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Voorwoord

De gevolgen van de brand op 12 juli 2002 in de Jupiterstraat in Roermond waren
ingrijpend. Gelukkig doen dergelijke drama’s zich zelden voor. Er was met name voor
de Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg voldoende reden deze gebeurtenis en
met name de wijze waarop na deze gebeurtenis was opgetreden te evalueren. De
sector is relatief nieuw en de sectie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen (GHOR) heeft nog weinig ervaring met dergelijke kritieke situaties. Plannen
zijn nog in ontwikkeling en de organisatie is bezig aan de opbouw van de gehele
geneeskundige keten, waaronder de psychosociale hulpverlening (PSH). Een evaluatie
zou de GHOR en de sector mogelijk weer enkele stappen vooruit kunnen brengen.

De gemeente Roermond was uiteraard ook betrokken bij de gebeurtenissen in de
Jupiterstraat en ondersteunde het idee van een dergelijke onafhankelijke evaluatie.

Wij willen hier al diegenen bedanken die ons in staat stelden in een betrekkelijk korte
tijd deze evaluatie te realiseren. Dat zijn op de eerste plaats alle respondenten die tijd
voor ons vrijmaakten en degenen die  al deze afspraken voor ons organiseerden: mw.
Gerritsen bij de gemeente Roermond en mw. Dael bij de sector Veiligheid. Daarnaast
zijn wij dank verschuldigd aan Gerard IJff (wethouder gemeente Roermond) en Anne-
Marie Niekamp (Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg) die, namens de twee
opdrachtgevers, in hun rol als begeleiders ons zowel kritisch volgde als stimuleerden
om de vaart er in te houden. De besprekingen verliepen steeds in een prima sfeer. Ook
mw. Dijkstra van de politie Limburg-Noord danken wij voor de bereidheid mee te lezen
en de concepten van commentaar te voorzien.

Wij hopen met deze evaluatie de gestelde vragen naar tevredenheid te hebben
beantwoord. Tegelijkertijd denken wij voor de gemeente, de regio maar ook daarbuiten
zaken aan te dragen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de
rampenbeheersing en –hulpverlening.

Menno van Duin
Marco Zannoni

Den Haag december 2002
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Hoofdstuk 1 Introductie

1.  Inleiding

In de nacht van 11 op 12 juli 2002 wordt de Roermondse wijk de Sterrenberg
opgeschrikt door een felle brand in een woonhuis in de Jupiterstraat. Bij de brand
komen zes kinderen uit hetzelfde gezin om het leven en raakt de moeder van de
kinderen dusdanig gewond dat zij moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Een
zevende kind logeert tijdens de ‘ongeluksnacht’ bij haar tante en overleeft het drama.
De vader van de kinderen wordt kort na de brand aangehouden.

De gebeurtenissen in de Jupiterstraat maken veel emoties los onder de inwoners van
de Sterrenberg, maar ook ver hierbuiten. Roermond is - in de woorden van de
burgemeester - een “stad in rouw”. In de dagen na de brand bieden de gemeente en
de verschillende hulpverlenende instanties direct- en indirect betrokkenen
psychosociale hulp en begeleiding.

Op 12 juli heeft de Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) namens de Sector
Veiligheid van de getroffen regio (GHOR en brandweer Noord en Midden Limburg)
contact opgenomen met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.1 De
volgende dag verzoekt de RGF het COT namens de Sector Veiligheid een
evaluatievoorstel op te stellen. Het bestuur van de gemeente Roermond heeft
vervolgens te kennen gegeven hieraan deel te nemen en samen met de Sector
Veiligheid op te treden als opdrachtgever. De evaluatie moet inzicht bieden in het
verloop van de alarmering, de opschaling en de (psychosociale) hulpverlening met
betrekking tot de brand alsmede de verschillende gemeentelijke processen. Het
primaire doel van de evaluatie is het formuleren van leerpunten ter voorbereiding op
mogelijke toekomstige incidenten en ongevallen. De evaluatie betreft in principe de
periode vanaf de eerste (rook)melding tot en met het uitkomen van dit rapport.

