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Het Calamiteitenhospitaal is een unieke voorziening voor de acute en grootschalige 
opvang van slachtoffers in Nederland. De uitzondering is er tot norm verheven en de 
voorbereiding op rampen en grootschalige opvang is dagelijkse routine. Door de unieke 
samenwerking met Defensie is het Calamiteitenhospitaal in geval van een ramp of 
incident binnen een half uur operationeel voor de opvang van twee- tot vierhonderd 
slachtoffers.

Dit jaar viert het Calamiteitenhospitaal haar twintigjarig bestaan. We hebben in die 
twintig jaar veel ervaring opgedaan. We delen die ervaring graag met anderen. Dat deden 
we tijdens de Calamiteitenweek die van 12 tot en met 19 november plaatsvond. De hele 
week staat in het teken van Opleiden, Trainen en Oefenen. 

We zijn er in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen, zowel voor profes-
sionals als voor het grote publiek. Want het is goed dat ook de mensen in de regio weten 
dat wij voorbereid zijn in geval van een calamiteit.

Loek Leenen
Medisch Manager Calamiteitenhospitaal

De geplande grote 
rampenoefening van 
zaterdag 19 november is 
niet doorgegaan, vanwege 
de opvang van ruim vijftig 
slachtoffers uit Libië in 
diezelfde week. In 2012 
wordt deze oefening alsnog 
georganiseerd.

»

voorwoord

2 3



In de tuin van het Calamiteitenhospitaal is een noodhospitaal uit de 

Tweede Wereldoorlog tentoongesteld. Ook paraat is een Snel Inzetbare 

Groep voor Medische Assistentie  (SIGMA-team), met een opblaasbare 

tent. Vrijwilligers van het Rode Kruis tonen bezoekers de mogelijkheden 

die deze vorm van slachtofferopvang biedt. “Omdat de brandweer en het 

leger vaak dezelfde tent gebruiken, kunnen ze als dat nodig is ook aan 

elkaar worden gekoppeld.”

Het 400-Geneeskundig Bataljon is met een MOGOS-eenheid naar de 

open dag gekomen. “MOGOS staat voor mobiel geneeskundig opera-

tiekamersysteem”, vertelt soldaat Raoul Cromwell. “Dit veldhospitaal van 

containers kan overal in Nederland of in missiegebieden worden opgezet. 

Binnen twee uur na aankomst zijn we operationeel.” Het mobiele hospitaal 

is veel gebruikt in Afghanistan en heeft ook in Nederland zijn diensten be-

wezen. “Bij de ontdekking van de resistente bacterie MRAB in het Medisch 

Spectrum Twente in Enschede heeft MOGOS bijstand geleverd als alterna-

tieve IC-voorziening, compleet met twaalf bedden en een operatiekamer.”

We zijn in goede handen als er een ramp gebeurt.

Calamiteitenhospitaal 
opent deuren voor publiek

De Calamiteitenweek start op zaterdag 12 november met een open dag. 

Het grote publiek krijgt een kijkje achter de schermen van het Calamiteiten-

hospitaal. Jong en oud ervaart aan den lijve hoe de zorg rond rampen en 

calamiteiten vorm krijgt.

“Wauw papa, kijk daar”, wijst een klein jongetje naar de opvallende optocht die komt 
aanrijden. Ambulances, brandweerauto’s, politiewagens en commandovoertuigen met 
zwaailicht en sirenes aan. De spectaculaire stoet slingert over het terrein van het 
Calamiteitenhospitaal. “Uniek wat je hier ziet”, weet een Utrechter, die nieuwsgierig op 
de publieksdag is afgekomen. “Ik heb gehoord dat ze hiermee zelfs het Guiness Book 
of Records halen.” “Dat klopt”, bevestigt projectleider Wil van der Mark. “Er doen ruim 
tachtig hulpverleningsvoertuigen mee aan deze optocht en daarmee vestigen we een 
nieuw record.”

De voertuigen variëren van spiksplinternieuw tot meer dan vooroorlogs. De Stichting Historisch Brandweermateri-

eel Hollands Midden heeft een paar van zijn pronkstukken meegebracht. Even verderop kan men een kijkje nemen 

in de nieuwste ambulance van de Veiligheidsregio Utrecht.

De opvallende US Police Car

Chevrolet Caprice uit 1992 trekt 

veel bekijks.

Calamiteitenweek 

zaterdag 12 november 

publieksdag Calamiteitenhospitaal

»

4 5



Wil van der Mark van het UMC 

Utrecht is projectleider van de 

Publieksdag.

Na afl oop van de rondleiding brengen belangstel-

lenden een bezoekje aan de Calamiteitenzorg-

markt, met stands van onder meer Slachtofferhulp 

Nederland en een boekpresentatie van de treinramp 

bij Harmelen. Bij de botsing tussen twee reizigers-

treinen vielen 93 doden en 52 gewonden, waarmee 

dit de grootste treinramp uit de geschiedenis van de 

Nederlandse Spoorwegen is. Verder is er een unieke 

collectie Dinky Toys hulpverleningsvoertuigen te 

bewonderen.

Een heuse teddyberenoperatie laat kinderen kennismaken met de best wel 

enge ziekenhuiswereld. “Beer auw?” klinkt een klein stemmetje uit het pu-

bliek. Zijn grote zus stelt het jongetje gerust. “Wees maar niet bang. Hier 

gaan ze de beer weer beter maken.” Tot vermaak van de meegekomen 

papa’s en mama’s gaat de operatie met veel grappen en grollen gepaard. 

Gelukkig verloopt de ingreep bij Tims teddybeer voorspoedig en mag hij 

weer gauw mee naar huis.

Rond driehonderd mensen maken gebruik van de exclusieve  mogelijkheid 

om het Calamiteitenhospitaal van binnen te bekijken. Studenten van de 

opleiding Bachelor Medische Hulpverlener van de Hogeschool Utrecht 

laten zien hoe de basiszorg voor mensen in noodsituaties in zijn werk gaat. 

