
CONGRES
OPGESCHAALDE
ZORG 2018
Dat is toch goed geregeld?

Lettertype is DIN of Lato (Google font)

IMPRESSIE  
CONGRES
13 APRIL



CONGRES
OPGESCHAALDE
ZORG 2018
Dat is toch goed geregeld?

Lettertype is DIN of Lato (Google font)

CONGRES  
OPGESCHAALDE 
ZORG 2018  
‘DAT WAS TOCH GEREGELD?’ 

EEN IMPRESSIE

www.congresopgeschaaldezorg2018.nl

Wat kunnen we leren van de 
terroristische aanslag na het 
concert van Ariana Grande in 
Manchester  of op de Ramblas 
in Barcelona? Wat is de impact 
op zorgverleners zelf als zij iets 
dergelijks meemaken? Deze en 
andere onderwerpen stonden 
centraal tijdens het Congres 
Opgeschaalde zorg 2018 ‘Dat 
was toch geregeld’ dat op 13 april 
2017 in Amsterdam plaatsvond.

Die dag kwamen ruim 250 
professionals uit de zorgsector 
samen in het Compagnietheater te 
Amsterdam om naar sprekers van 
over de hele wereld te luisteren 
en met elkaar in gesprek te gaan. 
De organisatie van dit congres, dat 
voor de tweede keer plaatsvond, 
was in handen van een aantal 
netwerken acute zorg. 
De dag werd geleid door dagvoor-
zitter Tom van ’ t Hek.

Marlous Verheul, OTO-coördinator 
in de regio Midden Nederland, 
opende de dag met een korte 
online peiling onder de bezoekers. 
De meeste congresbezoekers 
bleken afkomstig te zijn uit zieken-
huizen, GHOR veiligheidsregio of 
ambulancediensten. 

Ruim driekwart van de aanwezigen 
gaf aan zelf al ervaring te hebben in 
een opgeschaalde situatie.  

De eigen organisatie gaf men 
een ruime voldoende als het gaat 
om de voorbereidingen op een 
crisissituatie.

Toch viel er op deze vrijdag de 13e 
nog een hoop te leren. Want zes 
ervaringsdeskundigen vertelden 
wat er gebeurt als de plannen van 
het papier komen en er sprake is 
van een echte, acute crisissituatie. 

“Wat neemt u mee na deze dag?”, 
vroeg Van ’t Hek aan enkele 
aanwezigen na afloop. De reacties 
uit de zaal kregen veel bijval:
“Dingen die normaal niet werken, 
werken onder bijzonder omstan-
digheden ook niet.” 
“Bij crisissituaties zijn er veel 
zelfverwijzers, mensen die op 

eigen gelegenheid op zoek gaan 
naar zorg.” 
“Vaak word je gealarmeerd door 
de eerste patiënt die aan de poort 
staat, niet door het telefoontje van 
de alarmdienst.” 

2 3

CONGRES
OPGESCHAALDE
ZORG 2016
Dat is toch goed geregeld?

Lettertype is DIN of Lato (Google font)

Bekijk de foto’s van het congres op:
congresopgeschaaldezorg2018.nl/impressie



www.congresopgeschaaldezorg2018.nl

CONGRES
OPGESCHAALDE
ZORG 2016
Dat is toch goed geregeld?

Lettertype is DIN of Lato (Google font)

4 5

SOFIEKE  
VAN GINKEL
KITTY  
GARNIER  
‘EEN ZURE CRISIS’

In de ochtend van 4 mei kwam er 
om 8:15 uur een klacht binnen 
over stank bij de goederuitgifte 
in het IJssellandziekenhuis 
in Capelle aan de IJssel. De 
beveiliging gaat direct op 
onderzoek uit. Het betreft een 
lekkage van een onbekende 
stof die dan al twee slachtoffers 
heeft gemaakt. Bovendien is 
er een collega vermist. In een 
duo-presentatie keken Sophieke 
van Ginkel en  Kitty Garnier terug 
op deze crisis: een zuurlek in een 
ziekenhuis, waarbij sprake van 
opzet bleek te zijn. 

Om 8.40 uur gaat de melding van het 
ontruimingsalarm en om 08:59 uur 
wordt  GRIP 1 afgekondigd. De hal, 
de poli’s en twee verpleegafdelingen 
worden ontruimd en de SEH wordt 
opgeschaald. Uiteindelijk is er sprake 
van 17 slachtoffers, waarvan er twee 
op de Intensive Care opgenomen 
moeten worden. Op één na zijn alle 
slachtoffers medewerkers van het 
ziekenhuis. 

