Februari 2017
Themamiddag Terrorisme Gevolg Bestrijding
Op 31 januari 2017 heeft GHOR Kennemerland een succesvolle expertmeeting Terrorisme
Gevolg Bestrijding (TGB) georganiseerd voor haar crisisfunctionarissen.
Primeur bij deze meeting was dat alle 73 GHOR crisisfunctionarissen en hun ondersteuners
uitgenodigd zijn. Met het organiseren van deze meeting speelde de GHOR in op de actualiteit en
wensen van haar crisisfunctionarissen.
Belgische ervaringsdeskundigen aan het woord …
Doel was om van gedachten te wisselen met ervaringsdeskundigen, lessons learned te horen en
te onderzoeken wat een terroristische aanslag betekent voor onze eigen inzet. Daarvoor zijn Jan
Vaes (adjudant-chef Crisiscel Militair Hospitaal Brussel MuG en IC verpleegkundige) en Astrid
Fortuin (Psychosociaal Manager, FOD Volksgezondheid België) uitgenodigd. Beide sprekers zijn
als hulpverlener actief betrokken geweest bij de aanslag op vliegveld Zaventem in België. Jan als
operationeel leidinggevende op de plaats incident en Astrid vanuit de psychosociale nazorg.
Beide inleiders gaven een bevlogen presentatie, die veel indruk heeft gemaakt op de
aanwezigen.

Verdiepende gesprekken
Na deze plenaire presentaties gingen de deelnemers in twee groepen uiteen. In groep 1 lag de
focus op de acute zorg en in groep 2 op de psychosociale hulpverlening. Dit bood de gelegenheid
om in een wat kleinere groep gezamenlijk van gedachten te wisselen over de consequenties van
dit soort incidenten voor betrokkenen, hulpverleners en crisisorganisatie. Vooral het onderwerp
veiligheid voor de hulpverleners zelf kwam prominent aan de orde. Ook was er ruimte voor
kritische zelfreflectie op de eigen expertise. Daarbij spelen vragen als, heb ik voldoende expertise
in huis om deze specifieke slachtoffers de hulp te bieden die zij nodig hebben?
Gezamenlijk besef
Opbrengst van deze TGB-bijeenkomst is het besef dat bij er bij een terroristische aanslag altijd
een tekort aan hulpverleners zal zijn en er soms gedwongen keuzes in de hulpverlening gemaakt
moeten worden die tegen het eigen gevoel kunnen indruisen. Daarnaast kan voor de acute
hulpverlening gelden dat men werkzaam kan zijn in gebieden waarvan niet 100% gegarandeerd
is dat het er ook veilig is.

De deelnemers waren heel enthousiast over de bijeenkomst TGB witte kolom, door het
onderwerp en de beide sprekers. Ze gingen tevreden en met een hoofd vol vragen naar huis.
Mede door het besef dat een aanslag ook dicht bij huis kan plaatsvinden. Meer details over het
onderwerp en wat er al geregeld is, maar vooral wat nog voorbereid moet worden, zijn nog
behoeftes van de deelnemers. Aan de uitwerking hiervan wordt in de veiligheidsregio
Kennemerland al geruime tijd hard gewerkt.

Meer weten?
Neem dan contact op metSophia Vreugdenhil, beleidsmedewerker Opleiden Trainen en Oefenen,
SVreugdenhil@vrk.nl of Coby Hendrikse, specialist Opleiden, Trainen en Oefenen,
CHendrikse@vrk.nl

Een netwerkende GHOR?!
GHOR Kennemerland is een verbindende netwerkorganisatie die (vak)kennis, beleidsinformatie
en informatie over trainingen & oefeningen met haar partners deelt en dat graag nog beter wil
doen. Daarom ging het GHOR-team medio januari begeleid door organisatiecoach Heidy
Peperkamp met elkaar in gesprek over wat netwerken is.
Nu wordt er onder meer genetwerkt via persoonlijke contacten, tijdens oefeningen en trainingen
van crisisfunctionarissen en laten we via deze digitale nieuwsbrief zien wat we doen.
Meer dan 70-netwerkpartners
GHOR Kennemerland onderhoudt contacten met zo’n 70 netwerkpartners binnen de witte-, zorgen veiligheidsketen. De manier en intensiteit lopen sterk uiteen, mede afhankelijk van zaken die
spelen. Onze witte ketenpartners zijn bijvoorbeeld de regionale zorginstellingen, zorgaanbieders,
de ambulancediensten en andere GGD’en in Nederland, terwijl onze veiligheidspartners de
Kennemerlandse gemeenten, de regionale brandweer, de politie en andere GHOR-organisaties
zijn. We hebben het idee in goede verbinding te staan, maar zouden dat nog beter willen doen.
Vragen die ter sprake kwamen, was of we als team nu de juiste focus hebben met voldoende
aandacht voor al onze samenwerkingspartners.
Invloed- en belangmatrix
Tijdens de middag bleek dat veel medewerkers (on)bewust meer blijken te netwerken dan ze zelf
dachten; zowel in formele als wat meer informele settings. De komende tijd wordt de invloed- &
belangmatrix verder uitgewerkt waardoor de GHOR nog scherper krijgt of we de juiste focus
hebben of dat de relatie met bepaalde netwerkpartners nog meer aandacht behoeft.
Heb je wensen / ideeën?
Heb je ideeën hoe we het nog beter kunnen doen? Laat het mij dan weten, dan kunnen we
daarover in gesprek. Richard Voorneman, beleidsmedewerker Communicatie, Evaluatie &
Onderzoek GHOR Kennemerland, Rvoorneman@vrk.nl.

