
Jaaroverzicht Code Rood 2017

Crisispreparatie in de zorg  
ontwikkelt zich verder

Het overzicht van de OTO activiteiten laat zien dat Code Rood 

veel trainingen en oefeningen heeft ondersteund in 2017.  

Maar niet alleen het aantal (154 OTO activiteiten) telt. We zien 

ook een verbreding en in andere gevallen een verdieping van de 

crisispreparatie in onze scholingsactiviteiten.

In dit jaarverslag zijn artikelen opgenomen die de opvang van grote 

aantallen slachtoffers centraal stellen waarbij inhoudelijke ontwikkelingen 

zoals het Netcentrisch werken alsook het gelijktijdig oefenen van een 

crisissituatie op twee locaties van dezelfde zorginstelling niet uit de weg 

worden gegaan. Daarnaast ook aandacht voor een oefening waarbij  een 

patiënten-simulator ingezet is als oefeninstrument om nog realistischer te 

kunnen oefenen.

Verder ook twee bijdragen waarbij  juist andere crisissituaties waarin je als 

zorginstelling terecht kunt komen centraal staan. Hoe om te gaan met de 

impact van een brand binnen je instelling of de gevolgen van een grote 

ontruiming waarbij je als zorginstelling zelf het rampterrein bent.

Wat deelnemers elke keer weer benoemen is hoe belangrijk het is om te 

blijven trainen en oefenen en ook hoe belangrijk het is om anderen in de  

multidisciplinaire keten te (leren) kennen. 
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‘Als OTO- 
coördinator moet  
je altijd  
maatwerk leveren’

gewerkt, het thema crisispreparatie ligt 
mij wel.’ Volgens haar leidt een crisis 
vaak tot stress, waardoor mensen niet 
meer weten wat ze moeten doen. ‘Het is 
de kunst om mensen te leren hoe ze wél 
moeten handelen.’

Begeleiding
Binnen Code Rood is Femke - samen  
met Jan Atsma en Mark Hekkert - verant-
woordelijk voor de uitvoering van het 
OTO-programma. Vanaf dag één voelt zij 
zich gesteund door haar twee collega’s. 
‘Ik ben zeker niet in het diepe gegooid.’
Behalve learning on the job volgt ze  
cursussen om haar expertise te vergro-
ten. ‘Als OTO-coördinator moet je altijd 
maatwerk leveren en dat vereist een  
flinke dosis kennis en kunde.’

Kroon
Binnen OTO vindt ze het onderdeel 
oefenen favoriet. ‘Daar komen alle  
opleidings- en trainingsdoelen samen, 
dat is de kroon op het werk.’
Femke’s grootste ambitie is het creëren 
van meer autonomie. ‘Ik zit nu nog volop 
in het leerproces, maar op termijn wil ik 
taken zelfstandig uitvoeren en mijn 
eigen netwerk opbouwen. Verder wil ik 
beter kennismaken met de verschillende 
ziekenhuizen om vervolgens maatwerk 
te kunnen leveren. Andersom wil ik 
ervoor zorgen dat ze mij als een partner 
gaan ervaren.’ 

Op 1 september 2017 maakte Femke Smit, coördinator Opleiden, Trainen 

en Oefenen (OTO), haar opwachting bij Code Rood. Dat ze is gepokt en 

gemazeld als IC-verpleegkundige, beschouwt ze als een pre. ‘Ik ken de 

dynamiek van een Intensive Care, dus in mijn trainingen vind ik 

gemakkelijk aansluiting met de deelnemers. Dat is een groot voordeel.’

KENNISMAKING

Van Abu Dhabi 
naar Zwolle

Femke werkte acht jaar op de IC van het 
UMC Utrecht, waarna zij in 2014 afreisde 
naar Abu Dhabi. ‘Mijn ouders hebben in 
Saoedi-Arabië gewoond en het Midden-
Oosten trok me wel.’ Nabij de Perzische 
Golf zwaaide zij de scepter over een IC in 
aanbouw. ‘Het was pionieren in een 
wereld vol bureaucratie en andere werk-
wijzen.’ Na anderhalf jaar was ‘haar’ IC up 
and running en keerde Femke terug naar 
haar vaderland. 

