
(concept) 

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en 

Chemie (CGC) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM): 

 

Communicatie via cell broadcast  

tijdens een chemisch incident.  
Hoe breng je de bevolking in veiligheid met 200 tekens? 

 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 september 2011 in Golden Tulip Hotel Central, 

Burgemeester Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch, tel. +31 73 6926926 

Hotel Central bevindt zich op de markt op 10-15 minuten lopen van het centraal station,  

zie www.goldentuliphotelcentral.nl  

 

Een samenleving waarin iedereen ‘mobiel’ bereikbaar is en wil zijn, biedt de overheid de kans 

om de juiste boodschap bij de juiste groep af te leveren op het moment suprême. De techniek 

is er en heet cell-broadcast. Nu is de vraag hoe je die kunt gebruiken en met welk doel. Gaat 

het alleen om informeren of is het doel het gedrag van mensen te beïnvloeden. Bij een crisis 

zoals een incident met een gifwolk die over bewoond gebied trekt, lijkt alleen informeren niet 

voldoende. De overheid heeft met www.crisis.nl de weg gekozen van het voorbereiden van de 

bevolking om zichzelf in veiligheid te brengen en gebruik te maken van internet, lokale TV en 

radio voor verdere instructies.  

Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op de vorm, maar kijken we ook naar de inhoud. De 

directe aanleiding is het plan van de overheid om dit jaar NL-Alert te lanceren. Dit is een 

nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem waarmee personen in de direct omgeving van 

een acute levens- of gezondheidsbedreigend incidentlocatie sneller worden geïnformeerd met 

een bericht van 160-200 tekens. De vraag is natuurlijk welke boodschap je in zo’n bericht 

kwijt kunt en dan: hoe reageren mensen daarop. Van dit systeem wordt meer verwacht dan 

van het huidige Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS). Dat is de sirene die iedere 

eerste maandag van de maand wordt getest. Dit signaal bevat geen duidelijke instructie en 

biedt ook niet de mogelijkheid van ontalarmering, zelfs als je dat zou afspreken. Vraag is wat 

je kunt met deze nieuwe communicatiemiddelen tijdens een chemisch incident met direct 

gevaar voor de bevolking. Tijdens deze bijeenkomst staat de brand bij Chemie-Pack in 

Moerdijk model voor een incident en is de vraag: wat mogen verwachten van cell broadcast? 

 

Het programma 

 
13:00 Ontvangst met koffie en thee. 

 

13:30 – 13:45 Mededelingen uit het bestuur van de CGC en de NVMM 

Opening door de voorzitters Henk Jans (NVMM) en Paul  Scheepers (CGC) 

 

13:45 – 14:15 NL-Alert : de brug tussen alarmeren en informeren (Ellen Jagtman) 

 

De overheid heeft een scala aan middelen beschikbaar om de bevolking te 

alarmeren en informeren in geval van dreigingen en incidenten  met gevaarlijke 

stoffen. Het afgelopen jaar hebben we gezien hoe naast de sirene, geluidswagens, 

de rampenzender nieuwe media zoals sms-alert, crisis.nl en twitter zijn ingezet. 

Naar verwachting zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de loop van dit 

jaar NL-Alert lanceren waarmee de middelenmix wordt uitgebreid met een op 

locatie georiënteerd systeem dat van de GSM techniek cell broadcast gebruik 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
http://www.crisis.nl/
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maakt. Met NL-Alert kan de overheid naast alarmeren direct een 

handelingsperspectief bieden om de zelfredzaamheid van de bevolking te 

vergroten. Zo had tijdens de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk een bericht via 

GSM kunnen worden verstuurd, waarin de brand wordt gemeld en wordt 

aangeraden te schuilen en af te stemmen op de lokale omroep. In deze bijdrage 

wordt uiteengezet welke mogelijkheden NL-Alert biedt in aanvulling op de 

bestaande middelen. U krijgt  inzicht in het functioneren van techniek cell 

broadcast om de bevolking te alarmeren. Tot slot wordt ingegaan op de inhoud van 

een NL-Alert bericht. 

