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Voorwoord

Context en doel van de verspreiding van deze praktische gids

Sinds 1996 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 
vanuit van de vaststelling dat de psychosociale behoeften en leemten als gevolg van rampen 
niet konden worden opgevuld, een onderzoeksproject opgestart. In het kader van dit project 
werd bepaald welke acties moeten worden ondernomen ten aanzien van de getroffenen en hoe 
de psychosociale gevolgen van de collectieve noodsituatie moeten worden opgevolgd.

Hieruit werd geconcludeerd dat een eenduidige coördinatie van alle acties voor de gewonden, 
de niet-gewonden en de familieleden van eenieder die rechtsreeks bij de ramp betrokken was, 
noodzakelijk is.  De coördinatie van deze acties mag zich niet beperken tot de acute fase en 
mag zich niet beperken tot één bestuurlijk niveau. Ze moet erop gericht zijn de getroffenen 
hulp te bieden zodat de weerslag van de noodsituatie op de meest aanvaardbare wijze verwerkt 
kan worden.

 

Door de publicatie van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen valt deze coördinatie nu definitief binnen de discipline van de medische, 
sanitaire en psychosociale hulpverlening (Discipline 2). Deze discipline staat onder het gezag 
van de Minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. Vanaf het begin van de 
crisis wordt hij op het terrein vertegenwoordigd door de Federale Gezondheidsinspecteur, 
indien nodig bijgestaan door de Psychosociaal Manager.

Niettemin ligt de algemene verantwoordelijkheid van de planning bij de gemeentes en de 
provincies. Voor de administratie van Volksgezondheid en haar Minister is het van essentieel 
belang dat zij kunnen beschikken over de instrumenten waarmee het psychosociale luik van 
de nood- en interventieplannen kunnen worden uitgewerkt, over de basisinstrumenten voor 
het beheer van de acute fase en het hervatten van het normale leven, alsook over de middelen 
waarmee oefeningen kunnen worden georganiseerd.

In die zin vormt deze gids een monodisciplinaire, praktische handleiding voor de psychosociale 
acties overeenkomstig het koninklijk besluit. Uiteraard vormt het een geheel van dynamische 
aanbevelingen en gaat het niet om een statische tekst.

Presentatie

Deze richtlijnen werden samengebracht in een document met losse bladen, met een basistekst 
en een praktisch luik, dat bestaat uit actiefiches voor de verantwoordelijken, richtlijnen voor de 
medewerkers en een vademecum voor de eventueel op te zetten structuren.  De aanpassingen 
van dit document zullen op elektronische wijze verspreid worden en kunnen, net zoals deze 
tekst, gedownload worden vanop onze website www.health.fgov.be (onder Gezondheidszorg / 
Incidenten- en Crisisbeheer /Noodplannen/draaiboek PSIP). Pas als het door een groot aantal 
wijzigingen verantwoord is, zal de FOD eventueel een heruitgave overwegen.
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Geachte mevrouw

Geachte heer

Een collectieve noodsituatie zorgt over het algemeen voor heel wat chaos. Alles wordt dan 
ook in het werk gesteld om de ramp zo snel mogelijk te bestrijden: de hulpverleningsdiensten 
worden onmiddellijk geactiveerd, de verschillende disciplines organiseren zich op het terrein, de 
gewonden worden verzorgd en naar de juiste zorgstructuren gebracht. Het coördinatiecomité 
neemt beslissingen onder het gezag van de burgemeester of de gouverneur. Dit is het punt waar 
voor de meeste disciplines de acties eindigen, maar voor de psychosociale hulpverlening is dit pas 
het begin.

De psychosociale hulpverlening en de medische hulpverlening zijn de 2 componenten van 
Discipline 2 van het Nood- en Interventieplan. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu ontwikkelde daarom een Psychosociaal Interventieplan (PSIP). Het 
PSIP vormt een federaal model voor het tegemoetkomen aan de psychosociale behoeften van de 
getroffenen vóór en na de collectieve noodsituatie. Onder getroffenen verstaan we de gewonden, 
de niet-gewonden, hun naasten, de hulpverleners, de getuigen en eventueel andere getroffen 
groepen.

Dit federaal model is gebaseerd op de coördinatie van de acties. Het beantwoordt aan de 
noden van de getroffenen: veiligheid-comfort, erkenning, informatie, mantelzorg, rituelen. Het 
is gebaseerd op principes van gezamenlijke acties: actief ondersteuningsaanbod,  invullen van de 
behoeften op financieel, sociaal, juridisch en psychologisch vlak, verminderen van het risico op 
psychotrauma’s enz. Het beoogde doel is om de betrokken personen de psychosociale gevolgen van 
de crisis het hoofd te bieden, in de best mogelijke omstandigheden.

Het doel van deze praktijkgerichte gids is de steden en gemeenten te helpen het psychosociale 
luik van hun Nood- en Interventieplan uit te werken. Hij bepaalt welke psychosociale acties 
ondernomen moeten worden bij een collectieve noodsituatie in het bijzonder, en op basis van de 
noden: 

1. het samenbrengen en het vervoeren van de niet-gewonden naar een onthaalcentrum;
2. het openen van een onthaalcentrum voor de niet-gewonden;
3. het openen van een telefooninformatiecentrum voor de families en de naasten;
4. het openen van een opvangcentrum voor de naasten;
5. het opzetten van een centrum voor informatieverwerking;
6. het opzetten van een rouwkapel. 

Het doet me veel genoegen u deze tekst te kunnen overhandigen, want ik ben ervan overtuigd 
dat door de publicatie van deze gids de getroffenen nog meer kans hebben op een kwaliteitsvolle 
en adequate hulpverlening. Tegelijk wordt ruime aandacht geschonken aan de fase die volgt op de 
ramp en die binnen de klassieke rampenplanning al te vaak doodgezwegen werd.

Ik hoop dat dit hulpmiddel u zal helpen in uw moeilijke taak om het integrale rampenplan 
uit te voeren en te beheren. Er zullen binnenkort studiedagen worden georganiseerd door mijn 
administratie om de gemeenten optimaal te kunnen begeleiden inzake deze materie. 

Met de meeste hoogachting

R. Demotte

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
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Lijst van afkortingen

CCgem CoördinatieComité gemeentelijk

CCprov CoördinatieComité provinciaal

CIP Centraal InformatiePunt

CP-Ops Commando Post-Operaties
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PSH PsychoSociale Hulpverlening

PSIP PsychoSociaal InterventiePlan

PSM PsychoSociaal Manager

SISU Service d’Intervention Psychosociale Urgente 

TIC TelefoonInformatieCentrum

V- Verantwoordelijke-
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1. Inleiding 

1.1. Missie van het psychosociaal interventieplan (PSIP)
Het PSIP is een structuur van discipline 2 binnen de algemene noodplanning en valt 
onder de verantwoordelijkheid van de Federaal Gezondheidsinspecteur (FGI). Het plan 
activeert en coördineert psychosociale acties bij collectieve noodsituaties zowel in de 
acute fase als in de nazorg voor alle getroffenen. Hiermee bedoelen we de gewonden, 
de niet-gewonden, de hulpverleners, verwanten (familie, vrienden etc.), de getuigen en 
eventuele andere getroffen groepen.

1.2. Doel van deze tekst 
Deze tekst is een hand-out voor de gemeenten om het psychosociale luik in hun 
gemeentelijke noodplanning uit te bouwen. De taken van de gemeente situeren 
zich voornamelijk in de onmiddellijke acties, die duidelijk beschreven staan in de 
actiekaarten. Aandachtspunten hierbij zijn: ‘het wegbrengen en opvangen van de 
niet-gewonden, het verzamelen van de identiteiten van de niet-gewonden en de 
gewonden, opvang van verwanten en de acties in de nazorg’.  Wat betreft de nazorg 
zijn de structuur en middelen reeds uitgewerkt in het PSIP.

1.3. Wettelijke basis
1. Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplanning 16 februari 2006

2. Art. 135 van de nieuwe gemeentewet

3. Art. 128 van de provinciewet

4. Wet van 08 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening (o.a. 
art. 10 bis)

5. Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de provinciale commissies 
voor dringende geneeskundige hulpverlening (o.a. art. 1, 3, 4 en 5)

6. Omzendbrief van Minister  Demotte dd.14 oktober 2003

7. Omzendbrief van Minister Tobback dd. 11 juli 1990

Opmerking :  er zijn ook een aantal ontwerpteksten die spreken over het psychosociale 
luik :

8. Ontwerp-koninklijk besluit betreffende de psychosociaal manager (PSM) en het 
PSIP
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2. Structuur en partners in een noodsituatie

2.1. Autoriteiten
Bij de uitvoering van het psychosociaal interventieplan (PSIP) worden meerdere 
autoriteiten ingeschakeld, elk binnen hun bevoegdheid.

1. De minister van Volksgezondheid is bevoegd voor het beleid van discipline 2 en 
legt derhalve de krijtlijnen van het PSIP vast.

2. De Federaal Gezondheidsinspecteur (FGI) vertegenwoordigt de minister van 
Volksgezondheid binnen de provincie en ziet toe op de lokale uitvoering van het 
PSIP. Gegeven zijn taak in de noodplanning zal hij ook de administratieve leiding 
van het PSIP waarnemen bij crises.

3. De minister van Binnenlandse Zaken voor wat de algemene noodplanning betreft, 
exclusief de elementen van discipline 2.

4. De provinciegouverneur heeft de leiding over het coördinatiecomité in geval de 
provinciale fase zich voordoet; de burgemeester in geval de gemeentelijke fase 
zich voordoet. 

5. De psychosociaal manager (PSM) is de onmiddellijke medewerker van de FGI, wat 
de psychosociale hulpverlening betreft en ziet toe op de werking van het PSIP. 

6. De provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening vormt het 
forum waarbinnen het beleid van de minister vertaald wordt naar het terrein toe.

2.2. Organisatorisch en administratief verantwoordelijke
De FGI draagt de verantwoordelijkheid voor het PSIP, dat naast het medisch 
interventieplan (MIP) deel uitmaakt van de planning van discipline 2 bij rampen.

2.3. Beleidsverantwoordelijke
Gemeentelijke fase  ➙ burgemeester

Provinciale fase  ➙ gouverneur

Federale fase  ➙ minister

2.4. Mogelijke partners op het lokale niveau
Partners op het terrein worden gekozen uit organisaties die zich bezighouden met 
psychosociale hulpverlening in de breedste zin van het woord. De juiste keuze van de 
verschillende partners – het is vrijwel onmogelijk om met slechts 1 partner te werken 
– hangt af van de beschikbaarheid van de diensten en de mogelijkheid om mee te 
werken binnen het psychosociaal interventieplan (PSIP).

