Achtergrond - Boekpresentatie Crisisbeheersing Witte Kolom

Voorbereiding op rampen e
veiligheidsvraagstukken
In het eind januari in Zeist gepresenteerde boek ‘Crisisbeheersing Witte Kolom’ is een aantal praktijkvoorbeelden van crisisbeheersing in uitzonderlijke situaties verzameld, zoals een
fatale brand in een operatiekamer, de volledige ontruiming van een ziekenhuis, de terroristische aanslagen op de luchthaven en metro van Brussel, een lawine op de Mount Everest na
een aardbeving in Nepal en de orkaan Irma op Sint-Maarten. Ook wordt ingegaan op actuele veiligheidskwesties als cyberrisico’s voor zorginstellingen en het risico op overdracht van
infectieziektes van dieren op mensen. Onder redactie van Gert-Jan Ludden (SVDC) en Fred
Zaaijer zijn per hoofdstuk de belangrijkste geleerde lessen omschreven en worden aanbevelingen gedaan die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

H

et boek ‘Crisisbeheersing Witte Kolom’ is
een vervolg op het
twee jaar geleden
verschenen boek ‘Grip
op crisis’. Per hoofdstuk worden uitzonderlijke situaties omschreven, zoals een
brand in een operatiekamer, ontruiming
van een compleet ziekenhuis, terroristische aanslagen en een lawine op de
Mount Everest. Ook wordt ingegaan op
actuele kwesties zoals een aanval met
ransomware die systemen plat legt en de
gevaren voor de volksgezondheid door
de overdracht van infectieziekten van dieren naar mensen. Het boek geeft inzicht
in de handelingen van de deskundigen
die hiermee in de praktijk onverwacht te
maken kregen. Hoe hebben zij de crisis
aangepakt, hoe goed waren zij voorbereid en welke lessen hebben zij geleerd
om om te gaan met crisissituaties in de
toekomst? Tijdens de boekpresentatie in
Zeist gaven alle auteurs alvast een korte
impressie.

Wijsheid Communicatie hoeft ook
tijdens crisissituaties niet moeilijk te zijn,
betoogde Hans Siepel van Amenti Consultancy, deskundige op het gebied van
crisiscommunicatie. “Na een ramp of
incident is het belangrijk dat de verantwoordelijke bestuurders zich laten zien,
hun betrokkenheid tonen naar de maatschappij, naar de slachtoffers en hun
familieleden, naar omwonenden. Ook
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als nog niet alle feiten bekend zijn. Vaak
gaat het al mis bij de vraag wie er naar
buiten treedt als woordvoerder. Toen een
vliegtuig van Turkish Airlines neerstortte
bij Schiphol, ontstond een discussie wie
de regie had over de communicatie: Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken,
Verkeer & Waterstaat of toch de ministerpresident?” Een verkeerde veronderstelling in de zorg is volgens Siepel dat vaak
voorbij wordt gegaan aan de gevoelens
en ervaringen van patiënten en cliënten.
“Er wordt uitgegaan van een objectieve
werkelijkheid, die op kennis en wetenschap is gebaseerd. De mens wordt
neergezet als puur rationeel denkend
wezen en er wordt voorbij gegaan aan
de mens die empathisch is. Wijsheid en
gevoelens stellen vanuit wetenschappelijk perspectief niet veel voor. Zo zijn er
al zorginstellingen waar wordt geëxperimenteerd met zorgrobots die ouderen
bezoeken, waarbij wordt gesteld dat dat
net zo waardevol kan zijn als het bezoek
van een kleinkind. Stel bij crisiscommunicatie de behoeften van de patiënten
centraal met naast aandacht voor de feiten een grote rol voor betekenisgeving.”