 

14:15 – 14:45 NL-Alert: vergroten van de zelfredzaamheid van burgers (Simone Sillem) 

 

Een belangrijk onderdeel van de reactie op een noodsituatie is zorgen dat mensen 

in staat zijn om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Dit wordt 

zelfredzaamheid genoemd. De effectiviteit van een waarschuwing aan burgers is 

voor een groot deel afhankelijk van de zelfredzaamheid van de mensen in een 

gebied. Om mensen ervan bewust te maken dat er sprake is van een noodsituatie, 

moet er een waarschuwing zijn dat er iets gaande is, mensen moeten deze 

waarschuwing kunnen waarnemen en verwerken en tenslotte moeten mensen 

zelfredzaam zijn en zichzelf in veiligheid brengen. De zelfredzaamheid kan 

verhoogd worden wanneer mensen gemotiveerd zijn om de instructies die worden 

gegeven in een noodsituatie op te volgen. Deze presentatie gaat over 

zelfredzaamheid, over de factoren die de zelfredzaamheid in een noodsituatie 

kunnen beïnvloeden en wat dit betekent voor het gebruik van cell broadcast voor 

burgeralarmering. 

 

14:45 - 15:00 

 

15:00 – 15:30 

Pauze 

 

Cell broadcast: een mooie oplossing, maar gaat het ook echt werken? Enkele 

kanttekeningen (Menno J. van Duin) 

Hoe past het medium cell broadcast in het denken over communicatie rondom 

incidenten met gevaarlijke stoffen? Worden bij het inzetten van communicatie via 

GSM telefoons wel de juiste personen bereikt? Is te verwachten dat dit middel 

effectiever zal zijn dan de communicatiemiddelen die nu worden ingezet (regionale 

rampenzender, crisis.nl en de WAS)?  

 

15:30 – 16:00 De spagaat in risicocommunicatie bij de brand bij Chemie-Pack Moerdijk, 

balanceren tussen zekerheden en onzekerheden (Henk Jans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 - 16:30 

Tijdens de brand op 5 januari 2010 bij Chemie-Pack in Moerdijk wist de 

burgemeester van deze gemeente ‘s-avonds al te melden dat er geen “gevaar was 

voor de volksgezondheid”. Deze mededeling werd als tamelijk ongeloofwaardig 

gepercipieerd door de bevolking. Ook zette hij hiermee veel deskundigen buiten 

spel die dachten dat er wel maatregelen nodig waren om de bevolking te 

beschermen. Henk Jans zal uiteenzetten hoe hij in deze setting zijn adviserende rol 

als gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen heeft ervaren. 

 

Paneldiscussie 
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Sprekersinformatie 

 

Dr. ir. H.M. Jagtman is werkzaam als universitair docent bij de sectie Veiligheidskunde op de 

TU Delft. Na haar studie technische bestuurskunde, is ze in 2004 gepromoveerd op het 

voorzien van veiligheidseffecten van nieuwe en bestaande technologieën in het wegverkeer. 

Tussen 2005 en 2008 was ze projectleider van de evaluatiestudie die de TU Delft voor het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties uitvoerde naar de mogelijkheden 

van cell broadcast voor burgeralarmering. Sinds 2010 is de TU Delft betrokken bij de 

ontwikkeling van berichtgeving voor NL-Alert. 

  

Dr. S. Sillem is werkzaam als universitair docent bij de sectie Veiligheidskunde van de TU 

Delft. Na haar studie cognitieve psychologie, is ze in 2010 gepromoveerd op het 

waarschuwen van burgers in noodsituaties en het hierbij beïnvloeden van hun 

zelfredzaamheid. Tussen 2005 en 2008 was ze projectmedewerker van de evaluatiestudie die 

de TU Delft voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitvoerde 

naar de mogelijkheden van cell broadcast voor burgeralarmering. Sinds 2010 is de TU Delft 

betrokken bij de ontwikkeling van berichtgeving voor NL-Alert. 

