IMPRESSIE
CONGRES
11 NOVEMBER

CONGRES
OPGESCHAALDE
ZORG 2016

‘DAT WAS TOCH GEREGELD?’

EEN IMPRESSIE

2

Op 11 november 2016 stond het
Eye in Amsterdam in het teken
van het inspirerende Congres
Opgeschaalde zorg 2016 ‘Dat was
toch geregeld?’. Zo’n 250
professionals uit de zorgsector
– ziekenhuizen, GGD’en,
huisartsen en ambulance – namen
deel aan dit congres, dat was
georganiseerd door het LNAZ
in samenwerking met het Rode
Kruis. De parkeergarage van
het Eye was deze dag dan ook
opvallend geel gekleurd.

www.congresopgeschaaldezorg2016.nl

Kennis en ervaring delen
De grote opkomst laat zien dat de
sector zich goed wil voorbereiden
CONGRES
op haar rol bij rampen en crises.
OPGESCHAALDE
Het delen van internationale
ZORG 2016
ervaringen en inzichten door
Dat is toch goed geregeld?
de zes
sprekers biedt daarvoor
nieuwe perspectieven.

Gooimicrofoon
Sanne Boswinkel, anchor bij
RTL Z, trad op als dagvoorzitter.
Zij drukte de aanwezigen op het
hart vooral ook zelf gedurende
de dag ‘mental notes’ te maken.
Gewoon met pen en papier.
Waarom dat zo belangrijk is, werd
gedurende de dag duidelijk bij een
aantal presentaties.
Daarnaast introduceerde zij de
gooimicrofoon: bij een vraag uit
het publiek werd deze zachte
kubus naar de vraagsteller
gegooid, zodat die voor iedereen
hoorbaar was. Het teruggooien
bleek extra alertheid bij de mensen
op de stoelen ervoor te vereisen.
Symbolisch voor het vak: wees
voorbereid op onverwachte
Lettertype is DIN of Lato (Google font)gebeurtenissen!
Tijdens de pauzes en na afloop
werd de kans gegrepen om ook
onderling contacten te versterken
en de Nederlandse ervaringen te
delen met de sprekers. Die kunnen
over en weer worden verwerkt
in beleidsplannen, oefeningen en
de dagelijkse praktijk. Zodat we
in Nederland met recht kunnen
zeggen: opgeschaalde zorg, dat is
geregeld!

Trending Topic
De aanwezigen konden ook vragen
stellen en reageren via Social
media. Het congres was zelfs
trending topic op Twitter.
De sprekers
De zeer interessante cases en
sprekers maken het een buitengewoon bijzonder programma.
Klik op hun naam voor een
impressie van hun presentatie.

• Ernst Kuipers, voorzitter
opende de dag

• Marcoen Hopstaken
intermezzo over improviseren

• Eric van Gorp
emerging infections in the global
village

• Garry Parrish
Orlando nightclub shootings

• Brian Lugo
cyberterrorisme
• Raed Arafat
fire in nightclub in Bucharest

• David Thomas
delivery on the edge of chaos
• Marcel van der Auwerda
terreuraanslag Brussel
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ERNST
KUIPERS
‘DE
WERKELIJKHEID
IS GEEN
PROTOCOL’

