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Op woensdag 31 januari 2018 werd het boek Crisisbeheersing Witte Kolom gepresenteerd tijdens 
een seminar in Zeist. Het boek laat de lezer leren van recente rampen en crises en belicht actuele 
veiligheidsvraagstukken. Daarnaast laat het de grote kwaliteitsverbetering zien die de zorgsector 
de afgelopen tien jaar op het gebied van voorbereiding op rampen en crises heeft gemaakt.  
Ieder hoofdstuk belicht crisisbeheersing vanuit een andere invalshoek. Tijdens de boekpresentatie 
gaven de auteurs de aanwezigen alvast een korte impressie van de inhoud.  
 
Woorden van zorg 
“Communicatie is geen wetenschap, maar eigenlijk kinderlijk eenvoudig”, aldus Hans Siepel, 
deskundige op het gebied van crisiscommunicatie. “En toch gaat het vaak fout. Hoe kan dat?” Het 
komt volgens Siepel doordat patiënten en cliënten vaak gezien worden als rationeel denkende 
mensen, als breinmensen. En daarmee gaan zorgverleners voorbij aan de mens die lief heeft, aan de 
mens die empathisch is, aan de bezielde mens.  
Tien jaar geleden ontwikkelde Siepel een model voor crisiscommunicatie dat ook in de zorg te 
gebruiken is. Het model stelt de behoeften van patiënten centraal en doet dat vanuit de 
doelstellingen informatievoorziening (wat heb ik?), aanpak (wat moet ik doen?) en betekenisgeving 
(oprechte aandacht van de arts voor de patiënt). Als men rekening houdt met de behoeften van de 
ander, is communiceren – ook in de zorg – volgens Siepel helemaal niet zo ingewikkeld.  
 
Wat leert calamiteitenonderzoek in de langdurige zorg ons?  
Leren van dingen die fout zijn gegaan. Dat is het voornaamste doel van calamiteitenonderzoek. Niet 
de schuldvraag staat centraal, maar de oorzaken van incidenten. Niet ‘wie heeft het gedaan’, maar 
‘hoe heeft het kunnen gebeuren’. Calamiteiten moeten gemeld worden bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en worden onderzocht volgens de richtlijn calamiteitenrapportage 
IGJ. Henk van der Steeg heeft als voorzitter van het onderzoeksteam veel calamiteitenonderzoeken 
in de langdurige zorg geleid. Omdat iedere keer weer dezelfde basisoorzaken naar boven komen, 
concludeert hij dat er in de langdurige zorg te weinig van calamiteiten geleerd wordt. Ondanks het 
feit dat de sector sinds 2007 normen voor goede zorg heeft vastgelegd in het Kwaliteitskader 
Verantwoorde Zorg. “Instellingen weten prima waar de problemen zitten”, zegt Van der Steeg. “Maar 
waarom voldoen ze dan zo moeilijk aan de normen die ze zichzelf hebben opgelegd?” Het ligt volgens 
Van der Steeg vooral aan de centrale manier waarop incidenten en calamiteiten onderzocht worden, 
terwijl dat decentraal, op de werkvloer zelf zou moeten gebeuren. “Op die manier wordt er veel 
meer geleerd.” 
Verbeteren is veranderen en dat vereist volgens Van der Steeg visie, leiderschap, voorbeeldgedrag 
van de top en verbinding met de werkvloer. Daarbij hoort niet alleen retrospectief, maar ook 
prospectief onderzoek, want het risico van vandaag is de calamiteit van morgen.  
 
