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Praktijkervaringen omtrent actuele en ingrijpende crisissituaties 

De zorgsector bereidt zich continu voor op grootschalige rampen en crisissituaties. Naast 

risicoanalyse, planvorming en de beproefde methode van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) 

zijn belangrijke lessen te leren van deskundigen uit de praktijk. Zeven sprekers deelden eind 

november hun ervaringen omtrent actuele en ingrijpende crisissituaties tijdens het seminar 

Crisisbeheersing in de zorgsector, dat werd georganiseerd door SVDC in Zeist. 

Veiligheid versus privacy in de GGZ – Wilma Duijst 

De samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met personen met verward gedrag die onder 

behandeling zijn en in het kader van resocialisatie met (vervroegd) proefverlof gaan. Dat kan 

ernstige gevolgen hebben, zoals bleek in de zaken van Michael P. en Thijs H. Wanneer het goed 

mis gaat, barst de discussie los over veiligheid in het publieke domein versus het recht op privacy 

en de belangen van de cliënt. Wilma Duijst, bijzonder hoogleraar forensische geneeskunde en 

gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit van Maastricht, analyseerde dit spanningsveld van het 

afwegen van belangen. 

Mensen met stoornissen plegen (gewelddadige) delicten. De dokter die het weet mag niets 

zeggen. Na het delict is er geen reden het beroepsgeheim te doorbreken (verschoningsrecht). 

Gegevens mogen alleen bij opsporing worden vrijgegeven als het ‘bijzonder genoeg is’. Maar bij 

strafoplegging moet de arts plots wel de medische informatie op tafel leggen zo vat Wilma haar 

verhaal samen. Het wordt tijd dat opsporing en hulpverlening nauwer gaan samenwerken in dit 

traject en steeds vaker en meer informatie gaan delen bij personen met een stoornis en gevaarlijk 

gedrag zo stelt zij. In dat hele traject spelen natuurlijk de familieleden en kennissen van de client 

een belangrijke rol. Nog te vaak vernemen we dat deze categorie mensen er niet of nauwelijks bij 

wordt betrokken. 

Veiligheid vergt integrale aanpak – Luc Beije 

Zorg continuïteit moet worden gewaarborgd, ook onder buitengewone omstandigheden. Welke 

voorzorgsmaatregelen moeten zorginstellingen nemen om kwalitatief hoogwaardige zorg te 

leveren in een zo veilig mogelijke omgeving? In het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem is dat één 

van de speerpunten van het integrale veiligheidsbeleid. Hoofd bedrijfsveiligheid en continuïteit 

Luc Beije gaf een toelichting op de aanpak binnen zijn organisatie en maakte duidelijk hoe de 

veiligheid en weerbaarheid van het personeel kan worden verbeterd. 

Luc Beije gaf aan dat zijn afdeling bedrijfsveiligheid en continuïteit gegroeid is van 5 fte in de 

negentiger jaren naar 45 fte in 2019. Zijn afdeling is verantwoordelijk voor de beveiliging van het 

ziekenhuis, voor veiligheidskundig advies en voor opleiden en het geven van instructie. De 

domeinen die onder de bedrijfs- en Zorg continuïteit vallen zijn respectievelijk: 



medewerkersveiligheid, gebouwveiligheid, informatieveiligheid, crisisbeheersing, apparatuur 

veiligheid en patiëntveiligheid.  

Voor het dreigingsbeeld terrorisme niveau 4 heeft Luc Beije in overleg met de NCTV een nadere 

analyse gemaakt voor het ziekenhuis. Momenteel heeft Luc echter voldoende hoofdbrekens om 

de veiligheid te waarborgen in een periode van grootschalige verbouwing van het Rijnstate 

ziekenhuis.  

Stad in angst – Nicolette Diets 

 

Het leek een dag als alle anderen te worden en ook de eerste melding van een schietincident op 

het 24 Oktoberplein in Utrecht deed niets vermoeden van de impact die deze zou gaan hebben. 

Op maandagochtend 18 maart werden in een sneltram in Utrecht vier willekeurige mensen 

doodgeschoten en raakten er nog eens zes (zwaar)gewond. De hoofdverdachte werd later op de 

dag elders in de stad aangehouden. Zo lang de dader(s) bewapend rondliepen, kwam het openbare 

leven in Utrecht grotendeels tot stilstand. Mensen werden geadviseerd binnen te blijven, winkels 

sloten hun deuren en het openbaar vervoer werd stilgelegd. Nicolette Diets, werkzaam bij de 

Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU), was als Officier van Dienst Geneeskundig 

(OvD-G) op kantoor in Bilthoven aan het werk, toen de eerste melding binnenkwam. 

Tijdens het seminar blikte zij terug op de gebeurtenissen die elkaar in hoog tempo opvolgden. 

“De melding had betrekking op een schietpartij op het plein; twee ambulances waren onderweg. 

Er werd niets gezegd over een tram. Er volgden al gauw meldingen over reanimaties en de inzet 

van de traumaheli. Het was duidelijk ernstig en ik begreep dat ik pas op locatie een goed beeld 

zou kunnen vormen van de situatie.” De meldkamer werd intussen overspoeld met meldingen. 