ERIC VAN GORP
‘SPELDENPRIKJES HOUDEN
ONS WAKKER EN ALERT’
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Prof. Dr. Ernst Kuipers, voorzitter
van het dagelijks bestuur van
het Landelijk Netwerk Acute
Zorg, vertegenwoordigde ook
het Programma Crisisbeheersing
en OTO: opleiden, trainen en
oefenen. Hij vertelde in zijn
inleiding over het belang van
protocollen en procedures. Met
een kanttekening. Want hoe
belangrijk ook, de werkelijkheid
is meestal geen protocol. “Tijdens
rampen en crises komt het vaak
aan op improvisatievermogen.
Op de cruciale momenten is het
mensenwerk en is situationeel
handelen nodig. Handelingen
vliegensvlug evalueren en de
volgende stap zetten. Daar gaat
het vandaag over.”
“Drie jaar geleden, in december
2013, vond de eerste editie plaats
van het congres opgeschaalde
zorg, georganiseerd door
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Traumacentrum Zuid West
Nederland. De belangstelling op
de SS Rotterdam was toen groot.
Dit regionale initiatief is door een
werkgroep uit het OTO Platform
landelijk opgepakt, met dit congres
als resultaat. In die drie jaar tijd
hebben zich wereldwijd helaas veel
rampen en crises voorgedaan.
De kans dat ons land te maken
krijgt met een echte orkaan,
tsunami of een hevige aardbeving,
zoals recent in Italië, is uitermate
klein. Maar crises zoals een
terroristische bomaanslag, een
shooting op een school, cyber
crimes, transportongevallen of
een infectie-uitbraak zoals het
Zika-virus, zijn gebeurtenissen die
ook ons land kunnen treffen en die
forse medische inzet noodzakelijk
maken.”
Nieuw kwaliteitskader
“Voorbereiden blijft dan ook
actueel”, hield Kuipers het
publiek voor. “Niet eenmalig maar

continu. Het in 2012 door het
veld ontwikkelde Kwaliteitskader
heeft daaraan een belangrijke
bijdrage geleverd. Inmiddels is het
kader samen met de professionals
van alle sectoren geëvalueerd,
aangepast en vastgesteld.
Begin november is het nieuwe
Kwaliteitskader Crisisbeheersing
en OTO 2.0 landelijk verspreid
om regionaal geïmplementeerd te
worden.”
Minder normen, duidelijke
prestaties
“Kwaliteitskader 2.0 heeft niet
meer, maar minder normen: 10 in
totaal. Daarnaast zijn duidelijke
prestaties beschreven die organisaties richting kunnen geven bij
het realiseren van de normen.
Bovendien geven de normen
aan ‘wat’ een organisatie moet
regelen en niet ’hoe’. We hebben
afgesproken er met elkaar voor te
zorgen dat we op 1 januari 2019
voldoen aan de gestelde normen.
Laat dit congres iedereen daarvoor
inspiratie bieden.”

Prof. Dr. Eric van Gorp van
het Erasmus MC ging in zijn
presentatie in op de risico’s van
een virusuitbraak, zoals recent
met het ZIKA-virus. “We leven
met veel mensen dicht op elkaar,
we reizen meer en hebben te
maken met klimaatveranderingen. Globalisering maakt onze
wereld groter en tegelijk kleiner:
het wordt steeds makkelijker
om onzichtbare gevaren, zoals
een virus, over de wereld te
verspreiden, zelfs zonder dat we
er erg in hebben.”
Van Gorp opende met een
droom van een virusvrije wereld.
Wereldwijd zijn er constant nieuwe
uitbraken. De uitdaging is om
inzicht te krijgen waar dat gebeurt
en een uitbraak zo mogelijk te
voorspellen. Als voorbeeld haalde
hij de recente uitbraak aan van
Gele Koort in Angola. Die wordt
veroorzaakt door dezelfde mug
die het ZIKA-virus overbrengt.
De uitbraak kon dankzij een
uitgebreide vaccinatie actie van de

Wereldgezondheidsdienst worden
teruggedrongen. Maar toen waren
er al wel 400 geregistreerde doden
en meer dan 3500 besmettingen.
Dichter bij huis doken dit jaar voor
het eerst teken op de Sallandse
heuvelrug op die het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) overdragen.
“Het zijn steeds speldenprikjes
die ons wakker en alert moeten
houden, zonder in paniek te raken”,
zei Van Gorp.
Onderzoek en voorlichting
Vaccins kunnen uitkomst bieden,
maar zeker voor nieuwe virusinfectieziekten zijn die er nog
niet. En daarvan zijn er de laatste
tien jaar wereldwijd steeds meer,
waarschuwde Van Gorp. Een
virus kan veranderen in de tijd en
daardoor nieuwe, ernstige complicaties veroorzaken. Onderzoek
naar het behandelen van nieuwe
ziektes heeft de prioriteit, maar
daarnaast is awareness via goede