Onderzoek Calamiteiten in de langdurige zorg moeten worden gemeld bij de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ). Voormalig medisch specialist en
ziekenhuisbestuurder Henk van der
Steeg is voorzitter van het onderzoeksteam en constateert dat calamiteiten

vaak dezelfde oorzaken blijken te hebben. “Wij onderzoeken bij lange na
niet alle incidenten in zorginstellingen.
Calamiteiten vormen slechts de top van
de ijsberg. De onderzoeken zijn grondig:
dossiers en documenten worden bekeken en betrokkenen geïnterviewd. Zo komen we tot een waardevrij oordeel. Wat
is er gebeurd en hoe is een dergelijke
calamiteit in de toekomst te voorkomen?
Uit de conclusies blijkt dat in de langdurige zorg te weinig van calamiteiten wordt
geleerd. Vaak is het een combinatie van
organisatorische en menselijke oorzaken. Te weinig communicatie of kennis
over protocollen, niet goed omschreven
taken en verantwoordelijkheden of
onduidelijkheid over overdrachten. In het
Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg zijn
normen voor goede zorg vastgelegd en
in de sector houden velen zich dagelijks bezig met kwaliteit en veiligheid.
Het beleid blijkt echter onvoldoende in
acties te worden omgezet. Er wordt in de
praktijk te weinig geleerd van incidenten
en ook te weinig gestuurd op gedragsbeïnvloeding. In zorginstellingen heerst
nog onvoldoende een ‘verbetercultuur’.
Organisaties dienen medewerkers meer
te inspireren en motiveren. Ook moet
niet alleen terug worden gekeken naar
incidenten, maar moeten incidenten proactief worden voorkomen. Het risico van
vandaag is de calamiteit van morgen.”

Brand in OK Een felle brand in een

n crises en actuele
operatiekamer die op dat moment
wordt gebruikt, is één van de grootste
nachtmerries voor zorginstellingen. Het
Twenteborg Ziekenhuis te Almelo werd
er mee geconfronteerd in september
2006. De 69-jarige patiënt kwam om het
leven door de extreme hitte als gevolg
van de brand, die leidde tot ongerustheid en vragen in de maatschappij en
uit vakkringen in binnen- en buitenland.
Hoe had dit immers kunnen gebeuren
op zo’n kwetsbaar en kritiek moment?
“De brand was ontstaan door zuivere
zuurstof en bereikte een temperatuur
tot boven duizend graden Celsius. Dat
werd de patiënt fataal”, vertelt Arie
van Alphen, destijds bestuurder van
het ziekenhuis. “Op een brand in een
operatiekamer kun je je wel voorbereiden, maar het daadwerkelijk oefenen
van een dergelijke situatie is in de
praktijk niet uitvoerbaar. Na de brand
was de aandacht van de media massaal en we kregen ook te maken met
ramptoerisme. We besloten openheid
en transparantie aan te houden in onze
communicatie. Niet alles was bekend,
maar wat we met zekerheid wisten
hebben we verteld. Crisiscommunicatie
is fundamenteel anders dan reguliere
communicatie.” Om zo goed mogelijk
voorbereid te zijn op calamiteiten, pleit
Van Alphen voor een proactieve aanpak.
“Daarvoor is bij de meeste organisaties
wel een cultuuromslag nodig. Organisaties zijn bijvoorbeeld dikwijls goed
voorbereid op accreditatie-onderzoeken:
dan staat iedereen in de houding, is
alles perfect verzorgd en tonen bestuurders extra betrokkenheid. Dat zou de
dagelijkse norm moeten zijn. Bestuurders zouden zich vaker op de werkvloer
moeten laten zien. Zo liep ik ’s avonds
eens bijvoorbeeld een besloten afdeling
op. De medewerkers verontschuldigden
zich dat zij op dat moment aan het eten
waren. Dat was echter geen probleem.
Eerder was het mijn vraag hoe ik onopgemerkt een besloten afdeling had
kunnen betreden? Als ik het kon, zouden
anderen het ook kunnen.”