Nieuwe dienstvoertuigen voor de OvD-G’s
Sinds enkele weken heeft GHOR Kennemerland twee nieuwe dienstvoertuigen voor de OvD-G’s.
De oude Volkswagen Touran zijn vervangen door een nieuwere versie, technisch net weer beter.
Ook voldoen zij beter aan de huidige milieu-eisen. Zo rijden de voertuigen op diesel en op
AdBlue, een milieuvriendelijke synthetische vloeistof die voor 67,5 % uit gedemineraliseerd water
en voor 32,5 uit ureum bestaat, waarmee wordt voldaan aan de laatste uitlaatgasnormen.
Ook zijn de voertuigen voorzien van een handiger opbergsysteem in de kofferbak zodat de OvDG optimaal zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren in het veld.

Bezoek aan buurregio GHOR Hollands-Midden
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Met dit gezegde in het achterhoofd trekt de GHOR
Kennemerland erop uit om haar buurregio’s beter te leren kennen. Vorig jaar was de GHOR
Noord- Holland Noord aan de beurt voor een bezoek.
Dit jaar stond een bezoek aan de GHOR Hollands-Midden op de agenda. Wat hebben jullie goed
georganiseerd en kunnen wij van jullie leren? Stel, ik kom hier bijstand verlenen, wat kan ik dan
verwachten? Met deze vragen op zak togen alle collega’s van de GHOR Kennemerland naar
Leiden. In de Leidse ROT-ruimte werden wij medio januari hartelijk ontvangen door onze
zuiderburen.
Successen GHOR Hollands-Midden
Iedere regio heeft zo zijn eigen successen, dus wij waren benieuwd naar die van HollandsMidden. De collega’s gaven hierover korte pitches. Zo hebben zij een praktische GHOR app
ontwikkeld met alle relevante informatie voor de GHOR-crisisfunctionarissen, werken ze met het
Multi Actueel Beeld in LCMS en ontwikkelen ze informatiekaarten over belangrijke objecten in de
regio. Na de pitches was er ruimte voor verdere verdieping. In groepen werd per thema verder
inhoudelijk doorgesproken.

Onderlinge bijstand
Het is ook niet ondenkbaar dat wij, in tijden van krapte of bij grote incidenten, elkaar helpen. Om
een korte indruk te krijgen van wat ons dan te wachten staat, hebben we een casus behandeld.
Per GHOR- crisisfunctionaris bespraken we gezamenlijk de crisisorganisatie van HollandsMidden.
Na een leerzame ochtend, waarbij de GHOR Kennemerland een paar goede ideeën op heeft
gedaan, vertrokken we weer naar Haarlem. Later volgt een tegenbezoek van onze zuiderburen
aan Kennemerland. We zijn benieuwd wat hen bij ons opvalt.

Nieuwe poule indeling Officier van Dienst Geneeskundige (OvD-G) gaat
feestelijk van start
Vanwege het hoge risico niveau van de regio beschikt Kennemerland over twee OvD-G-poules.
Vanaf dit jaar worden deze op een andere manier ingedeeld. Aanleiding hiervoor zijn de
ondervonden knelpunten bij het inroosteren van RAV-medewerkers.
De nieuwe indeling kwam tot stand in goed overleg tussen RAV Kennemerland, GHOR
Kennemerland en de OvD-G-en.

Loslaten noord/zuidverdeling en losse 8-uursdiensten
Er blijft gewerkt worden met twee OvD-G poules. De noord/zuidverdeling wordt echter losgelaten.
OvD-G poule 1 wordt ingevuld met 24-uurs diensten en wordt als eerste gealarmeerd bij alle
OvD-G inzetten in de hele regio. De tweede OvD-G poule is een weekpiket en komt op bij
inzetten waarvoor een tweede OvD-G nodig is. De opkomsttijd van een half uur blijft ongewijzigd.

Om de overgang van de oude naar de nieuwe invulling te markeren is donderdagavond 12
januari een feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor alle OvD-G-en bij partycentrum
Silverstone in Zwanenburg. Uitgenodigd waren alle huidige OvD-G-en, waaronder drie nieuwe
OvD-G-en en de OvD-G-en die in 2016 afscheid hebben genomen. Na de welkomstborrel werd
er fanatiek gekart waarna gezellig werd nagepraat tijdens het steengrillen. De OvD-G poule van
Kennemerland bestaat nu uit 16 functionarissen.