 • de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie

 • het OCMW 

 • de sociale dienst van de gemeente

 • Etc.
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2.5. Mogelijke partners die bovenlokaal gestructureerd zijn
Naast de lokaal gestructureerde diensten zijn er ook bovenlokaal georganiseerde 
diensten, soms op provinciaal niveau, soms op regionaal niveau en soms zelfs op 
nationaal niveau. Uiteraard kunnen zij, naast de lokale diensten, deel nemen aan de 
hulpverlening.

 • de dringende sociale interventie (DSI) – Rode Kruis

 • de sociale dienst van de ziekenhuizen

 • de sociale dienst van de mutualiteiten

 • de dienst Slachtofferhulp

 • de sociale dienst van een bedrijf

 • Tele-Onthaal (Vlaanderen)

 • Centra voor Morele Dienstverlening (Vlaanderen)

 • Etc.

2.6. Specifieke partners in functie van hulpverleners
Sommige diensten specialiseren zich op de hulpverlening voor bepaalde hulpverleners 
die zelf deelnamen aan de hulpacties.  

Discipline 1 FIST (Fire Fighter Stressteam)

ASPIC (Assistance et Soutien Pompiers et Polices lors 
d’Incidents Critiques)

API (Appui Psychologique aux Intervenants)

Etc

Nationaal

Namen

Henegouwen

Discipline 2 DSI / SISU (Service d’intervention psychosociale 
urgente / Dringende Sociale Interventie)

Etc

Nationaal

Discipline 3 StressTeam federale politie

ASPIC

API

Etc

Nationaal

Namen

Henegouwen

Discipline 4 API

Etc

Henegouwen

De invulling van deze diensten zijn lokaal gekleurd. Zij kunnen desgewenst 
geïncorporeerd worden in de lokale hulpverlening.

2.7. Formele bevestiging van de samenwerking
De samenwerking op lokaal vlak tussen lokale en andere partners mondt uit in een 
akkoord dat door elk van de partners onderschreven wordt en dat aan de Federaal 
Gezondheidsinspecteur (FGI) en de psychosociaal manager (PSM) voorgelegd wordt, 
bijvoorbeeld een psychosociaal hulpverleningsnetwerk.
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3. Opdrachten

De basisopdrachten van het psychosociaal interventieplan (PSIP) in de acute fase zijn:

 1. Het groeperen van de niet-gewonden op het rampterrein.

 2.  Het vervoer van de niet-gewonden naar een plaats buiten het rampterrein.

 3.  Het installeren en uitbouwen van een onthaalcentrum voor niet-gewonden.

 4. Opvang voor verwanten.

 5.  Het installeren en uitbouwen van een telefooninformatiecentrum (TIC) voor 
verwanten.

 6. Het eenvormig registreren.

 7.  Het verlenen van hulp aan het medische interventieplan (MIP) voor wat 
betreft de vaststelling van de identiteiten van gewonden en het verstrekken 
van identiteitsgegevens ten behoeve van de Federaal Gezondheidsinspecteur 
(FGI) of zijn afgevaardigde, die deze meedeelt in het coördinatiecomité (CC).  

 8. Opvang van de familie van overledenen en vermisten.

 9.  Inrichten van een rouwkapel en organiseren van de opvang van familie van 
overledenen.

 10.  Het doorlopen van de acties zoals vastgesteld in de scharnierpunten “postcrisis-
balans (PCB)” en het “psychosociaal coördinatiecomité (PSCC)” (cfr. Deel II, 
Hoofdstuk 3).

Opdrachten van het PSIP in de nazorg

 11. Samenstellen PSCC.

 12.  Bepaling van de behoeften en ze ondubbelzinnig omschrijven. Slechts 
mits adequate definiëring kunnen verdere acties op gecoördineerde wijze 
ondernomen worden.

 13.  Opvolgen van de collectieve noden van de getroffenen en hieraan een 
antwoord bieden. Dit betekent het actief opzoeken en volgen van deze 
noden.

 14.  Relais- en coördinatiefunctie voor wat betreft de gedetecteerde individuele 
behoeften.

 15. Samenstellen van een informatie- en adviescentrum (IAC) indien nodig. 

 16.  Bij kleine incidenten kan dit beperkt worden tot een e-mail. In functie van 
de nood kan dit tot een volledig uitgebreid centrum met personeel en 
daarbijhorende communicatiemiddelen gaan (telefoon, fax, etc.)
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4. Activatietijd : streefdoelen

Er moet naar gestreefd worden om binnen de aangeduide tijdspanne de overeen-
komstige structuur operationeel te hebben voor wat betreft de acute fase.

 1.  De niet-gewonden worden gegroepeerd binnen de 45 min. na het ontstaan 
van de noodsituatie.

 2.  Het vervoer van de niet-gewonden weg van het rampterrein start binnen het 
uur na het ontstaan van de noodsituatie.

 3.  Het gemeentelijk onthaalcentrum is operationeel 1uur na het ontstaan van de 
noodsituatie.

 4.  Het gemeentelijk onthaalcentrum voor verwanten is operationeel 1 uur na het 
ontstaan van de noodsituatie.

 5.  Het telefooninformatiecentrum (TIC) is operationeel 1 uur na het ontstaan van 
de noodsituatie.

 6.  De rouwkapel is zo snel mogelijk operationeel in afspraak met het 
verantwoordelijke CC.

 7.  Binnen 24 uur na het starten van het MIP moet een eerste PCB gehouden 
worden tussen de FGI en de PSM.

Voor de nazorg is het onmogelijk om exacte tijden vast te leggen, omdat de inhoud 
van de nazorg sterk verschilt van ramp tot ramp. Niettemin kunnen volgende 
richtinggevende streefdoelen naar voren geschoven worden.

 1. Binnen 7 dagen na de ramp moet een eerste PSCC doorgegaan zijn.

 2.  Ten laatste na het eerste PSCC moet de beslissing genomen worden om al dan 
niet een IAC op te richten. De personeelsbezetting en de logistiek van het IAC 
moeten binnen 14 dagen na de ramp geregeld zijn.

 3.  Wanneer een IAC opgericht wordt, moet een hulpvraag binnen 7 dagen 
behandeld worden.
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5. Operationeel gedeelte 

5.1 Acute fase

5.1.1. Activatie psychosociaal interventieplan (PSIP)

Bij de afkondiging van een medisch interventieplan (MIP) en/ of bij het ontstaan van 
een collectieve noodsituatie wordt het PSIP automatisch geactiveerd. Dit impliceert 
dat de lokale overheden in overleg met discipline 2 de volgende onmiddellijke 
acties kunnen opstarten:

 •  het transport van de niet-gewonden van het rampterrein naar een 
onthaalcentrum.

 •  het openen en installeren van een onthaalcentrum (onthaal en opvang van de 
niet-gewonden).

 •  het openen en installeren van een telefooninformatiecentrum (telefoonlijn(en) 
voor informatie over slachtoffers voor verwanten).

 •  opvang van verwanten.

 •  opvang van de familie van overledenen en inrichten van een rouwkapel.

In andere dan hierboven vernoemde situaties kan het PSIP afgekondigd worden na 
overleg tussen de FGI en de PSM. 

5.1.2. Verwittiging verantwoordelijken

De 100-centrale verwittigt de FGI en de PSM in geval van een MIP of de afkondiging 
van een algemeen noodplan. Iedere gemeente die de structuren van de onmiddel-
lijke acties van het PSIP opstart, zonder contact te hebben gehad met de 100-cen-
trale, verwittigt de 100-centrale die op haar beurt de FGI inlicht. 

In het geval dat DSI/SISU of een andere psychosociale actor optreedt buiten de 
hierboven vermelde context, bv. een grootschalig ongeval in het buitenland waarbij 
Belgen betrokken zijn, dient de FGI van de provincie waarvan het grootste gedeelte 
van de getroffenen afkomstig is, hiervan onmiddellijk ingelicht te worden. 

5.1.3. Aanwezigheid coördinatiecomité (CC)

1. Gemeentelijk CC  

De FGI of zijn afgevaardigde is het aanspreekpunt voor de diensten die ingeschakeld 
worden in de onmiddellijke acties van het PSIP.

2. Provinciaal CC 

De FGI vormt het aanspreekpunt voor de diensten die ingeschakeld worden in de 
onmiddellijke acties van het PSIP. De FGI laat zich bijstaan door de PSM.

BookNL.indd   Sec1:20BookNL.indd   Sec1:20 21/12/06   16:47:5621/12/06   16:47:56



Draaiboek Psychosociaal Interventieplan (PSIP) 21

5.1.4. Onmiddellijke acties

De onmiddellijke acties worden hieronder schematisch opgesomd. De actiekaarten, 
de richtlijnen en de aandachtspunten worden uitvoerig beschreven in deel II van 
het draaiboek.

ONMIDDELLIJKE ACTIES ACTIEKAARTEN / 
RICHTLIJNEN

AANDACHTS-
PUNTEN

het activeren van de 
psychosociale acties op het 
terrein

Verantwoordelijke PSH

het groeperen en 
transporteren van de 
niet-gewonden op het 
rampterrein

Eerste psychosociale 
hulpverlener op het 
terrein

het openen van een 
onthaalcentrum (OC) 

Verantwoordelijke OC OC

Medewerker OC

het openen van een tele-
fooninformatiecentrum 
(TIC)

Verantwoordelijke TIC TIC

Medewerker TIC

het openen van een 
opvangcentrum voor 
verwanten (OV)

Verantwoordelijke OV

Medewerker OV

oprichten en uitbouwen 
van een rouwkapel

Medewerker rouwkapel Rouwkapel

 

het verwerken van de 
gegevens op 1 centraal 
informatiepunt (CIP)

Verantwoordelijke CIP CIP

Medewerker CIP

het verzamelen van 
de identiteiten in de 
ziekenhuizen - koerier 

Medewerker CIP – koerier

De V-PSH dient ervoor te zorgen dat er een alarmeringsschema wordt opgemaakt 
voor het gebied waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt en dit schema moet 
voorgelegd worden aan de PSM en de FGI.

De actoren op het terrein moeten op regelmatige tijdstippen een situatierapport 
sturen aan de PSM teneinde deze toe te laten een adequate inschatting te maken van 
het verloop van de acties, de evolutie van de situatie en zo de evaluatiemomenten 
degelijk te kunnen voorbereiden.  

De verwittiging tussen het terrein en de PSM verloopt via de V-PSH of zijn 
afgevaardigde.

5.2. Evaluatiestructuur
Nadat de onmiddellijke acties zijn beëindigd, wordt een postcrisis-balans (PCB) 
opgemaakt door de PSM.  In afspraak met de FGI wordt het tijdstip van de PCB 
vastgelegd, binnen 24-48u na het starten van het PSIP. 
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De PSM vormt het aanspreekpunt voor de diensten die tussenkomen en – kwamen 
in de acute fase. De PSM brengt verslag uit aan de FGI betreffende het verloop van de 
acties. 