1.2 Interpretatie en doel van de evaluatie

Het COT heeft in het verleden vele malen onafhankelijk onderzoek verricht naar
verschillende typen verstoringen, crises en rampen. Het COT  is gevraagd een
evaluatie uit te voeren naar de brand in Roermond ter ondersteuning van het
leerproces van met name de Sector Veiligheid en de gemeente Roermond. De
evaluatie betreft een beschrijving, analyse en beoordeling van de feiten rondom de
alarmering, de opschaling en de hulpverlening met betrekking tot de brand. De
evaluatie richt zich daarmee primair op repressie (acute fase) en op de nafase. De
focus ligt primair op het niveau van de organisatie met aandacht voor informatie- en
besluitvormingsprocessen.

Op basis van de onderzoeksresultaten (beschrijving, analyse, beoordeling) formuleert
het COT in dit rapport een aantal lessen. Allereerst hebben deze lessen betrekking op
de specifieke situatie en institutionele constellatie in Roermond. De onderzoekers
richten zich op mogelijke verbeterpunten en ontwikkelingsrichtingen op het niveau van
de organisatie. Dergelijke lessen en verbeterpunten kunnen allereerst bijdragen aan
een adequate voorbereiding op soortgelijke toekomstige gebeurtenissen. Tevens
kunnen lessen en verbeterpunten bijdragen aan de voorbereiding op grootschaliger
                                                          
1 Hierna: COT
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rampen waarbij een groot deel van de bij de brand betrokken instanties ook een rol zal
kunnen en moeten spelen.

Het betreft hier echter niet alleen lessen voor de gemeente Roermond en de Sector
Veiligheid van de regio Noord- en Midden-Limburg, maar mogelijk ook breder voor heel
Nederland. De brand en met name de gevolgen van de brand bevinden zich op een
continuüm met aan het ene uiteinde de ‘normale’ spoedeisende hulp en aan het
andere uiteinde de geneeskundige hulp bij rampen en zware ongevallen. De grote
variëteit aan tussenliggende incidenten zorgt voor een relatief ‘grijs gebied’. De
hulpverlening in Roermond na de brand heeft het karakter van spoedeisende
maatschappelijke hulpverlening als equivalent van de spoedeisende medische
hulpverlening. De voorliggende COT evaluatie kan een bijdrage leveren aan het leren
van dergelijke buitengewone incidenten met zowel een geneeskundige als een
maatschappelijke component.

1.3 Organisatie

De Sector Veiligheid van de regio Noord en Midden Limburg en de gemeente
Roermond treden gezamenlijk op als opdrachtgever voor de evaluatie. Aanvullend op
de contacten tussen COT en opdrachtgevers is een begeleidingscommissie gevormd
bestaande uit vertegenwoordigers van de Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg,
de gemeente Roermond en de politie Limburg-Noord.2 De rol van de
begeleidingscommissie is de producten van de onderzoekers van inhoudelijk
commentaar te voorzien. De eindverantwoordelijkheid voor het rapport ligt bij het COT.
De commissie is in totaal vijf maal bijeengeweest.

1.4 Methoden van onderzoek

De basis voor de evaluatie wordt gevormd door een analyse van de bij de betrokken
organisaties aanwezige schriftelijke bronnen. Het betreft hier onder meer draaiboeken,
planvorming, verslagen van de betrokken meldkamer(s), eventuele interne evaluaties
en persoonlijke logboeken. Ook hebben wij de berichtgeving in de verschillende media
intensief gevolgd. Een duidelijke handicap in dit verband betreft de afwezigheid van
verslaglegging bij enkele relevante fora zoals het brede crisisoverleg onder leiding van
de gemeente Roermond alsmede de eerste afspraken tussen de hulpverlenende
instanties. Dit heeft de reconstructie en de evaluatie gehinderd.

In het kader van de evaluatie hebben de onderzoekers met ruim dertig
vertegenwoordigers van de verschillende betrokken organisaties en diensten
gesproken. Een overzicht van de verschillende categorieën respondenten is als bijlage
toegevoegd aan deze rapportage. De interviews hadden een open of semi-
gestructureerd karakter. Uiteindelijk is de rapportage vooral op basis van deze
gesprekken tot stand gekomen.

