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Centrum Veiligheid 
 

● Ongevallen en rampen  
● Straling 
● Omgevingsveiligheid 
● Arbeidsveiligheid 
● Medische milieukunde 
● Nazorg 
● Nationale Veiligheid 
● Security 
● Risicocommunicatie 
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Milieuongevallendienst (MOD) 
OngevalsOrganisatie Straling (OOS) 
CBRN-responseenheid 
Circa 100 mensen (van verschillende centra) in piket in ±15 
verschillende rollen: 

– Onderzoeksleider & Veldteamleider  
– Bemonstering experts (incl. CBRN in gaspak) 
– Chemisch, biologisch en radiologische analisten (incl. mobiel labs) 
– Toxicoloog/Arts (met link naar NVIC) 
– Modelleur (verspreidingsberekeningen) 
– Deskundigen straling, drinkwater, etc. 
– Psychosociale nazorg.   



Milieu Ongevallen Dienst (MOD) 
● Branden  
● Binnenmilieu incidenten  
● Persoon onwel 
● Stank klachten 
● Identificatie onbekende stof 
● Screening in het kader PVO 
● CBRN incidenten  
● Kwik incidenten 
● Inspectie klussen  
● Etc.  



Monstername & metingen op locatie 



Analyses op RIVM of op locatie 



Blootstelling en risico inschatting 

● Data en informatie verzamelen 
● Blootstelling inschatting (effect gebied, stoffen, routes, etc.)   
● Toxicologische interpretatie en risico beoordeling (acuut & lang)  



Bij een incident 
Altijd bron en effect 
gebied in kaart 
brengen, omwille van 
maatregelen, 
metingen, 
communicatie, etc.  



Modelleurs chemische incidenten 

●Modelleren 
●Scenario denken 
● Informatie ontsluiten 
●Tools ontwikkelen 

 

 



Modelleren 
●Afstanden tot interventiewaarden en 

afstanden tot effecten (warmtestraling, 
overdruk, toxiciteit) voor: 
– lekkages vanuit: 

› tanks 
› transportmiddelen (tankwagens, spoorwagens, schepen) 
› buisleidingen 

– Branden  
– Explosies 
 

 



Modelleren luchtverspreiding 
●Luchtverspreidingsmodellen kunnen tijdens 

ongevallen met gevaarlijke stoffen, zoals 
een brand of het vrijkomen van een giftige 
stof, informatie geven over de afstanden 
tot waar effecten zijn te verwachten. 
 
●Snel versus accuraat 





Huidige praktijk ‘quick response’ 
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Pluimradar – verspreiding model voor regio 

• In het veld een pluim op 
de kaart.  

• Actuele meteo 
voorspelling (KNMI) 

• Eenvoudig en snel. 



Van idee naar operationele tool 
 



https://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Ongevallen_en_rampen/Milieuon
gevallen/Pluimradar 



Onder de motorkap 
● NPK-Puff 
● Weersvoorspellingen 



NPK-Puff & Harmonie 
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Meteogegevens
(HARMONIE)

Verspreidingsmodel
(NPKPuff)

invoer

uitvoer



Pluimradar - startscherm 



Een nieuwe pluim genereren 



Pluimradar geeft een dynamische pluim (in tijd) 



Twee ‘uitvoeringen’ van de pluim 

Relatieve concentratie en depositie 



Notificatie ‘gegenereerde pluim’ KNMI / RIVM  



Operationeel sinds juni 2018 
● Meer dan 100 gebruikers 
● Meer dan 30 pluimen tijdens incidenten 
 



2019 en verder 
● Feedback passief 
● Enquête gebruikers  

 
● Regenradar integreren 
● Nauwkeuriger meteomodel gebruiken 
● Hogere resolutie  
● Deeltjesgrootte (brandspecifiek) 
● Pluimradar+ 

– Bronhoogte en warmteinhoud zelf kunnen invoeren 
– Kwantitatieve resultaten 
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