voorlichting noodzakelijk. Niet
alleen bij een actuele situatie, maar
continu. “Publiekscampagnes zijn
enerzijds belangrijk om awareness
te vergroten en anderzijds
ongegronde paniek te voorkomen.
Daaraan samenwerken kost
niets”, benadrukte Van Gorp. De
droom van een virusvrije wereld
is niet realistisch, stelde Van Gorp.
Daarom werkt hij liever aan een
andere droom: die van een wereld
‘in control’.
Computervisussen
Dat dit niet alleen geldt voor
virusinfecties, maar ook voor
computervirussen, toonde
de volgende spreker, Brian D.
Lugo, aan. Want ook die kunnen
grote gevolgen hebben voor de
gezondheidszorg.
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Uit Californië was Brian D.
Lugo, Emergency Management
Manager overgevlogen. Zijn
ziekenhuislocaties werden
getroffen door een cyberaanval
met ransomware. Hackers legden
het volledige systeem plat en
eisten losgeld in ruil voor een
code waarmee het systeem weer
werkend zou worden. De directie
weigerde.
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“Rampen gebeuren meestal tussen
9 en 5 toch?”, vroeg hij zich hardop
af. Niet in dit geval. Op een vrijdag
rond middernacht kreeg hij thuis
de melding dat het computersysteem ‘down’ was. Zijn locaties
maken deel uit van een totaal
aan 44 kleine ziekenhuizen in 14
staten. Op een daarvan had een
receptioniste een geïnfecteerde
bijlage in een mail geopend. Het
systeem ging op slot en er was
geen toegang meer tot gegevens
en patiëntinformatie. “Hier in
Californië zijn we altijd alert op
het gevaar van een aardbeving,
maar deze aanval zorgde voor een
andere schokeffect.”
Geen losgeld betaald
“We realiseerden ons eerst niet
hoe groot het probleem was”,
zegt hij openhartig. “De directie
weigerde het losgeld van 17.000
dollar te betalen, om een signaal
af te geven dat de hackers niet
kregen wat ze wilden. Bovendien
weet je niet zeker of je na betaling
wel de code krijgt. Maar deze
keuze had tot gevolg dat het
systeem langer down was, en de
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BRIAN D.
LUGO

RAED
ARAFAT

‘BLACKOUT: ALS
CYBERTERRORISME
EEN ZIEKENHUIS
GIJZELT’

uiteindelijk kosten veel hoger
waren. Na zes uur kon de patiëntinformatie vanuit de back-ups
worden bereikt. Het duurde uiteindelijk twee weken voor alles weer
normaal functioneerde.”
Afhankelijkheid computers
Toen werd ook de enorme afhankelijkheid van computers duidelijk.
“Mensen zijn niet meer gewend
om pen en papier te gebruiken of
papieren dossiers bij te houden.
De IT-afdeling was spaarzaam met
informatie, de geruchtenmachine
kwam op gang en de pers stond
op de stoep. En de inspectie wilde
bewijs dat de veiligheid van de
patiënten niet in het geding is
geweest. Het enige wat je dan
kunt doen is transparant feitelijke
informatie delen. Je hebt te maken
met veel stakeholders. Die moeten
weten wat er aan de hand is of in
elk geval dat er iets aan de hand is,
ook als bijvoorbeeld niet bekend is
waar de aanval vandaan komt.”

‘BRAND IN EEN
NACHTCLUB IN
BOEKAREST’

Zo bereid je je voor
• Weet wat de dreiging is:
zorg voor een uitgebreide
risicoanalyse voor alle
stakeholders in de
organisatie en ga na hoe
gevoelig je bent voor
bedreigingen.
• Stem hier je plan op af.
• Instructie en oefenen zijn
noodzakelijk om goed te
kunnen inspelen op een
daadwerkelijke aanval.
Zorg voor awareness op dit
gebied.
• Zorg voor nog betere en
extra back-ups. Bespaar niet
op IT.
• Er moet een leider zijn
die een heldere richting
aangeeft, zowel binnen de
organisatie als naar externe
partners.
• Wees erop voorbereid dat
het systeem voor langere
tijd ‘down’ is voor zowel staf
als medisch personeel. Houd
pen en papier in ere!