Ontruiming ziekenhuis Een
brand in het transformatorhuis van het

Meander Medisch Centrum te Amersfoort leidde er in januari 2011 toe dat
het ziekenhuis volledig moest worden
ontruimd. “We waren er altijd van overtuigd geweest dat zoiets ingrijpends ons
nooit zou overkomen. De evacuatie van
alle 172 patiënten verliep voorspoedig,
mede door een goede voorbereiding
met oefeningen en relaties met ketenpartners uit de regio”, aldus Jan van
Dam, destijds crisiscoördinator bij het
Meander Medisch Centrum en beleidsadviseur van de stichting Topklinische
ziekenhuizen. “Omdat het noodaggregaat niet voldoende betrouwbaar
bleek, hebben we uit voorzorg besloten
tot evacuatie. Dat was één grote leer
ervaring. De liften konden niet worden
gebruikt, ernstig zieke patiënten met
infuus moesten uit bed worden gehaald
en van de trap af worden gedragen.”
Toen het ziekenhuis eenmaal ontruimd
was, kon worden geprobeerd de elektriciteitsvoorziening weer in orde te
krijgen. Van Dam: “Daarbij kregen we te
maken met kortsluiting. We beseften dat
het nog wel even zou duren voordat alles weer ‘normaal’ zou draaien. Het gebouw was leeg, donker en koud, maar
dat betekende niet dat er helemaal geen
elektriciteit nodig zou zijn. Bepaalde apparatuur moest blijven werken, bijvoorbeeld om te voorkomen dat pathologische preparaten verloren zouden gaan.”
Toen de elektriciteit weer was hersteld,
kon worden begonnen met de terugkeer
van de patiënten. Dat bleek volgens Van
Dam minder eenvoudig dan de evacuatie. “Bij de evacuatie waren de lijnen

helder en schikte iedereen zich in de
commandostructuur. Bij de terugkeer
had iedereen zijn eigen ideeën en wilde
meepraten. Ook het opnieuw opstarten
van bepaalde apparatuur was geen
kwestie van het indrukken van een
knop. Sommige apparaten moesten
worden herijkt en ingeregeld, wat drie
dagen kan duren! Andere geleerde lessen zijn inkomstenverlies, het afhandelen van aansprakelijkheid en verzekeringen dat meer dan een jaar tijd heeft
gekost en de omgang met medewerkers
die wel willen werken, maar nog niet
kunnen omdat hun afdeling gesloten is.
We hebben de brand aangegrepen om
de crisisorganisatie naar een hoger niveau te tillen waarbij de leerpunten zijn
verwerkt in de bestaande crisisplannen.
Ook zijn afspraken met verschillende
leveranciers hernieuwd.”

Terrorisme België beschikte in 1818
als eerste Europese land over noodplannen en had in 1964 als eerste een vast
telefoonnummer voor noodoproepen.
“We waren de eerste en dus was alles
goed geregeld. Sindsdien waren we
een beetje in slaap gevallen”, vertelde
Marcel Van der Auwera, diensthoofd
dringende hulpverlening binnen de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in België. De aanslagen in Parijs
in november 2015 vormden een eerste
‘wake-up call’. “We wisten toen al dat
we er niet klaar voor zouden zijn als in
België aanslagen zouden worden gepleegd. Wel werden de eerste lijnen uitgezet voor het geval dat. Het plan werd e
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getest en goed bevonden. Het was echter nog niet volledig
uitgewerkt toen het enkele weken later in de praktijk moest
worden gebracht.” Op 22 maart 2016 werd België geconfronteerd met terroristische aanslagen op de luchthaven van
Zaventem en een metrostation in Brussel. Daarbij kwamen 35
mensen om het leven, waaronder drie terroristen. Daarnaast
waren er honderden gewonden, waarvan een aantal nog
altijd hulp of verzorging nodig hebben. Van der Auwera: “De
aanslagen toonden nog maar eens aan wat voor lappendeken
aan organisaties en verantwoordelijkheden was ontstaan.
Zo heeft ieder metrostation zijn eigen calamiteitenplan. We
beschikken over 21 noodcentrales. Verschillende hulpdiensten zijn soms op dezelfde locatie gevestigd in dezelfde zaal,
maar communiceren niet met elkaar alsof er een virtuele
muur tussen staat. De eerste noodoproep over de aanslag
op de luchthaven was afkomstig van iemand die zich op tien
kilometer afstand van de luchthaven bevond. Toen bleek ook
hoe belangrijk het is dat de centralist doorvraagt: hoe komt
iemand aan de informatie en waarom doet hij deze melding?
Mensen pakken in een reflex al gauw hun smartphone en
versturen live beelden. Maar diezelfde personen kunnen veel
niet navertellen.”
Na de aanslagen vielen de GSM-netwerken door overbelasting al snel uit. Van der Auwera: “Het Tetra-netwerk bleef wel
operationeel, maar werd achteraf gezien niet goed benut.
Omdat ook de overheidsdiensten werkten met Voice-over-IP,
moesten we providers vragen om bandbreedte vrij te maken.
Verschillende social media-diensten bleven wel beschikbaar.
Mensen konden bijvoorbeeld via Whatsapp met elkaar
communiceren.” Een andere kwestie die goed moest worden
gecontroleerd was het evenwichtig inzetten van medische
hulpverleners. “Er ontstond een overschot aan medisch
personeel dat naar de luchthaven wilde om te helpen en
ambulances reden met dubbele bezettingen. Maar ook elders
in de stad konden ambulances nodig zijn. Het gewone
dagelijkse leven gaat immers ook door. We moesten hulpverleners naar huis sturen omdat ze niet effectief nodig waren op
dat moment en omdat we de dienstdoende hulpverleners
moesten kunnen aflossen op een later tijdstip. Overigens zijn
ook veel mensenlevens gered door burgers met kennis over
het op correcte wijze stoppen van bloedingen. Dat geeft maar
aan hoe belangrijk dergelijke kennis onder het publiek is.”