Binnen de PCB wordt beslist of er verdere acties noodzakelijk zijn dan wel of het PSIP 
mag beëindigd worden. De PCB heeft een variabele samenstelling met minimaal de 
volgende actoren: de FGI, de PSM en een vertegenwoordiger van de actoren uit de 
acute fase. Indien het PSIP beëindigd wordt, is het de regel dat de PSM de opvolging 
garandeert naargelang de afspraken die gemaakt werden met de interveniërende 
actoren om het dossier te kunnen afsluiten.

De PCB vormt het einde van de acute fase.  Indien er geen verdere acties nodig zijn, 
wordt het PSIP op dat ogenblik beëindigd door de FGI in samenspraak met de PSM.

5.3. Nazorgplan

5.3.1. Globale benadering

Indien het psychosociaal interventieplan (PSIP) niet beëindigd wordt, heeft de psy-
chosociaal manager (PSM) de opdracht een psychosociaal coördinatiecomité (PSCC) 
samen te roepen, idealiter enkele dagen na de postcrisis-balans (PCB). De tijd tussen 
de PCB en het PSCC dient voor de PSM om extra informatie te verzamelen, noodza-
kelijk om op het PSCC adequaat te kunnen beslissen. 

Het PSCC heeft een variabele samenstelling met minimaal de volgende actoren: de 
lokale overheid, de FGI, de PSM en de actoren van de onmiddellijke psychosociale 
acties. In het PSCC worden volgens een bepaalde methodologie de psychosociale 
behoeften van de getroffenen en de acties voor de getroffenen op middellange en 
lange termijn besproken. Deze methodologie bestaat uit 8 punten:

 1. Beschrijving van de gebeurtenis;

 2. Identificatie van de getroffenen;

 3. Inschatting van de psychosociale impact;

 4. Evaluatie van de behoeften;

 5. Uitwerking van de interventiestrategieën;

 6.  Evaluatie van de capaciteit van de lokale structuren om te kunnen beantwoor-
den aan de behoeften;

 7. Evaluatie van de acties (en nieuwe evaluatie van de behoeften);

 8. Hernemen van de stappen 4 tot 7.

5.3.2. Uitbouwen van een informatie- en adviescentrum (IAC)

Bij de beëindiging van een noodplan loopt het PSIP veelal nog verder. Ter 
ondersteuning van deze acties bestaat de mogelijkheid tot het oprichten van een 
IAC binnen de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid onder de administratieve 
leiding van de FGI en de dagelijkse leiding van de PSM in nauwe samenwerking 
met de administratieve overheid die in functie van de fase de verantwoordelijkheid 
droeg.
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Een dergelijk IAC vormt een sleutelpunt in de verdere ondersteuning van alle 
getroffenen, onafhankelijk van het feit dat ze initieel gehospitaliseerd werden 
of niet.  Naast het aanspreekpunt of referentieadres voor de getroffenen is het 
tevens een verzamelpunt voor vragen van hulpverleners, zowel beroepskrachten 
als eventueel voor deze ramp aangetrokken vrijwilligers.  Het is bijna inherent aan 
discipline 2 om voor dit IAC te zorgen, gegeven het medisch beroepsgeheim voor 
wat betreft de personen die initieel gehospitaliseerd zijn en/of behandeld in de 
spoedgevallendienst.

Een dergelijk IAC vraagt een duidelijke logistieke ondersteuning, die via 
aandachtspunten gegeven wordt. Essentieel is dat de FOD Volksgezondheid een 
tijdelijke administratieve ondersteuning biedt aan het IAC om het mogelijk te 
maken de vragen van getroffenen te groeperen en te laten behandelen door de 
juiste instanties, voor zover er een antwoord kan gegeven worden. Uiteraard zal niet 
bij elke ramp een IAC opgericht dienen te worden. 

5.4. Beëindiging PSIP
Het PSIP wordt beëindigd door de FGI na overleg met de PSM.

Wanneer er geen PSCC opgericht werd is alleen een overleg tussen FGI en PSM 
nodig. Wanneer er wel een PSCC opgericht werd, zal een voorafgaand overleg met de 
belangrijkste partners geschieden en zal aan alle deelnemers van het PSCC bericht 
worden over het beëindigen van het PSIP. Indien het achteraf toch nodig blijkt om 
psychosociale acties te ondernemen en te coördineren, kan het PSIP gereactiveerd 
worden. 
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7. Hierarchische structuur

V-PSH

V-OC V-OV V-TIC V-CIP

Federaal 
Gezondheidsinspecteur

Gouverneur
Burgmeester

Dir-Med
(terrein) PSM
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1. Opbouw van de actiekaart
Een actiekaart bestaat, net zoals een richtlijn, uit 2 bladzijden. Op de voorkant van 
de actiekaart staan de te ondernemen acties, op de achterkant staat het profiel, de 
aanstelling (buiten de ramp of indien dit niet kon tijdens de ramp) en het doel van 
de functie. Zo is er steeds een eenduidigheid voor wat betreft de actiekaarten en de 
richtlijnen.

2. De verschillende actiekaarten

2.1. Actiekaarten voor verantwoordelijken 
 ❖ Actiekaart verantwoordelijke psychosociale hulpverlening (PSH)  ........................ 39

 ❖ Actiekaart verantwoordelijke onthaalcentrum (OC)  .............................................................................. 41

 ❖ Actiekaart verantwoordelijke telefooninformatiecentrum (TIC)  ................................ 43

 ❖ Actiekaart verantwoordelijke opvang verwanten (OV)  .................................................................. 45

 ❖ Actiekaart verantwoordelijke centraal informatiepunt (CIP)   ............................................ 47

 ❖ Actiekaart psychosociaal manager (PSM)  ...................................................................................................................... 49

2.2 Richtlijnen voor medewerkers  
 ❖ Richtlijn eerste psychosociale hulpverlener op het terrein  .................................................... 53

 ❖ Richtlijn medewerker onthaalcentrum  ................................................................................................................................ 55

 ❖ Richtlijn medewerker telefooninformatiecentrum   ................................................................................. 57

 ❖ Richtlijn medewerker opvang verwanten  ..................................................................................................................... 59

 ❖ Richtlijn medewerker centraal informatiepunt–koerier   ............................................................... 61

 ❖ Richtlijn medewerker centraal informatiepunt   ................................................................................................ 63

 ❖ Richtlijn medewerker rouwkapel  ...................................................................................................................................................... 65

2.3 Aandachtspunten voor structuren
 ❖ Aandachtspunten onthaalcentrum  ............................................................................................................................................. 69

 ❖ Aandachtspunten telefooninformatiecentrum  ................................................................................................. 71

 ❖ Aandachtspunten rouwkapel   .................................................................................................................................................................. 73

 ❖ Aandachtspunten centraal informatiepunt  ............................................................................................................... 74

 ❖ Aandachtspunten postcrisis-balans (PCB)  .................................................................................................................... 76

 ❖ Aandachtspunten psychosociaal coördinatiecomité (PSCC)  .............................................. 78

 ❖ Aandachtspunten informatiebijeenkomst  ................................................................................................................... 79

 ❖ Aandachtspunten informatie- en adviescentrum (IAC)  .................................................................. 81
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Coördinatiecomité
FGI - PSM

V – PSH 
eerste psychosociale actor op 

het rampterrein

V - OC V - OV V - TIC V - CIP

Medewerker OC Medewerker OV Medewerker TIC
Medewerker CIP – 

koerier

Medewerker CIPMedewerker
rouwkapel

3. Schematische voorstelling
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1. Welke actiekaarten

Voor volgende verantwoordelijken bestaat een actiekaart :

 1. Verantwoordelijke psychosociale hulpverlening (V-PSH)

 2. Verantwoordelijke onthaalcentrum (V-OC)

 3. Verantwoordelijke telefooninformatiecentrum (V-TIC)

 4. Verantwoordelijke opvang verwanten (V-OV)

 5. Verantwoordelijke centraal informatiepunt (V-CIP) 

 6. Psychosociaal manager (PSM)

2. Samenhang tussen deze verantwoordelijken

De samenhang van de verschillende verantwoordelijken blijkt duidelijk uit de 
(maximalistische) benadering in de figuur. 

 

   =  Flow van de namenlijsten naar het CC

   = Flow van de namenlijsten na akkoord van het CC naar V-PSH

CIP

IZ

CC

Terrein

ZIEKENHUIS A

ZIEKENHUIS B

ZIEKENHUIS C

V-PSH

Gouverneur of
Burgmeester

Dir-Med
CP-Ops

V-OC V-TIC V-OV

Verwerking van de 
namenlijsten

Verzamelen van 
identiteiten in ZH

FGI

PSM
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Opmerking: de flow van de namenlijsten verloopt verschillend van de hiërarchische 
structuur.

 ❖  De V-PSH geeft opdracht aan het CIP om de namen te groeperen en 
verwerkt door te sturen aan het CC.

 ❖  Het CC geeft toestemming aan de V-PSH om de namen door te geven aan 
de verschillende structuren die deze nodig hebben.

 ❖  De V-PSH geeft de opdracht aan de V-CIP.

 ❖  De V-CIP stuurt de namenlijsten aan de structuren die er recht op hebben, 
en blijft de aangevulde versies doorsturen.

Uiteraard moeten niet steeds alle functies door verschillende mensen waargenomen 
worden. Bij kleinere rampen treedt een hergroepering op.

3. Communicatiemiddelen

Van zodra het mogelijk is, zal de communicatie verlopen via ASTRID-radio’s op 
communicatiekanalen van Volksgezondheid.

4. Actiekaarten
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4. 1.  Actiekaart verantwoordelijke psychosociale 
hulpverlening (V-PSH)

Doel van de functie
De V-PSH is ervoor verantwoordelijk dat de gemeentelijke ondersteuning van het 
psychosociaal interventieplan (PSIP) opgestart wordt en dat er voldoende personeel 
en materiaal aanwezig is om dit PSH adequaat te laten werken. 

De V-PSH laat zich hiertoe bijstaan door de verantwoordelijke onthaalcentrum (V-OC), 
de verantwoordelijke telefooninformatiecentrum (V-TIC), de verantwoordelijke centraal 
informatiepunt (V-CIP) en de verantwoordelijke opvang verwanten (V-OV). 

De V-PSH vormt het aanspreekpunt voor de gemeentelijke acties naar het 
coördinatiecomité (CC) toe via de psychosociaal manager (PSM) en de Federaal 
Gezondheidsinspecteur (FGI).

Aanstelling
De V-PSH wordt aangesteld door de burgemeester in samenspraak met de FGI, volgens 
de modaliteiten bepaald door de FOD Volksgezondheid.

Profiel
 ❖ Kennis van het psychosociale netwerk (psychosociale kaart).

 ❖ Zin voor organisatie en teamwork.