Stress
Al snel meldde Femke zich bij Code 
Rood. ‘Ik heb voorheen ook in het  
calamiteitenhospitaal van het UMCU 

‘Het was 
nooit saai’

‘Bij Code Rood heb ik me veilig en thuis 
gevoeld. Voor die warmte en de  
ontplooiingsmogelijkheden ben ik mijn 
collega’s van Code Rood en het Netwerk 
Acute Zorg Zwolle heel dankbaar.’

Reizen
Vanwege het intensieve woon-werk-
verkeer besloot Sonja de bakens te  
verzetten naar Leeuwarden. ‘Ik vond 
mijn werk bij Code Rood nog steeds  
fantastisch, maar het reizen begon me 
op te breken. Ik heb nu meer tijd voor 
mezelf en mijn gezin, dat voelt heel 
goed.’ 

Sonja de Bruin werkte acht jaar als coördinator Opleiden, Trainen en 

Oefenen (OTO) en adviseur bij Code Rood. In september 2017 verruilde 

ze Zwolle voor een nieuwe uitdaging bij de Veiligheidsregio Fryslân.  

‘Ik heb bij Code Rood een fantastische tijd gehad, ik koester mijn 

herinneringen.’

TERUGBLIK 

‘Ik koester mijn  
herinneringen’

Als OTO-coördinator hield Sonja zich 
bezig met crisispreparatie in de zorg 
(met name in ziekenhuizen). Dit beteken-
de dat zij stad en land afreisde om  
OTO-trajecten op locatie te verzorgen. 
Samen met haar collega’s Jan Atsma en 
Mark Hekkert begeleidde zij sleutelfunc-
tionarissen op zowel strategisch, tactisch 
als operationeel niveau. Omdat elke 
groep zijn eigen dynamiek heeft, verliep 
elke sessie anders. ‘De afwisseling was 
enorm, het was nooit saai.’

Stevige basis
In de jaren dat Sonja bij Code Rood werk-
te, is er op OTO-gebied veel gebeurd. 
‘We hebben uniformiteit aangebracht in 
de planvorming en in de structuur van  
de crisispreparatie in de desbetreffende 
ziekenhuizen. We hebben nieuwe OTO-
activiteiten ontwikkeld, dito inzichten 
geïntroduceerd en via het delen van best 
practices verbindingen gelegd. Er ligt nu 
een stevige basis onder het OTO-beleid 
en daar ben ik best trots op.’

Dankbaar
Sonja kreeg veel vrijheid om haar  
werkzaamheden én agenda in te vullen.  
Ook de collegialiteit vormde een groot 
pluspunt. ‘Binnen Code Rood vulden we 
elkaar goed aan, we vormden een hecht 
team.’
Bovendien kreeg zij de ruimte om zich te 
ontwikkelen, vakinhoudelijk en als mens. 

http://www.coderood.nu
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Voorbeelden van scholingen

Harderwijk 
St Jansdal

Deventer
Deventer Ziekenhuis

Apeldoorn 
Gelre Ziekenhuizen

Zutphen
Gelre Ziekenhuizen

Zwolle 
Isala

Hardenberg
Röpcke-Zweers

Meppel
Isala Diaconessenhuis

Almelo 
Ziekenhuisgroep Twente

Hengelo 
Ziekenhuisgroep Twente

Enschede 
Medisch Spectrum Twente

Winterswijk
Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix

Den Helder
Noordwest Ziekenhuisgroep

Alkmaar
Noordwest Ziekenhuisgroep 

Zaandam
Zaans Medisch Centrum

Amsterdam
OLVG West en OLVG Oost

Academisch Medisch Centrum

Beverwijk
Rode Kruis Ziekenhuis

Hoorn
Westfriesgasthuis

Zwolle
Netwerk Acute 

Zorg regio Zwolle

Nieuwegein
St. Antonius Ziekenhuis

Hilversum
Tergooi locatie Hilversum

Nijmegen
Radboudumc

Ziekenhuizen waar Code Rood actief is

Overige activiteiten 
• Terugkomdag regionale pool ETS-instructeurs  

in de regio’s van Acute Zorg Euregio en  
Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

• Beheer ZiROP en integraal Crisisplan Isala Zwolle

Code Rood biedt opleidingsactiviteiten op maat ter voorbereiding op rampen en crises.  