“Dat er mogelijk sprake was van 
opzet en dat een collega betrokken 
was bij het zuurlek, was een situatie 
waar niemand rekening mee had 
gehouden. Het zorgde voor extra 
onrust onder de medewerkers. 
Bovendien kostte het extra tijd; 
de locatie was nu een plaats delict 
geworden.”

Media zorgen voor een extra 
dynamiek tijdens de crisis. “Ze waren 
er snel bij: 25 minuten na melding 
wordt online al gemeld dat het om 
een ongeval met een gevaarlijke 
stof gaat. Medewerkers sturen 
elkaar berichten en familieleden 
van medewerkers en patiënten 
zijn ongerust. In verband met het 
onderzoek van de recherche is het 
voor het crisisteam echter lastig 
om op dat moment in- en extern te 
communiceren.  Een belangrijke les 
is om ook te communiceren als je 
niks weet.” 

“De cultuur in het ziekenhuis is 
‘Rotterdams’ : eentje van aanpakken 
en improviseren. Maar bij een crisis 
gelden andere spelregels en is er 
geen ruimte voor eigen initiatief.” 
Kennis van het gebouw, de ventilatie 
en luchtbehandeling bleek erg 
belangrijk voor de brandweer. Ook 
konden hierdoor sluiproutes die 
toegang tot het ziekenhuis gaven, 
bewaakt worden. 

De voltallige Raad van Bestuur is de 
volgende dag langs alle afdelingen 
gegaan om met de medewerkers te 
spreken over wat hun overkomen 
was en hoe het nu ging. Nazorg was 
ook belangrijk bij de collega’s die 
blijvende schade aan het zuurlek 
hebben overgehouden en tijdens 
de verhoren en de rechtszaak die 
volgde op deze sabotageactie.

Martin Smith gaf in zijn 
presentatie een persoonlijke visie 
op het proces dat op gang kwam 
na de terroristische aanslag na 
afloop van het concert van Ariana 
Grande in Manchester Arena op 
22 mei 2017. Hierbij kwamen 
23 mensen om en raakten velen, 
veelal jonge mensen, gewond. 
“Bijna iedereen in Manchester, 
inclusief de zorgverleners, kende 
wel iemand die in het stadion 
aanwezig was. Dat maakte de 
persoonlijke betrokkenheid en de 
psychische impact groot.”

Manchester is een stad met 10 
miljoen inwoners, verschillende 
traumacentra en vier lokale 
ziekenhuizen. Daarbij heeft niet elk 
traumacentrum dezelfde expertise. 
“De terroristische aanslagen in 
Parijs waren een enorme wake 

up call voor ons en de afgelopen 
vier jaar hebben we ons dan ook 
ingespannen om de noodzorg in 
ziekenhuizen en traumacentra 
beter op elkaar af te stemmen. 
Een van de dingen die we gedaan 
hebben, is het ontwikkelen van 
een Patiënt Disposal Framework; 
hoe kunnen we patiënten optimaal 
over de zorgcentra verdelen bij 
een groot incident. Hierbij bleek 
vooral de zorgcapaciteit voor 
patiënten jonger dan twaalf jaar 
een aandachtspunt.” 

Na de aanslag renden veel mensen 
zo snel mogelijk weg om een 
veilig heenkomen te vinden. In de 
crisisplannen was ook rekening 
gehouden met een locatie voor 
het veldhospitaal, maar de triage 
vond uiteindelijk plaats op een 
plek waar mensen zelf al naartoe 
gevlucht waren en waar zij zichzelf 
veilig voelden. De triage verliep 
goed, maar het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis kreeg meer aanloop van 
slachtoffers dan gepland; mensen 
gingen ook op eigen gelegenheid 
op zoek naar zorg. 