 ❖  Een diploma in de menswetenschappen of werkervaring in de psychosociale 
sector.

 ❖  De V-PSH volgt de hiërarchische structuur van het PSIP en is bereid deel te 
nemen aan eventuele vergaderingen betreffende het PSIP bij de FGI en PSM. 

 ❖ Door FOD Volksgezondheid gedefinieerde opleidingen gevolgd hebben.

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als V-PSH op te 
kunnen nemen.

 ❖ Beschikken over de nodige communicatievaardigheid.

Opmerking

Vanuit zijn aanstelling krijgt de V-PSH de steun van de lokale structuren waarbinnen hij 
zijn functie als V-PSH moet waarnemen.
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Actiekaart verantwoordelijke PSH (V-PSH)

Taken
1. De V-PSH wordt gealarmeerd na activatie en volgens de modaliteiten van het 

gemeentelijk noodplan, het medisch interventieplan (MIP) en/of het psychosociaal 
interventieplan (PSIP).

2. Overleg met het coördinatiecomité (CC) of de commandopost-operaties (CP-Ops) 
welke psychosociale structuren in gang moeten worden gezet.

3. Stuur een eerste psychosociale hulpverlener op het terrein als er niemand ter 
plaatse is. Bespreek de situatie.

4. Zorg voor de activatie van de alarmeringsketen voor de verantwoordelijken en de 
hulpverleners volgens de overeengekomen modaliteiten.

5. Vraag aan het CC of de CP-Ops de plaats van het onthaalcentrum (OC), het tele-
fooninformatiecentrum (TIC) en de opvang verwanten (OV) aan wanneer er meer-
dere opties zijn in het noodplan en / of suggereer een plaats zo er geen voorzien is 
in het noodplan.

6. Stel verantwoordelijken voor de verschillende structuren aan:

 • Verantwoordelijke onthaalcentrum
 • Verantwoordelijke telefooninformatiecentrum
 • Verantwoordelijke opvang verwanten
 • Verantwoordelijke centraal informatiepunt

7. Stuur medewerkers naar de verschillende structuren uit. 

8. De Federaal Gezondheidsinspecteur (FGI) of de psychosociaal manager (PSM) of 
hun vertegenwoordiger is in het CC uw aanspreekpersoon. 

9. Meld aan het CC wanneer OC, TIC, CIP en / of OV operationeel zijn en spreek met het 
CC de wijze van communicatie af.

10. Vraag aan het CC of CP-Ops wanneer de niet-gewonden van het terrein naar het OC 
mogen vervoerd worden en meld dit aan de V-OC. 

11. Maak alle vragen van het V-OC, V-TIC, V-CIP en/of V-OV over aan het CC. 

12. Vraag aan het CC welke nummers vrijgegeven worden door het CC en geef deze 
met hun finaliteit door aan de V-TIC.

13. Voorzie extra personeel als de V-OC, de V-OV, de V-TIC of de V-CIP ernaar vragen en, 
als er hulpverleners tekort zijn, vraag bijkomende middelen aan het CC. 

14. Zorg voor de ondersteuning van de verantwoordelijken en geef door aan de 
verantwoordelijken dat zij dit moeten doen voor hun hulpverleners.  

15. De centra opgericht in het kader van het PSIP kunnen niet zonder de goedkeuring 
van het CC gesloten worden. Indien een dergelijk centrum nog open is en het CC 
sluit, zal de beslissing tot sluiting door FGI en de PSM in onderling overleg op basis 
van de informatie van de V-PSH genomen worden. 
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4. 2.  Actiekaart verantwoordelijke onthaalcentrum 
(V-OC)

Doel van de functie
De V-OC is ervoor verantwoordelijk dat het onthaalcentrum (OC) opgestart wordt en dat 
er voldoende personeel en materiaal aanwezig is om dit OC adequaat te laten werken.

De plaats van het OC en zijn eventuele alternatieven, ook wanneer ze in een andere 
gemeente gelegen zijn, moeten in het gemeentelijk noodplan gespecificeerd staan.  

Bij ontbreken hiervan is het, het coördinatiecomité (CC) dat over de keuze van het OC 
beslist.

Aanstelling
De V-OC wordt aangesteld door de verantwoordelijke psychosociale hulpverlening 
(V-PSH).  

Profiel
 ❖  Een diploma in de menswetenschappen of werkervaring in de psychosociale 

sector.

 ❖  Bereid zijn de hiërarchische structuur van het psychosociaal interventieplan 
(PSIP) te volgen en opdrachten aan te nemen van de V-PSH. 

 ❖  De door FOD Volksgezondheid gedefinieerde opleidingen gevolgd hebben.

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als V-OC op te 
kunnen nemen.

 ❖  Beschikken over de nodige communicatievaardigheid.
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Actiekaart verantwoordelijke onthaalcentrum (V-OC)

Taken
1. Begeef u naar het OC en maak het onmiddellijk operationeel.

2. Indien er meerdere plaatsen voor een OC in uw gemeente aangeduid zouden zijn, 
vraag dan aan de V-PSH naar welk OC u moet gaan.

3. Meld uw aankomst in het OC aan de V-PSH en vraag ondersteuning.

4. Zodra het OC operationeel is en klaar om de niet-gewonden te ontvangen meld dit 
aan de V-PSH (of het CC). Spreek vaste momenten van communicatie met elkaar 
af.

5. Organiseer het onthaal en de registratie van de niet-gewonden.

6. Indien u extra hulpverleners nodig heeft, vraag deze dan aan de V-PSH.

7. Meld de vastgestelde identiteiten volgens de modaliteiten van het PSIP. 

8. Zorg voor de primaire behoeften (eten en drinken, kleding, onderdak en veiligheid) 
en tref, indien nodig, maatregelen voor langdurig verblijf voor de niet-gewonden in 
het OC. De vraag naar eventuele tekorten op dit vlak, verloopt via de V-PSH. 

9. Geef alle andere vragen van het OC door aan de V-PSH.

10. Overleg met de V-PSH indien mensen wensen te vertrekken. Zorg ervoor dat zij die 
vertrekken, regulier worden uitgeschreven en check of ze geregistreerd werden.

11. Zorg voor een goede ondersteuning van de medewerkers en voor hun primaire 
behoeften.

12. De beslissing om het onthaalcentrum te sluiten, wordt doorgegeven door de 
V-PSH. 

13. Maak de vragen van het OC (taalproblemen, extra call-takers, etc.…) over aan de 
V-PSH. 
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4. 3. Actiekaart verantwoordelijke TIC (V-TIC)

Doel van de functie
De V-TIC is ervoor verantwoordelijk dat het telefooninformatiecentrum (TIC) opgestart 
wordt en dat er voldoende personeel en materiaal aanwezig is om dit TIC adequaat te 
laten werken.  

De plaats van het TIC en zijn eventuele alternatieven, ook wanneer ze in een andere 
gemeente gelegen zijn, moeten in het gemeentelijk noodplan gespecificeerd staan.  

Bij ontbreken hiervan is het, het coördinatiecomité (CC) dat over de keuze van het TIC 
beslist.

Aanstelling
De V-TIC wordt aangesteld door de verantwoordelijke psychosociale hulpverlening 
(V-PSH).  

Profiel
 ❖  Een diploma in de menswetenschappen en/of werkervaring in de psycho-

sociale sector.

 ❖  Bereid zijn de hiërarchische structuur van het psychosociaal interventieplan 
(PSIP) te volgen en opdrachten aan te nemen van de V-PSH. 

 ❖  De door FOD Volksgezondheid gedefinieerde opleidingen gevolgd 
hebben.

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als V-TIC op te 
kunnen nemen.

 ❖  Beschikken over de nodige communicatievaardigheid.
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Actiekaart verantwoordelijke TIC (V-TIC)

Taken
1. Begeef u naar het TIC en maak het onmiddellijk operationeel.  

2. Meld uw aankomst in het TIC aan de V-PSH.

3. Zorg ervoor dat er minstens 2 mensen opgeroepen worden om u bij te staan in het 
TIC. 

4. Test het telefoonnummer.  

5. Zodra het TIC operationeel is en klaar om de oproepen te ontvangen meld dit aan 
de V-PSH (of het CC). Spreek de vaste momenten van communicatie met elkaar af.

6.   Vraag aan de V-PSH wanneer het tel.nr. vrijgegeven wordt in de media.

7. Vraag aan de V-PSH naar welk tel.nr. en/of plaats de pers kan verwezen worden.

8. Maak alle relevante vragen van het TIC over aan de V-PSH; heb specifieke aandacht 
voor taalproblemen. 

9. Zorg voor een onmiddellijke link voor de flow van namenlijsten en informatie 
volgens de modaliteiten van het PSIP.

10. Brief de call-takers zodra u nieuwe informatie ontvangt van de V-PSH, het is 
belangrijk dat de call-takers weten dat het beter is geen informatie te geven dan 
foute informatie.

11. Indien meer call-takers nodig zijn, moet de verantwoordelijke zijn vraag richten aan 
de V-PSH. 

12. Zorg voor een goede ondersteuning voor de call-takers en voorzie bij een langere 
actie voldoende rustpauzes. 

13. Het TIC wordt slechts gesloten na akkoord van het CC of de Federaal 
Gezondheidsinspecteur (FGI) via de V-PSH.
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4.4.  Actiekaart verantwoordelijke opvang verwanten 
(V-OV)

Doel van de functie
De Verantwoordelijke opvang verwanten1 (V-OV) is ervoor verantwoordelijk dat de 
opvang verwanten (OV) opgestart wordt en dat er voldoende personeel en materiaal 
aanwezig is om dit OV adequaat te laten werken. Het doel hierbij is om het familielid 
zo vlug mogelijk in contact te brengen met het slachtoffer, mits het nodige overleg 
(na akkoord van het coördinatiecomité (CC) of via de verantwoordelijke psychosociale 
hulpverlening (V-PSH)).

Het CC beslist over de locatie van OV op aangeven van discipline 2.

De plaats van het OV en zijn eventuele alternatieven, ook wanneer ze in een andere 
gemeente gelegen zijn, moeten in het gemeentelijk noodplan gespecificeerd staan.  

Het OV moet aan dezelfde vereisten voldoen als het onthaalcentrum (OC), en het is 
logisch dat er een nauwe samenwerking bestaat tussen OC en OV, ook qua personeel.

Aanstelling
De V-OV wordt aangesteld door de V-PSH.

Profiel
 ❖  Een diploma in de menswetenschappen en/of werkervaring in de 

psychosociale sector. 

 ❖  Bereid zijn de hiërarchische structuur van het psychosociaal interventieplan 
(PSIP) te volgen en opdrachten aan te nemen van de V-PSH. 

 ❖  De door FOD Volksgezondheid gedefinieerde opleidingen gevolgd 
hebben.