Bestuurlijk leiderschap bij crisisbeheersing in zorginstellingen 
Arie van Alphen werd als ziekenhuisbestuurder geconfronteerd met een brand in een operatiekamer 
waar op dat moment een patiënt geopereerd werd. De gevolgen waren fataal: de patiënt overleed. 
“Realiseert uw raad van bestuur zich dat zoiets kan gebeuren? Is uw kritische organisatie voorbereid 
op een dergelijke ramp? Want een dergelijke gebeurtenis heeft grote gevolgen, zowel op korte als op 
lange termijn.”  
Integraal risicomanagement is een bruikbare methode om te komen tot een proactief 
veiligheidsbeleid. Door regelmatig een prospectieve risico-inventarisatie te doen, krijgt de organisatie 
een prima beeld van waar de grootste risico’s liggen, zowel op operationeel, tactisch als strategisch 
niveau. Het maakt het stellen van prioriteiten makkelijker. “Die moet je dan vervolgens wel 



afhandelen.” De risico’s zijn het best te beheersen door verticaal sturen en horizontaal toezicht, 
hoewel daar volgens Van Alphen bij de meeste organisaties een cultuuromslag voor nodig is.   
 
Evacuatie Meander Medisch Centrum Amersfoort 
“Een brand? Dat overkomt ons niet. Dat dachten wij ook. Tot op 21 januari 2011 een brand ontstond 
in een transformatorhuis, waardoor uiteindelijk ons hele ziekenhuis ontruimd moest worden.” Zo 
begon Jan van Dam zijn verhaal. Op het moment van de ramp was hij crisiscoördinator in Meander 
Medisch Centrum. Dankzij een goede voorbereiding en goede relaties met ketenpartners in de regio 
verliep de evacuatie van alle 172 opgenomen patiënten voorspoedig. Maar in de dagen na de 
evacuatie werden ervaringen opgedaan die door het ziekenhuis niet voorzien waren en ook niet in 
oefeningen naar boven waren gekomen. Zoals productieverlies, personeel dat werkeloos thuis zat, 
radiologische apparaten die opnieuw opgestart moesten worden en een re-evacuatie van patiënten 
die aanzienlijk minder soepel verliep dan de evacuatie.  
Meander greep de brand aan als een kans om de crisisorganisatie naar een (nog) hoger niveau te 
tillen door de gebeurtenissen uitgebreid te evalueren en de leerpunten te verwerken in bestaande 
crisisplannen en hernieuwde afspraken met leveranciers.  
 
Terroristische aanslagen Brussel en Zaventem 
België kent al sinds 1818 noodplannen. “We waren de eerste, dus we waren goed”, aldus Marcel Van 
der Auwera, diensthoofd dringende hulpverlening binnen de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid in België. “En we zijn in slaap gevallen, want we waren de eerste en we waren 
goed.” Na de aanslagen in Parijs werd België wakker en werden tijdens een workshop de eerste 
krijtlijnen gezet voor het geval een dergelijke gebeurtenis zich ook in België voor zou doen. Tijd om 
die eerste plannen te verfijnen was er niet. Drie weken later werd het nog niet uitgeschreven plan al 
uitvoering getest tijdens de terroristische aanslagen op vliegveld Zaventem en in de metro in Brussel. 
“Als het incident zich voordoet, is het improviseren – play jazz – afhankelijk van wat de situatie 
vereist.”  
De lessons learned werden verwerkt in nieuwe plannen. Als organisatie of als systeem is België 
volgens Van der Auwera voorbereid op een nieuw incident. “Maar ik reken op de mogelijkheid om 
jazz te spelen en op geluk als bondgenoot.” 
 
The quake that shook Everest 
“Wij hadden wel een plan”, zo sloot Anne Brants, SEH- en expeditie-arts, aan op haar voorganger. 
“Maar we hadden nooit gedacht dat het zó erg zou zijn. Dus we waren er niet klaar voor.” Want 
tijdens de quake that shook Everest op 25 april 2015 waren slechts weinigen voorbereid op een 
lawine van dergelijke omvang. Alle ongeveer 1.200 mensen die op dat moment in Everest Base Camp 
verbleven, waren slachtoffer. Alles was verwoest. Er waren geen materialen, coördinatie ontbrak, 
ook bij het afvoeren van de gewonden. Vrij snel na de aardbeving stroomde het kamp leeg. 
“Evaluatie en nazorg was niet mogelijk, want er was niemand meer”, aldus Brants.  
Om beter voorbereid te zijn, pleit Brants voor een rampenplan dat ten minste betrekking zou moeten 
hebben op de invulling van een crisisteam, de organisatie van de medische hulpverlening, de logistiek 
en de evaluatie. “Laten we de lessen uit het verleden gebruiken om ons voor te bereiden om de 
toekomst.” 
 
