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Wat te doen bij een noodsituatie?

Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.

U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u helpen u in noodsituaties 
enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; 
warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwings�uitje. 
Daarnaast is het verstandig in ieder geval enkele �essen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw speci�eke gezinssituatie onmisbare producten zijn. 
Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips

ledere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

• Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
• Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
•        Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp te vragen. 

• Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.
• Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op. 
• Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op www.crisis.nl.

www.politie.nl
www.brandweer.nl 
www.risicokaart.nl 
www.nl-alert.nl 
www.meldmisdaadanoniem.nl 
www.amberalert.nl 
www.slachto�erwijzernl 

www.mijnkindonline.nl 
www.bewareo�overboys.nl 
www.huiselijkgeweld.nl 
www.politiekeurmerk.nl 
www.slachto�erhulp.nl 
www.veiligheid.nl 
www.kinderbescherming.nl 

www.stopkindermishandeling.nl 
www.moed.nl 
www.hartslagnu.nl 
www.burgernet.nl 
www.halt.nl 
www.gifwijzer.nl

Handige veiligheid websites:



GGD      088-2299222
Gemeentehuis     0518-418888
Wetterskip Fryslan  www.wetterskipfryslan.nl  058-2922222
Milieu Alarmnummer Fryslan   058-2122422

www.devorstelijkewieg.nl    06-23895869
Discriminatie? www.tumba.nl   058-2133233

Alcohol, Drugs en Roken infolijn    0900-1995
Alarmlijn Doven en Slechthorenden   0800-8112
ANVVB-Alarmcentrale     088-2692888
ANWB Verkeersinformatie    0900-9622
Blokkeren Bankpassen (m.u.v. ING en Rabobank)   0800-0313
Halt      088-1153500
Inspectiedienst Dierenbescherming (landelijk)  088-8113113
Kindertelefoon     0800-0432
Landelijk Meldnummer Dierenmishandeling 1-4-4
Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom  0800-9009
Schadefonds-Geweldsmisdrijven     070-4142000
Sensoor Telefonische Hulpdienst    0900-0767
Slachto�erhulp Nederland    0900-0101
Stichting Het Oranje Kruis    070-3383232
Stichting Korrelatie      0900-1450
Verkeersslachto�erlijn    088-2697766
Voor vragen aan de rijksoverheid   1400

Belangrijke telefoonnummers

Politie, brandweer en ambulance (spoed)  112
Politie algemeen (geen spoed)  0900-8844
Meld Misdaad Anoniem   0800-7000
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