In 2017 zijn 154 OTO-activiteiten verricht in 16 ziekenhuizen en daarnaast nemen nog  

5 andere ziekenhuizen deel aan het e-learningsprogramma ZiROP.nl.

Overzicht activiteiten Code Rood

Waardering activiteiten

Waardering instructeurs

onvoldoende          matig           voldoende         goed      uitstekend

CRKBO
Code Rood is geregistreerd in het Centraal Register 
Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en voldoet aan de  
kwaliteitscode voor opleidings instellingen voor kort 
beroeps onderwijs. Daardoor zijn de scholings-
activiteiten van Code Rood vrijgesteld van btw. 
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De 154 activiteiten zijn verdeeld in

21

124

9

De kwaliteit van de scholingen wordt geëvalueerd en de scores worden 
uitgebreid besproken door het team van Code Rood. Conclusie: de activiteiten 
sluiten goed aan bij de behoefte en verwachting van de deelnemers.  
Ook zijn de deelnemers tevreden over de kwaliteit van de instructeurs. 
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oefenen

19,6%

                    Casuïstiekbesprekingen Crisiscoördinatoren
Casuïstiekbespreking proces Familieopvang

                                    Planworkshops Crisisplan
                  Registratietrainingen
SEH-trainingen   Polikliniek-trainingen
       OK-trainingen    IC-trainingen (ICOS)
                                 Trainingen Informatiecoördinator (ICo)
Trainingen Operationeel Team (OT Zorg en - Facilitair)
             Trainingen Crisis Beleidsteam (CBT)
Trainingen Outbreak Management Team (OMT)

          Training Operationeel Team ICT
       Commando Plaats Incident (CoPI) - trainingen 
                                                 gekoppeld aan een ziekenhuis

Real life oefening SEH (+ Huisartsenpost)
    Real life oefening Polikliniek        
  Real life oefening Familieopvang

Oefeningen Crisisorganisatie met betrekking tot het ZiROP   

Oefeningen Crisisorganisatie met betrekking tot Integraal Crisisplan

Fundemental Disaster Management (FDM)

0,2%
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Deze oefening focuste op de bericht-
geving, besluitvorming en alarmering 
rond grote calamiteiten. Ook de afstem-
ming tussen het CBT en beide OT’s op 
de twee locaties werd onder de loep 
genomen. 
Dat gebeurde aan de hand van twee  
scenario’s. In Meppel botste een school-
bus op een vrachtwagen en even later 

Als Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis gelijktijdig worden geconfronteerd met een grote calamiteit, 

treedt het ZiROP in werking. Op dat moment wordt een crisisorganisatie opgetuigd bestaande uit een 

crisisbeleidsteam (CBT) en op beide locaties een operationeel team (OT) Zorg en OT Facilitair.  

Aan deze OT’s is op beide locaties een informatiecoördinator (Ico) toegevoegd. Op papier klinkt dit  

heel logisch, maar hoe verloopt de praktijk? Om daar antwoord op te krijgen, vond op 9 december 2017 

een gezamenlijke real life oefening plaats. Isala-bestuurder Roel Venema blikt terug.

Eén organisatie, twee calamiteiten

werd een Zwolse bakkerij getroffen  
door een explosie. Hoewel de meeste 
functionarissen wel bekend waren met 
een opgeschaalde situatie op de eigen 
locatie, was het gelijktijdig oefenen op 
twee locaties voor alle deelnemers een 
nieuwe uitdaging. 