Cyber in zorginstellingen: een slecht beheerst risico 
Cyber in zorginstellingen is overal. Het zit niet alleen in patiëntensystemen, maar zit ook verstopt in 
functies als liften, slagbomen van parkeergarages en pacemakers. “Verantwoordelijken zien alleen de 
functie”, zegt Eric Luiijf, voormalig principal consultant cyber security bij TNO. “Daardoor zien ze het 
gevaar niet en dus niet de noodzaak om er iets aan te doen.” Terwijl de risico’s legio zijn. En als het 
fout gaat de consequenties ook. Voorbereiding en anticiperen op de mogelijke risico’s is essentieel.  
Met ingang van 9 mei 2018 wordt de Europese netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB) van 
kracht. Als gevolg daarvan worden zorginstellingen wettelijk verplicht cyberincidenten met 



(potentieel) aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening onverwijld te melden 
en staan er hoge boetes op het nalaten daarvan. Genoeg redenen om de risico’s onder ogen te zien.  
 
Bonte vlekken in de witte kolom: dreiging dierziekten voor de volksgezondheid 
Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens overgaan. Een groot deel van de nieuwe 
infectieziekten komt uit de dierenwereld. Soms muteren virussen zich en gaan ze over van mens op 
mens, wat kan leiden tot een pandemie. “Gelukkig is in Nederland het risico te sterven aan een 
zoönose niet zo groot”, vertelt Merel Langelaar, coördinerend specialistisch senior inspecteur bij de 
IGJ. Zoönosen verspreiden zich op verschillende manieren: door direct of indirect contact of 
inhalatie, via het voedsel en via vectoren als mug en teek. Menselijk gedrag is van invloed op de 
verspreiding van zoönosen. Door bijvoorbeeld te reizen naar de tropen, te recreëren in de natuur of 
rauw voedsel te eten neemt de kans op besmetting toe. Tegelijkertijd kan de mens zich tegen 
besmetting beschermen door vaccinatie, beschermende kleding te dragen, goede hygiëne, 
enzovoort. Volgens Langelaar zijn we in Nederland best goed voorbereid op een zoönotische 
uitbraak. Samenwerking tussen humane en veterinaire disciplines is daarbij belangrijk.  
 
Sint-Maarten na de orkaan: uitdagingen en innovaties in de noodhulp 
Op 6 september 2017 raasde een orkaan van de zwaarste categorie over Sint-Maarten. Een 
humanitaire ramp waarvan de omvang nu pas goed zichtbaar wordt. Harry Eggens, coördinator 
noodhulp bij het Rode Kruis, vertelde over de uitdagingen in de hulpverlening. “Het hele eiland was 
getroffen, ook de hulpdiensten zelf.” Rampenplannen waren aanwezig, maar nooit beoefend en dus 
wist niemand wat te doen toen de communicatie was uitgevallen. De logistieke uitdaging was groot: 
wegen moesten eerst vrijgemaakt worden voordat gewonden vervoerd konden worden en voedsel 
en water aangevoerd kon worden.  
Volgens Eggens is het Rode Kruis de komende drie jaar nog wel op Sint-Maarten. “Er moet nog veel 
gedaan worden.”  
 
Tot slot 
“Geen verhaal wordt geschreven met een vast plan. Er zal altijd improvisatie nodig zijn”, zo vatte 
eindredacteur Fred Zaaijer alle bijdragen samen.  


