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Gevoel bij benaderd worden als spreker



Voorbereiding beter dan boerenverstand

En toen stond ik daar!

• Paul Hustinx, traumachirurg



De Bijlmerramp, 4 oktober 1992

“Hier stond ik!”.



Even ter herinnering

• Boeing El Al

• Vlucht van New York -> Schiphol -> Tel Aviv

• Op Schiphol
• Nieuwe lading

• Door douane goedgekeurd maar niet fysiek gecontroleerd (CBRN?) 

• 80 tot 90 ton brandstof getankt

• Provisorisch herstel defecten tijdens het 1ste deel van de vlucht ontdekt

• Vertrek om 18.22 uur 



Even ter herinnering

• Om 18.27 uur melding probleem - > verzoek tot noodlanding

• Om goed uit te komen eerst rondje boven Amsterdam

• Bij daling onder 500 meter en snelheid vermindering onbestuurbaar 
en een ongecontroleerde, scherpe bocht naar rechts 

• Om 18.35 uur vrijwel verticaal vliegend met de rechtervleugel naar 
beneden neergestort 

• 2 flats direct in brand en deels ingestort ->ongeveer honderd 
appartementen vernield



In begin

• Vrees voor de levens van honderden personen (veel illegalen)

• In dagen na de ramp steeg het aantal vermisten tot boven de 1500



Uiteindelijk

• Ten minste 43 doden inclusief driekoppige bemanning en de enige 
passagier

• 26 gewonden

• 11 ziekenhuisopnames

• 0 vermisten



•https://youtu.be/RdSopVRYbDk

https://youtu.be/RdSopVRYbDk


1ste Berichtgeving

• Op V.U. bijna begonnen met aanbrengen van een centrale 
voedingslijn op de O.K. 

• Tijdens afdekken om circa 18.35 sein van de anesthesist. 

• Zoon aan de telefoon: papa, heb je al iets gehoord? Wedervraag: 
wat dan? Zoon: ik heb volgens mij net een vliegtuig zien neerstorten 
en zie een vuur! Moeten jullie niet paraat staan?



1ste Berichtgeving

• Zo geïnformeerd over Bijlmerramp

• Afspraken in die tijd: probleem dicht bij de V.U.: AMC levert LOTT en 
V.U. ontvangt de patiënten en andersom. 

• Bijlmer in de “achtertuin” van het AMC ->  dienstploeg VU = LOTT



LOTT: landelijk ongevallen traumateam

• In 28 grote ziekenhuizen gestationeerd

• Primitieve voorlopers van de MMT’ s (mobiel medisch team)

• Samenstelling: chirurg met SEH verpleegkundige en anesthesioloog 
met anesthesie verpleegkundige



LOTT: landelijk ongevallen traumateam

• Overschot aan LOTT-kleding
• Rubberlaarzen, witte broek en witte jas met opschrift

• Met de bekende maten te klein, te groot of pas niet. 

• Kleding ongeschikt voor wat voor activiteit dan ook, laat staan voor 
activiteiten buiten in bijna winterse omstandigheden in oktober

• De LOTT-uitrusting bestond verder uit 4 grote loodzware aluminium 
koffers

• Extra spullen mee i.v.m. verwachte omvang



Officiële oproep, uitruk en vervoer

• Iets voor 19.00 uur het verwachte telefoontje
• Team formeren en snel ophalen

• Ophalen om circa 19.50, 5 kwartier na het trauma: Golden Hour toen nog 
heilig

• Vervoer per ambulance: 7 man en 4 grote aluminium koffers achterin!

• Onder politie-escorte met afgezet traject 

• Helaas falen afzetting: bijna gecrasht! 



Geen relevante info

• Onze gedachte: passagiersvliegtuig 

• Aanname, dat veel mensen in de flats waren 



“Stress”

• Wat te verwachten?
• Geen echte ervaring of opleiding op gebied van rampen

• Extra spannend: vrouw van teamlid zou die avond landen na een 
trip naar het buitenland.
• In tijdperk zonder mobieltjes en zonder allerlei internetmogelijkheden: heel 

spannend!