Totaalbeeld
De uitdaging was vooral om vanuit de 
verschillende locaties een totaalbeeld te 
behouden en knelpunten in kaart te 
brengen met een werkbare command & 
control, vertelt Venema. ‘Dit onderdeel 
bleek niet voldoende doordacht in het 
ZiROP. Hetzelfde gold voor de rol van de 
transitiedirecteur in Isala Diaconessen-
huis Meppel.’
De observatoren van Code Rood consta-
teerden gaandeweg de oefening dat de 
huidige afspraken mogelijk ‘niet voldoen’ 
om crisissituaties op beide locaties het 
hoofd te kunnen bieden. ‘Belangrijk is 
het om te bezien in hoeverre er ook ope-
rationale zaken werden meegenomen 
door het CBT, waardoor lokale beeldvor-
ming de totale beeldvorming verstoort’, 
aldus de waarnemers van Code Rood.

Aanbevelingen
Op basis van hun bevindingen formuleer-
den de waarnemers verschillende aanbe-
velingen. Ten eerste adviseert Code 

Roel Venema, lid van de raad van 
bestuur van Isala: ‘De frequentie van 
real life oefeningen moet flink 
omhoog.’

‘Autorijden leer  
je ook niet in een 
simulator’

Rood op basis van deze oefening om te 
bepalen welke teams op beide locaties 
noodzakelijk zijn. Verder pleiten de waar-
nemers voor adequate scholing en taak-
kaarten voor sleutelposities. Daarnaast 
verdient actualisatie van de planvorming 
op locatie Meppel hoge prioriteit. Dit 
geldt ook voor de beperke capaciteit op 
beide locaties in relatie tot twee inciden-
ten en grote slachtofferstromen.

Waardevol
Isala-bestuurder en deelnemer Roel 
Venema hecht veel waarde aan real life 
oefeningen. ‘Theorie en planvorming zijn 
heel belangrijk, maar uiteindelijk moet je 
het in de praktijk laten zien. Autorijden 
leer je ook niet in een simulator.’
Bovendien moet de frequentie van dit 
soort oefeningen flink omhoog. ‘De vier 
bestuurders van Isala nemen beurtelings 
deel aan zo’n oefening. Als je zo’n  
oefening jaarlijks organiseert, kom je  
pas na vier jaar weer aan bod. Dat is  
veel te weinig.’
Regelmatig oefenen (inclusief de real life 
vorm) doe je uiteindelijk ook voor de 
patiënt, stelt Venema. ‘Patiënten moe-
ten erop kunnen vertrouwen dat jouw 
organisatie voorbereid is op calamitei-
ten. Die zekerheid kun je alleen bieden 
als je regelmatig oefent.’ 

http://www.coderood.nu
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De opschaling op beide locaties verliep 
prima, oordeelt Coba. ‘De crisis- en  
operationele teams worden regelmatig 
getraind. Ze kennen hun taken, weten 
wat er van hen verwacht wordt en ze 
hanteren een goede vergaderstructuur.’

Niet relevant
De oefening bracht ook verbeterpunten 
aan het licht. Zo verliep de afstemming 
tussen het crisisbeleidsteam in Zwolle en 
de vertegenwoordiger van de operatio-
nele teams in Meppel verre van ideaal. 
‘Er werd informatie uitgewisseld die voor 

‘Code Rood houdt  
ons een spiegel voor’

Op 9 december hielden de Isala-locaties in Zwolle en Meppel een gezamenlijke 

real life oefening. Het doel was om de structuur van Command & Control te 

testen. Deze vorm heeft grote meerwaarde, vindt Coba Mol, ZiROP-beheerder in 

Isala Diaconessenhuis. ‘Je kunt van alles op papier zetten, maar het effect daarvan 

moet je in de praktijk ondervinden. Je kunt niet alles achter de tekentafel 

bedenken.’

de andere locatie niet relevant was. Dat 
was verwarrend en niet effectief’, aldus 
de ZiROP-beheerder. Deze constatering 
wordt door de deelnemers vertaald in 
een verbeterplan en ter besluitvorming 
aangeboden aan de integrale crisis-
commissie.