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als V-OV op te 
kunnen nemen.

 ❖  Beschikken over de nodige communicatievaardigheid.

1   Verwante = iedere persoon die een aff ectieve band heeft met het slachtoff er..

BookNL.indd   Sec1:45BookNL.indd   Sec1:45 21/12/06   16:48:4821/12/06   16:48:48



Draaiboek Psychosociaal Interventieplan (PSIP)46

Actiekaart verantwoordelijke opvang verwanten (V-OV)

Taken
1. Begeef u naar het OV en maak het onmiddellijk operationeel.

2. Meld uw aankomst in het OV aan de V-PSH of aan het CC.   

3. Zorg ervoor dat u wordt bijgestaan door minimaal 1 hulpverlener.

4. Heb aandacht voor families van de overledenen en stel indien nodig een medewerker 
rouwkapel aan.

5. Zodra het OV operationeel is en klaar om de verwanten te ontvangen, meld dit aan 
de V-PSH. Spreek de vaste momenten van communicatie met elkaar af.

6. Organiseer het onthaal en de registratie van de verwanten en koppel deze informatie 
aan de info die u via de in het plan beschreven kanalen ontvangt.

7. Indien meer verwanten nodig zijn, moet de verantwoordelijke zijn vraag richten 
aan de V-PSH. 

8. Maak de namenlijsten over volgens de modaliteiten van het plan.

9. Zorg voor de primaire behoeften voor de verwanten in het OV. De vraag naar 
eventuele tekorten op dit vlak, verloopt via de V-PSH. 

10. Geef alle vragen van de V-OV door aan de V-PSH. 

11. Overleg met de V-PSH indien mensen wensen te vertrekken. Zorg ervoor dat zij die 
vertrekken, regulier worden uitgeschreven en check of ze geregistreerd werden.

12. De beslissing om het opvangcentrum voor verwanten te sluiten, wordt gemeld door 
de V-PSH met akkoord van het CC of de Federaal Gezondheidsinspecteur (FGI). 
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4.5.  Actiekaart verantwoordelijke centraal informatiepunt
(V-CIP)

Doel van de functie
De V-CIP is ervoor verantwoordelijk dat de diverse slachtofferlijsten verzameld, verwerkt 
en verspreid worden. 

Er dienen verschillende lijsten opgesteld te worden:

 ❖  algemene alfabetische lijst van alle getroffenen;

 ❖  lijst van gewonden (met vermelding van ziekenhuis);

 ❖  lijst van niet - gewonden (mensen die verblijven in het OC);

 ❖  lijst van vermisten;

 ❖  lijst van overledenen;

 ❖  lijst van verwanten.

De diverse lijsten moeten steeds kunnen doorgegeven worden aan het coördinatieco-
mité (CC). Slechts na toestemming van het CC kunnen de lijsten doorgegeven worden 
naar het onthaalcentrum (OC), de opvang verwanten (OV) en het telefooninformatie-
centrum (TIC). 

De plaats van het CIP en zijn eventuele alternatieven, ook wanneer ze in een andere 
gemeente gelegen zijn, moeten in het gemeentelijk noodplan gespecificeerd staan.

Aanstelling
De V-CIP wordt aangesteld door de verantwoordelijke psychosociale hulpverlening 
(V-PSH).

Profiel
 ❖  Een secretariaatsdiploma of ervaring in de administratieve sector.

 ❖  Bereid zijn de hiërarchische structuur van het psychosociaal interventieplan 
(PSIP) te volgen en opdrachten aan te nemen van de V-PSH.

 ❖  De door FOD Volksgezondheid gedefinieerde opleidingen gevolgd 
hebben.

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als V-CIP op te 
kunnen nemen.

 ❖  Beschikken over de nodige communicatievaardigheid.
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Actiekaart verantwoordelijke centraal informatiepunt 
(V-CIP)

Taken
1. Begeef u naar het CIP en maak het onmiddellijk operationeel.

2. Meld uw aankomst in het CIP aan de V-PSH of aan het CC. 

3. Zorg ervoor dat minstens twee mensen worden opgeroepen om u bij te staan.

4. Test de communicatiemiddelen. 

5. Spreek met V-PSH, V-OC, V-OV en V-TIC de wijze van gegevensuitwisseling af.

6. Zodra het CIP operationeel is, meld dit aan de V-PSH.

7. Vraag aan V-PSH:
 - naar welke ziekenhuizen de gewonden werden/worden overgebracht;
 - plaats van het OC en OV.

8. Contacteer de ziekenhuizen, OC en OV en vraag de lijsten door te sturen.

9. Indien nodig stuur een medewerker naar de betreffende ziekenhuizen, OC en/of 
OV.

10. De toestemming van het CC is noodzakelijk voor verspreiding van de info.

11. Zorg voor een goede ondersteuning voor de medewerkers en voorzie bij een 
langere actie voldoende rustpauzes.

12. Het CIP wordt slechts gesloten na akkoord van het CC of de Federaal 
Gezondheidsinspecteur (FGI) via de V-PSH.
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4.6. Actiekaart psychosociaal manager (PSM)

Doel van de functie
De PSM is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de psychosociale 
hulpverlening bij het in werking treden van een psychosociaal interventieplan (PSIP). 

Hij is de adjunct van de Federaal Gezondheidsinspecteur (FGI) voor de psychosociale 
aspecten van discipline 2. 

Plaats
De PSM staat in voor de coördinatie van de psychosociale acties in het coördinatiecomité 
(CC). Hij is het aanspreekpunt van de psychosociale hulpverleners in het CC. 

De PSM kan zich laten vertegenwoordigen. 

Profiel 
De PSM is een federaal ambtenaar van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu.

 ❖  Diploma in de menswetenschappen of uitgebreide ervaring in dit domein.

 ❖  Certificaat inzake medisch rampenmanagement.

 ❖  Relevante ervaring/opleiding in de sector van de psychosociale begeleiding 
van slachtoffers.

 ❖  Kennis van het psychosociale netwerk.
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Actiekaart PSM

Taken 
1. De PSM wordt verwittigd door het eenvormig oproepcentrum (100 – 112) en/of 

door de gezondheidsinspecteur en/of door DSI (conform het PSIP) bij het in werking 
treden van een gemeentelijk of provinciaal nood- en interventieplan en/of  medisch 
interventieplan (MIP). 

2. De PSM verzamelt de eerste informatie (van op afstand) bij: 
 • DSI/SISU en/of plaatselijke psychosociale actoren
 • FGI
 • Dir-Med
 • eenvormig oproepcentrum (100 – 112) 
 • media

3. De PSM organiseert de communicatiekanalen tussen het CC, V-PSH en de diverse 
centra.

4. De PSM ontvangt de gegevens van de V-PSH en geeft die door aan de administra-
tieve overheid. 

5. De PSM geeft de beslissingen en relevante informatie door aan de V-PSH: 
 •  Groen licht voor het transport van de niet-gewonden naar het onthaalcentrum 

als dit nog niet gebeurd is
 • Plaats van de OC, TIC, OV, CIP
 • Opening van een TIC
 • Zoeken naar oplossingen voor diverse hulpvragen 
 • Lijsten van de getroffenen
 • Etc

6. De PSM centraliseert de aangeboden hulp. Afhankelijk van de behoeften (van de 
getroffenen) doet de PSM voorstellen om van dit aanbod gebruik te maken.

7. De PSM adviseert de FGI in zijn beslissing om het OC, TIC, CIP en het OV al dan niet 
te sluiten.

8. De PSM stelt een postcrisis-balans (PCB) op: analyse van de feiten, doelgroepen, 
psychosociale impact, aard van de behoeften, beschikbare en ter beschikking te 
stellen middelen.

9. De PSM stelt aan FGI voor om de psychosociale acties voort te zetten of stop te 
zetten.

10. De PSM zet eventueel de diensten voor psychosociale nazorg (slachtofferhulp, etc.) 
in pre-alarm.

Indien de acties worden voortgezet: 
11. De PSM vraagt aan de administratieve overheid het mandaat om een psychosociaal 

coördinatiecomité (PSCC) bijeen te roepen.
12. De PSM coördineert  het (de) PSCC(‘s), voorgezeten door de administratieve 

overheid, volgens de methode bepaald in het PSIP. 

Indien de acties worden stopgezet: 
13. De PSM stelt aan FGI en aan de administratieve overheid voor om het PSIP af te 

blazen als tegemoet werd gekomen aan de behoeften van de getroffenen. 
14. De PSM kan voorstellen om het PSIP opnieuw in werking te stellen op belangrijke 

momenten in de doorwerking (verjaardag, herdenkingen, gerechtelijk proces, etc.)
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Hoofdstuk 2

Deel II. 
Actiekaarten voor de verantwoordelijken, 
Richtlijnen voor de medewerkers en 
Aandachtspunten voor structuren
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1. Richtlijn eerste psychosociale hulpverlener op het terrein 

Doel van de functie
Eerste opvang van de niet-gewonden, groeperen van de niet-gewonden op het 
rampterrein en transporteren naar het onthaalcentrum.  

Aanstelling
De functie wordt opgenomen door de eerste psychosociale hulpverlener die op het 
rampterrein aankomt.

De aanstelling moet formeel gebeuren door de directeur medische hulpverlening (Dir-
Med) of zijn adjunct na melding van deze persoon aan de commando post-operaties 
(CP-Ops). Door de melding aan de CP-Ops valt deze persoon onder de hiërarchische lijn 
van de Dir-Med.