Voor het uitvoeren van de evaluatie is verder gebruik gemaakt van relevante
wetenschappelijke en vakliteratuur en de eigen (COT) onderzoekservaring met

                                                          
2 Hierna: politie
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betrekking tot de geneeskundige hulpverlening (met name op het gebied van de
GHOR), de nazorg bij rampen (Enschede, Volendam) en andere relevante terreinen.3

Tenslotte hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van directe observatie en zijn zij
aanwezig geweest bij de herdenkingsdienst op 14 juli in de Thomaskerk en bij de
uitvaartdienst op 19 juli in de Heilig Hart kerk. Op beide dagen hebben de
onderzoekers ook een bezoek gebracht aan sporthal de Donderberg, zowel
voorafgaand aan, als na afloop van de plechtigheden. Tijdens deze bezoeken hebben
zij korte gesprekken gevoerd met aanwezige hulpverleners en vertegenwoordigers van
de gemeente Roermond.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven wij de gebeurtenissen vanaf de eerste brandmelding op 12
juli tot en met activiteiten in het kader van de nazorg tot eind september. Deze
beschrijving is niet uitputtend maar geeft wel een beeld van de meest relevante
gebeurtenissen en ontwikkelingen. De focus ligt hierbij op enkele thema’s die met
name betrekking hebben op de alarmering, opschaling, psychosociale nazorg en de
gemeentelijke processen. In de beschrijving wordt echter ook stil gestaan bij
activiteiten van derden zoals de politie en de pastoor wanneer dit relevant is voor de
onderscheiden thema’s. Binnen elk van de thema’s worden de gebeurtenissen en
ontwikkelingen chronologisch beschreven.

De beschrijving in hoofdstuk 2 vormt de basis voor de analyse is hoofdstuk 3. In dit
hoofdstuk plaatsen wij de gebeurtenissen en ontwikkelingen in een breder perspectief
en worden enkele thema’s verder uitgediept. Hierbij trachten wij zoveel mogelijk de
achtergrond, de verschillende gemaakte afwegingen, de eventuele voor- en nadelen en
enkele alternatieve keuzes te bespreken in relatie tot de beschreven gebeurtenissen
en ontwikkelingen.

In hoofdstuk 4 formuleren wij enkele lessen op basis van de beschrijving in hoofdstuk 2
en de analyses in hoofdstuk 3. Deze conclusies hebben niet zozeer het karakter van
een oordeel in termen van goed of fout. De conclusies vormen het fundament voor de
aanbevelingen die in feite dienen als een agenda voor de middellange termijn.

                                                          
3 Het betreft hier onder meer het onderzoek naar het overheidsoptreden met betrekking tot de
ongeregeldheden in Den Bosch in 2001 en  een drugsanalyse van de Rotterdamse Millinxbuurt.
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van de gebeurtenissen

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven wij de gebeurtenissen vanaf de eerste brandmelding om
2.48 uur op 12 juli 2002 tot en met activiteiten in het kader van de nazorg tot en met
eind september. In de beschrijving wordt een fasering aangehouden die telkens
correspondeert met belangrijke wijzigingen in de situatie. Wij onderscheiden in totaal
zes fasen (zie tabel 1). Elk van deze fasen wordt apart besproken. In de beschrijving
van de fasen 1 en 2 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de verschillende
ontwikkelingen, terwijl dit in de andere fasen wat meer op hoofdlijnen gebeurt.

Tabel 1 Fasering beschrijving en analyse brand Roermond

Fase 0: de relevante ontwikkelingen voordat de brandmelding binnenkomt
Fase 1: de eerste uren
Fase 2: de periode van vrijdagochtend tot en met de herdenkingsdienst op zondag
Fase 3: de periode vanaf de herdenkingsdienst tot en met de begrafenisdienst
Fase 4: de periode van de begrafenisdienst tot en met het afstemmingsoverleg op 16 augustus
Fase 5: de periode na 16 augustus

De reconstructie van de gebeurtenissen is gebaseerd op de door betrokken instanties
en diensten beschikbaar gestelde informatie en op gesprekken met respondenten.
Alleen wanneer passages zijn gebaseerd op schriftelijke bronnen wordt hiernaar in een
voetnoot verwezen.