Netcentrisch werken
Een tweede verbeterpunt betrof de 
inzet van netcentrisch werken. ‘Door  
personele wisselingen in Meppel waren 
sommige managers onvoldoende 
bekend met deze werkwijze. Daardoor 
werd netcentrisch werken niet optimaal 
benut’, verklaart Coba. De desbetreffen-
de managers worden hier in 2018 in 
getraind.

Spiegel
De ZiROP-beheerder is goed te spreken 
over de ondersteuning vanuit Code 
Rood. ‘Op basis van onze oefendoelen 
formuleert Code Rood een scenario op 
maat. Tijdens de oefening observeren  
zij de deelnemers en op basis daarvan  
stellen ze een evaluatieverslag op’,  
vertelt Coba. ‘Code Rood houdt ons in 
de eerste plaats een spiegel voor en 
geeft desgewenst advies. Hóe we knel-
punten oplossen, bepalen we zelf.’ 

Coba Mol, ZiROP-beheerder in Isala Diaconessenhuis: 
‘Je kunt niet alles achter de tekentafel bedenken.’

Op 21 november 2017 vond een grote ontruimingsoefening plaats in het St Jansdal Ziekenhuis in 
Harderwijk. Deze virtuele evacuatie was met name bedoeld om de samenwerking tussen de interne 
crisisteams en de Commando Plaats Incident (CoPI) van de Veiligheidsregio in kaart te brengen. Theo 
Klein Bleumink, beleidsmedewerker GHOR Noord- en Oost-Gelderland en oefenleider, spreekt van een 
geslaagde oefening. ‘De verbinding tussen de verschillende disciplines is verstevigd.’

CoPI en crisisteams 
vinden elkaar
De afgelopen jaren lag de focus tijdens 
oefeningen vooral op externe calami-
teiten en een grote toestroom van 
slachtoffers. Inmiddels groeit het besef 
dat de kans op een interne calamiteit 
veel groter is. ‘In zo’n situatie moeten 
hulpverleningsdiensten samenwerken 
met het crisisteam van het ziekenhuis. 
Dat lukt alleen als die partijen gezamen-
lijk oefenen’, benadrukt Klein Bleumink.

Stroomstoring
Het scenario betrof een ernstige 
stroomstoring, die ook alle kritische 
afdelingen lamlegde. Om de evacuatie in 
goede banen te leiden, werd een 
zogeheten CoPI-container bij het  
St Jansdal geparkeerd. Deze mobiele 
commando-unit is volgestouwd met 
technologische communicatie middelen 
en biedt plaats aan de officieren van 
dienst van de hulpverleningsdiensten, de 
CoPI-voorzitter, een plotter, een logger, 
een informatiemanager en 
communicatieadviseur. 

Duimpje
Omdat deze calamiteit binnen de 
ziekenhuis muren plaatsvond, schoof  
ook een vertegen woordiger van het  
St Jansdal aan. ‘In een crisissituatie moet 
de CoPI snel kunnen schakelen met een 
ziekenhuisfunctionaris die de kliniek op 
z’n duimpje kent én die knopen mag 
doorhakken.’

Opvallend
Tijdens de oefening vielen Klein Bleumink 
verschillende zaken op. Zo bewees 
netcentrisch werken zijn waarde, maar 
tegelijkertijd bleek de fysieke afstand 
tussen ziekenhuisliaison en het interne 
crisisteam te groot. Verder was de 
uitcheckprocedure voor geëvacueerde 
patiënten tijdrovend en bleek het lastig 
om tijdig voldoende ambulances op te 
trommelen.

Conclusies
Op basis van deze oefening concludeert 
de oefenleider dat het (concept)eva cua-
tie plan van het St Jansdal verdere 
finetuning behoeft. Ook het benoemen 

Theo Klein Bleumink, beleidsmedewerker 
GHOR Noord- en Oost-Gelderland en 
oefenleider: ‘De verbinding tussen de  
verschillende disciplines is verstevigd.’

