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Gert-Jan Ludden opent het seminar, heet alle deelnemers en sprekers welkom en schetst aanleiding 

en scope van de bijeenkomst. We kunnen veel leren van mensen die “met de voeten in de klei” 

hebben gestaan. Vandaar dat we in dit seminar een scala van sprekers hebben die of zelf direct 

betrokken zijn geweest bij een incident of daar onderzoek naar hebben gedaan. In verband met 

persoonlijke omstandigheden heeft hij Ton Bresser gevraagd deze dag verder als dagvoorzitter op te 

treden en draagt de microfoon over.  

 

Wat leert calamiteiten onderzoek in de langdurige zorg?  

Vanaf januari 2016 is de nieuwe wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) van kracht en 

dienen calamiteiten bij de IGZ te worden gemeld. Daarna start een intern onderzoek. De commissie 

doorloopt hierbij zeven stappen, waarvan het grootste deel vindt plaats onder leiding van een 

onafhankelijk voorzitter. Henk van der Steeg heeft deze rol circa 20 maal ingevuld. Via de Prisma-

analyse worden de oorzaken van de calamiteit geclassificeerd naar de vier hoofdoorzaken cliënt, 

organisatie, medewerker en techniek. Hierbinnen vindt een sub classificatie plaats. Let op, want als je 

te ver door analyseert kom je altijd bij het hoogte managementorgaan uit, terwijl de betrokkenheid 

van het uitvoerende niveau zo ontzettend belangrijk is. 

Landelijk gezien zijn de oorzaken van incidenten veelal een combinatie van menselijke, technische en 

organisatorische basisoorzaken. Het risico op incidenten is groter naarmate sterker wordt afgeweken 

van de normale procedure.  

In de lijn van de stadia van de veiligheidscultuur schetst Henk de leercultuur: controleren, stimuleren 

en excelleren. Belangrijk bij het leren is te begrijpen hoe de hersenen werken. Belangrijk zijn: zelf 

uitvinden, veel oefenen met nieuw gedrag, niet teveel tegelijk, dingen samen doen, ratio en emotie 

verbinden. En het overdragen van de eigen kennis aan anderen is de ultieme toets of je het zelf 

begrijpt. Henk hecht belang aan de uitspraak: Wie niet beter wil worden houdt op goed te zijn! 

Zorgen van Henk liggen met name op het vlak van het onvoldoende aansluiten van deskundigheden 

op de complexiteit van cliënten, het te weinig werken volgens procedures en protocollen en de 

hiërarchie tussen artsen en verplegend en verzorgend personeel, waardoor men te weinig kritisch is of 

kan zijn ten opzichte van elkaar.   

 

Cybercrises in de zorg: van datalek tot  standstill 

Marco Zannoni (director COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement) neemt ons mee in de 

relatief jonge loot aan de stam van de typen crises. ‘Wat maakt dit soort crises bijzonder?’, vraagt 

Marco zich af. Hij noemt onder andere de onzekerheid wanneer een incident voorbij is. Als ik nu 

gechanteerd word en betaal, is het dan voorbij? Zijn mijn data ongeschonden of is ergens illegale 

software geïnstalleerd? Een ander aspect is de voor een deel andere partijen waar je mee te maken 

hebt en de andere taal (vb. ICT-jargon) die wordt gesproken. Belangrijk ook is de vaak complexe 

samenhang tussen systemen en de vraag of deze snel inzichtelijk is te maken. Als er een incident is 

met systeem X, of als het een optie is om dit uit te schakelen, is dan bekend welke andere systemen 

of activiteiten daarbij geraakt worden? 

Bij cybercrises kunnen ethische aspecten spelen in combinatie met al of niet expliciet beleid. Denk aan 

organisaties en regeringen die het beleid hebben niet te betalen bij chantage. Hoe ver gaat dit. Betaal 

je ook niet als het om de veiligheid van personeel en patiënten gaat? Een ander belangrijk aspect is 

het signaleren van incidenten en ontwikkelingen die de potentie hebben uit te groeien tot een crisis. 
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Wanneer kan een verstoring nog in de reguliere bedrijfsvoering worden opgelost en wanneer kan de 

impact dusdanig worden dat moet worden opgeschaald? 

