
Wat kunt u doen bij een ramp?

Algemene instructies: 
• Hoort u de sirene? Ga naar binnen en sluit deuren en ramen. 
• Luister naar de rampenzender: 89.1 FM - Radio Gelderland. 
• Volg de aanwijzingen van overheid en hulpverleners op. 
• Haal uw kinderen niet uit school; de schoolleiding vangt uw  

kinderen op. 
• Help anderen zoveel mogelijk. 
• Ga niet onnodig bellen om overbelasting van het net te voorkomen. 

Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel.  
Op deze wijzer staat wat u moet doen bij een ramp. Belangrijke telefoonnummers:

 
Als elke seconde telt - 112

Huisartsenpost Zaltbommel
• 088 8765050 (voor spoed in de avond/nacht 

en in het weekend)

Ziekenhuis 
• Jeroen Bosch Ziekenhuis - 073 553 3570
• Ziekenhuis Rivierenland - 0344 674 911

In niet-levensbedreigende situaties
• Brandweer - 088 457 5200
• Politie - 0900 88 44
• Meld misdaad anoniem: 0800 - 7000
• Gemeente Zaltbommel / Maasdriel: 14 0418 

Storingen
• Elektriciteit/gas - 0800 90 09

Grote brand:
• Kunt u niet meer door de rook kijken? 

Blijf dan dicht bij de grond.
• Kunt u het gebouw niet meer verlaten?  

Ga dan voor een raam staan waar de  
brandweer u kan zien.

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Terroristische aanslag:
• Ga naar een open plek, uit de buurt van  

grote gebouwen. 
• Geef (mobiele telefoon) foto’s die u  

gemaakt heeft aan de politie. 
• Ga niet kijken op de plek van de aanslag. 

Verkeersramp: 
• Bent u met de auto in een tunnel?  

Verlaat uw auto en ga via de dichtsbijzijn-
de vluchtweg de tunnel uit. 

• Loop niet onnodig over de snelweg. 
• Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, 

politie en ambulance. 

Extreem weer: 
• Ga niet de weg of het water op als dit 

wordt afgeraden of als een weeralarm is 
afgegeven.

• Als u toch de deur uit moet, neem genoeg 
eten, water, dekens en warme kleding 
mee.

Uitval stroom, gas, water of telefoon:
• Luister naar de rampenzender op uw 

radio op batterijen. 
• Doet uw telefoon het nog? Bel dan niet 

om overbelasting van het net te  
voorkomen. 

• Doet de stroom het nog? Kijk dan op  
zaltbommel.nl, maasdriel.nl of op crisis.nl. 

Kernongeval:
• Kijk of luister naar de regionale omroep. 

Volg instructies van de overheid op. 

Overstroming: 
• Wordt verwacht dat het water tot uw huis 

komt? Schakel gas en elektriciteit uit. 
• Zorg dat uw noodpakket klaar staat. Kijk 

op de achterkant van deze kaart voor de 
inhoud hiervan. 

• Kunt u niet weg? Luister dan naar de  
regionale rampenzender op uw draagbare 
radio. 

Gifwolk:  
• Blijf binnen of ga naar binnen en sluit  

ramen en deuren en alles wat voor  
ventilatie dient, zoals afzuigkap,  
ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster. 

• Ga naar een goed af te sluiten kamer 
waar het niet tocht, liefst midden in het 
huis of gebouw. 

• Bent u buiten? Loop dwars op de wind in 
met een doek voor uw neus en mond. 

Kijk op crisis.nl voor meer informatie 

Heeft u NL-Alert al ingesteld op uw  
telefoon? Daarmee krijgt u direct  
informatie bij een noodsituatie.


