
112 Daar red je levens mee!

Wie wil je spreken? brandweer, ambulance of politie

Waar is het noodgeval? Plaats, straat, nummer?

Wat is het noodgeval? Brand, ongeval, gewonden? 

Waarom is het een spoedgeval? Wat is er gebeurd?

Wacht tot het gesprek is afgelopen.

112 Daar red je levens mee!

www.brandveiligheidthuis.nl

- Wanneer bel je 112;
- Wat wil de centralist weten;
- 112 daar speel je niet mee;

- De provincie Drenthe



Toelichting “112, daar red je levens mee!”

In welke situatie mag je 112 bellen?
Gebruik de kaartjes/quiz om verschillende situaties te bespreken.

Mag iedereen 112 bellen?
Ja, als er sprake is van een noodsituatie waarbij elke seconde 
telt.

Oefenen
Aan deze opdracht werken drie personen:
1. 1 persoon speelt de centralist van de meldkamer
2. 1 persoon speelt degene die het noodgeval meldt
3. 1 persoon bedient het hulpverlenings voertuig (blue-bot)
Eventueel kan een vierde persoon kan meedoen als iemand die 
een valse melding doet.

Scenario’s

BRAND
Je ontdekt brand bij jou thuis. Doordat je was afgeleid tijdens het 
eten koken is het vet in de pan gaan branden. De brand is overge-
slagen in de afzuigkap. Je bent snel naar buiten gegaan en hebt 
alle binnendeuren in huis dichtgedaan. Ook je moeder en je zusje 
en de hond zijn op tijd buiten gekomen.
Op de veilige plek buiten bel je 112.

Provincie Drenthe, Gemeente Emmen, Plaats Emmen: Nijbracht 43 
a.

INBREKERS 
Je ziet dat iemand bij de buren wil inbreken. Vanuit je eigen huis 
bel je 112

Provincie Drenthe, Gemeente ?, plaats ?:Straat ?, Huisnummer?
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Scenario’s
BRAND
Je bent aan het wandelen op de heide. Je ontdekt daar een na-
tuurbrand. Je loopt zo snel mogelijk naar een veilige plek. Uit de 
rook, en dwars op de wind kom je op een fietspad.
Je belt 112.
Provincie Drenthe, Gemeente ?, Plaats ? , ANWB Paddestoel nr: 
68885/001

ONGEVAL 
Je zit in de auto bij je ouders en rijdt over de snelweg. Opeens 
zegt één van je ouders: “Moet je nu kijken: die persoon in de auto 
zit te bellen en begint heel erg te slingeren.” Niet veel later be-
landt die auto bovenop de vangrail. Je ouders moeten stoppen en 
zetten snel de alarmlichten aan. Jullie stappen uit en als jullie 
veilig achter de vangrail staan zien jullie dat de beller gewond is.
Je belt direct 112. 
Provincie Drenthe, A 28, Hectometer paal 160,0 Rechts