Persoonlijke “ervaring”

• 2 x een brand in ziekenhuis in Delft als assistent

• Bij 1ste brand
• Net gestart met mijn 2de heupfractuuroperatie ooit

• Bij 1ste keer: patiënte een hartinfarct op tafel, wel alles goed overleefd

• Nu collega: opschieten, het ziekenhuis staat in brand

• Uiteindelijk ontruiming deel van het ziekenhuis



Persoonlijke “ervaring”

• 1 x “rampenoefening”

• In 1982/1987: hooligansprobleem bij ADO – Ajax 

• Opgehaald door ambulance, in de buurt van het Zuiderpark heerlijk 
in de zon, keuvelend met de ambulance bemanning en na 2 – 3 uur 
keurig teruggebracht 

• Geen flauw benul van het scenario, geen benul van de organisatie, 
geen idee waarom en heerlijk in mijn witte jas 



Op 3 april 1982 stak een aantal aanhangers de uit 1928 stammende oude houten 
Eretribune in brand. Dit gebeurde nadat FC Den Haag de thuiswedstrijd tegen Haarlem 
kansloos had verloren met 4-0 en voor het eerst degradatie uit de Eredivisie dreigde. 
Op 1 maart 1987 werd de competitiewedstrijd FC Den Haag-Ajax in de rust bij de stand 
0-2 gestaakt vanwege ongeregeldheden op de Noordtribune en de Oosttribune. 
In juni 1987 bereikte FC Den Haag de bekerfinale. Ajax was daarin tegenstander. Geen 
gemeente wilde de finale binnen haar grenzen laten spelen. 



Persoonlijke ervaring

• In juni 1992 onder de rook van de VU een ontploffing in de Cindu
fabriek in Uithoorn. 

• Opdracht om opvang van de gewonden te doen op de SEH: 3 in 
getal, waarvan er maar 1 bij ons binnenkwam en die daarna werd 
overgeplaatst naar het brandwondencentrum in Beverwijk



Aankomst

• Heel veel ambulances

• Pas na enige keren vragen meldplaats gevonden

• Daar plaats voor gewondennest toegewezen gekregen



Werkomstandigheden

• Buiten, temperatuur 2° Celsius, in de regen, met gras als 
ondergrond, zonder verlichting in het donker

• Geen communicatiemogelijkheden, enige info:  El Al vrachtvliegtuig 

• Naast ons hekjes en direct achter hekjes stond pers. 



Medische mogelijkheden

• 1ste patiënt na ruim 2 uur bij ons gebracht

• Negroïde, dik, onderkoeld, in shock

• Wij waren toen al volledig verkleumd

Infuus prikken onder deze omstandigheden 
volledig onmogelijk



Mijn rol bij Bijlmerramp

• Medisch leider rampterrein LOTT VU

• CHIVO traumatologie



Retour afzender

• Rond de klok van 23.30 bericht: ga maar terug

• Bij onze terugkomst
• Halve personeel deels spontaan en deels na oproep gekomen

• Catering: eindeloze hoeveelheid broodjes en drinken gemaakt voor niets. 

• Grote kater voor veel personeel



Rapportage

• Gemaakte rapportage nooit opgevraagd



Gevoelens

• Ongeorganiseerde bende met heel slechte informatievoorziening 

• Frustraties

• Maar misschien was dit wat de rampenbestrijding in Nederland 
inhield.



Vervolg

• < 1 jaar nog 3 x bijzondere omstandigheden



In het ziekenhuis

• Leiding opvangteam bij een treinramp bij Hoofdorp eind november van 
hetzelfde jaar 

• 5 doden 

• meer dan 30 gewonden



Buitenland ervaring

• Samenwerking ANWB – VU voor repatriëring van Nederlanders 
getroffen door ziekte of een trauma in het buitenland.

• Mijn rol: 1 van de 2 interne coördinatoren in de V.U. 