Media
- Zorg dat er mensen zijn die de 

VIP’s kunnen begeleiden
- Houd rekening met social media
- Zorg dat zorgverleners goed 

herkenbaar zijn en niet aangezien 
worden voor journalisten

De psychologische impact op de 
zorgverleners was groot. In eerste 
instantie ging iedereen aan de slag 
en deed zijn werk, maar rond 4.00 
uur ’s nachts begon het besef ook 
door te dringen dat er bekenden 
onder de slachtoffers konden 
zitten.  Daarnaast bleek het voor 
zorgverleners lastig om van de 
levensreddende zorgverlening 
weer over te schakelen naar de 
normale dagelijkse gang van zaken. 
Hier voorzag het oorspronkelijke 
crisisplan ook niet in.
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“Stel je voor: een zigzaggende 
auto op de Ramblas in Barcelona, 
een straat die overladen is met 
toeristen.” In een openhartige 
presentatie blikte Ramsés 
Martí  terug op de terroristische 
aanslag die op 17 augustus 2017 
in Barcelona plaatsvond. “We 
hebben veel fout gedaan, maar 
van je fouten leer je.” Martí sloot 
af met een belangrijke les: “Als 
het niet werkt onder gewone 
omstandigheden, werkt het 
zeker niet onder buitengewone 
omstandigheden.” 

Rond 17.00 uur reed een witte 
bestelwagen vanaf de Placa de 
Cataluna ongeveer 600 meter 
zigzaggend over het voetgan-
gersgebied op de Ramblas. Er 
vielen 16 doden en meer dan 120 
gewonden, waarvan sommigen in 
levensgevaar verkeerden. Onder 

de slachtoffers bevonden zich 
mensen van 35 nationaliteiten. 

“Aan het begin was het onduidelijk 
wat de aard van het incident was: 
ging het om een auto-ongeluk? De 
hot area was niet veilig: waren er 
explosieven? Was er een actieve 
schieter in het gebied? Deze 
onveilige situatie werkte door 
in het gevoel van onveiligheid 
waarmee de hulptroepen moesten 
opereren. Mensen waren elkaar 
kwijt en er waren veel gewonden. 
Het was vergelijkbaar met een 
oorlogsgebied.”  

Natuurlijk waren er protocollen, 
maar Martí gaf aan dat deze vooral 
geschreven waren vanuit de eigen 
organisatie en geen rekening 
hielden met de andere partijen 
waarmee samengewerkt moest 
worden. Daarnaast waren er ook 
nog verschillende protocollen 
binnen de organisatie zelf. 

Onderlinge communicatie was 
een heikel punt. Zo waren er twee 
verschillende politiecorpsen die 
niet met elkaar communiceren. 
Maar ook bij de ambulancedienst 
zelf was onderlinge communicatie 
lastig.  De twee personen die als 
team de ambulance bemannen, 
hebben samen de beschikking over 
maar een radio.  

“Het was een grote chaos” 
Het overzicht ontbrak tijdens deze 
crisis bij de ambulancediensten. 
Een belangrijke les was dat het 
niet gaat om de hoeveelheid auto’s, 
maar om hoe je ze beweegt. “We 
stuurden alles wat we hadden, 
maar dat was misschien wel teveel. 
De hulptroepen die van buiten de 
stad kwamen, kenden bovendien 
de weg niet in de stad. De behoefte 
aan coördinatie was groot; een 
eigen commandant op straat die 
met de andere partijen in het veld 
afstemt. Een belangrijke les was 
ook het ontbreken van tourniquets. 
Deze zijn nu wel ruimschoots 
aanwezig in de ambulances.”  

MARTÍ I 
BIOSCA 
’RAMBLAS ATTACK’

ALLESANDRO
APRATO
JUVENTUS FANS  
INJURED IN TURIN

Op 3 juni 2017 vond de voetbal-
finale plaats tussen Juventus en 
Real Madrid. 30.000 Juventus 
fans trokken naar de Piazza San 
Carlo om daar gezamenlijk de 
wedstrijd op een groot scherm te 
bekijken. Een groot plein midden 
in Turijn, met nauwelijks vlucht-
routes en onvoldoende staf om de 
zaken in goede banen te leiden. 