SAMENWERKING MET DE VEILIGHEIDSREGIO

van verantwoordelijkheden tijdens een 
evacuatie verdient meer aandacht. 
Daarnaast wil Klein Bleumink alle CoPI-
deelnemers een OTO-traject aanbieden. 

Samenwerking
Een van de belangrijkste winstpunten van 
deze oefening betreft de samen werking 
tussen CoPI en crisisteam. ‘Het elkaar 
leren kennen, het uitwisselen van kennis 
en ervaring, alsmede het bespre ken van 
ieders verantwoordelijkheden is zeer 
waardevol. Als je elkaar kent en op de 
hoogte bent van elkaars werk wijze, kun  
je bij een echte calamiteit veel sneller 
schakelen.’ 

http://www.coderood.nu
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Leren en samenwerken. Dat is volgens Ronald Reekers, adviseur 
OTO bij de GHOR Drenthe, de belangrijkste meerwaarde van de 
gezamenlijke oefeningen van hulpverleningsdiensten en de 
crisiscoördinatoren van Isala Meppel. ‘In geval van een crisis  
red je het niet in je eentje.’

‘In een crisis  
red je het niet 
in je eentje’

Ronald Reekers, adviseur OTO bij de GHOR Drenthe: 
‘Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en 
regelmatig samen te oefenen.’

Reekers. ‘Al tijdens het bedenken van  
het scenario rijzen vragen en stuit je op 
mogelijke tekortkomingen.’ Soms gaat 
het om zeer basale kwesties. ‘Wie 
beheert de plattegronden met de 
waterleidingen en elektriciteitskabels? 
Door daar in een vroeg stadium over  
na te denken, kom je tijdens een echte 
crisis niet voor verrassingen te staan.’

Gezamenlijke focus
Volgens Reekers maakten deze oefe nin-
gen duidelijk dat álle betrokkenen het-
zelfde doel nastreven. ‘De gezamen lijke 

De noodzaak van zo’n gezamenlijke 
(CoPI-)oefening werd zowel door de 
multipartners (politie, brandweer, 
gemeente en GHOR) als door Isala 
Meppel gevoeld. ‘Als zich in een zieken-
huis een grote calamiteit voordoet, 
komen de externe hulpverleningsdiens-
ten plotseling op het terrein van de 
zorginstelling. Hoe zit het dan met de 
taakverdeling en verantwoordelijk-
heden?’, vraagt Reekers zich hardop af.

Realistisch scenario
Om daar inzicht in te krijgen, zijn in het 
najaar van 2017 vier CoPI-oefeningen 
gehouden in Isala Meppel. Er was 
gekozen voor een realistisch scenario: 
een uitslaande brand in het Klinisch 
Chemisch Laboratorium (KCL) en een 
enorme rookontwikkeling. Deze oefe-
ning was allereerst bedoeld om elkaar te 
leren kennen en inzicht te krijgen in 
ieders werkprocessen. Door alle sleutel-
functionarissen in één ruimte (lees: de 
Commando Plaats Incident (CoPI) samen 
te brengen, kwam die samenwerking 
vrijwel automatisch op gang. 

Verwachten
Zo’n multidisciplinaire oefening schept 
ook duidelijkheid over hetgeen je van 
elkaar kunt verwachten. ‘Alle CoPI-
deelnemers nemen hun eigen specifieke 
expertise mee. Tijdens een oefening leer 
je waar ieders expertise ligt en die 
wetenschap komt tijdens een echte crisis 
goed van pas. Dan kun je immers veel 
sneller schakelen.’