Boekarest, 30 oktober 2015:
bij een brand in nachtclub
Colectiv, gevestigd in een oude
fabriek, komen 64 mensen
om en raken 147 gewond. De
meeste slachtoffers vallen door
inademing van giftige dampen
uit akoestisch schuim. Het aantal
slachtoffers was zo groot dat de
Roemeense overheid een aantal
van hen moest overbrengen
naar ziekenhuizen in Nederland,
België, Oostenrijk, Groot
Brittannië, Frankrijk, Duitsland en
Noorwegen.
Dr. Raed Arafat, intensive care
arts, is op dat moment hoofd van
het departement van Emergency
Situations bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken in Roemenië
en verantwoordelijk voor deze
beslissing om patiënten elders
onder te brengen. De nachtclub
had een vergunning voor maximaal
80 personen in het restaurant.
Maar op die bewuste avond was
er een optreden van een band
voor 400 bezoekers. De brand
ontstond door vuurwerk dat
binnen werd afgestoken. In de
paniek die ontstond probeerden

bezoekers weg te komen, maar de
nooduitgang bleek van binnenuit
met een hangslot afgesloten. En
voor de hoofdingang was een
zeecontainer geplaatst als een
hal, waardoor de deuren alleen
naar binnen open gingen, wat het
vluchten bemoeilijkte.
Vertraging
Twijfel over de melding bij de
meldkamer zorgde voor een
minuut vertraging. Het opgegeven
adres waar de hulpdiensten heen
reden bleek bovendien niet de
ingang van het terrein te zijn,
wat extra vertraging opleverde.
“Daarom is nu de standaard vraag
of het opgegeven adres ook de
ingang is”, zegt Ararat. Wel een
goed besluit was het om buiten het
fabrieksterrein ruimte maken waar
alle ambulances konden staan,
zodat de weg naar de nachtclub vrij
bleef.
Politiek en media
De oproep aan andere landen
leverde wisselende reacties op.
Soms was de eerste vraag: wie

betaalt? Andere landen boden
direct hulp aan. België was het
eerste land dat naar Boekarest
mensen stuurde om patiënten
te selecteren, ook uit naam van
Nederland. “We moesten mensen
laten gaan die we eigenlijk niet
wilden vervoeren, maar er was
geen keus.” De media sprongen
boven op de ramp en zochten
vooral naar een schuldige.
“We werden van alle kanten
aangevallen. Er werd politiek
bedreven over de ruggen van
de slachtoffers. De mensen. Dat
kostte onnodig veel tijd en energie
die we beter aan de slachtoffers
konden besteden.”
Lessen van Boekarest
De les uit deze ramp: “Er is nu
een Europees Civil Protection
mechanisme waarin 17 landen
samenwerken bij dit soort calamiteiten. In dit soort situaties is het
vereist om met 1 stem naar buiten
te treden. Een dergelijke ramp mag
geen speelveld worden voor media
en politiek.”
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MARCOEN
HOPSTAKEN
‘VIJF GOUDEN
IMPROVISATIEREGELS
VOOR DE
HULPVERLENING’

GARY PARRISH

‘ORLANDO NIGHTCLUB SHOOTING:
DE WONDEN ZIJN NOG RAUW’
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Marcoen Hopstaken was
betrokken bij de start van het
BNN televisieprogramma De
Lama’s waar hij de training van de
acteurs voor zijn rekening nam.
Sindsdien richt hij zich vooral op
het toepassen van improvisatietechnieken in moderne
organisaties. Leer van zijn vijf
improvisatieregels!
Improviseren doen we allemaal.
Zeker in een turbulente tijd met
veel verandering. En improviseren
speelt ook een rol in het omgaan
met rampen en crises. Doe je
voordeel met de vijf vaardigheden
uit de toegepaste improvisatie.
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1
Van ‘ja, maar…’
naar ‘ja, en…’,
daarmee creëer
je veiligheid.

Laat de ander
stralen, je hebt elkaar
nodig en kunt het
niet alleen.

3
5
Blijf Playful: neem de
vrijheid om binnen regels
en kaders creatief te zijn. Dit
werk is geen speeltuin, de inzet
is een stuk hoger. Maar door die
vrijheid te nemen, kun je beter
samenwerken en elkaar
vinden.

Plan niet meer
dan nodig is: na
Stap 1 komt Stap 1.
Daarmee blijf je
in het nu.