Profiel
 ❖  Een diploma in de menswetenschappen en/of werkervaring in de 

psychosociale sector 

 ❖  Bereid zijn de hiërarchische structuur van het psychosociaal interventieplan 
(PSIP) te volgen en opdrachten aan te nemen van de verantwoordelijke 
psychosociale hulpverlening (V-PSH)

 ❖  De door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu 
gedefinieerde opleidingen gevolgd hebben

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als eerste 
psychosociale hulpverlener op het terrein op te kunnen nemen

 ❖  Beschikken over de nodige communicatievaardigheid

 ❖  Beschikken over de nodige kennis van de organisatie van de medische 
keten van het medisch interventieplan (MIP) en het PSIP teneinde zich in 
een hiërarchische structuur onder de Dir-Med te kunnen plaatsen.
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Richtlijn eerste psychosociale hulpverlener op het terrein

Taken
LET EERST OP DE EIGEN VEILIGHEID

1. Meld u aan bij de CP-Ops zodat de Dir-Med op de hoogte is van je aanwezigheid

2. Doe de kazuifel psychosociale hulpverlening (PSH) aan en vraag een radio om in 
contact te kunnen komen met CP-Ops en Dir-Med

3. Meld alle acties aan de V-PSH. Vraag aan de Dir-Med hoeveel niet-gewonden er zijn 
en of ze geregistreerd werden via een medische fiche (bvb. METTAG-kaart). Vraag 
tevens of alle niet-gewonden reeds getrieerd werden en of er nog vermisten zijn

4. Maak een inschatting van de situatie

5. Vraag via de CP-Ops aan het coördinatiecomité (CC) om een onthaalcentrum (OC) 
op te richten  

6. Vraag via de CP-Ops aan het CC om het vervoer van de niet-gewonden te regelen

7. Eens de niet-gewonden gegroepeerd zijn, meld dit aan de CP-Ops en aan de 
V-PSH 

8. Overleg met de andere psychosociale hulpverleners op het terrein, zo er meerdere 
aanwezig zouden zijn  

9. Vraag aan de V-PSH versterking indien nodig

10. Eens de niet-gewonden gegroepeerd zijn, vraag aan de CP-Ops toestemming te 
vertrekken. Meld dit aan de V-PSH

11. Scheur van elke METTAG-kaart het rechter hoekje af en geef dit aan de 
verantwoordelijke van discipline 2 in de CP-Ops, vooraleer de niet-gewonden het 
rampterrein verlaten

12. Begeleid de niet-gewonden naar het OC

BookNL.indd   Sec1:54BookNL.indd   Sec1:54 21/12/06   16:49:0921/12/06   16:49:09



Draaiboek Psychosociaal Interventieplan (PSIP) 55

2. Richtlijn medewerker onthaalcentrum (OC)

Doel
De taken van de psychosociale hulpverleners in het onthaalcentrum zijn: 

 ❖  Een antwoord bieden aan essentiële behoeften van getroffenen (bvb. 
veiligheid, comfort, informatie, erkenning, mantelzorg, rituelen, vermijden 
van secundaire victimisatie)

 ❖  De getroffenen onmiddellijk opvangen

 ❖  De getroffenen identificeren (IN en OUT)

 ❖  De primaire behoeften vervullen: voeding, comfort, communicatie met 
verwanten, families verenigen, etc.

 ❖  De door de overheid vrijgegeven informatie verzamelen en doorgeven

 ❖  De eerste emotionele ondersteuning verlenen

 ❖  De getroffenen beschermen tegen inmenging van de media 

 ❖  Detecteren van kwetsbare personen / groepen

 ❖  De behoeften voortdurend opnieuw evalueren

 ❖  Aangeboden hulp verzamelen

Aanstelling 
De psychosociale hulpverleners die in het onthaalcentrum actief zijn, worden aange-
steld door de verantwoordelijke psychosociale hulpverlening (V-PSH). 

Ze krijgen hun taken toegewezen door de verantwoordelijke onthaalcentrum. Deze 
laatste is het rechtstreekse aanspreekpunt van de hulpverleners. 

Profiel
 ❖  Diploma in de menswetenschappen of werkervaring in de psychosociale 

sector

 ❖  Bereid zijn de hiërarchische structuur van het psychosociaal interventieplan 
(PSIP) te volgen en opdrachten aan te nemen van de verantwoordelijke 
onthaalcentrum (V-OC)

 ❖  De door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu 
gedefinieerde opleidingen gevolgd hebben

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als 
psychosociaal medewerker bij de getroffenen te kunnen opnemen tijdens 
een collectieve noodsituatie

Middelen 
 ❖  Registratielijst van de getroffenen

 ❖  Registratielijst van de vermisten

 ❖  Lijst van aangeboden hulp
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3.  Richtlijn medewerker telefooninformatiecentrum (TIC)

Doel
De taken van de medewerkers in het TIC zijn: 

 ❖ Gegevens verzamelen

  - over de identiteit van de vermisten

  - over de aangeboden hulp

 ❖  Deze gegevens doorgeven aan het coördinatiecomité (CC) via de 
verantwoordelijke telefooninformatiecentrum (V-TIC)

 ❖ De door het CC vrijgegeven informatie aan de verwanten bezorgen

 ❖ Een eerste emotionele ondersteuning bieden aan de verwanten

Aanstelling 
De medewerkers die in het TIC werken, worden aangesteld door de verantwoordelijke 
psychosociale hulpverlening (V-PSH). 

Zij krijgen hun taken toegewezen door de V-TIC. Deze laatste is het rechtstreekse 
aanspreekpunt van de medewerkers. 

Profiel
 ❖  Diploma in de menswetenschappen of werkervaring in de psychosociale 

sector of ervaring in het beheer van telefoonoproepen

 ❖  Bereid zijn de hiërarchische structuur van het psychosociaal interventie-
plan (PSIP) te volgen en opdrachten aan te nemen van de verantwoorde-
lijke telefooninformatiecentrum (V-TIC) 

 ❖  De door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu 
gedefinieerde opleidingen gevolgd hebben 

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als medewerker 
in het telefooninformatiecentrum te kunnen opnemen. 

Middelen 
 ❖  Registratielijst van de vermisten

 ❖  Lijst met voorstellen van hulpaanbod
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4. Richtlijn medewerker opvang verwanten (OV)

Doel 
De taken van de psychosociale hulpverleners belast met de opvang van verwanten1 
zijn: 

 ❖  De verwanten opvangen

 ❖  De verwanten en de vermisten registreren 

 ❖  De door de overheid vrijgegeven informatie verzamelen en doorgeven 

 ❖  Een eerste emotionele ondersteuning bieden 

 ❖  De primaire behoeften vervullen

 ❖  De verwanten beschermen tegen inmenging van de media 

 ❖  Detecteren van kwetsbare personen

 ❖  De aangeboden hulp verzamelen

Aanstelling 
De psychosociale hulpverleners belast met de opvang van verwanten worden 
aangesteld door de verantwoordelijke psychosociale hulpverlening (V-PSH). 

Zij krijgen hun taken toegewezen door de V-OV. Deze laatste is het rechtstreekse 
aanspreekpunt van de hulpverleners. 

Profiel
 ❖  Diploma in de menswetenschappen of werkervaring in de psychosociale 

sector

 ❖  Bereid zijn om de hiërarchische structuur van het psychosociaal 
interventieplan (PSIP) te volgen en opdrachten aan te nemen van de V-OV.

 ❖  De door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmi-
lieu gedefinieerde opleidingen gevolgd hebben

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als psycho-
sociaal medewerker voor de opvang van verwanten te kunnen opnemen 
tijdens een collectieve noodsituatie.

Middelen 
 ❖  Registratielijst van de vermisten

 ❖  Lijst met voorstellen van hulpaanbod

1   Verwante = iedere persoon die een aff ectieve band heeft met het slachtoff er.
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5. Richtlijn medewerker - centraal informatiepunt (CIP) 

Doel
De medewerker-CIP verleent zijn/haar medewerking aan de operationalisering, de 
werking en de verdere ontplooiing van het centraal informatiepunt (CIP).

Opgelet: De diverse slachtofferlijsten moeten steeds kunnen doorgegeven worden 
aan het CC. Slechts na toestemming van het coördinatiecomité (CC) kunnen de lijsten 
doorgegeven worden naar het onthaalcentrum (OC), opvang verwanten (OV) en het 
telefooninformatiecentrum (TIC).

Aanstelling
De medewerker-CIP wordt aangesteld door de verantwoordelijke psychosociale 
hulpverlening (V-PSH).

Profiel
 ❖  Een secretariaatsdiploma of ervaring in de administratieve sector

 ❖  Bereid zijn de hiërarchische structuur van het psychosociaal interventie-
plan (PSIP) te volgen en opdrachten te aanvaarden van de V-CIP

 ❖  De door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu 
gedefinieerde opleidingen gevolgd hebben

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als medewer-
ker- CIP op te kunnen nemen

 ❖  Beschikken over de nodige communicatievaardigheid

Middelen
 ❖  Een standaardversie volgens dewelke slachtofferlijsten kunnen opgemaakt 

worden. 
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6.  Richtlijn medewerker centraal informatiepunt (CIP) - 
koerier

Doel
De taken van de medewerker CIP – koerier zijn:

 ❖  Het verzamelen van de lijsten van de getroffenen ter hoogte van de 
ziekenhuizen, onthaalcentrum (OC) en opvang verwanten (OV) om lijsten 
over te brengen naar het centraal informatiepunt (CIP)

 ❖  Nagaan in de ziekenhuizen welke psychosociale actoren actief zijn in de 
ondersteuning van getroffenen en verwanten.

Aanstelling
De verantwoordelijke psychosociale hulpverlening (V-PSH) stelt de medewerker aan. 

Profiel
 ❖  Secretariaatsdiploma of ervaring in de administratieve sector

 ❖  Bereid zijn de hiërarchische structuur van het psychosociaal interventie-
plan (PSIP) te volgen en opdrachten aan te nemen van de verantwoordeli-
jke centraal informatiepunt (V-CIP)

 ❖  De door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu 
gedefinieerde opleidingen gevolgd hebben

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als medewer-
ker CIP op te kunnen nemen

 ❖  Beschikken over de nodige communicatievaardigheid.
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7. Richtlijn medewerker rouwkapel

Doel 
De taken van de psychosociale hulpverleners belast met de ondersteuning van 
familieleden in de rouwkapel zijn: 

 ❖  De familieleden en verwanten1 opvangen

 ❖  Bewaken dat het lichaam op een waardige manier wordt getoond. 

 ❖  Begeleiden bij de laatste groet

 ❖  Informatie geven (persoonlijke spullen, gerechtelijke procedures, etc.)

 ❖  Rekening houden met culturele en religieuze factoren bij de begeleiding 

 ❖  De praktische behoeften van de familieleden (vervoer, logies, etc.) 
doorgeven aan de verantwoordelijke opvang verwanten (V-OV).

Over de plaats van de rouwkapel wordt beslist in het coördinatiecomité (CC). 

Aanstelling 
De psychosociale hulpverleners belast met de ondersteuning van familieleden in de 
rouwkapel, worden aangesteld door de verantwoordelijke psychosociale hulpverlening 
(V- PSH) in overleg met de V-OV.

Het kan gaan om hulpverleners die de verwanten reeds hebben opgevangen in 
afwachting van nieuwe (= hulpverleners opvang verwanten) of andere hulpverleners. 

Gezien het moeilijke, emotionele karakter van deze taak, mogen de psychosociale 
hulpverleners altijd weigeren. De V-PSH zal in dat geval andere psychosociale 
hulpverleners aanstellen en eventueel een beroep doen op externe medewerkers (bvb. 
DSI).

De psychosociale hulpverleners belast met de ondersteuning van familieleden krijgen 
hun taken toegewezen door de verantwoordelijke opvang verwanten. Deze laatste is 
het directe aanspreekpunt van de hulpverleners. 