2.2 Fase 0: De gebeurtenissen eerder op de avond

In Noord- en Midden-Limburg kent men sinds 15 november 2001 een gecolokeerde
meldkamer. Op deze datum heeft er een dubbele fusie plaatsgevonden. De RAC/CPA
meldkamer van Noord-Limburg en de RAC/CPA meldkamer van Midden-Limburg zijn
samengebracht in een meldkamer onder de verantwoordelijkheid van de Sector Noord-
en Midden-Limburg. Deze gefuseerde meldkamer is gevestigd bij de regio politie
Limburg-Noord in Venlo. De meldkamer van de politie was reeds in deze ruimte
gevestigd. Vanaf 15 november is er daarmee ook sprake van een gecolokeerde
meldkamer van politie en RAC/CPA. Dat betekent feitelijk dat de PMK (politie), CPA
(ambulancezorg) en RAC (brandweer) in een en dezelfde ruimte zijn gehuisvest. Wel
vindt de aansturing van de centralisten nog plaats vanuit de afzonderlijke diensten. De
politie Limburg-Noord stuurt de politiecentralisten aan en de Sector Veiligheid de
RAC/CPA-centralisten.

In de avond van 12 juli 2002 waren er vijf centralisten aan het werk. Drie van de politie
en twee voor de RAC/CPA. Een van de twee RAC/CPA-centralisten was al een groot
aantal jaren centraliste bij de meldkamer met alle benodigde papieren (ook voor de
geneeskundige taken); de ander was (en is) verpleegkundige en een half jaar
werkzaam op de meldkamer. De RAC/CPA meldkamer had in deze periode te maken
met een onderbezetting in verband met vacatures, ziekte en vakantie.

Op de avond en nacht van het drama in de Jupiterstraat was er verschillende malen
contact met de vader van het gezin (hierna: de melder). Regelmatig belde hij met de
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politie om zodoende te trachten de politie ter plaatse te krijgen.4 Omstreeks 01.05 uur
belde hij met de politie om melding te maken van onenigheid tussen hem en zijn
partner. De beller had op dat moment de woning verlaten en nu was hem door zijn
partner de toegang tot de woning ontzegd. De centralisten maakten op dat moment de
afweging om geen directe politie-inzet te verrichten maar de melder door te verwijzen
naar het politiebureau in Roermond. De melder gaf hierop aan geen gebruik te maken
van deze mogelijkheid. Na dit gesprek belde de melder nog enkele malen met de
meldkamer van de politie regio Limburg-Noord ‘waarbij de melder steeds dwingender
de onmiddellijke inzet van de politie’ eiste.5  In de loop van de nacht deed de melder
een anonieme melding van een vechtpartij aan de Jupiterstraat te Roermond. De
centralist herkende de melder en de melder gaf toen ook toe dat het een valse melding
betrof. De meldingen hebben uiteindelijk niet geleid tot daadwerkelijke inzet. 6 In totaal
belde de melder zes maal met de politie. De melder belde vanuit drie verschillende
locaties en telkens vanuit een telefooncel. De toon van de melder werd in de loop van
de nacht steeds dreigender.

Mede omdat de achternaam van de betreffende man (de melder) een bepaalde
associatie opriep voor de RAC/CPA-centraliste waren ook de twee RAC/CPA-
centralisten op de hoogte van het contact met de politie.

2.3 Fase 1: De eerste uren

De meldkamer
Nadat hij eerder op de avond enkele malen had gebeld met de politie nam de melder
om 02.48 uur7 contact op met de RAC/CPA. Hij meldde dat er rook kwam uit de
berging van een huis aan de Jupiterstraat nummer 42. De beller maakte hierbij een
aangeschoten of zelfs dronken indruk. Het hele gesprek is hieronder uitgeschreven:

(…)Goedemorgen  u spreekt met de brandweer
Goedendag met mijnheer G….
Hallo
Hallo. Ik heb zojuist de Jupiterstraat 42 het rookt daar …
En op welk adres woont u?
Jupiterstraat 42
Jupiterstraat 42 in Roermond
Ja
En is dat in een flat of in een gewoon woonhuis?
Gewoon, gewoon woonhuis
Enne wat rookt er precies
Nou het houden, het hokgedeelte zal ik maar zeggen waar de fiets..
Eh
Waar de wasautomaat en zoiets staat
Eeh, de berging?
En onder de berging
Ja en uw telefoonnummer, zou ik dat nog heel even mogen