Mount Everest Nepal werd op 25 april 2015 getroffen
door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal
van Richter. Hierbij kwamen minstens 7557 om het leven en
raakten meer dan 14.123 mensen gewond. De aardbeving
veroorzaakte meerdere lawines op de Mount Everest. Een
daarvan trof het Everest Base Camp, dat vrijwel geheel werd
verwoest. In het kamp verbleven tijdens de aardbeving en
daarop volgende lawines zo’n 1200 mensen, waaronder
bergbeklimmers, lokale begeleiders en medisch specialisten.
Tot die laatsten hoorde Anne Brants, SEH-arts bij CWZ Nijmegen, specialist in expeditiegeneeskunde en medeoprichter
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van Outdoor Medicine, een non-profit organisatie om ‘best
medical practice’ tijdens expedities te promoten. “Het Everest
Base Camp ligt op een hoogte van vijfduizend meter. Daar
is weinig zuurstof. Aanwezigen hebben een futloos gevoel,
elke stap is er al één teveel. Het kamp bestaat uit tenten die
zijn bevestigd op rotsen en ijs dat constant in beweging is.
Er waren 42 teams aanwezig, ieder in een eigen kampje. Het
kamp telt slechts drie medisch specialisten, die voor iedereen
beschikbaar zijn en werken in een tent met twee bedden.
Het dichtstbijzijnde grotere ziekenhuis is op grote afstand
gelegen en wie intensieve medische hulpverlening nodig
heeft zal naar hoofdstad Kathmandu moeten reizen.” Na
de lawine heerste aanvankelijk opluchting. Er was duidelijk
grote schade, maar de teamleden waren ongedeerd en er
werd gezocht naar een vermiste laptop. Brants: “Pas na een
half uur ontvingen we een oproep aan alle artsen om zich te
verzamelen in een tent waar zich toen al tientallen gewonden
hadden verzameld. Tot die tijd hadden we niets in de gaten.
Alles bleek verwoest, er waren geen materialen, coördinatie ontbrak en gewonden konden niet worden afgevoerd.
Onderweg kwam ik al gewonden tegen en toen ik uiteindelijk
in de tent arriveerde hoorde ik iemand zeggen: ‘Fijn, de arts is
er’ en kon direct aan de slag. Het aantal patiënten was echter
te groot. We besloten alleen gewonden die gedragen moesten worden te ontvangen in de tent.” Uiteindelijk kwamen er
meerdere artsen naar de tent en later konden gewonden per
helikopter worden vervoerd. Brants vindt het belangrijk dat de
geleerde lessen worden gebruikt in de toekomst. “Niemand
had verwacht dat echt alles weg zou zijn. Het rampenplan
moet betrekking hebben op de invulling van een crisisteam,
de organisatie van de medische hulpverlening en logistiek.
Nu was er geen duidelijke coördinatie. Ook na de ramp ontbrak iedere vorm van evaluatie.”