Er wordt een brand op een basisschool nagespeeld. De LOTUS-slachtof-

fers maken het spektakel levensecht. Een korte fi lm vertelt bezoekers hoe 

het Calamiteitenhospitaal werkt. Het publiek is onder de indruk van de 

mogelijkheden. “We zijn in goede handen als er een ramp gebeurt.”

Bij het Fire Safety Training Center van de bedrijfsbrandweer van het UMC 

Utrecht kan het publiek meedoen aan een ontruimingsoefening.

Ook ProRail is aanwezig en laat zien hoe 

rampenbestrijding op het spoor gestalte krijgt.

Een voor de gelegenheid gevormde 

muziekband van personeel uit het UMC 

Utrecht zorgt voor de muzikale omlijsting.

  Op het youtubekanaal van fotograaf Ab Scheel zijn 
korte fi lmpjes te vinden met een sfeerimpressie van 
de verschillende activiteiten.

De leden van de levende-geschiedenisgroep Dienst Koude Oorlog (DKO) 

hebben een mobiele veldkeuken uit de jaren ’80 meegebracht. Daardoor 

kan iedereen op deze koude dag genieten van heerlijke boerenkool met 

worst. Stef Baan, een van de koks van het ziekenhuis heeft smakelijke Hol-

landse snert gemaakt. Ook deze vindt gretig aftrek!

Calamiteitenweek 

zaterdag 12 november 

publieksdag Calamiteitenhospitaal

Calamiteitenweek slaat 
aan in provincie Utrecht

De Publieksdag van het Calamiteitenhospitaal 
weet publiek te trekken uit heel Nederland. 
Vanuit Groningen tot Limburg en Zeeland 
komen mensen naar de open dag. De meeste 
bezoekers zijn afkomstig uit de provincie 
Utrecht en wonen in de stad Utrecht, gevolgd 
door Odijk, Woerden en IJsselstein. Voor 
de teddyberenoperatie, die concurrentie 
heeft van Sinterklaas, blijft de Utrechtse 
belangstelling wat achter.»  Op het youtubekanaal van fotograaf Ab Scheel zijn »  Op het youtubekanaal van fotograaf Ab Scheel zijn 
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“MacSim® staat voor het MAss Casualty 
SIMulation system”, vertelt projectleider 
Mike Bemelman. Hij is traumatoloog in 
het UMC Utrecht en ook inzetbaar voor 
het Calamiteitenhospitaal. De MacSim-
training is ontwikkeld door de Zweedse 
traumatoloog Sten Lennquist en door 
Bemelman naar Nederland gehaald. “Met 
dit systeem kun je grootschalige inciden-
ten naspelen. Het ideaalplaatje bereik 
je nooit, want elke ramp is anders. Maar 
het unieke aan dit spel is dat je vanaf 
de scene tot in het ziekenhuis – de hele 
keten – kunt oefenen. Dat kan alleen met 
MacSim®. Wat vandaag en morgen extra 
bijzonder maakt, is dat we voor het eerst 
met zoveel partijen uit de Veiligheids-
regio Utrecht trainen; alle ziekenhuizen 
inclusief de Geneeskundige Hulpverlening  
bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Alleen 
brandweer en politie zijn verhinderd.”

Bloedzakken
De voorganger van MacSim® is het Emergo 
Training System (ETS), dat ook uit de 
school van Lennquist komt. “Dat systeem 
was toch wat beperkter. MacSim® is 
ontworpen om onderzoek te doen naar 

processen in rampengeneeskunde. Kaartjes 
verbeelden de daadwerkelijke slachtoffers, 
inclusief de bijbehorende letsels. Op de 
achterkant van het kaartje staan harde 
eindpunten van mogelijke ingrepen. Bij 
een bepaalde verwonding moet iemand 
bijvoorbeeld binnen een half uur worden 
geïntubeerd. Doe je dat niet, dan overlijdt 
de patiënt. Er staat ook harde gegevens op 
over in te zetten middelen. Bijvoorbeeld 
het aantal bloedzakken dat beschikbaar 
is. Als dat er vijftig zijn, dan zijn er ook 
echt maar vijftig stickertjes. Zo kun je 
heel reëel oefenen. ETS bood wat dat 
betreft veel minder mogelijkheden.”

Bomaanslag
De real-time oefening van zondag gaat 
over een vermeende bomaanslag in mu-
ziekcentrum Vredenburg. Later blijkt dat 
er brand is ontstaan door vuurwerk op het 
podium. Tientallen gewonden moeten in 
korte tijd worden opgevangen en behan-
deld. “We hebben de oefening speciaal 
voor de Calamiteitenweek ingericht op de 
regio Utrecht”, vertelt Bemelman. 
Volgens de traumachirurg is bij een 
dergelijke ramp het medisch-inhoudelijk 

handelen niet de grootste uitdaging. “Het 
zijn juist de organisatorische knelpun-
ten, het stellen van prioriteiten en de 
lastige dilemma’s die dat weer met zich 
meebrengt. Elke keuze is een kwestie van 
leven of dood. Door daarmee te oefenen 
en trainen, kunnen we straks bij een 
echte ramp nog adequater optreden.”

Calamiteitenweek

zondag 13 november

Regionale MacSim ®-training Midden Nederland

“ Elke keuze is een kwestie 
van leven of dood”
Multidisciplinaire crisismanagement-teams uit de regionale ziekenhuizen 

oefenen een grootschalig incident aan de hand van het simulatiemodel 

MacSim® op table top-niveau. Speciaal voor de Calamiteitenweek is voor 

de oefening de regio Utrecht gekozen.

Na het welkomstwoord van Mike Bemelman 

legt Sten Lennquist de werking uit van het Mac-

Sim-simulatiespel. Per Örtenwall vertelt meer 

over triage (het beoordelen van de aard en 

ernst van verwondingen). De offi cier van dienst 

van de Geneeskundige Hulpverlening bij Onge-

vallen en Rampen (OVDG) van de Veiligheidsre-

gio Utrecht (VRU) licht toe wat er gebeurt in de 

pre-hospitale fase op de ramplocatie.