Nuttig
De voorbereidingsfase bleek minstens  
zo nuttig als de feitelijke oefening, stelt 

‘Crisispreparatie 
verdient continu 
aandacht’

SAMENWERKING MET DE VEILIGHEIDSREGIO

focus ligt op de veiligheid en het welzijn 
van patiënten en slachtoffers. Alle partij-
en hebben de wil om de crisis preparatie 
naar een hoger niveau te tillen.’
Mede dankzij deze oefeningen krijgt dat 
streven geleidelijk meer inhoud. ‘Elkaar 
leren kennen, samen leren, samen wer-
ken, kennis uitwisselen en gezamenlijk 
optrekken: de winst zit op talloze 
niveaus’, verzekert de adviseur OTO. 
‘Het is vooral zaak om met elkaar in 
gesprek te blíjven en regelmatig samen 
te oefenen. Crisispreparatie verdient 
continu aandacht.’ 

http://www.coderood.nu
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Op zaterdag 4 november 2017 
vindt er een zware explosie 
plaats in een Nijmeegse Albert 
Heijn. De ravage is enorm en er 
zijn veel slachtoffers. In mum van 
tijd stromen de SEH en het 
poliplein van het Radboudumc 
vol. Operatie ‘Hamsteren’ is 
begonnen!

Operatie Hamsteren: 
alle hens aan dek!

Triage (wie voert waar welke triage uit?), 
Treatment (wie voert waar welke behan-
deling uit? Transport (welk slachtoffer 
gaat wanneer naar welke afdeling?).

Dik tevreden
Als Raymond van Zunderd, operationeel 
manager Anesthesie, de gehele oefening 
in ogenschouw neemt, is hij dik tevreden 
met het eindresultaat. ‘Onze mensen 
hebben in anderhalf uur 65 patiënten 
door de SEH geloodst. Zij wisten deze 
toestroom van patiënten in goede banen 
te leiden en daar ben ik heel trots op.’ 
Deze oefening bewijst volgens hem dat 
het Radboudumc klaar is voor een grote 
calamiteit. ‘Dat schept vertrouwen, 
zowel intern als bij onze patiënten.’

Verbeterpunten
Daarnaast signaleert hij ook enkele ver-
beterpunten. ‘Vlak voor het begin van de 
oefening ontdekten wij dat er veel te 
weinig anesthesiesetjes voor de trauma-
opvang beschikbaar waren. Dat hebben 
we heel pragmatisch opgelost door 
papieren zakjes met opiaten en tubes te 
vullen. Blijkbaar heb je zo’n oefening 

nodig om dit soort hiaten aan het  
licht te brengen.’
Verder maakte deze oefening duidelijk 
dat zorgprofessionals zich op hun eigen 
taak moeten focussen. ‘Iedereen wil 
graag behulpzaam zijn, maar als jij een 
stap naar rechts doet, staat er niemand 
op jouw plek’, schetst Van Zunderd. 
‘Schoenmaker, blijf bij je leest.’

Gestructureerd
Edward Tan, die tijdens deze oefening 
als observator fungeerde, is overall even-
eens tevreden over het verloop ervan. 
‘Als het gaat om de acute opvang zijn we 
goed voorbereid op grote calamiteiten’, 
verklaart hij. ‘Medewerkers zijn betrok-
ken en de samenwerking tussen de ver-
schillende disciplines en teams is 
gestructureerd.’ 
Tegelijkertijd constateert Fons van  
Gompel ook enkele verbetermogelijk-
heden. ‘De informatiestroom verloopt 
niet altijd optimaal en het is lastig om 
goed overzicht van alle professionals te 
houden. Ook blijven slachtoffers soms te 
lang op de SEH voordat ze doorstromen 
naar de kliniek’, verklaart de adviseur 
Veiligheid en crisismanagement.

Prima alternatief
Code Rood heeft alle ervaringen van de 
dag inclusief tips en tops samengevat in 
een verslag. Vervolgens heeft Van Gom-
pel de betrokken afdelingen bezocht om 
de resultaten te bespreken. Ook zijn 
afspraken gemaakt over verbetertrajec-
ten. ‘Deze items vormen tevens de input 
voor de volgende oefening.’ Dat hoeft 
wat hem betreft geen real life event te 
zijn. ‘Een ETS-oefening is ook effectief en 
dus een prima alternatief.’

