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Incidenten tijdens de jaarwisseling 2021/2022
Samenvatting | Deze jaarwisseling zijn er door de brandweer en ambulancedienst in totaal 202 incidenten afgehandeld. De brandweer had 
78 incidenten en de ambulancedienst had 130 incidenten. Het was rustiger als (31 incidenten minder) voorgaande jaarwisseling.

Aanleiding | Elk jaar is er kort na de jaarwisseling grote behoefte aan cijfers over het aantal incidenten.

Doel | Inzicht in hoe de jaarwisseling is verlopen qua ambulance- en brandweer-incidenten in de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord 
(VRNHN), Kennemerland (VRK) en Zaanstreek-Waterland(VRZW). Hiermee zijn Meldkamer Noord-Holland, de drie Veiligheidsregio's, 
communicatieafdelingen en management/directies van ambulance- en brandweerzorg geïnformeerd, zodat zij de ernst kunnen duiden.

Publicatiefrequentie | Eenmalig op 1 januari 2022 om 08:30 uur.

Wijzigingen | De definities zijn aangepast waardoor geen één op één vergelijking met vorig jaar mogelijk is. Voor een eerlijke vergelijking is 
een drukte-indicator opgenomen die onder dezelfde definities een vergelijking maakt met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Bron | De replica database van het Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) van de Meldkamer Noord-Holland te Haarlem.

Disclaimer | De cijfers zijn niet gecorrigeerd en laten enkel de door de meldkamer geregistreerde incidenten zien. De regionale 
ambulancedienst kan afwijkende cijfers aanleveren omdat zij normaliter rapporteren op ritformulieren en niet op de registratie uit het 
meldkamersysteem. Indien (en zodra) er cijfers van de regionale hulpdiensten beschikbaar zijn prevaleren de regionale cijfers boven de cijfers 
uit deze rapportage. 

Juridische verantwoording | De betrokkenen hebben een schriftelijk verzoek gedaan aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om 
deze eenmalige rapportage op te stellen. De opzet en inhoud is conform eerdere uitwerking van deze rapportage door de Veiligheidsregio 
Noord-Holland-Noord. Er is afgesproken dat de gebruikte brondata daags na het opstellen van de rapportage wordt verwijderd.
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Definities
 

Naam Omschrijving Bron

Incident 
(ambulance)

Incidenten uit het meldkamersysteem met een ambulancerit van de urgentie A1 of A2, die niet zijn geclassificeerd als 
voorwaarde-scheppend.

UBA

Incident 
(brandweer)

Incidenten uit het meldkamersysteem van prioriteit 1 of 2 met een alarmering en niet geclassificeerd of afgesloten als test, 
oefening, proef of geplande actie.

KRI

Brand incident 
(brandweer)

Incidenten volgens bovenstaande ‘Incident (brandweer)’ definitie met als aanvulling dat deze onder de brandweer 
hoofdclassificatie ‘Brand’ valt.

MDC

Veiligheidsregio / 
Gemeente / 
Woonplaats

Het gebied op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) volgens de stand van 31-12-2021. De koppeling 
wordt gemaakt op basis van de woonplaats zoals geregistreerd in het incident.

BAG

Classificatie 
(C1/C2/C3)

De meldingsclassificatie zoals geregistreerd in het meldkamersysteem conform de Landelijke Meldingsclassificaties 9.0. In deze 
richtlijn staat ook per classificatie gedefinieerd welke incidenten als zodanig worden meegenomen. 

MDC

Vuurwerk-
gerelateerd 
(brandweer)

In het meldkamersysteem wordt middels het selecteren van de gebeurtenis geregistreerd welke incidenten vermoedelijk door 
vuurwerk zijn veroorzaakt. 

Geweld tegen 
hulpverleners

In het meldkamersysteem kan middels het karakteristiek (Geweld Tegen) worden geregistreerd of er tijdens het incident geweld 
tegen een hulpdienst is gebruikt.

MDC

Opschaling 
(brandweer)

In het meldkamersysteem worden middels de karakteristieken (Ops Br/Ops HV/Ops IBGS/Ops WO) de opschaling van een 
incident geregistreerd. Een opschaling ‘klein’ wordt weggelaten omdat dit feitelijk het basisscenario is en er geen sprake is van 
opschaling.

MDC

GRIP In het meldkamersysteem worden middels de karakteristieken geregistreerd of er sprake was van een Gecoördineerde 
Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP). Voor een accurate bepaling wordt het hoogste GRIP niveau bepaald aan de 
hand van de gebruikte parsercodes tijdens het incident.

MDC

https://www.ambulancezorg.nl/themas/ambulancezorg-in-nederland/proces-ambulancezorg
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210726-IFV-Kerncijfers-Incidenten-Toelichting-en-definities-v2_0.pdf
https://www.c2000.nl/pagina/?itemID=9059&menuitemID%5b%5d=187&menuitemID%5b%5d=308&menuitemID%5b%5d=1213&currentMenuitemID=1213&switch=2
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84734NED
https://www.c2000.nl/pagina/?itemID=9059&menuitemID%5b%5d=187&menuitemID%5b%5d=308&menuitemID%5b%5d=1213&currentMenuitemID=1213&switch=2
https://www.c2000.nl/pagina/?itemID=9059&menuitemID%5b%5d=187&menuitemID%5b%5d=308&menuitemID%5b%5d=1213&currentMenuitemID=1213&switch=2
https://www.c2000.nl/pagina/?itemID=9059&menuitemID%5b%5d=187&menuitemID%5b%5d=308&menuitemID%5b%5d=1213&currentMenuitemID=1213&switch=2
https://www.c2000.nl/pagina/?itemID=9059&menuitemID%5b%5d=187&menuitemID%5b%5d=308&menuitemID%5b%5d=1213&currentMenuitemID=1213&switch=2