Crisisorganisatie blijft leren van GRIP evaluaties
In 2016 zijn 7 GRIP-inzetten geëvalueerd. De evaluaties hebben 52 verbeterpunten opgeleverd
om de geneeskundige crisisorganisatie nog beter te laten functioneren.

Als er bij een incident multidisciplinaire afstemming nodig is, wordt er een GRIP afgekondigd.
GRIP staat voor 'Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure', een landelijke
afspraak over de verschillende niveaus van inzet voor incident- en rampenbestrijding door
professionele hulpverleners. Vanaf een GRIP 2 heeft het incident een duidelijk effect op de
omgeving.
In 2016 hebben er zes GRIP 2 inzetten plaatsgevonden. Deze zijn allemaal geëvalueerd. In drie
gevallen ging het om een inzet wegens terreurdreiging. Gelukkig bleek het alle keren loos alarm
te zijn. Toch heeft dit wel gezorgd voor een forse inzet van de hulpdiensten. Eenmaal is een
GRIP 2 alarmering uitgegaan in verband met een vliegtuig met problemen op Schiphol, een
zogenaamd Vooralarm Groot. Deze alarmering kon gelukkig snel worden afgeschaald. De andere
twee GRIP 2 inzetten betroffen een zeer grote brand in een loods in Cruquius en een
telefoonstoring. Naast de GRIP 2 inzetten is er nog een GRIP 0 incident geëvalueerd, een
hulpverlening bij een politieactie met een voortijdig afgegaan explosief in Spaarndam. Deze inzet
is geëvalueerd omdat er signalen binnenkwamen van mogelijke leerpunten met betrekking tot de
bereikbaarheid en het veiligheidsaspect voor de hulpverleners zelf.

Lessen uit GRIP 2-inzetten
Uit de geëvalueerde GRIP-inzetten zijn onder andere verbeterpunten gekomen die betrekking
hadden op onduidelijkheid rondom de alarmeringstekst en de locatie van incidenten. Dit werd met
name veroorzaakt door het type incident, terreurdreiging. Verder heeft een inzet geleid tot een
heel goede ervaring met de rol – en taakverdeling op de stafsectie GHOR.

Meer weten?
Bel of e-mail Amanda Vermolen – van der Hulst, planvorming GHOR Kennemerland; avermolenvdhulst@ggdkennemerland.nl of 06 – 12 97 59 06.

Presentatie GHOR over voorbereiding terroristische aanslag
Dinsdagavond 31 januari gaf Petra Metzelaar, beleidsmedewerker Crisisbeheersing, namens
GHOR Kennemerland een presentatie tijdens de z.g. Traumanight in het VU medisch centrum.
Centraal thema van de avond was hoe de geneeskundige keten in de regio Noordwest zich
voorbereidt op een mogelijke terreuraanslag. Bij deze bijeenkomst waren ongeveer 45 chirurgen
aanwezig.
Traumanight is de regionale themabijeenkomst voor chirurgen in netwerk Acute Zorg regio
Noordwest
Regierol GHOR
Petra Metzelaar gaf uitleg over terrorisme gevolg bestrijding in de regio Kennemerland en de
effecten van een terroristische aanslag. Daarbij ging zij onder meer in op de regierol van de
GHOR binnen de geneeskundige hulpverlening tijdens een incident, de landelijke uitgangspunten
voor geneeskundige hulpverlening die een handvat bieden om op te treden bij een
terreuraanslag, specifieke bijzonderheden van het verlenen van acute zorg bij een aanslag en
welke maatregelen de ketenpartners afzonderlijk hebben getroffen.
Bovenregionale gewondenspreiding
Tevens hebben de meldkamer Amsterdam-Amstelland en de Regionale Ambulance Voorziening
(RAV) Amsterdam-Amstelland een presentatie verzorgd, respectievelijk over het bovenregionaal
Gewondenspreidingsplan en de specifieke voorbereidingen die de RAV Amsterdam Amstelland
heeft genomen.

LOCC waardeert GHOR-aanpak TGB
Maandag 27 februari kregen de hoofden van de GHOR bureaus van het interregionale
samenwerkingsverband Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) een taart als blijk van waardering
door het LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum).

Het LOCC is de landelijke organisatie voor operationele informatievoorziening, planvorming &
advisering en bijstandscoördinatie om bij (dreigende) (inter)nationale incidenten, rampen, crises
en grootschalige evenementen zo nodig tot een efficiënte en samenhangende inzet van mensen,
middelen en expertise te komen van operationele diensten zoals brandweer, politie, GHOR,
defensie en gemeenten.

Guus Appels, hoofd van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC constateerde dat
de witte keten in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Hollands-Midden,
Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht voortvarend te werk is gegaan als het gaat om
TGB, zowel qua tempo als de wijze waarop verbinding plaatsvindt met de multidisciplinaire
partners en verbreding naar alle regio’s.
Lees hier het nieuwsbericht.