 

Dr. Menno J. van Duin studeerde (bestuurs)sociologie aan de EUR en werd na zijn studie in 

1985 wetenschappelijk assistent bij de vakgroep Bestuurskunde. Vanaf 1987 werkzaam in 

Leiden bij de vakgroep Bestuurskunde en in 1992 aldaar gepromoveerd op het proefschrift 

‘Van rampen leren’. Sedert vele jaren betrokken bij het Crisis Onderzoek Team, thans COT 

Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Vanaf midden jaren negentig ook parttime 

werkzaam bij het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) eerst als hoofd Onderzoek 

en sinds 1998 als decaan van de opleiding Master of Crisis and Disaster Management (per 1/1 

2010 Master of Crisis and Public Order Management). Vanaf 2002 gemeenteraadslid voor de 

PvdA in Capelle aan den IJssel. Per 1 maart 2010 is dr. van Duin benoemd lector 

Crisisbeheersing bij de Politieacademie en het NIFV. De lectorale rede ‘Veerkrachtige 

crisisbeheersing; nuchter over het bijzondere’ is via sites van de Politieacademie en het NIFV 

digitaal te verkrijgen. In de loop der jaren heeft hij vele evaluaties naar rampen en 

andersoortige verstoringen verricht; verschillende overheden tijdens en na rampen en crises 

(Enschede, Haarlemmermeer, Rotterdam) bijgestaan en talloze cursussen en trainingen 

verzorgd. Dr. van Duin heeft over veel van deze onderwerpen gepubliceerd. 

 

Drs. H. Jans is afgestudeerd als arts en biochemicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 

sinds 1989 geregistreerd als sociaal geneeskundige, hoofdstroom Arts Maatschappij en 

Gezondheid, profiel medische milieukunde. Van 1986 tot 2010 was hij als specialist op het 

gebied van milieu en gezondheid werkzaam voor de GGD’en Brabant en Zeeland. Sindsdien 

werkt hij als zelfstandig adviseur op dit gebied. Voor de GHOR-bureaus (Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio) binnen Brabant en Zeeland vult hij de functie in van 

Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bij chemische incidenten en is 

daar samen met drie collega’s 7 dagen 24 uur voor bereikbaar.  

In de laatste 5 jaar is hij bij meer dan 120 incidenten betrokken geweest op het gebied van 

gevaarlijke stoffen, waaronder de grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Heeft als arts in 

de afgelopen 20 jaar een ruime werkervaring opgebouwd op het gebied van het uitvoeren van 

risicobeoordelingen in het kader van milieu-incidenten en rampen en ongevallen met 

gevaarlijke stoffen en de risico-/crisiscommunicatie daarover. Hij is landelijk actief in een 

groot aantal werkgroepen en commissies op het terrein van milieu, veiligheid en gezondheid. 

Daarnaast is hij ook actief betrokken geweest bij het ontwikkelen van protocollen in het kader 

van RNBC-terrorisme, zoals het protocol ‘Decontaminatie’ en het protocol ‘Schuilen, 
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Ontruimen en Evacueren’ Hij heeft de laatste jaren bijgedragen aan het opstellen van een 

programma voor de GAGS-opleiding en de formele registratie van GAGS. Hij is verder 

voorzitter van het landelijk platform van GAGS-functionarissen en vertegenwoordiger voor 

de GAGS in de landelijke vakgroep OGS. Ook is hij al meer dan 10 jaar voorzitter van de 

medisch toxicologische commissie van het Chemiekaartenboek. 

 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met 

als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot 

chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. 

Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor bedrijfsartsen, 

veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en 

milieugezondheidskundigen. De middagen worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd 

in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de 

Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor 

Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De themamiddagen 

bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo 

multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 

 

Meer informatie over programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor 

“contactgroepen” en  “CGC”. U vindt daar de programma’s en ppt-files van de CGC-

bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen 

voor nieuwe bijeenkomsten. 

 

Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten 

van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de 

CGC maar wel lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen 

beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken.  

 

10 november i.s.m. de NVvA in Utrecht, Lunetten - Effectiviteit van beheersmaatregelen 

19 januari i.s.m. de NVVK in Den Bosch - Externe veiligheid – BRZO: publiek versus privaat 

 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via cgc@epsnet.nl 

 

mailto:cgc@epsnet.nl