 

De grote impact van de aanslagen in Zaventem (22 maart 2016) 

Gezien de andere structuren licht Gino Claes eerst een topje van de sluier op voor wat betreft de 

multidisciplinaire preparatie en crisisstructuren in federaal België. Gino Claes is Hoofd Audit, 

Competente Development & Exercises Disaster Management van de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid, uit dien hoofde adviseur van de minister van Volksgezondheid en had zitting in het 

crisiscentrum van de regering.  

Gino Claes geeft een verslag van de eerste dagen en beslissingen na de aanslag op Zaventem aan het 

begin van wat een rustige werkdag leek te gaan worden. Eén van de beslissingen was om de 

slachtoffers naar ziekenhuizen buiten de stad Brussel te vervoeren. Deze intuïtieve beslissing bleek 

een goede toen ruim een uur later de ontploffing in de metro in Maalbeek een tweede golf van 

slachtoffers eiste. Gino Claes noemt enkele bijzonderheden, waaronder het eerste telefoontje naar 

112 dat pas 2 minuten na de aanslag ontvangen werd en wel van een locatie circa 10 kilometer van 

de plaats incident. Dit riep vragen op qua betrouwbaarheid, maar bleek van de ouders te zijn van 

iemand die naar huis had gebeld om te zeggen dat hij veilig was. Een vooronderstelling was dat niet-

gewonden op de plaats incident de eerste hulp aan slachtoffers zullen verlenen. Er zijn echter ook veel 

mensen die zelf eerst een veilig heenkomen zoeken. Eerder beleid was de gewonden ter plaatse de 

eerste zorg te verlenen. Nu is gekozen om zo snel mogelijk af te voeren naar ziekenhuizen. De 

regionale spreiding van de slachtoffers is goed verlopen en de ziekenhuizen konden de zorgvraag 

goed aan. Het type incident en het type verwondingen kan ook reden zijn om de opleiding van het 

ambulancepersoneel en de hulpmiddelen per ambulance aan te passen. De slachtofferregistratie 

verliep per ziekenhuis anders, waarna door het crisisteam is besloten uniforme registratieformulier te 

laten gebruiken. Hierdoor was aan het einde van de eerste dag duidelijk wie en waar de slachtoffers 

waren. De aanslag had een totaal van 32 doden en ruim 550 gewonden tot gevolg, waarvan de 

laatste na bijna een jaar het ziekenhuis heeft verlaten.  

 

The quake that shook Everest 

Anne Brants is niet alleen SEH-arts, maar is ook opgeleid en ervaren als expeditie-arts. In haar 

presentatie gaat zij in op haar tweede expeditie naar de Everest in 2015, waar zij als arts 

verantwoordelijk wat voor een team van 35 personen. Een lawine als gevolg van de aardbeving 

vernietigde een deel van het basecamp. Dit kamp biedt plaats aan circa 1.200 personen (in dit geval 

van 42 teams) waarvan enkele honderden “op de berg” waren. Anne beschrijft het gebeurde op een 

persoonlijke manier. Na de lawine controleerde zij of haar team compleet en onbeschadigd was. Na 

een half uur kregen alle artsen een oproep om naar de hospitaaltent te komen. Op weg naar de tent 

kwam zij haar eerste slachtoffer tegen. Toen pas werd haar duidelijk wat er gebeurd was en dat er 

doden en gewonden zouden zijn. Op een praktische manier werd de hulpverlening en de organisatie 

ervan vormgegeven, waarbij ook artsen soms psychisch niet meer in staat bleken om hulp te 

verlenen. De beschikbare hulpmiddelen uit het basecamp werden verzameld en gezien de beperkte 

voorzieningen werd een scheiding tussen T1+T2 en lopende slachtoffers gemaakt. Voor de eerste 

groep was het ‘beleid’ tijd de rekken; hulp was niet op korte termijn te verwachten. De aardbeving 

bleek uiteindelijk in totaal meer dan 5.000 doden en 14.000 gewonden tot gevolg te hebben en 

landelijk was de eerste aandacht niet bij de bergbeklimmers. Uiteindelijk zijn de slachtoffers uit het 

basecamp de volgende dag per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Voor Anne was het een 

bijzondere gewaarwording niet het nodige te kunnen doen voor slachtoffers die dat juist wel nodig 

hebben en keuzes te moeten maken uit schaarste. Pas terug in Nederland kwam haar gevoel van 

veiligheid weer terug. De expeditie-artsen hebben de verantwoordelijkheid voor het eigen team, een 

structuur om met dit soort grote incidenten om te gaan is niet aanwezig. Ook een evaluatie naar 

aanleiding van het gebeurde is Anne niet bekend. 