Profiel
 ❖  Diploma in de menswetenschappen of werkervaring in de psychosociale 

sector

 ❖  Bereid zijn om de hiërarchische structuur van het psychosociaal interven-
tieplan (PSIP) te volgen en opdrachten aan te nemen van de V-OV

 ❖  De door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmi-
lieu gedefinieerde opleidingen gevolgd hebben

 ❖  Door zijn werkgever vrijgesteld kunnen worden om zijn taak als psycho-
sociaal medewerker voor de opvang van verwanten te kunnen opnemen 
tijdens een collectieve noodsituatie.

1   Verwante = iedere persoon die een aff ectieve band heeft met het slachtoff er.
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Hoofdstuk 3

Deel II. 
Actiekaarten voor de verantwoordelijken, 
Richtlijnen voor de medewerkers en 
Aandachtspunten voor structuren
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1. Aandachtspunten voor een onthaalcentrum (OC)

Doel
Een eerste psychosociale opvang bieden aan de niet-gewonden en eventueel 
ooggetuigen die rechtstreeks bij de ramp betrokken waren. 

Communicatie 
 ❖  Ruimte met voldoende aansluitingen voor het elektriciteitsnet

 ❖  Voorzie minstens 2 telefoonlijnen (los van de binnenhuiscentrale) en geef 
deze door aan het coördinatiecomité (CC)

 ❖  Plaats een fax of voorzie een faxtoestel dat binnen het half uur operationeel 
is

 ❖  Voorzie een ruimte waar aansluiting voor televisie is en voorzie een toestel 
dat desgewenst kan aangesloten worden

 ❖  1 pc met internettoegang en printer

 ❖  1 apart lokaal voor de verantwoordelijken

 ❖  Kopieerapparaat

 ❖  Eventueel tv in een lokaal dichtbij.

Plaats 
Het onthaalcentrum bevindt zich in de nabijheid van het rampterrein, op een veilige 
plaats. Het is nodig om in uw gemeente één of meerdere onthaalcentra te voorzien.

Het onthaalcentrum moet aan volgende punten voldoen:

 ❖  bewegwijzering

 ❖  voldoende parking (ook tijdens de werkuren)

 ❖  ruimte voor opvang van een 100-tal personen of leg op voorhand het 
maximaal aantal op te vangen personen voor het centrum vast

 ❖  veilige ruimte (denk aan de opvang van kinderen)

 ❖  goede verwarming

 ❖  tafels en stoelen (standaard of opvouwbaar en vlakbij gestockeerd)

 ❖  EHBO-lokaal

 ❖  sanitair

 ❖  voorzien van een logo zo dit ingevoerd wordt.
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Basisvoorzieningen
Maak afspraken zodat het volgende kan voorzien worden, in functie van de behoeften 
en het uur van de ramp (tijd te rekenen na openen van het onthaalcentrum).

 ❖  Koude drank (niet-alcoholisch)

 ❖  Soep en warme drank

 ❖  Maaltijden (koud of warm)

 ❖  Personeel om voedsel en drank op te halen en naar het onthaalcentrum te 
brengen (GEEN politie of brandweer)

 ❖  Eén of meerdere voertuigen om het voedsel mee te vervoeren (GEEN 
politie- of brandweervoertuig).

Acties voor opvang lange termijn 
Voorzie slaapgelegenheid, voldoende sanitair, kledij. 

Bijkomende aandachtspunten
 ❖  Voor kinderen moet u het volgende voorzien :

  -  afspraken voor het ophalen van verzorgingsmateriaal (pampers...bvb) 
indien nodig. Voorzie hiervoor personeel en een voertuig.

  -  doos of dozen met speelgoed.

 ❖  Voor het medische:

  -  Maak afspraken met lokale artsen en verpleegkundigen om hulp 
te bieden in het onthaalcentrum. Dit personeel mag maar ingezet 
worden mits akkoord van de Federaal Gezondheidsinspecteur (FGI) 
of de directeur medische hulpverlening (Dir-Med) wanneer hij optreedt 
als vertegenwoordiger van de FGI.

Middelen
 ❖  voldoende blanco papier en schrijfgerief (bvb. potlood en gom)

 ❖  standaardformulieren (oplopend genummerd):

  -  Fiches voor de registratie van betrokken personen / vermisten

  -  Gestandaardiseerde lijsten van betrokken personen / vermisten

  -  Lijst met de hulpvragen

ZORG ERVOOR DAT ALLE FINANCIELE AFSPRAKEN OP VOORHAND GEMAAKT EN 
SLUITEND ZIJN EN LEG ZE AAN DE BURGEMEESTER EN DE FGI VOOR.
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2. Aandachtspunten telefooninformatiecentrum (TIC)

Doel
Het TIC is bedoeld om telefonisch informatie te geven aan verwanten van mensen 
die mogelijk betrokken zijn bij een collectieve noodsituatie. Hier worden alle vragen 
verzameld en worden verwanten geïnformeerd op een betrouwbare manier. 

Door een TIC te openen, zullen ook minder mensen zich naar de plaats van een 
collectieve noodsituatie begeven om meer informatie te bekomen. 

Communicatiemiddelen

Telefoonlijn voor de verwanten: 

 ❖  1 nummer

 ❖  Minstens 3 toestellen

 ❖  Cascadesysteem

 ❖  Wachtboodschap

Communicatiemiddelen voor de hulpverleners: 

 ❖  Minstens 1 uitgaande lijn (contact met de verantwoordelijke psychosociale 
hulpverlening (V-PSH), coördinatiecomité (CC), etc.)

 ❖  1 fax (om de fiches/lijsten naar het CIP te sturen en de geverifieerde lijsten 
van het CIP te ontvangen)

 ❖  Een computer met internettoegang en printer

Plaats 
Het TIC moet worden ondergebracht in een aangepaste ruimte: 

 ❖  Op een rustige plaats

 ❖  Voorzie voldoende ruimte zodat de call-takers zich kunnen concentreren

 ❖  Indien mogelijk, dicht bij het CC / centraal informatiepunt (CIP).

De plaats van het TIC moet voorzien zijn in het gemeentelijk nood- en interventieplan. 
Indien de locatie van de collectieve noodsituatie het gebruik van dit eerste TIC 
verhindert, moet een alternatief TIC worden bepaald. 

De openingsmodaliteiten van de ruimtes waar het telefooninformatiecentrum zal 
worden ondergebracht, moeten worden bepaald in het gemeentelijk nood- en 
interventieplan (sleutels beschikbaar bij …).
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Bijkomend materiaal
 ❖  Koptelefoons voor de call-takers

 ❖  Wit bord / grote bladen

 ❖  Stiften voor bord / grote bladen

 ❖  Balpennen

 ❖  Kopieerapparaat

Middelen
 ❖  Fiches voor de registratie van vermisten

 ❖  Gestandaardiseerde lijsten van vermisten

 ❖  Lijsten met voorstellen van hulpaanbod

 ❖  Lijst van nuttige telefoonnummers (CC, lijn voor de media, zelfmoordlijn, 
107, etc.)

ZORG ERVOOR DAT ALLE FINANCIELE AFSPRAKEN OP VOORHAND GEMAAKT EN 
SLUITEND ZIJN EN LEG ZE AAN DE BURGEMEESTER EN DE FGI VOOR.

BookNL.indd   Sec1:72BookNL.indd   Sec1:72 21/12/06   16:49:4021/12/06   16:49:40



Draaiboek Psychosociaal Interventieplan (PSIP) 73

3. Aandachtspunten rouwkapel 

Doel
Aan verwanten de mogelijkheid bieden om een groet te brengen aan en waardig 
afscheid te nemen van het overleden slachtoffer, op een rustige, serene en respectvolle 
manier.

Plaats       
De plaats van de rouwkapel wordt aangeduid door het coördinatiecomité.

De rouwkapel moet aan volgende zaken voldoen:

 ❖  een plaats voor de presentatie van het (de) licha(a)m(en)

 ❖  materiaal om overledenen op te leggen 

 ❖  een plaats om de familie te onthalen

 ❖  parkeergelegenheid

 ❖  Politie: ordehandhaving (eventueel pers op afstand houden) en bewaking

De praktische organisatie wordt gedaan in samenwerking met de begrafenisonderne-
ming (kaarsen, bloemen, rouwregister, etc.)

Bijkomende aandachtspunten
 ❖  De geloofsovertuiging van de nabestaanden

 ❖  De wensen van de nabestaanden: individuele / collectieve groet, aanwezigheid 
van de media, foto overledene, persoonlijke informatie over de overledene, 
muziek, etc.

 ❖  Het onthaal: formeel en correct, in een aparte ruimte, registratie

 ❖  De primaire behoeften van de verwanten (water, sanitair, etc.) 

 ❖  Het protocol wanneer publieke personen een groet willen brengen aan de 
overledenen

 ❖  Het contact en de samenwerking met professionele rouwcentra, funeraria 
begrafenis.

ZORG ERVOOR DAT ALLE FINANCIELE AFSPRAKEN OP VOORHAND GEMAAKT EN 
SLUITEND ZIJN EN LEG ZE AAN DE BURGEMEESTER EN DE FGI VOOR.
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4. Aandachtspunten centraal informatiepunt (CIP)

Doel
Het punt waar de slachtofferlijsten worden verzameld, verwerkt en verspreid:

 ❖  algemene alfabetische lijst van alle getroffenen

 ❖  lijst van de gewonden (met vermelding van ziekenhuis)

 ❖  lijst van de niet - gewonden (mensen die verblijven in het onthaalcen-
trum)

 ❖  lijst van vermisten

 ❖  lijst van de overledenen

 ❖  lijst van verwanten.

Communicatiemiddelen
 ❖  Voldoende telefoonlijnen (binnenkomende én uitgaande)

 ❖  Minimum 1 fax

 ❖  Computer met toegang tot het internet en een printer.

Plaats
Het CIP moet worden ondergebracht in een aangepaste ruimte:

 ❖  Op een rustige plaats 

 ❖  Voldoende ruimte zodat men zich kan concentreren gezien het belang van 
de juistheid van de slachtofferlijsten

 ❖  Dicht bij het coördinatiecomité (CC), indien mogelijk: Op die manier wordt 
er geen tijd verloren bij de doorstroming van de lijsten.

De plaats van het CIP moet voorzien zijn in het gemeentelijk nood- en interventieplan.  
Indien de collectieve noodsituatie het gebruik van dit CIP verhindert, moet een 
alternatief  CIP worden bepaald door het CC.

De modaliteiten van opening van het CIP moeten bepaald worden in het gemeentelijk 
nood- en interventieplan (plaats en beschikbaarheid van de sleutels, etc.)

Extra materiaal
 ❖  Wit bord, grote bladen (flip-over), stiften

 ❖  Balpennen, potloden en gom

 ❖  Kopieerapparaat.
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Middelen
 ❖  Fiches voor de registratie van getroffenen (gewonden, niet-gewonden, 

overledenen en vermisten)

 ❖  Gestandaardiseerde lijsten van getroffenen (gewonden, niet-gewonden, 
overledenen en vermisten) 

 ❖  Lijst van nuttige telefoon- en faxnummers:

 - coördinatiecomité

 - onthaalcentrum

 - opvang verwanten 

 - telefooninformatiecentrum

 - verantwoordelijke psychosociale hulpverlening

 - diensten Spoed van de ziekenhuizen

 - een nummer waarnaar de media kan doorverwezen worden.