• Uitgezonden naar respectievelijk Faro en Villefranches (boven Lyon) 
om mede de medische hulp bij het repatriëren in goede banen te 
leiden
• In Faro: vliegramp met een vliegtuig van “Martinair” 

• In Villefranches: busramp met bus van “van Nood”



Faro vliegramp

• Op 21 december 1992 

• 56 personen overleden

• Meer dan 100 inzittenden zwaargewond

• Recent gerechtelijke uitspraak over schuldvraag!!!!!



Faro vliegramp
• Faro indrukwekkend: ‘s- avonds landing op een vliegveld 

en uitrijdend langs verongelukte vliegtuig

• In 48 uur - op 7 personen na - iedereen teruggehaald

• Interviews voor het Journaal en RTL-nieuws



Villefranches busramp

• Op 8 september 1993

• 5 personen overleden

• 50 gewonden



• https://www.youtube.com/watch?v=YbBAeKyDKrk

https://www.youtube.com/watch?v=YbBAeKyDKrk


Villefranches busramp

• Op die dag mijn vrouw gestart met huisartsenopleiding -> op kamp 

• Ik: overdag werken en daarna papa spelen voor dochter (23-6-1993)

• Mijn 39ste verjaardag

• Om 8.30 ging mijn pieper: de ANWB! 

• Direct paspoort halen en koffertje pakken thuis 

• Daarna met chauffeur naar Schiphol om naar Lyon te vliegen.

• Einde van kamp voor mijn vrouw en weg chill-time dochtertje/papa



Verschil met Bijlmer

• Meer overzicht: passagierslijsten en informatie over bemanning c.q. chauffeurs. 

• Groot contrast in uitrusting ter plaatse met vooral Frankrijk. 

• Daar had men al snel tenten geplaatst met alle mogelijkheden, die wij niet 
hadden bij de Bijlmer. 



Indruk

• Organisatie ter plaatse beter dan in Nederland 

• Hierdoor bij mij vragen:

• Zou het niet beter kunnen in Nederland? 

• Zouden wij nog wat kunnen leren van het buitenland?

FRUSTREREND 



Remedie tegen frustraties: bijdragen aan 
verbetering
• Geholpen met opzetten van “rampencursus “in Nederland

• Hiervoor een paar keer naar Engeland 

• Daar veel rampenervaring

• Door de aanslagen van de IRA 

• Door de slechte infrastructuur

• Hieruit is de Nederlandse MIMMS ontstaan en een paar jaar later de 
HMIMS.

• Jarenlang instructor en course director geweest bij deze cursussen



Remedie tegen frustraties: bijdragen aan 
verbetering
• Later ook een rol kunnen spelen bij het landelijke format ZiROP (2x) 

• Mede ontwerper met Theo Vullers van de Nederlandse Gewonden Kaart

• Stimuleren OTO 

• Jurylid prijs vanuit BZK voor verbeteringsprojecten op gebied 
rampenbestrijding

• Beoordelaar bij ZONW bij verbeteringsprojecten op gebied 
rampenbestrijding



Remedie tegen frustraties: bijdragen aan 
verbetering
• Rolletje bij NIFV bij project GHOR

• Rolletje met dhr Hermans, oud ambtenaar Maastricht, bij opzetten van 
euregionale burenhulp in onze regio

• Mede schrijver 1e ZiROP Zuyderland



Herinnering aan ervaringen

• Zonder kennis van zaken is het tegenkomen van zoiets niet leuk

• Onzeker door gebrek aan kennis
• Had ik iets anders moeten en kunnen doen?

• Boerenverstand helpt, maar voorbereiding is beter



Van vroeger tot nu

• Op veel fronten gekomen tot verbetering van aanpak van rampen. 
• Allerlei OTO-trajecten zijn ingezet

• Organisatieprocessen zijn verbeterd

• Uitrusting is aangepast



Waarschuwing en oproep

• Niet in slaap laten sussen bij gebrek aan grootschalige incidenten

• Fail to plan = plan to fail!

• Voortdurende aandacht voor verbetering en voor OTO is een must: 
be prepared! 

• Twijfel niet aan het nut van voorbereiding



Bedenk

• Heden ik en morgen gij!


