
Memo

Aan: Burgemeesters Veiligheidsregio Kennemerland
Van: directie VRK
Datum: 20 maart 2017 
Betreft: update voorbereidingen terrorismegevolgbestrijding (TGB) / 
uitgangspunten voor handelen.
Bijlage: commander’s intent witte kolom

Met dit memo wordt u nader geïnformeerd over de voorbereidingen van de 
veiligheidsregio op de gevolgen van een terroristische dreiging of (vermoedelijke) 
aanslag.

Uitgangpunten voor handelen 
Na de eerste aanslagen in Europese steden, begon in Nederland het denken over 
terrrorisme gevolgbestrijding bij de politie. Al snel daarna concludeerde de witte 
keten dat het effect van een terroristische aanslag een nieuw en zeer groot beroep 
doet op de zorg, zowel op het rampterrein als binnen zorginstellingen. 

Vanuit Haaglanden is daarom door de GHOR het initiatief genomen om samen met 
de regio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Hollands–Midden, Rotterdam 
Rijnmond en Utrecht de voorbereiding van de witte keten op 
terrorismegevolgbestrijding op een hoger plan te tillen. Onderdeel hiervan was het 
opstellen van een Commander’s intent, een vijftal uitgangspunten voor het optreden 
van hulpverleners in de witte keten in het geval sprake is van terrorisme 
gevolgbestrijding. 
Een ‘Commander’s Intent’ is een publieke verklaring over het gewenste einddoel 
van een optreden, uitgaande van de gedachte dat gedetailleerde plannen van aanpak 
niet altijd bruikbaar blijken, zeker niet in de eerste uren na de aanslag. Deze manier 
van denken is overgenomen van Defensie.

De Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (en daarmee de overige GHOR 
regio’s) hebben de ideeën vanuit de zes Randstadregio’s overgenomen. Het  
Commander’s Intent is landelijk voor de witte kolom het standaarddocument 
geworden voor uitwerking van maatregelen. 

In november 2016 zijn de inspanningen in de witte keten en ook het daarbij horende 
Commander’s intent besproken in de BAC GHOR van het Veiligheidsberaad.
Recent nog, op 27 februari 2017, heeft het NCTV de genoemde regio’s voor het 
initiatief beloond met een taart waarop waardering werd uitgesproken voor de ‘witte 
synergie’ binnen het genoemde samenwerkingsverband 

 



Brandweer Kennemerland heeft het initiatief binnen de eigen organisatie in 
Kennemerland ook opgepakt. De uitgangspunten uit de Commander’s Intent blijken 
ook voor de brandweer werkbare handvatten te bieden voor het optreden na een 
terroristische aanslag. De specifieke uitwerking voor de brandweer is uiteraard een 
andere dan voor de witte kolom, omdat de brandweer in het geval van een aanslag 
nu eenmaal een andere rol heeft. Maar bijvoorbeeld het uitgangspunt ‘Do the most 
for the most’ is er concreet aanleiding voor geweest dat op brandweer auto’s 
medische kits aanwezig zijn, gericht op het stoppen van bloedingen. 

Mede op initiatief van Kennemerland hanteert inmiddels ook Brandweer Nederland 
deze uitgangspunten als kader voor het handelen. 

‘Do the most for the most’ als dilemma
Schaarste aan medische transport- en behandelcapaciteit in geval van een ramp op 
calamiteit is altijd een aandachtspunt geweest. Echter, de recente ervaringen met 
terroristische incidenten in omliggende landen leiden tot een nog scherpere 
benadering van triage van slachtoffers. Immers, in geval van schaarste dient vanuit 
professioneel oogpunt de afweging te worden gemaakt welke slachtoffers het meest 
gebaat zijn met hulp om te kunnen overleven. Dit volgt uit het uitgangspunt ‘Do the 
most for the most’. Deze benadering kan impact hebben op hoe de aanpak na een 
terroristische aanslag wordt beleefd door nabestaanden, hulpverleners en publiek. 
De consequentie van deze toepassing van triage is dat – zichtbaar voor slachtoffers, 
media en hulpverleners – zwaargewonde slachtoffers met een zeer geringe kans op 
overleving niet als eersten vervoerd worden naar een ziekenhuis. Deze handelwijze 
van de hulpdiensten zal vragen om duiding. Tijdens de 24-uursconferentie is kort 
ingegaan op dit – en ook andere – dillema’s. Dit soort vraagstukken zal ook in het 
vervolg van het bestuurlijke MOTO-programma de aandacht blijven krijgen die het 
verdient. 

Overige ontwikkelingen
Bovenregionaal is een gewondenspreidingsplan ontwikkeld dat in het geval van een 
aanslag met veel (zwaargewonde) slachtoffers gehanteerd gaat worden. Daarbij kan 
ook het Calamiteitenhospitaal in Utrecht ingezet gaan worden. Daarbij moet 
onderkend worden dat er niet alleen een capaciteitsprobleem zal zijn in de eerste 
uren na het incident, maar ook in de periode erna. Als er een grote groep 
slachtoffers is, zal dit gedurende een langere tijd effect hebben op de reguliere 
medische zorg (hangover effect). 

Regionaal is op initiatief van GHOR Kennemerland in de zomer van 2016 een 
projectgroep aan de slag gegaan van huisartsen, ziekenhuizen, traumacentrum 
(VUmc), de regionale ambulancevoorziening Kennemerland en Psychosociale 
hulpverlening. Doel was om aspecten van TGB op elkaar af te stemmen en 
knelpunten en mogelijke oplossingen te bespreken. Dit heeft ertoe geleid dat deze 
instellingen nu goed op elkaar aangesloten zijn, en dat er afspraken liggen over 
bijvoorbeeld het gebruik van medische materialen, bevoorrading, bereikbaarheid en 
oproepen van medisch personeel. Alle organisaties binnen de witte kolom zijn zich 
er inmiddels goed van bewust dat ze te maken kunnen krijgen met TGB.
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Aangenomen wordt u hiermee voor nu voldoende en naar tevredenheid te hebben 
geïnformeerd. 
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