Anesthesioloog Marleen Horsting geeft zondag-

morgen een presentatie over de werking van 

het Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP) en 

is als gecertifi ceerd trainer ook betrokken bij 

de oefening. “Heel veel hulde aan alle teams. 

Iedereen zit helemaal in het spel en werkt 

enorm geconcentreerd. Ook al is een oefening 

dan nooit de werkelijkheid, je ziet alles wel weer 

een keer voorbij komen.” Tijdens de oefening 

test ieder ziekenhuis zijn eigen ZiROP.

Alle deelnemers aan de MacSIm®-training van zondag.

Ook het veldhospitaal van Defensie doet mee aan de oefening.

Mike Bemelman, traumatoloog bij het UMC 

Utrecht is projectleider van de MacSim®-training.
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Real-time rampenoefening
Een studentenfeest met een gasbarbecue zorgt voor 
een grote ontploffi ng in het Wilhelminapark, studen-
tenwijk in hartje Utrecht. In de ravage die ontstaat, 
moeten vier- tot zeshonderd slachtoffers worden 
opgevangen en behandeld. Dit is het scenario van de 
grootschalige MacSim-oefening die maandag op het 
programma staat. Alle ziekenhuizen uit de regio staan 
paraat.

Calamiteitenweek

maandag 14 november

Regionale MacSim ®-training Midden Nederland

De ramp scene.

Sten Lennquist uit Zweden.

Team van het Diakonessenziekenhuis uit Zeist.

Team van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis uit 

Woerden.

De meldkamer.Team van het Universitair Medisch Centrum 

(UMC) Utrecht.

Team van het St. Antonius Ziekenhuis uit 

Nieuwgein.

Team van het Meander Medisch Centrum uit Amersfoort.

  Op het youtubekanaal 
van fotograaf Ab Scheel 
zijn fi lmpjes te zien die de 
hectiek van de realistische 
rampenoefening laten zien.

»  Op het youtubekanaal »  Op het youtubekanaal 
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Vanwege de verjaardag van het Calamiteitenhospitaal vindt een symposium plaats over 
twintig jaar rampengeneeskunde. Projectleider Gos de Vries, directeur van het Trauma-
centrum Midden Nederland: “De Bijlmerramp met het Boeing747-vrachtvliegtuig van de 
Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al (1992) heeft een stempel gezet op de ontwikke-
lingen in de wereld van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Kijk alleen maar naar de 
komst van elf traumacentra in Nederland eind 1999.” Een van de sprekers op het congres 
is dan ook voormalig burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn. Dagvoorzitter is chirurg 
Mike Bemelman. Hij is als traumatoloog bij het Calamiteitenhospitaal betrokken. 

Educatie en training 
sleutel tot succes in 
rampenbestrijding

Ruim vijftig Libiërs die gewond zijn geraakt bij 

gevechten, worden in Nederland behandeld 

aan hun verwondingen. “In Libië zijn de 

meeste medische voorzieningen verwoest, 

terwijl het aantal slachtoffers groot is.  Daarom 

heeft de Nationale Overgangsraad van Libië 

westerse landen om hulp gevraagd. Het 

Calamiteitenhospitaal in Utrecht is opengesteld 

voor de eerste opvang van deze slachtoffers”, 

vertelt kolonel Johan de Graaf, directeur van het 

Centraal Militair Hospitaal, in zijn openingswoord.

Calamiteitenweek

Dinsdag 15 november

symposium ‘Evolution of Disaster Medicine 

in the Last Two Dedaces’

De presentatie van drs. Ed van Thijn begint met een korte 
fi lm over de Bijlmerramp. Een gebeurtenis die de voormalig 
burgemeester van Amsterdam nog altijd emotioneert. “Ik 
keek naar een voetbalwedstrijd op televisie en kon mijn oren 
niet geloven toen ik het gerucht hoorde dat er een vliegtuig 
was neergestort.” Als na enkele minuten het gerucht wordt 
bevestigd, is Van Thijn de eerste die arriveert in het crisis-
centrum op het gemeentehuis, ‘ver van de ramplocatie.’ 
“Ik moest mezelf dwingen om niet direct naar de rampplek 
te gaan!” Binnen een half uur was het complete crisisteam 
operationeel. Maar pas 36 uur later kon de reddingsoperatie 
beginnen; opgehouden door instortingsgevaar. “Een bijzon-
der frustrerende ervaring.” Intussen is de enige vraag van de 
verzamelde media: ‘Om hoeveel slachtoffers gaat het?’ De 
eerste schattingen lopen uiteen van zeshonderd tot meer dan 
vijftienhonderd. De aanwezigheid van veel illegale bewoners 
in de Bijlmer bemoeilijkt een reële schatting. Uiteindelijk wor-
den er 43 doden geregistreerd. De belangrijkste les uit de 
Bijlmerramp gaat volgens Van Thijn over time management. 
“Op dinsdag besluit ik dat de bergingsactiviteiten vrijdag 
klaar moeten zijn. Dat lukte.” De beslissing was controver-
sieel, want het betekende dat er van voorzichtig handwerk 
werd overgestapt naar groot materieel. “Er was een alge-

meen gevoelen van urgentie en een enorme teamgeest en 
discipline. Waarom lukt dat niet onder normale omstandighe-
den?”, zo besluit Van Thijn zijn lezing.

“Educatie en training is belangrijker dan planning en gereed-
schap.” Dat stelt de Zweedse professor Sten Lennquist. 
Hij is de uitvinder van het Emergo Training System en het 
uitgebreidere MacSim (zie ook pag 8). Lennquist neemt de 
aanwezigen mee langs de ontwikkeling van beide tabletop-
systematieken. “De belangrijkste verbetering uit de afgelo-
pen twintig jaar, is dat we realtime zijn gaan oefenen. Het 
behandelen van patiënten kost in de werkelijkheid immers 
ook een bepaalde tijd.” De inzichten van Lennquist worden 
wereldwijd gebruikt en verschijnen eind dit jaar in een boek. 