 

Zoönosen, een grote dreiging voor de toekomst 

Na de voorgaande twee sprekers die in het midden van een incident met grote impact stonden 

nuanceert Merel Langelaar, senior inspecteur en coördinator team preventie bij de IGZ, de titel van 

haar presentatie. Gaat het hier om een grote dreiging? Merel is van oorsprong dierenarts en verbindt 

met haar werk rond de zoönosen al langere tijd het humane en veterinaire werkveld. Merel belicht 

een aantal aspecten: 

- De laatste jaren en mede als gevolg van de uitbraak van Q-koorts zijn er netwerken ontstaan 

waar de verschillende beroepsbeoefenaren elkaar ontmoeten en kennis en ervaring delen. 

- Er is een monitoringssysteem waarin maandelijks regionaal de situatie rond zoönosen wordt 

gemonitord en van waaruit indien nodig kan worden opgeschaald. 

- De transmissie: hoe vindt besmetting plaats en welke invloed hebben ons gedrag en 

veranderende leefomstandigheden hierop? 

Merel is expert op het vlak van antibioticaresistentie. Het oplossen van dit probleem is nog niet zo 

eenvoudig. Snel wordt naar een andere partij in de keten gewezen, waaruit je maar één conclusie 

kunt trekken: het moet in samenhang worden opgelost, met respect voor elkaars belangen. 

En alhoewel 75% van de infectieziekten uit het dierenrijk komen prijst Merel ons toch gelukkig, want 

waarschijnlijk mede dankzij ons gematigde klimaat valt het in onze regio nogal mee met de impact 

van zoönosen. Desalniettemin is het belangrijk te weten welke factoren beïnvloedbaar en 

onbeïnvloedbaar zijn en investeer in de ‘koude fase’ in je netwerk. Weet wie waarvoor 

verantwoordelijk is zodat je elkaar bij een incident gemakkelijk kunt vinden. 

 

Wetenswaardigheden over Crisisnoodopvang in Nederland 

Ralph Kronieger (FirstThingsFirst) toont dat crisisnoodopvang van haast alle tijden is en in alle 

omvangen voorkomt. Ralph rammelt letterlijk en figuurlijk aan onze stoelpoten. Wie weet (nog) dat 

Nederland in de aanloop naar de eerste wereldoorlog 1 miljoen inwoners van België heeft 

opgevangen. En welke structuren en noodopvangen waren er? Deze mensen hebben gewoon bij 

gezinnen in gewoond.  

De vorm die je kiest voor de crisisnoodopvang is afhankelijk van de doelgroep (type personen, aantal, 

herkomst, duur opvang) en de zorgbehoefte. Hierbij grijpt Ralph terug naar de pyramide van Maslov, 

waarbij de eerste vraag vaak op het vlak van de fysiologische behoefte (onderdak, eten, water) ligt. 

De ervaring is dat naarmate de tijd vordert de behoefte stijgt in de pyramide. 

Naast de noodopvang zelf zijn de aspecten beschikbare tijd en transport belangrijk om rekening mee 

te houden. Bij de evaluatie van het VUmc was er eigenlijk geen tijdsdruk en rijen ambulances stonden 

klaar. Uit onderzoek is gebleken dat voor de evacuatie van 12 ICU-patiënten over 4 verdiepingen 1,5 

nodig was met inzet van 41 personen. Dat nog in een omgeving waar een organisatie is om om te 

gaan met calamiteiten. Maar hoe pakken we dat aan bij bijvoorbeeld woonvoorzieningen voor ouderen 

die zelfstandig huren en waar ’s nachts slechts enkele personeelsleden zijn? De deelnemers aan het 

seminar bedanken voor de poging van Ralph om twee deelnemers een derde in een stoel de zaal rond 

te laten dragen. Ralph heeft zijn kennis vastgelegd in het boek: Crisisnoodopvang- een praktisch 

werkboek. 

 

Ton Bresser bedankt de deelnemers en sprekers mede namens Gert-Jan Ludden. Hij hoopt dat 

iedereen een aantal zaken heeft gehoord waarmee je in de eigen omgeving mogelijkheden tot 

verbetering ziet. Na deze dag begint het werk pas! 


