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België uitgeroepen tot
rampgebied
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België uitgeroepen tot rampgebied
Van maandag 14 tot zondag 20 mei gaat een oefening door voor
USAR-kandidaten (Urban Search and Rescue), waarbij een
internationale ramp wordt gesimuleerd. Gedurende een week
wordt België tot rampgebied uitgeroepen. Een USAR-team zal
opgeroepen en uitgestuurd worden in het kader van B-FAST
(Belgian First Aid and Support Team) om op verschillende plaatsen
in België interventies en reddingen te simuleren van slachtoffers
die onder puin bedolven zijn.
De oefening vindt plaats als onderdeel van de opleiding tot USAR
volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties. De USARkandidaten zullen de theorie en werkwijzen die ze in het eerste
deel van de opleiding RBE (Redding, Bevrijding en Evacuatie van
slachtoffers) hebben aangeleerd nu in de praktijk toepassen. De
oefening wordt door de Algemene Directie Civiele Veiligheid
georganiseerd. In totaal nemen 30 leden van de operationele
eenheden van Civiele Bescherming deel en een tiental leden van de
brandweer.

Coralland getroffen door aardbeving
Op 13 mei is Coralland (oftewel België)
getroffen door een zware aardbeving met een
kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Uit
de eerste informatie blijkt dat er tal van
gewonden en vermisten zijn. Verschillende
gebouwen zijn ingestort waardoor meer dan
1000
mensen
dakloos
zijn.
Ook
de
elektriciteitslijnen en hoofdwegen zijn zwaar
beschadigd.
“Dit scenario is er een waarmee we al vaak
geconfronteerd zijn in de realiteit.”, zegt Rik
Telamon van de Civiele Bescherming van
Liedekerke. “De USAR-kandidaten hebben in
april hun theoretische en praktische opleiding
gekregen. Tijdens deze oefening of stage
willen we vooral ook hun mentale en fysieke
weerbaarheid testen.”, aldus Rik Telamon.
“Net zoals in een echte situatie verwachten
we ons team op de verzamelplaats in Peutie.
Alles gebeurt zoals we het bij een echte interventie ook zouden doen: de
teamleden krijgen eerst een medische check-up door de mensen van
Volksgezondheid. Daarna krijgen ze de coördinaten voor het Reception and
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Departure Centre (RDC). Dat is de plaats waar alle internationale hulp het
getroffen land binnenkomt en waar de internationale teams zich moeten
aanmelden. Afhankelijk van het team word je uitgestuurd naar een
bepaalde interventiezone.”, vertelt Rik Telamon.

Gespecialiseerd materieel en drones
De USAR-kandidaten zullen dan gedurende zeven dagen op zoek gaan naar
slachtoffers en hen bevrijden. Ze maken gebruik van gespecialiseerd
materieel zoals telescopische camera’s die tussen het puin kunnen worden
geschoven en geluidsapparatuur om geluiden onder het puin op te sporen.
De USAR-kandidaten zullen ook met hondenteams naar slachtoffers
zoeken.
Op dinsdag 15 mei zal het USAR-team drones of onbemande vliegtuigjes
inzetten om verkenningsvluchten boven de interventiezones uit te voeren.
Dat gebeurt in samenwerking met een Duitse firma die de drones
ontwikkeld heeft.
Zoals in een echte B-FAST missie nemen ook collega’s van de anderen
departementen deel: zes mensen van Defensie die zullen instaan voor de
telecommunicatie en een dokter en zes verplegers van Volksgezondheid.
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