Terroristische bomaanslag als model voor rampenbestrijding
De Amerikaanse traumachirurg Eric Frykberg sluit direct aan 
bij zijn collega-professor: “Oefenen is het basisfundament 
onder het voorbereid zijn op een ramp.” Hij laat met een 
historische terugblik zien waarin rampengeneeskunde afwijkt 
van de reguliere geneeskunde. “In 1917 (Halifax) en in 1947 
(Texas City) vinden twee grote explosies plaats in stedelijk 
gebied. Er vallen duizenden doden en gewonden. Het grote 

Twintig 
jaar 

rampen
genees-
kunde

drs. Ed van Thijn professor Sten Lennquist
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Calamiteitenweek

Dinsdag 15 november

symposium ‘Evolution of Disaster Medicine 

in the Last Two Dedaces’

aantal slachtoffers en de complexiteit van verwondingen door 
explosies heeft gevolgen voor de inrichting van de (medi-
sche) rampenbestrijding. Je krijgt niet dagelijks duizenden 
gewonden te verwerken. Daar heeft de rampengeneeskunde 
veel van geleerd, maar ook de terrorist.” In de loop van de 
twintigste eeuw komen explosieven namelijk steeds meer 
in opkomst. Daarmee vallen letterlijk in één klap heel veel 
doden en gewonden. “Van 1991 tot 2000 zijn explosieven 
de oorzaak van 88% van alle rampen met meer dan dertig 
gewonden.” Het moeilijkste na een bomaanslag is om snel 
te schiften wie het eerst behandeling nodig heeft. “Sommige 
mensen kun je niet meer redden. Daar moet je dan ook geen 
hulpbronnen meer aan verspillen.” Frykberg legt uit hoe het 
behandeldoel opschuift van ‘het beste voor de individuele 
patiënt’ naar ‘het beste voor de zo grootst mogelijke groep.’ 
Het aantal incidenten met bomaanslagen groeit nog steeds. 
Volgens Frykberg is een bomaanslag dan ook hét model om 
rampenbestrijding te oefenen. “We moeten leren denken als 
een terrorist.”

Een recent voorbeeld van een terroristische aanslag zijn de 
bomaanslagen in de Londense metro (juli 2005). De Engelse 
trainer in rampenbestrijding Bob Dobson laat met een ani-

matie zien hoe reddingswerkzaamheden in het immens lange 
gangenstelsel eruit zien. De  onduidelijkheid over wat er is 
gebeurd en waar, bemoeilijken de voortgang. “Veel mensen 
kwamen doof door de klap uit de tunnel en konden ons niet 
vertellen wat er aan de hand was.” Dobson benadrukt hoe 
belangrijk het is dat iedereen in de keten van crisisbeheer-
sing en rampenbestrijding weet wat zijn rol is. “Daar kun je 
nooit teveel mee oefenen.”

Hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidzorg 
(IGZ) Jan van Wijngaarden is grote fan van het Calamiteiten-
hospitaal. “Een unieke voorziening in Nederland.” Hij belicht 
de voordelen van de mogelijkheid om meerdere mensen in 
quarantaine te plaatsen, bijvoorbeeld bij een uitbraak van 
het SARS-virus zoals in 2002 in China. Verder evalueert Van 
Wijngaarden de crash van het Turkish Airlines-toestel (2005) 
en de recente griepepidemie. “Bij de ‘Schipholcrash’ werkte 

Eric Frykberg Bob Dobson Jan van Wijngaarden Geertruid Marres

het verspreidingsplan van gewonden niet goed. Ook raakten 
slachtoffers zoek, omdat ze niet goed geregistreerd stonden. 
Bij de griepepidemie blijkt de gezondheidszorg relatief laat 
te starten met voorbereidingen.” Het opstellen en gebruiken 
van een landelijk draaiboek voor zowel preparatie als evalu-
atie bij grote incidenten biedt uitkomst volgens de inspectie.

Chirurg Geertruid Marres vertelt over haar promotieonder-
zoek naar het Calamiteitenhospitaal, waarop ze de volgende 
dag hoopt te promoveren. In haar proefschrift analyseert 
Marres de 34 openstellingen uit het twintigjarig bestaan van 
het Calamiteitenhospitaal. Ze toont aan dat het ontbreken van 
overzicht over de slachtoffers en de gebrekkige mogelijkheden 
tot informatie-uitwisseling terugkerende barrières zijn voor op-
timale respons bij rampen en incidenten. (Zie verder pag. 16)

Sneltekenaar Peter Koch van Stripstudio.nl maakte ter plekke illustraties 

met een knipoog.

Opleiden, trainen en 
oefenen is essentieel voor 

adequate rampenzorg.
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Dit zijn de belangrijkste conclusies uit 
het promotieonderzoek van drs. Geertruid 
Marres. Haar proefschrift draagt de titel 
‘Disaster Medicine; From Preparedness to 
Follow Up’ (Rampenopvang; van voorbe-Follow Up’ (Rampenopvang; van voorbe-Follow Up’
reiding tot vervolg). De promovenda be-
schrijft de structuur en de mogelijkheden 
van het Calamiteitenhospitaal en gaat in 
op de geschiedenis van het twintigjarige 
hospitaal. In de afgelopen decennia zijn 
er 34 openstellingen geweest. Marres ana-
lyseert deze openstellingen en laat zien 
hoe het ontbreken van overzicht over de 

slachtoffers en de gebrekkige mogelijkhe-
den tot informatie-uitwisseling terugke-
rende barrières zijn voor optimale respons 
bij rampen en incidenten. 

