
 

 

 

 

Inleiding 
Sinds 2008 loopt er een stimuleringsprogramma vanuit het 

Ministerie van VWS om de zorgsector voor te bereiden op 

grootschalige rampen- en crisissituaties. Inmiddels heeft dat 

programma tot mooie resultaten geleid. Toch zijn er nog diverse 

terreinen waar verbetering mogelijk is, zo blijkt voornamelijk uit 

praktijkervaring van daadwerkelijke crisissituaties of uit onder-

zoek daarnaar. Op 31 januari 2018 wordt daarover een uniek 

boek gepresenteerd onder de titel: Crisisbeheersing Witte Kolom; 

continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden. 

Eindredacteurs Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer hebben 

deskundigen bereid gevonden rond acht uiteenlopende thema’s 

een hoofdstuk te schrijven. Op 31 januari zullen alle sprekers 

tijdens een seminar een toelichting geven.   

Aanmelden 
U kunt zich inschrijven door het 

aanmeldingsformulier in te vullen via 

www.svdc.nl/events. Deelname kost € 195 excl. 

btw. Bij gelijktijdige aanmelding vanuit een 

organisatie bedraagt de prijs € 175 excl btw per 

persoon. Bij de prijs is het boek ‘Crisisbeheersing 

Witte Kolom’ inbegrepen (€32,50 excl. btw). Een 

extra exemplaar kunt u voor € 25  excl. btw 

bijbestellen. 

Vragen 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de 

backoffice van SVDC, Helma IJsseldijk via via 

nummer 0575-439335 / 06-11370712  of per e-

mail h.ijsseldijk@svdc.nl. 

Locatie 
Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant 

Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX 

te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 

minuten afstand van Station Driebergen-

Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi 

bereiken of een OV-fiets huren. 

Doelgroep 
Dit seminar beoogt bestuurders, 

beleidsmedewerkers, crisiscoördinatoren en 

overige geïnteresseerden van 

zorginstellingen bijeen te brengen. 

Belangstellenden vanuit andere 

veiligheidsdisciplines zijn ook van harte 

welkom. 

Buffet 
Wanneer u gebruik wilt maken van een 

uitstekend verzorgd koud/warm buffet na 

afloop van het seminar, dan wordt daarvoor 

additioneel € 40 p.p. excl. btw in rekening 

gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het 

aanmeldingsformulier. 

Boekpresentatie 
‘Crisisbeheersing Witte Kolom’ 

Seminar – 31 januari 2018 – Zeist 

http://www.svdc.nl/events


 

 

12.00 – 12.45 uur Ontvangst met lunch 
 

 

12.45 – 12.50 uur Opening en welkom 
Gert-Jan Ludden (SVDC), dagvoorzitter 
 

 

12.50 – 13.10 uur Woorden van zorg 
Drs. Hans Siepel (Amenti Consultancy) 

 

 

13.10 – 13.25 uur Wat leert calamiteitenonderzoek in de langdurige zorg ons? 
Dr. Henk van der Steeg (vm medisch specialist en bestuurder ziekenhuis) 

 

 

13.30 – 13.45 uur Bestuurlijk leiderschap bij crisisbeheersing in zorginstellingen 
Drs. Arie van Alphen (vm medisch specialist en bestuurder ziekenhuis) 

 

 

13.50 – 14.05 uur Evacuatie Meander MC Amersfoort 
Jan van Dam (beleidsadviseur St. Topklinische Ziekenhuizen) 
 

 

14.05 – 14.35 uur Paneldiscussie 4 inleiders 
Eerste deel 

 

 

14.35 – 15.05 uur Pauze 
 

 

15.05 – 15.25 uur Terroristische aanslagen Brussel en Zaventem 
Prof.dr. Stefaan Nijs (traumatoloog Ziekenhuis Leuven) 
Marcel van der Auwera (Ministerie van Volksgezondheid) 
 

 

15.25 – 15.45 uur The quake that shook Everest 
Drs. Anne Brants (SEH arts CWZ Nijmegen) 

 

 

15.45 – 16.05 uur Cybercrime: Het nieuwe gevaar voor zorginstellingen 
Ir. Eric Luiijf (TNO) 

 

 

16.05 – 16.25 uur Bonte vlekken in de Witte Kolom: Dreiging dierziektes voor de 
volksgezondheid 
Dr. Merel Langelaar (IGZ) 
 

 

16.25 – 16.55 uur Paneldiscussie 4 inleiders 
Tweede deel 

 

 

16.55 – 17.00 uur Afronding 
Fred Zaaijer (Raad van Advies SVDC/eindredacteur boek) 

 

 

17.00 – 18.30 uur Borrel met garnituur en additioneel buffet  

Dagprogramma 