Glashelder
Van Gompel is blij met de begeleiding 
vanuit Code Rood. ‘Adviseurs en trainers 
Jan Atsma en Mark Hekkert kennen de 
ziekenhuisprocessen en beschikken over 
veel praktische bagage in opgeschaalde 

situaties.’ Verder is de rolverdeling glas-
helder. ‘Code Rood levert de draaiboe-
ken, het stramien en de slachtoffers aan 
en doet de verslaglegging, wij nodigen 
de deelnemers uit en doen de evaluatie 
op afdelingsniveau. Dit is een mooie 
coproductie.’
Collega Van Zunderd onderschrijft die 
woorden. ‘Code Rood biedt vooral een 
veilige leeromgeving. Als deelnemer 
mag je fouten maken, die ruimte is er. 
Dat vind ik heel belangrijk.’ 

De explosie vormt het startsein van een 
grote real life oefening met 65 LOTUS-
slachtoffers. Weten de anesthesie- en 
SEH-professionals van het Radboudumc 
deze invasie in goede banen te leiden? 
Anders gezegd, is het Nijmeegse zieken-
huis bij een grote calamiteit goed voor-
bereid op de opvang, begeleiding en 
behandeling van slachtoffers?

Van klein naar groot
Deze logistieke oefening is onderdeel 
van een meerjaren OTO-traject, waarbij 
het Radboudumc kiest voor het principe 
van klein naar groot. ‘We zijn gestart met 
deeloefeningen op afdelingsniveau, 
gevolgd door deze real life oefening’, 
vertelt Fons van Gompel, adviseur Veilig-
heid en crisismanagement. ‘De volgende 
stap is een grote ketenoefening waarin 

Deze oefening 
bewijst volgens hem 
dat het Radboudumc 
klaar is voor een 
grote calamiteit

ook onze OK, IC én omliggende zieken-
huizen en de GHOR participeren’, aldus 
Edward Tan, traumachirurg en hoofd van 
de SEH van het Radboudumc.

CSCATTT
Het speelveld van operatie ‘Hamsteren’ 
wordt gevormd door de ambulancehal, 
het poliplein en de SEH. De vele slacht-
offers die bij de poort van het Radboud-
umc worden binnengebracht, doorlopen 
allemaal het traject van triage, onder-
zoek, diagnostiek en behandeling. 
Dit gebeurt volgens de CSCATTT-syste-
matiek: Command & Control (wie heeft 
de leiding over welk proces?), Safety (is 
de veiligheid van medewerkers en slacht-
offers geborgd?), Communications (hoe 
is de communicatie geregeld?), Assess-
ment (hoe schatten we de situatie in?), 

SimMan biedt  
extra dimensie
Tijdens de real life oefening in het 
Radboudumc maakte het multidiscipli-
naire team (van chirurgen, anesthesis-
ten en SEH-artsen) gebruik van de 
zogeheten SimMan. Deze geavanceer-
de en gebruiksvriendelijke patiënt-
simulator kan zowel neurologische als 
fysiologische symptomen weergeven.

Dankzij de draadloze technologie is de 
SimMan 3G flexibel en mobiel, zodat 
die in alle onderdelen van de acute 
keten kan worden ingzet. Deze patiën-
tsimulator biedt verschillende functies 
die scenario’s voor simulatietrainingen 
optimaliseren. Van automatische 
geneesmiddelenherkenning en licht-
gevoelige pupillen tot uitscheiding van 
lichaamsvloeistoffen. ‘Deze functies 
bieden de mogelijkheid om zonder  
risico’s voor patiënten veel basis- en 
geavanceerde klinische vaardigheden 
te oefenen’, verklaart Edward Tan, 
traumachirurg en hoofd van de SEH 
van het Radboudumc. ‘De inzet van 
zo’n geavanceerde patiëntsimulator 
tijdens een real life oefening verhoogt 
de druk op de deelnemers en maakt 
het nóg realistischer.’

Van links naar rechts: Fons van Gompel, 
Edward Tan, Raymond van Zunderd

http://www.coderood.nu
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