Slachtoffervolgsysteem
“Het gebrek aan overzicht over het aantal 
slachtoffers, hun precieze verwondingen 
en waar ze zijn gebleven, lijkt bij een 
ramp of crisis een terugkerend probleem. 
Terwijl overzicht juist van vitaal belang is. 
Want degenen die het hardst zorg nodig 
hebben, moeten dat als eerste krijgen. 

Hieraan zie je dat goede rampenzorg al 
begint voordat de patiënt het ziekenhuis 
bereikt”, aldus Marres. Als oplossing be-
schrijft ze een online slachtoffervolgsys-
teem, waarbij de registratie van gewonden 
online wordt ingevoerd en vergezeld gaat 
van een gescande gewondenkaart met 
barcode.” Het systeem is bruikbaar voor 
alle partners in de rampenopvang. Een 
real time overzicht van alle slachtoffers, 
hun triagecode en locatie komt daarmee 
binnen handbereik. “Maar wat als door 
de calamiteit het mobiele netwerk uit de 

Promotie in rampenopvang 
en traumazorg:
Voorbereid zijn op het 
onverwachte

Bij een ramp of grootschalig incident is er vaak een onverwacht groot aantal 

slachtoffers. Dat vereist een andere aanpak dan reguliere traumazorg. Ook 

nazorg aan slachtoffers van een ramp vraagt om een specifi eke benadering. 

Wat acute rampenzorg bemoeilijkt, is het gebrekkige overzicht over het 

totaal aantal slachtoffers en de moeizame informatie-uitwisseling tussen 

ketenpartners in de rampenopvang.

lucht is”, vraagt een leden van de promo-
tiecommissie. Ook daar is aan gedacht. 
“Dit systeem is gebaseerd op een eigen, 
draadloos netwerk, gegeneerd door routers 
op ambulances. Die blijven in de lucht als 
het reguliere gsm-netwerk uitvalt.”

Tsunami community
Rampen hebben een groot effect op 
de gezondheid van slachtoffers. Naast 
lichamelijk letsel kan de emotionele en 
psychologische impact van een levens-
bedreigend incident langdurige gevolgen 

hebben, zo blijkt uit het onderzoek van 
Marres. Ze volgde de Nederlandse slachtof-
fers van de Tsunami in Azië, die in het 
Calamiteitenhospitaal opgenomen zijn 
geweest. Het effect van de ramp op de 
algemene en psychische gezondheid van 
de Nederlandse slachtoffers blijkt ook na 
vier jaar nog groot. Dit vraagt volgens de 
promovenda om een multidisciplinaire be-
nadering van (na)zorg met lange-termijn-
mogelijkheden. Online social communities 
bieden daarvoor nieuwe mogelijkheden, 
zoals lotgenotencontact. Is een promotie-

onderzoek over voorbereiding en nazorg 
van rampenopvang een logische keus 
voor een chirurg? Marres vindt van wel. 
“Bij een ramp hebben de meeste slachtof-
fers lichamelijk letsel. Als chirurg ben je 
betrokken bij de zorg die zij krijgen. Daar 
hoort de zorg vooraf en nadien bij. Dan 
is het dus ook interessant om te kijken 
naar zaken die de uitkomst van die zorg 
beïnvloeden.”

Internationale 
belangstelling

“Een uniek onderzoek over een uniek onderwerp”, noemt 
promotor prof. dr. L.P.H (Loek) Leene het promotieonder-
zoek, “met internationale uitstraling voor het Calamiteiten-
hospitaal.” De promotie kon rekenen op internationale be-
langstelling. Zowel de Zweedse professor Sten Lennquist 
als de Amerikaanse professor Eric Frykberg waren bij de 
promotie aanwezig. Beiden gelden als gezaghebbend in 
de wereld van rampenbestrijding en -geneeskunde.

Van de Engelse trainer in crisismanagement Robert Dobson ontvangt Marres een 

boek over de geschiedenis van rampenbestrijding in het Verenigd Koninkrijk.

Calamiteitenweek
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promotie drs. G.M.H. Marres
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“Als het aankomt op communiceren 
tijdens een crisis, gaat het vaak verkeerd. 
Voorbeelden te over”, volgens Hans Siepel. 
“Kijk naar Moerdijk of de bacterie in het 
Maasstadziekenhuis. Daar is veel te lang 
iets verzwegen.” Waar gaat het wel goed? 
“In Alpen aan de Rijn. Of bijvoorbeeld in 
Noorwegen, na de aanslag op Utoya. De 
Noorse kroonprins sprak woorden die niet 
over hemzelf gingen of zijn eigen emotie, 
maar woorden die verbinding zochten met 
de getroffen gemeenschap.” En dat is hoe 
het hoort, volgens de trainers in crisiscom-
municatie. “Als er een maatschappelijke 
crisis plaatsvindt of een crisis bij een 
instelling, gedragen bestuurders zich vaak 

alsof het hún crisis is. Ze denken ‘ik moet 
aan de bak, nu moet ik het goed doen.’ 
Fout”, zegt Siepel. “Dat is ego-commu-
nicatie. Crisiscommunicatie moet je juist 
moet vormgeven vanuit de behoefte van 
het individu. Wat wil hij van je weten? Dat 
heeft niets te maken met jouw presteren 
of jouw reputatie. Crisiscommunicatie gaat 
niet over kernboodschappen, want dat 
is geforceerde communicatie. Het moet 
dienstbare communicatie zijn, richting de 
getroffenen. Wees daarin oprecht en au-
thentiek.” Natuurlijk staat het een niet los 
van het ander. “Als je dienstbaar bent in 
je communicatie, heeft dat een positieve 
invloed op je reputatie. En omgekeerd.” 