ZORG ERVOOR DAT ALLE FINANCIELE AFSPRAKEN OP VOORHAND GEMAAKT EN 
SLUITEND ZIJN EN LEG ZE AAN DE BURGEMEESTER EN DE FGI VOOR.
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5. Aandachtspunten postcrisis-balans (PCB)

Doel 
De postcrisis-balans is een middel om de informatie die door de psychosociaal manager 
werd verzameld (bij psychosociale actoren, andere disciplines, media, etc.) na een 
collectieve noodsituatie samen te vatten en te analyseren. 

Aan de hand van de PCB wordt een eerste analyse gemaakt van de:

 ❖  doelgroepen, 

 ❖  psychosociale impact, 

 ❖  aard van de behoeften, 

 ❖  urgentiegraad ervan,

 ❖  beschikbare en ter beschikking te stellen middelen (PSCC).

Met de PCB kan de psychosociaal manager (PSM) evalueren of het psychosociaal 
interventieplan (PSIP) verder ontplooid moet worden. Op basis van deze analyse 
zal de PSM aan de Federaal Gezondheidsinspecteur (FGI) voorstellen om het PSIP te 
beëindigen of, integendeel, verder te zetten.

Timing 
De PCB wordt opgesteld na de acute fase. De balans kan ook worden opgesteld binnen 
24 uur als de onmiddellijke acties niet zijn afgerond, om over een eerste balans te 
beschikken. 

Standaardmodel

1. Objectieve beschrijving van het incident

 ❖  Wat?

 ❖  Waar?

 ❖  Wanneer? 

 ❖  Waarom?

 ❖  Type, aantal en evacuatie van de slachtoffers?
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2. Doelgroepen

 ❖  Primaire getroffenen

  - Doden

  - Gewonden (zwaar, licht)

  - Niet-gewonden

  - Getuigen 

  - Vermisten 

 ❖  Secundaire getroffenen

  - Verwanten, collega’s, buren

 ❖  Tertiaire getroffenen

  - Hulpverleners

  - Verantwoordelijken 

  - Media

  - Psychosociale hulpverleners

  - Sociale groepen

  - Bevolking 

3. Analyse per doelgroep

Doelgroep Behoeften Middelen
Ondernomen 

acties
Toekomstige 

acties
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6.  Aandachtspunten psychosociaal coördinatiecomité 
(PSCC)

Doel
In het psychosociaal coördinatiecomité worden acties rond psychosociale nazorg 
gecoördineerd en geëvalueerd.

Het PSCC bestaat uit de lokale en gespecialiseerde actoren die een antwoord kunnen 
bieden op de psychosociale behoeften van de getroffenen op middellange en lange 
termijn. 

Het PSCC wordt opgestart en gecoördineerd door de psychosociaal manager (PSM), 
onder het mandaat van de administratieve overheid en de Federaal Gezondheidsin-
specteur (FGI). 

Timing
Het psychosociaal coördinatiecomité wordt idealiter geïnstalleerd enkele dagen na de 
opmaak van de postcrisis-balans (PCB). 

Het comité komt regelmatig samen zolang een coördinatie van de psychosociale acties 
vereist is.

Samenstelling 
De samenstelling van het PSCC is gebaseerd op de PCB en op de beschikbaarheid van 
de hulpverleners om deel te nemen aan de evaluatie van en/of te beantwoorden aan 
de psychosociale behoeften. Het Comité is minstens samengesteld uit de volgende 
actoren: de administratieve overheid, de FGI, de PSM, psychosociale actoren actief op 
het terrein. 

De deelnemers van het PSCC variëren naargelang de behoeften van de getroffenen 
(materieel, juridisch, psychologisch, sociaal…).

Methodologie in 8 stappen
 1. Beschrijving van de gebeurtenis,

 2. Identificatie van de doelgroepen,

 3. Inschatting van de psychosociale impact,

 4. Evaluatie van de behoeften,

 5. Uitwerking van de interventiestrategieën,

 6.  Evaluatie van de capaciteit van de lokale structuren om te beantwoorden 
aan de behoeften,

 7. Evaluatie van de acties,

 8. Nieuwe evaluatie van de behoeften (stappen 4 tot 7 hernemen). 
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7. Aandachtspunten informatiebijeenkomst 

Doel 
 ❖  Het informeren van de getroffenen over het incident, de eerste acties die 

werden genomen en de voor hen relevante regelingen of initiatieven (bvb. 
een regeling van de verzekering).

 ❖  De kans bieden aan de getroffenen om vragen te stellen aan een forum 
waarin een aantal experts aanwezig zijn.

 ❖  Het bieden van een informeel moment waarin getroffenen met elkaar 
kunnen praten en informatie uitwisselen.

Praktische organisatie
 ❖  Wat voorzien?

   - Datum en locatie
   - Parkeergelegenheid
   - Toegankelijkheid van de lokalen
   - Catering: drank en eventueel hapje
   - Stoelen en tafels
   - Een moderator
   - Uitnodiging voor de sprekers

 ❖  Een uitnodiging sturen naar de getroffenen

   -  Uitnodigingen vanuit een morele autoriteit, bvb. de burgemeester, de 
gouverneur, de Federaal Gezondheidsinspecteur

   - Persoon en telefoonnummer voor inlichtingen
   - Inschrijvingsstrook

 ❖  Zaal klaarzetten

 ❖  Gepaste inrichting van de zaal (bvb. bloemen op tafel)

 ❖  Naamkaartjes maken voor de aanwezigen (sprekers + getroffenen)

 ❖  Aanwezigheidslijst

 ❖  Het briefen van de sprekers

 ❖  Wand met informatie, foto’s

 ❖  Het maken van een informatiemap 

 ❖  Noteren van de vragen en problemen van getroffenen tijdens de 
informatiebijeenkomst.

Inhoudelijke organisatie
 ❖  Agenda van de bijeenkomst bepalen: kan in het psychosociaal coördinatie-

comité, kan ook met een beperkte werkgroep (bvb. psychosociaal mana-
ger, Slachtofferhulp en Rode Kruis)

 ❖  Wie uitnodigen?
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   -  Autoriteiten (FOD Volksgezondheid, gouverneur, burgemeester, etc.)
   -  Organisaties (bv. reisagentschap, school, etc.)
   -  Experten (bv. verzekeringen, slachtofferhulp, etc.)
   -  Hulpverleners (Rode Kruis, brandweer, politie, etc.)
   -  Directe getroffenen (mensen die het incident rechtstreeks hebben 

meegemaakt)
   -  Indirecte getroffenen (families van de overledenen, families van de directe 

getroffenen, het getroffen bedrijf of organisatie).

Opmerking : de organisaties en hulpverleners die worden uitgenodigd verschillen van 
ramp tot ramp.

Verloop van de bijeenkomst
 ❖  Onthaal

   -  Registratie
   -  Afgifte informatiemap
   -  Aanbieden van drankje

 ❖  Formeel gedeelte

   -  Verwelkoming
   -  Ritueelmoment voor de overledenen
   -  Moderator die het verloop van de bijeenkomst schetst en de sprekers 

voorstelt :
    •  Beschrijving van de gebeurtenis en eerste acties op het terrein
    •  Psychosociale acties
    •  Informatie over het doorwerkingsproces
    •  Informatie over verzekeringen
    •  En verder, op basis van de specifieke ramp en de noden van de 

getroffene
   -  Eventueel panelgesprek: experten antwoorden op vragen van de 

getroffenen

 ❖  Informeel gedeelte

   -  Contacten leggen met lotgenoten
   -  Individuele vragen stellen aan de experten
   -  Praten met de hulpverleners

 ❖  Afsluitmoment

Bijkomende aandachtspunten
 ❖  Programma voor kinderen

 ❖  Zorgen voor een psychosociale omkadering voor mensen die het moeilijk 
krijgen

 ❖  Op voorhand afspraken maken met de media

Timing
De ideale timing is 2 à 3 weken na de ramp. 

Informatiebijeenkomsten kunnen meerdere keren in de tijd worden georganiseerd als 
blijkt dat hiervoor behoefte bestaat. 
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8.  Aandachtspunten informatie- en adviescentrum (IAC) 

Doel
Een IAC is een centrale plaats waar slachtoffers, nabestaanden, hulpverleners en andere 
getroffenen bij de ramp antwoord kunnen krijgen op hun vragen en een luisterend oor 
vinden voor hun zorgen naar aanleiding van de ramp. Het is een één-loket-organisatie 
die getroffenen informeert en adviseert, die faciliteert en coördineert. 

Plaats
De plaats van een IAC wordt bepaald door het psychosociaal coördinatiecomité (PSCC) 
in samenspraak met de administratieve overheid. Het IAC moet voldoen aan volgende 
zaken:

 ❖ Goede bereikbaarheid, bewegwijzering

 ❖ Parkeergelegenheid

 ❖ Toegankelijk zijn voor iedereen (minder mobiele personen)

 ❖ Toegankelijk zijn buiten de kantooruren

Praktische organisatie
 ❖ Communicatiemiddelen:

   - telefoon
   - fax
   - pc met internet en printer

 ❖ Middelen: 

   - kopieerapparaat
   - wit bord met stiften
   - kaften
   - papier en stylo

 ❖ Menselijke middelen:

   - psychosociale hulpverleners
   - administratieve ondersteuning

 ❖ Onthaal:

   - ontvangstruimte
   - bezoekerslokaal (rustig, garantie van confidentialiteit) 
   - minimum comfort: stoelen, drank, sanitair, etc.
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Werkmethode
De modaliteiten van het IAC worden bepaald in het PSCC. Deze kunnen variëren in 
functie van de ramp en van de behoeften van de getroffenen.

 ❖  Bevordering van een laagdrempelige dienstverlening door

  -  de getroffenen voldoende te informeren over de diensten en werking van 
het IAC, bvb. door een brief, website van de gemeente of de provincie, 
de media, etc.

  -  te vermelden dat de diensten van het IAC gratis zijn.
  -  het IAC ook buiten de kantooruren open te houden (bvb. een aantal 

avonden van 18 tot 21 u, afhankelijk van de noodzaak die zich ad hoc 
stelt).

  -  duidelijk te afficheren aan het gebouw waar het IAC wordt ingericht.

 ❖  Regelmatige briefing van het personeel

 ❖  Overlegmomenten om de vragen en problemen van de getroffenen te 
bespreken

 ❖  Onderhouden van contacten met betrokken organisaties en hulp-
verleningsdiensten
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