
 

Scenario Uitje 
 
Dag     ; vandaag 

Tijdstip    ; 11.00 uur 
Meteo     ; Matige NO wind, kracht 4, 14 o C, miezerig 

Aantal aanwezig    ; 350 personen 
Expositie in het Loo   ; Beelden van Beatrix 
 

Startinformatie 
Het Paleis het Loo heeft een enorme collectie oude uniformen waar het bijzonder 

trots op is. Deze collectie wordt voor een deel geëxposeerd in vitrinekasten in het 
museum en voor een deel ook in depot gehouden. De depots zijn op de zolder 
van de oostelijke vleugel. 

 
Een gezelschap van 82 personen, bewoners, personeel en vrijwilligers, van uw 

organisatie bezoekt vandaag het Loo. Met 2 bussen zijn ze vanmorgen om 10.00 
uur gearriveerd en iedereen verheugt zich op een leuke, gezellige dag.  
 

Voorval 
Ook vandaag is de kleermaker in de weer met het verstellen van kleding. Hij 

gebruikt hiervoor  regelmatig een strijkijzer. De wandcontactdoos waar het 
strijkijzer aan gekoppeld is, is net te ver om er lekker mee te kunnen werken. 
Hierdoor ontstaat op 30 cm boven de vloer een lus. De kleermaker werkt heel 

geconcentreerd en heeft daardoor niet in de gaten dat hij met zijn been tegen de 
hangende draad aanloopt. Het strijkijzer valt op de grond maar staat nog aan. 

Het hete strijkijzer op de vloerbedekking begint al snel te smeulen maar dat 
wordt niet opgemerkt door de kleermaker. Lichte rook stijgt op en bereikt al snel 
de rookmelder. Het brandmeldsysteem wordt geactiveerd en de bewaking wordt 

gewaarschuwd. In vele delen van het paleis in het ontruimingsalarm te horen. 
Tevens wordt de brandweer gealarmeerd. 

 
 



 
 

 
Gevolg: 

De bewaking gaat poolshoogte nemen en constateert dat er daadwerkelijk brand 
is. Door de bewaking wordt het calamiteitenplan opgestart. Dit houdt in dat de 
BHV (bedrijfshulpverlening) en de CHV (Collectie hulpverlening) worden 

gewaarschuwd.  
Als de brandweer arriveert stijgt er donkere rook op vanuit het CDL en hangt er 

al een dikke rook in het hoofdgebouw. Er staan mensen op het dak van het 
hoofdgebouw. 
 

Een eerste snelle binnen verkenning leert dat er nog veel mensen in het gebouw 
verblijven en de BHV geen uitsluitsel kan geven over aantallen. De bezoekers 

worden door de BHV naar de Westgevel gedirigeerd. Hier vind de opvang plaats, 
veel mensen hebben inhalatietrauma’s. 
 

Hoofd BHV meldt dat er nog verschillende mensen verblijven op de 1e en 2e 
verdieping van het CDL, de ontruiming verloopt moeizaam. Hier zijn ook een 

aantal bewoners van uw organisatie bij die in rolstoelen zitten of met rollator 
lopen. Men kan niet precies aangeven waar deze mensen verblijven. 

 
Een van de personeelsleden belt overstuur naar de directie van uw organisatie en 
vertelt wat er aan de hand is en dat ze een aantal bewoners en begeleiders mist, 

ze is het overzicht kwijt wie waar is. 
Dit is voor de directeur aanleiding om de 2 (?) aanwezig teamleiders te 

informeren en de communicatieadviseur.  
 
Na ca. 20 minuten is er weer contact met de verzorgende ter plekke, deze meldt 

dat er slachtoffers zijn gevallen bij de ontruiming, het is nog niet duidelijk 
hoeveel maar er zijn in ieder geval 5 bewoners al vervoerd naar het ziekenhuis. 

Er worden nog 14 bewoners en begeleiders vermist maar die kunnen in de 



hectiek ook op een andere plek terecht zijn gekomen. De verzorgende heeft geen 

overzicht waar iedereen is gebleven. 
 

Dilemma’s: 
- Moet er een crisisteam opgeschaald worden en wat is de opdracht voor het 

team? 

- Hoe kan overzicht verkregen worden, waar is wie gebleven? 
- Wie informeert de familie van de slachtoffers? 

- Is er opvang nodig voor de groep betrokkenen, rest van de bewoners en 
personeelsleden? 

 

 
Vervolginformatie. 

Via de OVDG (officier van dienst geneeskundig) heeft de verzorgende een 
overzicht gekregen waar bewoners en begeleiders van de organisatie zijn 
gebleven. Het volgende overzicht stuurt ze per sms: 

 
- 2 bewoners opgenomen in het Gelre ziekenhuis locatie Apeldoorn, 

- 1 bewoner opgenomen in het Gelre ziekenhuis locatie Zutphen, 
- 1 bewoner opgenomen in het Deventer ziekenhuis, 

- 2 bewoners opgenomen in de Isala klinieken Zwolle, 
- 1 bewoner heeft een hartaanval gehad en is overleden, 
- 23 bewoners en begeleiders zijn gezien door ambulancepersoneel en 

behandeld en kunnen weer naar huis. 
 

De groep is behoorlijk teneer geslagen en men wil zo snel mogelijk terug naar de 
instelling. De bewoners in de ziekenhuizen hebben allen inhalatietrauma’s 
opgelopen, van 3 van hen is de toestand kritiek. 

 
Dilemma’s: 

 
- Aan het eind van de middag zal de groep terugkeren bij de instelling, 

welke opvang regelt u deze middag? 

- Welke nazorg is er nodig voor deze groep de komende weken/maanden? 
 

 
  



 