                                                          
4 De hierna volgende passage is gebaseerd op door de politie in een brief aan het COT verschafte
informatie. De onderzoekers konden niet zelf de opnamen van de politiemeldkamer beluisteren. De
volgende passage is daarmee gebaseerd op secundaire bronnen.
5 Brief van de politie Limburg-Noord aan het COT, ontvangen op 9 september 2002
6 Intern onderzoek door de politie heeft uitgewezen dat de behandeling van de meldingen conform de
geldende richtlijnen voor directe politie-inzet is verlopen.
7 De in deze paragraaf gehanteerde tijden zijn de tijden van de RAC/CPA meldkamer. Tussen de feitelijke
acties van de centralisten (bijvoorbeeld alarmeren) en de registratie op de band van de RAC/CPA zit een
beperkte vertraging van enkele tientallen seconden.
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Ja, ik sta in een telefooncel
In een telefooncel, nou is prima, ik zal even iemand laten kijken
Prima dat zou heel snel zijn
En uw naam is?
Mijnheer G…..
Is prima
Ja, dag

Na dit gesprek liep de centraliste naar haar collega’s van de politie en overlegde met
hen over de vraag hoe serieus deze melding moest worden genomen. Zij vroeg hen
ook of de politie al actie had ondernomen op de eerdere meldingen. Dit was nog niet
gebeurd, maar nu zou er iemand naartoe worden gestuurd, zo gaf de politie aan.

Enkele minuten na de eerste melding (02.53 uur) belde de man opnieuw. Hij klonk nu
heel anders. Met een overslaande stem, half huilend, vroeg hij opnieuw om de
brandweer en gaf hij aan dat het hele huis in de brand stond. De centraliste gaf aan dat
de man al de hele nacht aan het bellen was, waarop de man half snikkend aangaf dat
het nu echt was en dat hij een ‘”fout” had gemaakt. De centraliste onderbreekt (tijdelijk)
het gesprek en alarmeert rond 02.55 uur de brandweer.8 Hierna pakte zij het gesprek
weer op en gaf zij aan dat de brandweer onderweg was. Haar collega kreeg vlak
daarvoor een andere melding binnen over een uitslaande brand in de Jupiterstraat.
Deze melding kwam van een buurtbewoonster.

Ook de politiecentralisten konden deze tweede melding horen. Na het gesprek met de
RAC/CPA-centraliste was er door de politie nog geen directe actie ondernomen. Na het
horen van de tweede melding ondernam de politiecentralist direct actie. Vanaf 02.56
uur trachtte de politiecentralist met spoed een beschikbare politiewagen op te roepen.
Dit lukte om 02:57 uur waarna de eerste politiewagen ter plaatse ging.

Tabel 2 Overzicht meldingen (RAC/CPA centrale) en opschaling brandweer eerste
uur9

Tijdstip Betreft
02.48 Melding rook door duidelijk door drank beïnvloede beller
02:53 Tweede melding door zelfde beller: hele huis brandt
02.55 Melding door buurvrouw (centralist 2): uitslaande brand
02:55 Brandweer gealarmeerd
02.56 Andere buurtbewoonster doet brandmelding
02:57 Eerste brandweerwagen (tankautospuit) rukt uit (842)
02:58 Kazernebezetting
03:00 Eerste brandweerwagen ter plaatse (842)
03.00 Bevelvoerder ter plaatse geeft middelbrand
03:03 Midden alarm
03:05 De Officier van Dienst (OvD) (891) is uitgerukt
03:06 Tweede tankautospuit (841) uitgerukt
03:07 Verzoek om uitruk hoogwerker
03:09 Hoogwerker (851) uitgerukt, tweede tankautospuit (841) ter plaatse10

03:12 Hoogwerker (851) ter plaatse
                                                          
8 Dit tijdstip is afkomstig uit het brandrapport van de RAC/CPA alarmcentrale. De melding komt om
02:56:04 terug op de geluidsband van de RAC/CPA. De daadwerkelijke alarmering heeft op dat moment
reeds plaatsgevonden.
9 De in deze tabel gehanteerde tijden zijn afkomstig uit het brandrapport van de RAC/CPA meldkamer,
tenzij anders aangegeven.
10 Dit tijdstip komt niet uit het brandrapport maar is afkomstig van de geluidsband en klok van de RAC/CPA
meldkamer.
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03:16 OvD (891) ter plaatse
03:30 872 uitgerukt (aanvoer materieel)
03:39 Derde tankautospuit (845) uitgerukt ter aflossing
03:42 Derde tankautospuit (845) ter plaatse