Cyberrisico’s Wie denkt dat ‘cyber’ in zorginstellingen
alleen betrekking heeft op de PC’s van medewerkers komt bedrogen uit. “Mensen maken veel meer gebruik van ICT-systemen dan zij denken”, aldus Eric Luiijf van Luiijf Consultancy.
“Cyber is overal. Niet alleen in het digitale patiëntensysteem,
maar ook in de liften, slagbomen van parkeergarages, in
pacemakers, infuuspompen en ambulances. Vaak wordt alleen gekeken naar de functie van een apparaat en wordt er
niet bij stilgestaan waarmee dat apparaat allemaal in verbinding staat en informatie uitwisselt. Daardoor wordt het
gevaar en de noodzaak om er iets aan te doen niet onderkend. Dat kan grote gevolgen hebben. Essentiële functies
van medische apparatuur kunnen uitvallen met gevolgen
voor de patiënt. In Australië is het bijvoorbeeld gebeurd dat
de zuurstoftoevoer in een ambulance werd afgesloten door
een ICT-fout. Naast de reputatie- en imagoschade kan de
zorginstelling worden geconfronteerd met hoge boetes als
blijkt dat zij op ICT-gebied de zaken niet goed op orde had.”
Hiermee doelt Luiijf onder andere op de Algemene Verordee
ning Gegevensbescherming (AVG), waaraan iedere orga-

nisatie vanaf mei moet voldoen. “Organisaties hebben niet
alleen een meldplicht meer, maar een zorgplicht. Zij moeten
kunnen aantonen zowel op technisch als organisatorisch
vlak goed georganiseerd te zijn. Als er toch iets gebeurt, is er
weinig tijd om in te grijpen. Een datalek moet binnen 24 uur
zijn gemeld. De Autoriteit Persoonsgegevens kan vanaf mei
hoge boetes opleggen en zal niet schromen dat ook te doen
om voorbeelden te stellen.” Cyber is dus alom aanwezig in
zorginstellingen, onder meer in gebouwbeheersystemen, in
datasystemen waarin persoonlijke en gevoelige gegevens
over cliënten staan opgeslagen en in medische apparatuur die
soms nog draait op Windows XP en eenvoudig draadloos is
te verbinden met WiFi. Luiijf: “Wie is er verantwoordelijk voor
al deze verschillende systemen, apparaten en diensten? Hoe
is het periodiek uitvoeren van patches en softwareupdates
geregeld? Wat gebeurt er met afgeschreven apparaten? Die
blijken regelmatig te worden aangeboden op veilingsites en
nog allerlei gevoelige informatie te bevatten. Oude apparaten
vormen bovendien speelgoed voor hackers, die er veel van
kunnen leren. Het Convenant Veilige Toepassing Medische
Technologie geeft een eerste aanzet, maar zorginstellingen
moeten zelf beseffen dat ‘cyber’ diep zit in allerlei processen
en de risico’s groot zijn. Niet alle cyberrisico’s worden nu beheerst!” Belangrijk is om vooraf de cyberrisico’s te inventariseren en te bepalen hoe moet worden gehandeld bij incidenten. Wat te doen bijvoorbeeld als systemen worden besmet
met ransomware: wel of niet betalen? In de praktijk blijkt het
vervangen van systemen soms kostbaarder, maar meewerken
met de criminelen geeft geen zekerheid dat er in de toekomst
geen nieuwe aanvallen meer worden uitgevoerd.

