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Opschalingscodes: standaard inzetvoorstel



Inzet calamiteitenvoertuigen RAV (1)

Uitgangspunten/ vereisten:

1. 38 calamiteitenvoertuigen conform huidige spreiding GNK-C
ter behandeling van T1 en T2

2. (25 noodhulpvoertuigen 2e keten NRK ter afhandeling van T3
voor zover nog op het incidentterrein aanwezig)

3. 2 ACH & 4 AVPK per calamiteitenvoertuig
4. eigen materialen/tassen/koffers RAV
5. voertuigen in de landelijke verbindingen conform vigerend

verbindingsschema



Inzet calamiteitenvoertuigen RAV (2)

Uitgangspunten/ vereisten:

6.   voertuigen zijn zichtbaar voor de MKA (AVL incl. MDT)
7. nationaal nummerplan is leidend. ( nummering is gelijk aan

huidige ambu- en sigmateamvoertuigen)
8.   stalling, beheer/onderhoud binnen de eigen RAV



Keuze van materialen en voertuig (1)

1. benodigd materiaal berekend op kwantitatieve ambities GGB.
2. materiaal sluit aan op LPA 8 en LPA regionale

materiaalkeuzes
a. betekent dus op veel fronten universele vergrendelingen
b. voorbereiding voor C 2000/AVL etc. tot voor in het

voertuig. RAV regelt inbouw> financiële compensatie
wordt geregeld)

3. additionele middelen regionaal mogelijk



Keuze van materialen en voertuig (2)

- 10 ALS-tassen conform eigen RAV
-100 infuussystemen
-100 infuusvloeistoffen conform vigerend LPA
- 20 sets OK kleding
- 5 x 5 ltr O2 flessen incl. reduceer
- 8 schepbrancards
- 1 shelter à la Forensische Opsporing incl. zijwanden:
- LED verlichting
- 16 Noppenfoliematrassen
- 50 alu-dekens
- 50 disp. dekens.



Keuze van materialen en voertuig

1. voertuig wijkt in grote lijnen niet af van reguliere
ambulancevoertuigen (daarom gebruik gemaakt van o.a. PvE
RAV Gelderland Midden en RAVU, incl. aanvullingen andere
regio’s)

2. materialen en afmetingen afgestemd met IFV
3. IFV heeft voertuigkeuze/aanbestedingen gedaan o.b.v. PvE.
4. Geschikte voertuig: MB Sprinter MB 316 (366), 163 PK, max

3500 kg achterasbelasting. Inbouw achtercompartiment door
Visser.

5. Levering voertuigen:momenteel vindt nadere uitwerking
plaats van timelines ook i.r.t. OTO.



Plaatsing materialen



Plaatsing materialen



Plaatsing materialen
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