Die varieerden van ‘hij heeft geschoten’ tot ‘hij komt op me af met een vuurwapen’. Nicolette 

Diets: “Op zulke momenten staat de veiligheid van medewerkers voorop. Zij zullen moeten 

wachten tot de politie de situatie als voldoende veilig heeft beoordeeld om hulp te kunnen 

verlenen. Dat heb ik dan ook steeds benadrukt in de communicatie met de meldkamer. Intussen 

werd er ook gesproken over een schietpartij bij een bankfiliaal waarvan ik wist dat die niet in de 

buurt van het plein was.” 

Kogelwerend vest 

Een dik kwartier na de eerste melding arriveerde de OvD-G op locatie. Diets: “Toen werd 

duidelijk dat alles draaide om de tram. Het viel direct op dat er geen omstanders waren, maar in 

de tram werd druk gewerkt. Er stond een auto nabij van een verpleegkundige die iemand hielp die 

in de borst was geschoten. Die informatie was nieuw voor mij. Ik moest een beeld van de situatie 

doorgeven aan de meldkamer. Besloten werd op te schalen tot GRIP-1. Het calamiteitenhospitaal 

werd geopend en er waren steeds minimaal tien ambulances beschikbaar waarvoor een 

ambulancestation moest worden ingericht. Dit alles dichtbij het incident, maar op een veilige 

afstand om te werken. Zelf had ik inmiddels een kogelwerend vest gekregen van de politie, maar 



voor het ambulancepersoneel waren die nog niet voorradig. Het voelde vreemd aan om onze 

medewerkers te melden dat het niet veilig was, terwijl ikzelf zo’n zwaar vest droeg. Ik besloot het 

vest af te doen. Gedurende de dag heb ik mij overigens geen moment onveilig gevoeld.” 

Een geleerde les is volgens Nicolette Diets dat er tijdens een dergelijk grootschalig incident altijd 

geruchten worden verspreid die de situatie kunnen beïnvloeden. “Daar zul je mee om moeten 

kunnen gaan. Zo kwam er een melding dat er bij het bankfiliaal verderop opnieuw werd 

geschoten waarbij drie slachtoffers zouden zijn gevallen. Bovendien zou de schutter in onze 

richting zijn gevlucht. Daarop werd besloten om ons terug te trekken. Het bericht bleek niet te 

kloppen, maar op dat moment wisten wij niet hoe de situatie was elders in de stad. Voor mijn 

gevoel was het overal nog druk op straat, terwijl de straten grotendeels leeg waren. Er kwamen 

meer berichten die later niet juist bleken, over onder meer een verdachte man op een 

parkeerterrein en iemand die zich had opgesloten in een schoolgebouw. Ook zou de dader 

betrokken zijn bij een aanrijding aan de andere kant van de stad. Je zal moeten accepteren dat er 

beslissingen moeten worden genomen terwijl er onzekerheid heerst. De impact op de 

maatschappij was enorm. Zo durfden medewerkers van de thuiszorg hun cliënten in de stad niet 

te bezoeken. Ook daarvoor moest een oplossing worden gevonden.” 

Oefenen met een maatschappelijk gedurfd thema – Rini Lambregts 

 

Hoewel kwetsbare objecten zoals scholen en zorginstellingen voorbereid moeten zijn op een 

ramp of crisis, wordt doorgaans wel geoefend op bijvoorbeeld een brand maar niet op een 

potentiële terroristische aanslag. Toch is het belangrijk dat regelmatig wordt geoefend rond 

actuele risico’s die in het dreigingsbeeld van de veiligheidsregio’s zijn opgenomen. Rini 

Lambregts, specialist GHOR Zeeland, ging in op de belangrijkste dilemma’s die kunnen ontstaan 

bij de voorbereiding van oefeningen, waarbij het thema een maatschappelijke gevoeligheid kent 

zoals terrorisme. “Er wordt vaak wel over gesproken, maar bij oefeningen in de praktijk is daar 

weinig van te zien. Een geplande oefening met een schoolshooting in Zeeland in mei moest 

worden aangepast op last van het schoolbestuur uit vrees voor negatieve aandacht van de media. 

Bij de oefening zouden alle hulpdiensten worden betrokken. Er zou een schietpartij worden 

nagebootst met een groot aantal slachtoffers, waarbij een dynamische hotzone moest worden 

ingesteld. Zo’n zes weken voor de oefening zou plaatsvinden, meldde het schoolbestuur dat zij 

het thema wilde aanpassen. Ook na een gesprek waarin wij benadrukten dat een schoolshooting 

in Nederland niet is uit te sluiten, wilde het bestuur niets weten van iedere mogelijke verwijzing 

naar een terroristische aanslag. Een soortgelijke geplande oefening bij een onderwijsinstelling in 

Hoogeveen had landelijk veel aandacht gekregen in de media en dat schrok het schoolbestuur in 

Zeeland af. Uiteindelijk moest de oefening worden aangepast tot een brand met explosie in het 

laboratorium van de school.” 

