Werkco
onferentie
e: “Dreigin
ng en terro
orismegev
volgbestriijding wittte kolom”

De Sprrekers
Geert G
Gijs
Geert G
Gijs zette zijn eerste
e
schrede
en als hulpverrlener en vrijw
williger bij
het Belg
gische Rode Kruis.
K
Daar duurde het niet llang voordat zijn
z
gevoel e
en begrip voor het operationele werk de aaandacht trok
kken. Na
zijn ople
eiding tot verp
pleegkundige begon
b
hij zijn loopbaan als
ambula nceverpleegkundige en raa
akte zodoendee al snel vertro
ouwd met
org in al zijn fa
acetten.
spoedzo
Contactt met politici le
eidde ertoe da
at hij op een geegeven mome
ent
adviseu
ur werd van de
e minister van Veiligheid en Maatschappe
elijke
Integrattie.
In de da
aaropvolgende
e tien jaar dien
nde Geert Gijss nog versche
eidene
ministerrs voordat hij uiteindelijk als
s projectmanagger verantwoo
ordelijk
werd vo
oor de introduc
ctie van het 11
12-alarmnumm
mer alsmede de
d
elektron
nische verzend
ding van nood
doproepen vannuit meldkame
ers. Zijn
diepgaa
ande praktijkke
ennis van het ambulanceveervoer en de spoedzorg
bleek hiierbij van grote waarde.
In 2006
6 verruilde Gee
ert Gijs het 112-project voorr wat toen de Crisis
Manage
ement Service
e werd genoem
md en dat sindds enkele jaren de
Disaste
er Managemen
nt Service hee
et. In deze hoeedanigheid, wa
aarin hij
ecteur-genera
aal mag noeme
en, is hij tevenns verantwoorrdelijk
zich dire
voor B- Fast, een med
disch-humanittaire eenheid ddie snel kan worden
w
n waarvan hij m
medeoprichte
er is.
ingezet in binnen- en buitenland en
G
Gijs, parallel aan zijn eigenlijke
In zijn ccarrière heeft Geert
werkzaa
amheden, tal van humanitaire missies uittgevoerd. Eers
st
gebeurd
de dat voor he
et Belgische Rode
R
Kruis, latter onder de vlag van BFast. Te
evens is hij al geruime tijd adviseur
a
van zzowel de Verenigde
Naties a
als de Europe
ese Commissie
e. Hiernaast ve
verzorgt hij in binnenb
en
buitenla
and trainingen en lezingen op
o zijn vakgebbied. Ook heefft hij
veelvuld
dig contact me
et wetenschap
ppers op het ggebied van de
crisisbe
eheersing en rampenbestrijd
ding.
Dimitri d
de Fré
De Fré werkt als
a rampencoö
ördinator voorr het Universitair
Dimitri D
Ziekenh
huis Leuven, en
e is verantwo
oordelijk voor dde noodplanning van
het ziekkenhuis in al haar
h
haar facetten: risicobehheer, planning
g,
opleidin
ng, training, en
n operaties. Vo
oordien was hhij verantwoord
delijk voor
noodpla
anning en info
ormatiemanage
ement bij de ddienst
rampen
nmanagement van de Federrale Overheidssdienst
Volksge
ezondheid.
Dimitri m
maakt deel uitt van het Health departmentt van het Belg
gian First
Aid & S
Support Team, is lid van het begeleidingsccomité van de
e studielijn
‘events-- en crisisbehe
eer’ van het Centre
C
for Policcing and Secu
urity,
en gee
eft les in rampe
enmanagement aan de KU Leuven, Universiteit
Antwerp
pen en de Eurropese Comm
missie. Hij behooort tot tevens
s een pool
van ram
mpenmanagers van het Unitted Nations Diisaster Assess
sment
and Coo
ordination Tea
am – UNDAC..
Bij de a
activatie van he
et ziekenhuisrrampenplan naav de aanslag
gen van
22/03 w
was hij verantw
woordelijk voor het operationnele incident
manage
ement in UZ Leuven.”
L
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Jan Vae
es
adjudant-chef bij de Crisisce
el Militair Hosppitaal Koningin
n Astrid te
Jan is a
Brussell en opgeleid tot
t Mug- en IC
C verpleegkunddige. Tijdens de
d
gen op Zaventtem is hij nauw
w betrokken geeweest bij de first
aanslag
responsse door de me
edische hulpve
erleners en dee coördinatie van
v de
gewond
den spreiding.
In 2014
4 en 2015 is hij medeverantw
woordelijk gew
weest voor de
ed stelling van
n de ‘High Seccure Infectious
s Disease
ontwikkkeling en geree
Transpo
ort Team (HSIID)’ wat oa een oplossing m
moest bieden aan
a de
vraag h
hoe om te gaan met het verv
voer van Ebolaa patiënten en
n andere
CBRN d
dreigingen.

Astrid F
Fortuin
P
manager bij dde FOD
Astrid iss sinds 2011 Psychosociaal
Volksge
ezondheid en verantwoorde
elijk voor het ppsychosociaal
interven
ntieplan dat zo
orgt voor een optimale
o
psycchosociale opv
vang van
getroffe
enen bij collecttieve noodsituaties.
Hiervoo
or was zij als psycholoog
p
we
erkzaam bij heet Rode Kruis
Vlaande
eren voor de afdeling
a
Dringe
ende Sociale Interventie.
weest bij verscchillende incid
denten
Zij is alss psycholoog betrokken gew
zoals he
et busongeval in Zwitserllan
nd, de steekpaartij op een
kinderd agverblijf in Dendermonde,
D
de treinramp in Buizingen en het
noodwe
eer incident tijd
dens Pukkelpo
op.

Tine Grregoor
e kinderpsychiater in oplei ding.
Tine Grregoor is arts en
as op weg naa
ar haar werk to
oen ze hoordee dat er een aa
anslag
Tine wa
was gep
pleegd op een
n metrostel vla
akbij waar zij zzich bevond.

Onmidd
dellijk is zij ga
aan helpen do
oor oa benenn af te binden, wonden
te stelp
pen en wonde
en te verzorge
en.
bben Tine gev
vraagd ons ee
en beeld te scchetsen over het
h plaats
Wij heb
incidentt vanuit een he
et perspectief van een toeva
vallige omstand
der die
tevens zzorg professio
onal is.