Een vuurpijl die aangezien werd 
voor een explosie, zorgde dat 
de mensenmassa op drift raakte 
en afzetrekken omver liepen. In 
de chaos die ontstond, raakten 
mensen hun schoenen kwijt, vielen 
ze en vielen er tallozen gewond 
door alle glasscherven op de grond. 
In een beeldende presentatie deed 
Alessandro Aprato, traumachirurg 
in het Adelaide Hospital in Turijn 
verslag van de grote ramp die zich 
op die avond in het centrum van 
Turijn afspeelde.
Er was sprake van meer dan 1550 
slachtoffers, waarvan 39 ernstig 
tot zeer ernstig. Met het openbaar 
vervoer werden mensen na triage 
naar de ziekenhuizen gebracht. 
Opvallend was dat zeker 415 

mensen op eigen houtje en zonder 
triage naar ziekenhuizen kwamen. 
Dat zorgde voor veel drukte bij de 
omliggende ziekenhuizen. 
Een extra element aan de 
crisis gaf de black out van het 
telefoonnetwerk die drie kwartier 
duurde. “Dit is iets was we sinds 
9-11 al weten en waarmee we 
bij elke ramp rekening moeten 
houden: vertrouw niet op het 
telefoonsysteem, maar zorg dat er 
ook een radiosysteem beschikbaar 
is.” De black out zorgde er 
bovendien voor dat het enige tijd 
duurde voordat het ziekenhuis op 
de hoogte was van de ramp.  Met 
als gevolg dat de patiënten al voor 
de poorten stonden, voordat de 
staf opgeroepen was. De enorme 
toeloop van patiënten - 350 
patiënten in twee uur tijd- en 
onvoldoende personeel zorgden 
in eerste instantie voor stress en 
ruimteproblemen. 

Om snel en gefocust te kunnen 
handelen, werden de binnen-
komende patiënten ingedeeld 

naar het type zorg dat ze nodig 
hadden; er werd een onderscheid 
gemaakt tussen wonden, breuken 
en doorgesneden zenuwen. Het 
aantal instrumenten om wonden 
te hechten, bleek bij lange na 
niet genoeg. Een nabij gelegen 
kinderziekenhuis schoot te hulp.  
In totaal werden 416 patiënten 
opgevangen in het Adelaide 
ziekenhuis. Zij werden bovendien 
veelal vergezeld door vrienden, 
ouders of kinderen.

Hoewel de media achteraf 
zeer te spreken waren over 
de manier waarop de ramp 
afgehandeld was, waren er 
volgens Aprato zeker ook 
leerpunten:

• Het rampenplan had eerder 
geactiveerd kunnen worden. 

• Halverwege werd overge-
schakeld van computerregis-
tratie naar papier; dit zorgde 
voor verwarring. Bovendien 
waren er niet genoeg 
papieren intake formulieren 
voor een ramp van deze 
omvang. 

• Het grootte aantal slacht-
offers zorgde ook voor 
problemen bij radiologie; er 
moesten teveel gegevens 
ingevuld worden in het 
systeem, wat voor vertraging 
zorgde. 

• Ook de huishoudelijke dienst 
moet aanwezig zijn; gezien 
het grote aantal snijwonden 
zat het ziekenhuis onder het 
bloed.
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Op 22 maart 2016 werd Brussel 
getroffen door een dubbele 
aanslag: eerst op vliegveld 
Zaventem en later in een 
metrostation midden in Brussel. 
32 slachtoffers overleden als 
gevolg hiervan. Fortuin is psycho-
sociaal manager en coördineerde 
de uitvoer van het psychosociaal 
interventieplan dat geactiveerd 
werd bij deze noodsituatie die hen 
weer nieuwe uitdagingen bracht: 
“Wij zijn altijd voorbereid op de 
noodsituaties van gisteren, want 
die van morgen kennen we nog 
niet”.

De noodplannen op de luchthaven 
hielden geen rekening met terreur 
of een ramp van deze omvang;  zij 
zijn ontwikkeld voor vliegtuig-
rampen waarbij het om enkele 
honderden getroffenen gaat.  De 
loods waar in eerste instantie naar 

werd uitgeweken om slachtoffers 
en familie op te vangen, voldeed dan 
ook niet. Omdat de luchthaven zelf 
een aantal dagen dicht ging, waren 
er bovendien duizenden gestrande 
reizigers van verschillende nationa-
liteiten. Het herbergen van deze 
grote groep mensen en de zorg om 
hen weer thuis te krijgen, was een 
extra element in de crisisopvang.   

Communicatie met de betrokkenen 
bleek niet altijd gemakkelijk. Bij 
slachtoffers waren de trommel-
vliezen vaak gescheurd, waardoor 
zij niet goed konden horen. Maar 
ook familie en vrienden van de 
slachtoffers waren moeilijk te 
bereiken. “Mensen zijn volledig 
overdonderd en in shock. Ze 
namen informatie niet meer goed 
op, ook als we het hen meerder 
malen vertelden. Daarnaast kwam 
er een geruchtenstroom op gang 
over vier niet geïdentificeerde 
slachtoffers die niet bij bewustzijn 
waren.  Hierdoor kregen mensen 
valse hoop. Een goede coördinatie 

van alle verschillende communi-
catiekanalen was een belangrijk 
leerpunt.” 