Infectieziekten Van een heel andere orde zijn zoönosen,
infectieziekten die van dieren op mensen worden overgedragen. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn voor de volksgezondheid. Denk aan het Ebola virus dat afkomstig is uit
West-Afrika waar een kind speelde in een holle boom die
ook onderdak bood aan een populatie vleermuizen. Aids is
overgedragen van apen naar mensen. “Nederland is over het
algemeen goed voorbereid op allerlei dreigingen van besmettingen uit het dierenrijk. We beschikken over schoon drinkwater, goede riolering, vaccinatieprogramma’s en antibiotica. Ik
sta hier dan ook niet om u bang te maken”, stelde Merel Langelaar, coördinerend specialistisch senior inspecteur bij IGJ,
de zaal gerust. Maar gezondheidsrisico’s zijn er wel degelijk.
In 2015 waren infectieziekten de oorzaak van sterfte in 2,4 procent van het totaal aantal sterftes. En het zijn niet alleen ratten, muizen, virussen, bacterieën, parasieten of schimmels die
voor ellende kunnen zorgen. Ook geliefde huisdieren vormen
potentiële risico’s. Langelaar: “Honden eten soms elkaars
uitwerpselen en likken later in het gezicht van hun baasje.
Katten maken vaak langere tochten en eten onderweg meer
prooidieren dan hun baasjes vaak denken. Misschien toch
beter van je huisdier geen bedgenoot te maken.” Besmetting
kan plaatsvinden via inhalatie of het eten van voedsel zoals
eieren, melk en vlees en vervuiling van het oppervlaktewater
dat bijvoorbeeld via de moestuin op het bord terecht komt.
Besmetting kan ook plaatsvinden via muggen, teken of vliegen. Verspreiding van infectieziektes wordt beïnvloedt door
onder meer het eten van rauw voedsel, een toenemend aantal
mensen dat naar de Tropen reist, handel in dieren en import
van voedsel uit andere delen van de wereld, de klimaatverandering en de opkomst van scharrelboerderijen. Langelaar: “De
grootste risico’s zijn virussen uit de Tropen. Hier in Nederland
hebben we een gematigd klimaat en komen relatief weinig
wilde dieren voor. Toch moeten we goed voorbereid zijn en
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actie ondernemen
om besmettingen
te voorkomen. Het
is niet voor niets
dat de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
afgelopen zomer
alles heeft ingezet
om te voorkomen
dat de Aziatische
tijgermug zich in
Nederland vestigt.
Van de infectieziekten komt 75
procent uit het
dierenrijk. Mensen kunnen zich
beschermen door vaccinatie, het dragen van beschermende
kleding en een goede hygiëne. Maar ook samenwerking
tussen humane en veterinaire disciplines is belangrijk. De
Nederlandse veestapel is volledig geregisteerd, maar het is
veel lastiger het aantal huisdieren in te schatten en we weten
al helemaal niet hoeveel wilde dieren er in Nederland leven.
Het is zaak besmettingen snel te herkennen en analyseren,
om dan een bestrijdingsstructuur op te zetten.”

Sint-Maarten Op 6 september 2017 richtte orkaan Irma
een onvoorstelbare schade aan op Sint-Maarten. “Van de gebouwen werd 90 procent beschadigd, waarvan 30 procent onherstelbaar. Een humanitaire ramp waarvan de omvang pas
nu goed zichtbaar wordt”, vertelde Harry Eggens, coördinator
noodhulp bij het Rode Kruis. “Het eiland heeft maar één ziekenhuis met tachtig bedden. De afdeling van het Rode Kruis
was na de orkaan niet meer operationeel. Zo’n twintigduizend inwoners van het eiland zijn niet als officiële inwoners
geregistreerd en zij hebben geen toegang tot de medische
hulpverlening. Zij vormen nu de meest kwetsbare categorie
slachtoffers waar het Rode Kruis het meest naar kijkt.” Direct
na de orkaan kwam de hulpverlening moeizaam op gang.
Eggens: “De communicatielijnen waren uitgevallen en de
noodplannen waren nooit goed geoefend. De eerste zorg was
de logistiek: wegen moesten weer begaanbaar worden om
gewonden te vervoeren en hulpgoederen te kunnen leveren.
Het drinkwaternet was onbetrouwbaar, waardoor flesjes
water nodig waren. Dit leverde wel een berg plastic flesjes op.
Geleerde lessen zijn onder meer dat de zelfredzaamheid moet
worden gestimuleerd, hulpplannen aangescherpt en er beter
moet worden samengewerkt. Het Rode Kruis zal de komende
jaren nog aanwezig zijn op Sint-Maarten.”
Het 242-pagina’s tellende boek is een waardevol naslagwerk
geworden met geleerde lessen van recente rampen en crises
en actuele veiligheidskwesties voor iedereen die zich bezighoudt met preventie en bestrijding van incidenten en crisiscommunicatie. Duidelijk is dat er op dit vlak de laatste jaren
grote stappen zijn gezet, maar er is ook nog een wereld te
winnen. De praktijkervaringen uit dit boek dragen daar in
grote mate aan bij.
Robert van Daesdonk
Redactie@beveiliging.nl
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Het boek Crisisbeheersing Witte Kolom is te bestellen bij SVDC:
https://www.svdc.nl/nieuws/nieuw-boek-crisisbeheersing-witte-kolom
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