De vrees voor negatieve publiciteit was aanleiding om te onderzoeken of ook andere 

onderwijsinstellingen er zo over dachten. Rini Lambregts: “We hebben achttien instellingen 

gebeld met de vraag of zij oefenen met een maatschappelijk gedurfd thema zoals terrorisme. 



Twee respondenten gaven aan een scenario van een terroristische aanslag te hebben geoefend, 

hoewel daarbij geen aanslag met slachtoffers was nagebootst. Bij een andere instelling was het 

thema ter sprake gekomen tijdens een themadag. Het blijft een gevoelig onderwerp waarvoor veel 

koudwatervrees bestaat. Toch is het raadzaam wel te oefenen op thema’s die maatschappelijk 

gevoelig liggen. Publiciteit via vooral social media is niet tegen te houden, steek daarom tijd in 

een goede omgang met (regionale) nieuwsmedia door hen tijdig vooraf op de hoogte te stellen.” 

Nut en noodzaak van een Nationaal Hitteplan – Yvonne Breedijk 

Door de klimaatverandering krijgt ook Nederland steeds vaker te maken met zeer hete zomers. 

Dit jaar werd een warmterecord gebroken met liefst 40,7 graden Celsius. Maar ook extreem 

koude perioden zijn denkbaar. Rond extreme weersomstandigheden wordt dan een nationaal hitte 

of koude plan van kracht. In die situatie is er een belangrijke rol weggelegd voor het Rode Kruis. 

Wat die rol precies inhoudt, werd uitgelegd door Yvonne Breedijk, projectleider voorbereiding 

op noodsituaties bij het Rode Kruis. Zij ging daarbij tevens in op de lessen die afgelopen zomer 

zijn geleerd. “In 2003 kwamen tijdens een van de heetste zomers in Europa zeventigduizend 

mensen om het leven. Daarvan vielen vijftienduizend slachtoffers in Parijs. In die stad was het 

bestuur grotendeels afwezig wegens vakantie en er heerste chaos. Dat leidde in Frankrijk tot het 

instellen van een Nationaal Hitteplan. Hoewel in Nederland in 2003 tijdens die hete zomer 1400 

mensen om het leven kwamen, bleef een dergelijk plan hier aanvankelijk uit. In de jaren daarna 

bleek het hitteplan in Frankrijk effectief. Er werden duizenden doden mee voorkomen. Pas toen 

Nederland internationaal in de top tien stond van landen met de meeste doden door natuurgeweld, 

werd ook hier gekeken naar een Nationaal Hitteplan. Bij het opstellen daarvan waren onder meer 

RIVM, KNMI, GHOR, GGD en het Rode Kruis betrokken.” 

Het hitteplan kan tussen 1 juni en 1 september regionaal of landelijk geactiveerd worden bij 

weersverwachtingen met temperaturen boven de 27 graden Celsius gedurende vier aansluitende 

dagen of langer. Yvonne Breedijk: “Sinds de introductie in 2007 is het Nationaal Hitteplan 

minimaal eenmaal per jaar geactiveerd. Dit jaar gebeurde dat drie keer. Veel gemeenten werken 

inmiddels aan kaarten waarop data wordt gecombineerd, zoals gebieden waar veel alleenwonende 

ouderen wonen die extra kwetsbaar zijn voor extreme hitte.” 

De effecten van aardbevingen op de volksgezondheid – Yvonne Schippers en Sjoerd 

Keukens 

De aardbevingsproblematiek in Groningen en de aanpak daarvan heeft ontegenzeggelijk veel 

negatief effect op de volksgezondheid van de inwoners. Een aandachtspunt voor de GGD 

Groningen en andere zorginstellingen. Welke lessen zijn er vanuit crisisbeheersingsoptiek te 

trekken uit de situatie in Groningen? Yvonne Schippers van de GGD en Sjoerd Keukens van de 

Veiligheidsregio Groningen spraken over de omvang van de problematiek en de aanpak daarvan. 

Sinds 1986 zijn er in Groningen al meer dan 1300 aardbevingen geweest. Na de aardbeving in 

Huizinge (2012) is er geleidelijk aan steeds meer aandacht gekomen voor deze problematiek. In 



maart 2018 is besloten dat de gaskraan uiterlijk 2030 dichtgaat. Een proces waarvan inmiddels 

bekend is geworden dat het aanzienlijk sneller gaat. 

Uit onderzoek onder de Groningers is gebleken dat zij veel gezondheidsproblemen en 

procedurestress hebben opgelopen. De lange stroperige overheidsprocessen leiden tot 

wantrouwen en boosheid. Deze gevolgen worden momenteel steeds erger. 

Geleidelijk is men tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een economisch probleem, 

maar een veiligheidsprobleem. De omvang van de schade wordt dan ook als een ramp 

aangemerkt. In de aanpak van de gezondheidsproblemen kiest men dan ook voor een 

multidisciplinaire aanpak zeker op het domein van de psychosociale hulpverlening. Het advies 

van de Groningers aan de rijksoverheid is dan ook een volledige erkenning van het probleem in 

woord en daad, alsmede het herstel van vertrouwen door het nemen van snelle en adequate 

(financiële) maatregelen. 
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