Crisiscommunicatie als hulpdienst
Volgens de communicatietrainers wordt 
het tijd dat we crisiscommunicatie gaan 
zien als hulpdienst. “En jullie zijn als 
professional verantwoordelijk voor het 
operationele proces daarvan.” Dat opera-
tionele proces heeft drie fasen. De eerste 
fase is de analyse en de duiding: wat is 
er aan de hand? De tweede fase gaat over 
het handelingsperspectief: Wat moet ik 
doen? Daarmee beperk je schade. De derde 
fase is vervolgens de betekenisgeving. 
Die bestaat uit het geven van troost, 
bemoediging of inspiratie. “De rol van een 
bestuurder in communicatie is vooral die 
van betekenisgever. Hij is daarmee een 

Reputatie of dienstbaarheid?
“Er is een afmelding vanwege stroomuitval in het ziekenhuis”, meldt 

dagvoorzitter Gert-Jan Ludden. En daarmee zitten we middenin de 

thematiek van deze bijeenkomst: crisiscommunicatie. “Tijdens een crisis 

moet zo snel mogelijk worden voldaan aan de informatiebehoefte van de 

getroffenen Dat is de belangrijkste les die je vandaag moet onthouden”, 

trapt Frank Regtvoort af. Samen met Hans Siepel geeft hij een interactief 

mini-college aan communicatieprofessionals uit de zorgsector.
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Themabijeenkomst Crisiscommunicatie

Schietincident Alphen aan de Rijn: mandaat 
nodig om zelf berichten te publiceren

Ester Overbeek, communicatieadviseur bij 
de gemeente Alphen aan de Rijn, kwam als 
een van de eersten op het gemeentehuis na 
de schietpartij in winkelcentrum De Ridder-
hof. “Maar toch nog te laat”, zegt ze terug-
blikkend. “Er zit meer dan een uur tussen de eerste tweet van 
een inwoner en de eerste tweet vanuit de gemeente. Dat is 
te veel tijd”, evalueert Overbeek, die vooral verantwoordelijk 
was voor het bijhouden van de berichtgeving op de website 
en via Twitter. “De snelheid van social media is iets om bij 
een crisis terdege rekening mee te houden. Wij hadden als 
communicatieafdeling mandaat om berichten te publiceren 
over feiten die intussen algemeen bekend waren of door 
mensen zelf konden worden waargenomen. Je kunt niet over 
ieder bericht gaan vergaderen.” In drie dagen tijd werd er 
meer dan 56.000 keer getwitterd over het schietincident. 
Het account van de gemeente groeide van 800 naar 2.600 
volgers. 

Brand in Meander Medisch Centrum: opleiden, 
trainen en oefenen van groot belang

“Er was brand uitgebroken in het  transformatorhuis van 
het ziekenhuis. Later viel de stroom uit en bleek de nood-
stroomvoorziening van het ziekenhuis instabiel. Dat was wat 
je noemt ‘een crisis in een crisis’, want het hele ziekenhuis 
moest worden geëvacueerd”, vertelt Marije Mansfeld, com-
municatiemanager van Meander Medisch Centrum. “Geluk-
kig wist iedereen heel goed wat hij moest doen. Als we iets 
hebben ondervonden, is het wel het belang van opleiden, 
trainen en oefenen. Pas tijdens een oefening merk je of in de 
praktijk echt werkt wat je op papier hebt bedacht. Wij had-
den toevallig net een training achter de rug en de leerpunten 
verwerkt.” Goede verstandhoudingen zijn daarbij ook essen-
tieel, weet Mansfeld. “Tijdens een crisis ontstaan verbanden 
met partners waarvan je nauwelijks het bestaan wist. Verder 
is het van belang dat bestuurder en communicatiemanager 
op goede voet staan met elkaar, zodat je tijdens een crisis 
weet wat je aan elkaar hebt en snel kunt schakelen. Ook een 
goede relatie met journalisten is handig.”

middel in de operatie van de communi-
catiemedewerkers.” Om het operationele 
communicatieproces goed te kunnen 
leiden, moet de communicatieprofessional 
zelf ook uit het ik-domein stappen. “Stop 
met overal iets van te vinden. Breng de 
buitenwereld naar binnen via de bevindin-

gen van je omgevingsanalist en gebruik 
dat als anker voor al je communicatieac-
tiviteiten. Kom met  informatiedoelstel-
lingen en geef je bestuurder onderbouwd 
advies vanuit je professie.” Bij het naspe-
len van een casus over een brand in een 
zorginstelling blijkt welke automatismen 

in werking treden. “Niet eerst de Raad van 
Bestuur bellen voor een overlegmoment”, 
reageert Regtvoort. “Maar direct beginnen 
met je communicatie-operatie volgens de 
lijnen van informeren,  schadebeperking 
en betekenisgeving.”
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Landelijke structuur voor infectieziektebestrijding
Duitsland kende nog niet zo gek lang geleden een uitbraak van de 
EHEC-bacterie. “Als zich in Nederland zo’n infectieziekte voordoet, 
wordt een Outbreak Management Team(OMT) en een Bestuurlijk 
Afstemmingsoverleg (BAO)  ingesteld”, vertelt André Jacobi van 
het Landelijk Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het 
RIVM). In het OMT zitten vooral wetenschappers. Zij geven advies 
aan het BAO. De beleidsadviseurs die hierin zitting nemen, advise-
ren de minister van VWS en het interdepartementaal beleidsteam 
over te nemen maatregelen. Het BAO schakelt desgewenst de 
expertise in van bijvoorbeeld GGD’en, veiligheidsregio’s en andere 
partners. “Deze robuuste structuur heeft zich inmiddels bewezen als 
‘GGD-overstijgende’, landelijke coördinatiestructuur. Het stelt ons in 
staat goede adviezen en snelle besluiten te verkrijgen; onmisbaar bij 
de bestrijding van infectieziekten.”