4
Fouten maken mag.
Daar leer je van.

Het was rustig op de
spoedeisende hulp van het
Orlando Health Centre in Florida,
die avond van 12 juni 2016. Tot
een schutter het vuur opende in
Pulse, een LGBT-nachtclub, twee
blokken verderop. De terroristische aanslag veroorzaakte 49
doden en 53 gewonden. Dr. Gary
Parrish, medisch directeur van de
spoedeisende hulp had die avond
dienst.
“Toen de eerste patiënten werden
binnengebracht zagen we wel
ongebruikelijke trauma’s, maar we
wisten nog niet wat er aan de hand
was. Maar al snel werd de omvang
van de ramp zichtbaar”, vertelt
hij nog zichtbaar aangedaan.
Kort ervoor was er een grote
oefening geweest, die achteraf
bijna identiek was aan de gevolgen
van de aanslag. Dat, in combinatie
met de rust op de spoedeisende
hulp maakte dat er snel hulp kon
worden geboden. Binnen zeer
korte tijd konden hulptroepen
worden opgeroepen en stonden

zes operatiekamers gereed. Extra
traumachirurgen en andere specialisten sprongen bij. De bedden
stonden buiten al klaar om de
gewonden direct uit de ambulance
op te vangen, zodat die meteen
terug kon. En ondertussen hadden
media hun camera’s gericht op de
hulpverleners.
Improviseren
De gebruikelijke high tech
apparatuur om patiënten te
registreren maakte plaats voor
pen en papier. Er werd geïmproviseerd volgens het principe van
‘first things first’. “Er was niet eens
tijd om papieren in te vullen, er
moesten levens worden gered.
We waren voorbereid door onze
oefeningen, maar de situatie
had een enorme impact op alle
hulpverleners. Waar we nog niet
eerder mee te maken hadden
gehad: hoe ga je respectvol om
met zoveel doden en geef je de
gewonden tegelijk de hulp die

zij nodig hebben? Hoe ga je om
met de opvang van familieleden?
De identificatie van slachtoffers
verliep moeilijk. Waar we ook
tegen aanliepen: veel mensen
zijn alleen nog bereikbaar op hun
mobiele telefoons en die staan ‘s
nachts vaak op stil. En er was de
angst voor een tweede shooting op
ons terrein.”
Oefenen, oefenen, oefenen
“Allemaal punten die we niet
konden oefenen, maar waar we
wel rekening mee houden in de
toekomst. De wonden zijn nog
rauw en je hoopt dat het nooit
meer gebeurt, maar je moet
voorbereid zijn op mass shootings.
Oefenen, oefenen, oefenen is
het enige wat je kunt doen. En
ervaringen delen, zoals hier.
Zodat je ook voor de lange termijn
voorbereid bent.”
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MARCEL VAN DER
AUWERDA

DAVID
THOMAS

AANSLAG OP VLIEGVELD ZAVENTEM:
‘WE HEBBEN GELUK GEHAD’

‘IN ZO’N SITUATIE
IS IEDEREEN EN
NIEMAND EXPERT’
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In februari 2011 werd Christchurch in Nieuw Zeeland
getroffen door een aardbeving
van 6.3 op de schaal van Richter.
Naast een enorme ravage, vielen
er 185 doden en 6000 mensen
raakten gewond. Daarmee is de
aardbeving de derde grootste
natuurramp van het land. David
Thomas was verantwoordelijk
voor de hulpverlening in de regio.
En nog steeds, want de gevolgen
van de ramp zijn nog steeds
zichtbaar in bijvoorbeeld de
infrastructuur.
“Het was meer een militaire
operatie dan een civiele. Mensen
moesten ter plekke geamputeerd
worden doordat ze beklemd
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waren. En het brandalarm in
gebouwen bleef maar doorgaan,
wel zes uur lang. Het enige dat
zeker was, was dat er niets zeker
was. De emotie gaat nooit weg.
Het verandert je. Dat snap je pas
als je het meemaakt. Je kunt nog
zoveel oefenen, en dat moet ook,
maar je bent nooit voorbereid op
het moment zelf. In zo’n situatie is
iedereen en niemand expert.”
Improviseren in de chaos
Thomas vervolgt: “Er was sprake
van chaos, waaruit je een soort
van structuur moest creëren. Dat
vraagt om continu improviseren.
Door de ligging van de stad moest
de hulpverlening van ver komen.
Bovendien was er sprake van
een ongebruikelijk fenomeen: de
gebouwen begonnen pas later in te
storten. Er was geen stroom, geen

