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Eerste oproep 

• 13:29 u Melding via semafoon. Contact met OvdG. 

• Incident aan St Josephlaan in Eindhoven: om 10:00 u heeft 

zich een explosie voorgedaan tijdens het sleutelen aan een 

auto. Het SLO heeft brandwonden over ca. 40 % van het 

lichaam. SLO is in het woonhuis in de douche gekoeld.  

• Na ca 3-4 min bemerkten AMBU verpleegkundigen 

benzinegeur en hebben toen een raam geopend. 

• Zij geven keelpijn aan en hebben vragen over 

gezondheidsrisico’s. Desgevraagd zijn is er geen prikkelhoest 

of benauwdheid opgetreden (cave aspiratie pneumonie).  

  Vpk observeren want kan zich pas na uren openbaren. 

NB: dit was de aanleiding om de GAGS op te roepen 



Alle aandacht gaat naar redding van zwaargewonde SLO 

Foto_ Gabor Heeres - 

Zwaargewonde bij brand in 

Eindhoven3Foto 3 van 4 

 

http://www.hulpdienstenonline.nl/gewonden-bij-brand-en-explosie-eindhoven


Tweede oproep 

• Oproep via semafoon om 14:40 u. Contact met OvdG 

• Dak van het schuurtje bestond uit asbest 

• Dit materiaal is in de buurt vrij gekomen 

• Onder de rook ligt een kinderdagverblijf 

• OvdG vraagt of rook via ventilatie naar binnen is gegaan 

• Moet dit gebouw (alsnog) worden ontruimt? 

 

Advies:  

1.Laat kinderen van kdv binnen blijven (niet buiten spelen) 

2.Doe bij gemeente navraag naar ventilatievoorzieningen 

3.Laat asbestbesmetting in hal op deurmat onderzoeken 



Brand na explosie aan de St. Josephlaan te Eindhoven 



Dak van schuurtje bestaande uit asbestplaten (4 x 4 m) 
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http://www.hulpdienstenonline.nl/gewonden-bij-brand-en-explosie-eindhoven




Derde oproep 

• 16:29 u oproep via semafoon. Contact met HS-GHOR 

• Is GRIP afgekondigd? Dit is niet duidelijk. GRIP-2 lijkt 

passend 

• Gemeente vraagt advies over schriftelijke informatie aan 

omwonenden. 

 

Advies: 

1. Geef aan dat aard en omvang besmetting onderzocht moet 

worden met aandacht voor speelplaatsen e.d. 

2. Instructies voor bewoners die asbest aantreffen 

3. Instructies over het voorkomen van besmetting in woningen 

4. Informatienummer van GGD (is al geregeld met GMV-b) 

 

 

 



Vierde oproep 

• 17:20 u Voorlichter van gemeente belt op GSM. 

• Wethouder wil in persbericht een uitspraak doen over het 

gezondheidsrisico voor het publiek dat heeft staan kijken 

naar de brand. Ik raad dit af.  

• De wethouder wil toch een formulering. 

 

Advies: gebuik de eventueel de formulering “er zijn 

gevaarlijke stoffen vrijgekomen maar gezien het verloop 

van de brand is er geen aanleiding te verwachten dat 

gevolgen voor de gezondheid van omwonenden zullen 

optreden” of een andere formulering van gelijke strekking 





Vijfde oproep 

• 21:05 u via semafoon. OvdG zal mij terugbellen 

• 21:14 OvdG heeft via gemeente vernomen dat er asbest is 

aangetroffen in de hal op de deurmat van het kdv. De 

gemeente heeft aangegeven dat het kdv om die reden 

morgen niet open gaat. 

• 22:30 u sitrap GAGS met overdracht verstuurd o.a. aan GGD  

 

Advies: neem morgenochend contact op met de gemeente voor 

nazorg (decontaminatie en communicatie). 

Evaluatie: eigenlijk GRIP-2 nodig om kdv te kunnen sluiten. 

Positie GHOR niet duidelijk. GGD heeft al wel contact gehad 

met GGD waardoor nazorg op de rails staat 