Binnen een veiligheidsregio is de 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisa-
tie in de Regio (GHOR) de verbindende 
schakel tussen alle zorginstellingen die 
de daadwerkelijke hulp tijdens een ramp 
verlenen. “In de regio Utrecht hebben we 
belangrijke spoorverbindingen, wegen en 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij een grote 
calamiteit gaan slachtoffers naar meerdere 
ziekenhuizen. De GHOR is in zo’n geval de 
instelling overstijgende coördinator, legt 
verbinding tussen de zorgverleners én met 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)”, vertelt 
Lamers. Als regionale crisisorganisatie is 
de VRU bij gemeentegrens overstijgende 
en regionale crises de aansturende partij 
voor de verschillende hulpdiensten en 

zorginstellingen. Binnen zo’n veiligheids-
regio (25 stuks in Nederland) werken 
brandweer, GHOR, gemeenten en in 
sommige gevallen ook de politie samen. 
Indien gewenst wordt expertise van De-
fensie, nutsbedrijven, waterschappen en 
andere partners ingezet. “Belangrijk is dat 
zorginstellingen zich goed voorbereiden 
op een crisis; door te oefenen en door 
contact te hebben met elkaar en met de 
VRU. Als we elkaar in de koude fase leren 
kennen, durven we elkaar blindelings te 
vertrouwen in de warme fase. Houdt u 
daarbij aan de afgesproken crisisstructuur 
en procedures, zodat de samenwerking 
soepel verloopt.”
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Kenniskring Crisisbeheersing

“U bent niet alleen hulpverlener, 
maar ook een risico-object”
Een ziekenhuis als het calamiteitenhospitaal is hulpverlener bij uitstek. 

Als de nood aan de man is, staan specialisten klaar om de patiënten 

op te vangen. “Maar beseft u wel dat wij ieder ziekenhuis en iedere 

zorginstelling naast hulpverlener ook als potentieel risico-object zien? U 

heeft wat ons betreft twee identiteiten en wij verwachten dat u aan beiden 

invulling geeft.” Deze waarschuwende woorden komen van Cor Lamers, 

portefeuillehouder GHOR bij de Veiligheidsregio Utrecht en burgemeester 

van de gemeente Houten. Calamiteiten bij het Meander Medisch Centrum 

en GGZ-instelling Rivierduinen tonen inderdaad aan dat zorginstellingen 

risico’s kennen en daarop voorbereid moeten zijn.

Militaire precisie
De crisisstructuur en procedures zijn 
binnen het Meander Medisch Centrum 
helder benoemd en goed beoefend. Het 
ziekenhuis in Amersfoort plukt daar de 
vruchten van als zich een brand voordoet 
in het transformatorhuisje. De stroom 
valt uit en de Intensive Care wordt met 
spoed geëvacueerd. Vervolgens blijkt 
de noodstroomvoorziening beperkt en 
instabiel. Het Crisis Management Team 
(CMT) besluit daarom alle 172 patiënten 
te evacueren. “Geen stroom betekent 
geen lift. Dus moeten we via de trap. In 
een ziekenhuis zonder stroom hebben 
we onder hoogspanning gewerkt”, zegt 
Cees Meijers, bestuursvoorzitter, met een 
glimlach. De hele crisis wordt volgens hem 
met militaire precisie geleid. “Zodra zich 
een crisis voordoet is het CMT in positie. 
We zijn allemaal getraind in onze rol, 
komen elkaar dagelijks tegen en kennen 
elkaar uitstekend. Daardoor vertrouwen 
wij elkaar blindelings. Iedereen is baas 
in zijn eigen functie en daar luisteren de 
anderen naar, óók de Raad van Bestuur. 
Het CMT houdt zich bezig met de crisis 

en met niets anders. De voortgang van 
ons dagelijks werk ligt bij de operationele 
staf.” Meijers geeft aan dat het Meander 
veel heeft geoefend, met name op de 
‘bijna militaristische’ command and control
structuur. “Je wilt tijdens een crisis niet 
allerlei discussies hoeven te voeren. 
‘Polderen’ doen we niet tijdens een crisis. 
Het CMT neemt de besluiten. Dat moet je 
strak beoefend hebben, anders krijg je dat 
niet voor elkaar.” De bestuursvoorzitter 
neemt zijn petje af voor de inzet van zijn 
medewerkers. “Wat een power en natuur-power en natuur-power
lijk leiderschap zie je op zo’n moment in 
je eigen organisatie bovenkomen.”

Dit nooit meer…
Marijke Stroucken, voorzitter Commis-
sie Brandveiligheid van GGZ-instelling 
Rivierduinen, heeft dezelfde ervaring als 
Meijer. Op het moment dat er brand uit-
breekt in een paviljoen met 16 personen, 
doen ze veel meer dan van ze verwacht 
mag worden. “Onze patiënten hebben 
meervoudige somatische en psychische 
klachten. Daardoor reageren een aantal 
van hen atypisch op de brand. Ze weigeren 

naar buiten te gaan, omdat het een 
complot van de vijand is. Ons personeel is 
met gevaar voor eigen leven naar binnen 
gegaan om hen te redden.” Uiteindelijk 
overlijden drie patiënten en worden er nog 
eens drie opgenomen op de intensive care. 
Ook een medewerker verblijft korte tijd in 
het ziekenhuis. Stroucken vertelt dat er 
altijd gestructureerd en volgens protocol is 
geoefend, maar dat personen met cruciale 
functies tijdens een échte crisis ineens be-
vriezen. “Daarom kijken we nu meer naar 
competenties, uitval en falen van mensen 
in plaats van dat alles goed verloopt in het 
scenario. Verder constateren we dat brand-
veiligheid en patiëntveiligheid te weinig 
met elkaar te maken hebben. In ons beleid 
gaan we die meer op elkaar binden. En we 
labelen voortaan onze patiënten volgens 
het WAR-systeem: waarschuwen, assiste-
ren en redden. De eerste groep redt zich 
grotendeels zelf, de tweede groep heeft 
beperkte begeleiding nodig en de derde 
groep moet vanwege het ziektebeeld  door 
meerdere BHV’ers tegelijk gered worden. 
Op deze manier trekken we lering uit deze 
brand. Want dit wil je nooit meer…”
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“Dit ziekenhuis is een samenwerkings-
verband tussen het UMC Utrecht en 
het Centraal Militair Hospitaal”, vertelt 
medisch manager prof. Loek Leene. 
Hij laat aan de hand van een logboek 
zien hoe het Calamiteitenhospitaal 
in ‘no time’ operationeel is als dat 

wordt gevraagd. Bijvoorbeeld voor de 
opvang van slachtoffers van de brand in 
zorgcentrum ‘De Geinsche hof’ te Nieu-
wegein op 27 juni 2011. “In een paar 
minuten is besloten om open te gaan 
en een half uur later konden we hier de 
eerste patiënten opnemen.”
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Publiekslezing Calamiteitenhospitaal

Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein:

“ Een ramp houdt zich niet 
aan onze draaiboeken”

“Toen ik werd gebeld met de medede-
ling ‘er is brand in het zorgcentrum’ 
dacht ik in eerste instantie aan kortslui-
ting van een televisie of iets dergelijks”, 
vertelt burgemeester Frans Backhuijs 
van Nieuwegein. “Ik werd ook niet di-
rect teruggebeld, dus dacht dat het wel 
mee zou vallen…”. Als de burgemees-
ter ter plekke komt, blijkt het tegendeel 
waar. Er was veel meer aan de hand 
dan een brandje op een kamer. “Ik zag 
dikke rookwolken, overal ambulances 
en heel veel mensen op straat.” Back-
huijs legt uit hoe er werd opgeschaald 
van GRIP 1 naar GRIP 2 (zie kader). 
“Omdat je als burgemeester verant-
woordelijkheden hebt in het bestrijden 
van een ramp, kom je dan ineens in al-
lerlei procedures rond crisisbeheersing 
en rampenbestrijding terecht. Gelukkig 
is alles goed geregeld in Nederland en 
werkt het overal ongeveer hetzelfde. 
Ik ben nog niet zo lang burgemeester 
van Nieuwegein. Maar ook al ken je de 
mensen nog niet, je schuift moeiteloos 
in en pakt je rol. Dat is de kwaliteit van 
de rampenbestrijding in ons land. Als 
er goed is geoefend en je houdt je 
vakliteratuur bij, weet iedereen precies 
wat hij moet doen.”

Gesleep met mensen
Uiteindelijk moeten alle mensen van 
het zorgcentrum worden geëvacu-

eerd. “Wat de opvang van  bewoners 
bemoeilijkte, was dat er veel oudere 
en kwetsbare mensen bij waren, zoals 
chronisch zieken en mensen met 
dementie. De evacuatie zorgde voor 
veel onrust en verwarring”, vertelt 
de locatiemanager van de ‘Geinsche 
hof’ vanuit de zaal. “De opvang was 
geweldig. Maar een leerpunt is om 
eerder het vertrouwde personeel bij 
de mensen toe te laten. Verder was 
niet duidelijk waar alle bewoners waren 
gebleven.”Backhuijs vervolgt zijn ver-
haal en constateert dat de draaiboeken 
leiden tot ‘teveel gesleep’ met mensen 
van en naar verschillende locaties. 
“Mensen met alleen een beetje schrik 
zouden meteen naar een locatie moe-
ten kunnen, waar ze de komende tijd 
blijven. Daar is het rampenplan nu niet 
op ingericht.” Een andere tip: “Laat 
bewoners uit een zorgcentrum nooit  
met familie mee naar huis gaan, ook al 
hebben ze niets. Want  dan is er hele-
maal geen overzicht meer.” Backhuijs 
vindt dat we ons geen illusies moeten 
maken dat alles bij een ramp perfect 
loopt. “Je kunt rampenplannen maken 
wat je wilt, maar een ramp komt nooit 
gepland. En een ramp houdt zich niet 
aan onze draaiboeken. Natuurlijk kun je 
vaardigheden oefenen, maar rampen-
bestrijding blijft uiteindelijk mensen-
werk. En dat gaat soms met gebreken.”

GRIP
Een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) is een lande-
lijke afspraak over de opschaling van incident- en rampenbestrijding voor profes-
sionele hulpverleners zoals  brandweer, politie, ambulancezorg en Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisaties in de regio. De procedures regelen de benodigde 
operationele opschaling op de plaats van het incident. Ook regelen ze de opscha-
ling op bestuurlijk niveau, van gemeentelijk tot landelijk. Naarmate de reikwijdte 
van het incident toeneemt, loopt het GRIP-niveau op van 1 t/m 4.

Een kleine honderd belangstellenden trekt de publiekslezing over het 

Calamiteitenhospitaal. Mensen met uiteenlopende achtergronden: een 

leerling-verpleegkundige, familieleden van personeel uit het Universitair 

Medisch Centrum (UMC), stagiairs van de Inspectie Openbare Orde en 

Veiligheid en een voormalig BHV’er van de KLM. Gastheer Bart van Germen 

geeft ‘les nul’ over het calamiteitenhospitaal. “Een calamiteit is altijd iets 

onverwachts en iets wat grote narigheid veroorzaakt. Daarvoor heb je 

gewoon een calamiteitenhospitaal nodig.”

Een van de sprekers is kapitein Jan 
Veneklaas. Hij is verpleegkundige 
op de spoedeisende eerste hulp 
(SEH) en intensive care. Veneklaas 
vertelt over de repatriëring van 
patiënten. “Het Calamiteitenhospi-
taal staat continu te wachten tot er 
noodopvang nodig is. Maar dat niet 
alleen; het biedt ook gegarandeer-
de opvang als militairen op uitzen-
ding iets overkomt. Veneklaas laat 
aan de hand van dia’s zien hoe een 
gewonde militair vanaf de Eerste 
Hulp in het missiegebied uiteindelijk 
in het Calamiteitenhospitaal terecht 
komt. “Dat gaat allemaal heel 
gestroomlijnd. En dat verdienen 
militairen en hun familie ook.”

»
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