radiodekking, er kon niet worden
getankt of gepind. En dat terwijl
100 kilometer verderop alles
normaal was.” Thomas wist niet
hoe het met zijn eigen familie was
en zijn familie wist niet hoe het met
hem was. “Mijn telefoon lag op mijn
kantoor, dat dus was ingestort.
Die hebben we vijf dagen later
gevonden.”
Het leven gaat door
In de ziekenhuizen ging naast de
zorg voor alle gewonden ook het
gewone werk door. “Vrouwen
blijven bevallen, mensen worden
gewoon ziek. Het leven gaat door.
Werken in een bestaand netwerk
met stakeholders en leveranciers
is dan enorm belangrijk. Er
is duidelijke leiding nodig en
nationale coördinatie. En heel
belangrijk: geef je mensen te
eten, anders kunnen ze niet meer
functioneren.”

Als het regent in Parijs, dan
druppelt het in Brussel, is het
gezegde. Dat kreeg wel een heel
wrange betekenis toen na de
aanslagen in Parijs ook vliegveld
Zaventem nabij Brussel het
doelwit was van een terroristische aanslag, op 22 maart van
dit jaar. Marcel van der Auwerda,
hoofd Urgente zorg in België :
“We hadden begin van die maand
een plan gemaakt waarvan we
dachten dat we het nooit zouden
gebruiken. Drie weken later
wisten we dat het plan werkte.”
“België is een complex land,
daarom hebben we veel plannen
nodig. Hoe raar het ook klinkt: we
hebben geluk gehad. Niet alleen
omdat het plan er lag, maar ook
omdat de aanslag samen viel met
de wisseling van de wacht bij de
hulpverleners. Daardoor konden
we onmiddellijk met twee ploegen
werken. Veel medewerkers die net
wilden weggaan, kwamen spontaan
terug toen ze het nieuws hoorden.
Bovendien waren we klaar voor
een eventuele tweede aanslag, ook
vanuit ons plan. Toen die kwam in
de metro van Brussel waren we
voorbereid.”

Jazz-improvisatie
Ook hier bleek improvisatie een
sleutelwoord. “De lichtgewonden
zijn met een lege lijnbus met een
medisch team aan boord langs
alle ziekenhuizen gebracht, steeds
konden er een paar uitstappen
voor behandeling. Maar om te
kunnen improviseren moet je wel
een plan en middelen hebben. Het
is net als met jazz spelen: als je je
instrument en de noten kent, kun
je vrij muziek maken.”
Tekort aan laders
Bij de opvang van gestrande
reizigers op de luchthaven bleek
na behoefte aan psychische
ondersteuning het grootste
probleem te liggen in het vinden
van geschikte laders voor alle
mobiele telefoons. “Iedereen
wilde familie laten weten dat ze
in orde waren. Bereikbaarheid is
sowieso een aandachtspunt. Het
telefoonnet en internet waren
overbelast, de telefoons op het
bureau werken met VoIP, en deden
het niet.”

Lessen van Zaventem
• ‘Stop de bleeding’, doe wat
eerst moet worden gedaan.
• Verleen spoedeisende hulp
waar die het meest nodig is.
• Zorg voor een goede
namenlijst zodat je slachtoffers kunt traceren.
• Zorg voor de doden.
• ‘Control the wild’: mensen
die zelf gaan evacueren of
worden vervoerd met een
gemeentelijke ambulance,
waarna je er geen zicht meer
op hebt.
• Geef aandacht aan de media
en geef informatie anders
gaan ze zelf op zoek en krijg
je infochaos.
• Risico communicatie: uit
angst ziet iedereen overal
bommen.
• Communicatie gaat altijd
verkeerd.
• Speel Jazz.
• Een beetje geluk heb je
nodig.
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