Crisisopvang bij een 
terreuraanslag

• Er is vaak sprake van buiten-
landse slachtoffers.

• De behoefte aan nazorg 
is groot: het percentage 
mensen met een Post 
Traumatische Stress Stoornis 
is hoger dan bij andere 
noodsituaties. 

Voor zorgverleners was de noodsi-
tuatie ook uitzonderlijk: “Er wordt 
vanuit gegaan dat ze veel ervaring 
hebben met dit soort situaties 
maar dit was van een compleet 
andere orde. Er was een gevoel van 
onveiligheid, omdat het onduidelijk 
was of alle terroristen omgekomen 
waren. En het noodgebied is 
echt anders, een oorlogsgebied. 
Rustpunten in een nabijgelegen 
hotel zorgden ervoor dat de 
hulptroepen af en toe een time out 
konden nemen.” 
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ASTRID 
FORTUIN 
’AANSLAGEN 
BRUSSEL’

JOHN
FILDES  
‘LAS VEGAS 
SHOOTING’

Vanuit het University Medical 
Center (UMC) in een ontwakend 
Las Vegas sprak John Fildes de 
zaal via Skype toe. Hij deelde de 
lessen die zijn ziekenhuis leerde na 
het bloedbad dat was aangericht 
door een shooter tijdens het Route 
91 Harvest Festival op 1 oktober 
2017. 58 festivalgangers overleden 
er die nacht en 550 mensen 
raakten gewond. “In verband met 
de vele grootschalige events die 
in Las Vegas plaatsvinden, doen 
we regelmatig rampenoefeningen. 
Plan, practice & execute brachten 
we nu in de praktijk.’ 

Hospital closest to me
Van een triage-proces op locatie 
was nauwelijks sprake; 80% van de 
gewonden kwam op eigen houtje 
naar de ziekenhuizen. Dat was later 
digitaal terug te zien aan trending 
zoektermen als hospital closest 
to me. Het zorgde er ook voor 
dat de ziekenhuizen in de directe 
omgeving van het festivalterrein 
overstroomden met mensen die 
op zoek waren naar verzorging. 
Wegen raakten geblokkeerd 
door taxi’s en auto’s en lopen was 
uiteindelijk de snelste manier 

om bij een ziekenhuis terecht te 
komen. Het UMC ontving in 5 
minuten 40 patiënten, waarvan er 
20 zelfstandig naar het ziekenhuis 
waren gekomen. 

“Deze dag en de dagen die daarop 
volgden hebben grote impact gehad 
op alle betrokkenen. Iedereen is 
veranderd.” 

De patiënten werden per 
specialisme bij elkaar gelegd, 
zodat artsen geen tijd verloren aan 
wandeltochten door het gebouw. 
Ook werd er in eerste instantie 
alleen het hoogst noodzakelijke 
gedaan en operaties die uitgesteld 
konden worden, werden verplaatst 
naar de volgende dag. 

Trump op bezoek
Omdat het om zo’n grote ramp ging, 
kwam er veel hulp op gang. Mensen 
kwamen langs met donaties en 
praktische zaken als water en 
pizza’s. Ook waren media van over 
de hele wereld aanwezig. Een 
bezoek van president Trump aan 
het ziekenhuis zorgde eveneens 

voor extra werkzaamheden. 
“Zorg dat je hiervoor een apart 
team beschikbaar hebt, zodat de 
medische staf door kan gaan met 
hun werk.” 
 

8 9Las Vegas learnings

• Zorg dat je de staf met 
een druk op de knop kan 
oproepen; 100 man bellen 
duurt te lang.

• Zet niet alle staf tegelijkertijd 
in. Het kan een langdurige 
crisissituatie zijn, waarbij met 
ploegen werken efficiënter is.

• Zeg alle reguliere chirurgie 
af. Maar: het leven gaat door. 
Er blijven baby’s geboren 
worden en patiënten met 
blindedarmontstekingen 
binnenkomen. 

• Een elektronisch patiën-
tenregistratiesysteem is te 
ingewikkeld in tijden van 
acute crisis: zorg voor een 
verkorte registratie. 


