN WAT DEED DE 
DPG? 

18 maart 10.43
Status:  werkdocument



Tijdlijn 1

• 10.43: Eerste melding binnen bij politie. 

• 10:48: OvDG: “persoon neergeschoten 24 oktoberplein”, (MMT inzet), opdracht: 
“alle aanrijdende eenheden, wachten op sein veilig politie (red: 10.45)”.

• 11:12: OvDG aan MKA: code 10, GRIP 1, calhosp openen, beeld geschetst, 2 
traumatische reanimaties t.g.v. schietpartij in tram.

• 11:24: Politie – OvDG/CvDG: kogelwerend 

vest verplicht omhangen dreiging op  

Dilemma’s en vragen:
• Wat is er aan de hand? Schietpartij: eerwraak, aanslag, motief? 
• Is de werkomgeving veilig? 
• Beschermende maatregelen hulpverleners?
• Inschatting slachtoffers en alarmering voldoende eenheden?



Tijdlijn 2
• 11:24: Overleg CvDG- ACGZ; eerste beeld geschetst, werkafspraken, prioriteiten 

ACGZ: PSH proces opstarten, opstarten mono kolom, kolom informeren. 

• 11.59: Slachtofferbeeld: 1 persoon ter plaatse overleden, 4 slachtoffers in 
Calhosp, waarvan 1 overleden in ambu/ UMC Utrecht.  

• 12.03: Slachtofferbeeld: 5 slachtoffers binnen waarvan 2 overleden.

• 12.09: Incident gestart in LCMS GZ. Alle partijen aangesloten

3

Dilemma’s, vragen, ontwikkelingen:
• Opschaling Calamiteiten hospitaal 
• Wat is het slachtofferbeeld?
• Afstemming OM en communicatie: wat wel en wat niet delen?



Ondertussen bij de RAVU

• 11.12u: Code 10, direct gevolgd naar Code 20
– Op dat moment al aanwezig: 5 ambu’s RAVU en 1 MMT en 2 extra MMT’s opgeroepen

• 11.22u: Bijstand  via Pariter:
– 4 ambu’s Amsterdam, 2 ambu’s Gooi & Vechtstreek, 2 ambu’s Flevoland

• 11.28u alarmering crisiscoördinator RAVU
– Op dat moment al  9 ambu’s RAVU opgeroepen

• 11.37u: Calamiteiten SMS “vrije instroom”: 37 medewerkers in Soesterberg
– Op dat moment al 11 ambu’s RAVU opgeroepen

• 11.37u: 112 lijnen worden omgezet naar andere MKA

• 12.14u, Bericht teamleider: 2 calamiteitenvoertuigen op pad, en 4 ambu’s
– Geen opdracht gegeven, terughalen!
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Tijdlijn 3
• 13:08: MKA – CvDG: bericht incident op school 

Utrecht Noord, wat is daarvan bekend? 

• 13.15: Afschaling eerste ambulances

• 13.25: Eerste overleg Crisisbeleidsteam van het UMC Utrecht

• 13.26: GRIP 3 alarmering Beleidsteam opkomen Belcampostraat Utrecht

• 13.39: NL alert uitgegaan (Dreigingsniveau 5 voor regio Utrecht)

• 13.50: DPG neemt zitting in Gemeentelijk BeleidsTeam stad Utrecht
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Dilemma’s en vragen:
• Meerdere plaatsen incidenten?
• Slachtofferbeeld duidelijk krijgen: NAW gegevens lastig te verkrijgen.
• PSH van start: doelgroepen in beeld krijgen
• Gevolgen dreigingsniveau 5 en advies binnen blijven voor zorgcontinuïteit? Denk aan 

thuiszorg, leveranties medicaties, bezoeken huisartsen, bevallingen in de stad en de 
regio.



Tijdlijn 4
• 14.07: Calamiteitenhospitaal schaalt af. Patiënten 

opgenomen in UMC Utrecht.

• 16.18: Advies binnen blijven is opgeheven

NL Alert bericht volgt.

• 18.15: Persconferentie Bgm, politie, 

• OM op Belcampostraat. Verdachte opgepakt 

• 21.15: Einde van middag met GBT vergaderingen
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Dilemma’s en vragen:
• Meerdere daders, meerdere locaties?
• Tegenstijdige of onduidelijke getuigenverklaringen.
• Berichtgeving op sociale media; wat is (on)waar?
• Motief voor deze schietpartij? Eerwraak, (terroristische) aanslag?
• Selectieve keuze voor het maken van slachtoffers? 
• Opsporing dader na DNA profiel en bewakingsbeelden in tram
• Namenlijst van alle slachtoffers correct maken
• Contact DPG met Burgemeester van Vijfheerenlanden, Nieuwegein en Utrecht over 

opgenomen slachtoffers in het UMC Utrecht.
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Gamechanger: 
Knappe opsporing en aanhouding!
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Tijdlijn 5
• 19/3: GBT bespreekt plan nafase en adviesvraag aan RIVM inzake  

gezondheidsonderzoek

• 13.00: Bezoek UMC Utrecht  aan patiënte die aanspreekbaar is en behandelteam/     
directie door o.a. Bgm Utrecht en DPG 

• 14.00: Bezoek Bgm & MP bureau Marco Pololaan ontmoeting politie en ambulance en 
GHOR medewerkers
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Dilemma’s en vragen:
• Namen dodelijke slachtoffers.
• Opstarten Opvang & Nazorg eigen personeel
• VIP bezoeken
• Overgang naar nafase met aandacht voor PSH en Gezondheidsonderzoek.



Tijdlijn 6
• 20/3: Gemeentelijk Beleidsteam besluit tot afschalen

• 20/3:  Projectteam Nafase gemeente Utrecht start op

• 21/3: Bezoek Koning en Koningin aan hulpverleners op Marco Pololaan.

• 22/3: Stille tocht in Utrecht
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Dilemma’s en vragen:
• Nazorg doelgroepen: balans vinden tussen normaliseren en extra aandacht geven
• Gezondheidsonderzoek
• Nazorg eigen personeel
• Evaluatie en onderzoek crisisorganisatie vanuit gemeente en mono-kolommen
• Veel verzoeken om ervaringen te delen


