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Multi Terrorismegevolgbestrijding Brabant

• Programma Terrorismegevolgbestrijding & Extreem geweld

• Veiligheidsregio Brabant Noord en Brabant Zuidoost

• Politie eenheid Oost Brabant

• Project Terrorismegevolgbestrijding & Extreem geweld 

• Veiligheidsregio Brabant Midden West

• Politie eenheid Zeeland – West Brabant

Bevolkingszorg



Doel multi programma

• Richt zich op het bijzondere

• Verantwoordelijkheid bij reguliere lijnorganisatie

• Afstemming binnen de keten

• Eenduidigheid mono en multi Brabant



Ziekenhuizen

• Addendum TGB aan ZiROP

• Behoefte aan scholing ‘oorlogsverwondingen’



RAV Brabant MWN van CBRN-team naar IRT

Incident Respons Team (per 1 juni 2019)

• Het IRT geeft op de volgende terreinen gespecialiseerde respons:

• Infectie A-ziekten 

• CBRNE-incidenten waarbij geen sprake is van geweld maar een warm 

zone

• Risicovolle evenementen (in samenwerking met GHOR)

• GGB inzetten

• Ondersteuning bij Terrorisme Gevolg Bestrijding



Incident Respons Team

Inzetcriteria (nieuw) - bovenregionaal inzetten (project AZN)

• Inzet risicovolle evenementen (geplande opgeschaalde zorg, mogelijke 

dreiging) bijvb. luchtmacht dagen

• Bezoek koninklijke families

• Landelijke of regionale dreiging

• Langdurige inzet bij (zeer)grote brand, of EOD waarbij niet direct vervoer 

maar zorg gevraagd wordt als standby

• Op aanvraag bij incidenten waarbij op basis van beeldvorming extra 

ondersteuning nodig is



Discussiepunt beschermingsmiddelen



Psycho Sociale Hulpverlening

• GGD verantwoordelijk voor het bevorderen van PSH bij rampen 

(acute fase en nafase)

• Landelijke Toolkit PSH bij aanslag

• Verantwoordelijkheid van de organisatie / kolom

• D.O.E.N GGD/RAV HvB – West Brabant

Uitdaging: vervolgtraject capaciteit: 

langdurige opvang/begeleiding 

Opvang medewerkers



Aanschaf medische middelen

• Brancheopvatting Brandweer Nederland

• Niveau van voorbereiding

• Basis, Basis +, Basis ++ en Specialistisch







Multi oefeningen terrorisme & extreem geweld

Full Skill oefening Brabant Zuidoost             ETZ – pre hospitaal (GGB-TGB)

(GGB-TGB)



Zijn hulpverleners en zorginstellingen 

Brabant voldoende voorbereid op 

extreem geweld?

We weten elkaar te vinden !We oefenen met elkaar en leren van elkaarSpreek verwachtingen uitBlijven afstemmen mono en multi.

Genomen besluiten hebben mogelijk 

impact op processen ketenpartners
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Naslag ‘Toolkit PSH na aanslagen’

https://www.impact-kenniscentrum.nl/nl/toolkits/toolkit-psh-na-aanslagen

https://www.impact-kenniscentrum.nl/nl/toolkits/toolkit-psh-na-aanslagen