Vanaf dat moment kregen de twee centralisten tot ongeveer zes uur ’s ochtends meer
dan honderd berichten te verwerken. Eerst waren er de berichten van omwonenden die
meldden dat er brand was waarna brandweer, ambulances en politie naar de
Jupiterstraat werden gedirigeerd. Vervolgens werden verschillende leidinggevenden
(waaronder de Officier van Dienst (OvD), Hoofd Officier van Dienst (HOvD), de Hoofd
Sectie GHOR (HS-GHOR) gealarmeerd en geïnformeerd. Vele instanties moesten die
nacht gealarmeerd en geïnformeerd worden (ziekenhuizen, de burgemeester,
leidinggevenden, de woningbouwvereniging, Salvage en vele anderen). Daarnaast was
er met grote regelmaat contact met hulpverleners en leidinggevenden ter plaatse die
korte impressies doorgaven en zonodig verzochten om materieel en mensen.

De brandbestrijding en acute hulpverlening.
Om 02.57 uur11 vertrok de eerste brandweerauto (TS 842) van de kazerne in
Roermond naar de Jupiterstraat. Onderweg kreeg de bevelvoerder te horen dat er in
het huis naast een moeder mogelijk zeven kinderen aanwezig konden zijn. Om 02.58
uur kwam het bericht kazernebezetting. De eerste tankautospuit arriveerde om 03.00
uur bij de brand waarvan op dat moment de vlammen uit de woning sloegen. De
bevelvoerder voerde een eerste verkenning uit terwijl de eerste ploeg van twee man
zich gereed maakte om de woning te betreden. Bij de woning trof men beneden de
moeder aan die, naar later bleek, naar beneden was gesprongen. Tevens zag men een
kind, luid schreeuwend, uit het raam hangen. De bevelvoerder ter plaatse gaf vrijwel
onmiddellijk na aankomst middelbrand. De Officier van Dienst had inmiddels contact
gehad met de RAC/CPA meldkamer en besloot ter plaatse te gaan.

Binnen enkele minuten kon de eerste ploeg met hoge druk de woning ingaan. De twee
mannen voerden beneden een eerste korte verkenning uit waarna de trap naar de
eerste verdieping werd opgegaan. De bevelvoerder verzocht om 03:06 met spoed om
de komst van de Hoogwerker die om 03:13 uur arriveerde. Op de eerste verdieping trof
men eerst een kind (ongeveer rond 03.18 uur) aan dat zwaargewond uit het raam hing.
Later (ongeveer 03.27 uur) werd op deze etage ook een tweede, reeds overleden, kind
aangetroffen op deze etage. Beide kinderen werden naar beneden gebracht.

Omstreeks 03.20 uur troffen de OvD en de vrijwel gelijk gearriveerde leidinggevende
van de ambulancevoorziening de volgende situatie aan. De vlammen waren inmiddels
verdwenen en men was bezig voeding te maken voor de inmiddels gearriveerde
hoogwerker. Deze werd ingezet om de tweede verdieping te bereiken aangezien de
trap van de eerste naar de tweede verdieping deels was afgebrand en men het
onverantwoord vond deze nog te gebruiken.

Kort na drie uur was ook de HOvD door de RAC/CPA gealarmeerd. De HOvD deed die
nacht ook dienst als Commandant van Dienst. De HOvD hoorde over een
woonhuisbrand en legde vervolgens zijn pieper naast zich bij zijn bed. Een kwartier

                                                          
11 Let op: hier zijn de tijden aangehouden zoals aangegeven in het logboek van de meldkamer. Op de
band van de RAC/CPA meldkamer wordt in een bericht om 02:58:19 uur ondermeer aangegeven dat de
brandweer is uitgerukt.
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lang hoorde hij echter geen nadere berichten en ging weer slapen.12 Tegen 04.20 uur
werd hij opnieuw gebeld met het verzoek naar de kazerne te komen. Op de kazerne in
Roermond (hierna: de kazerne) aangekomen, kreeg de HOvD pas een beeld van de
ernst van de situatie.

De OvD sprak met een duidelijk aangeslagen bevelvoerder van de eerste ploeg die
aangaf met zijn ploeg de brand beneden en op de eerste verdieping goed te hebben
bestreden. De tweede ploeg ging op de tweede verdieping zoeken naar mensen nu het
vuur beneden grotendeels was geblust. Er was, zo bleek de OvD, nog geen verkenning
aan de achterkant geweest en de bevelvoerder van de tweede tankautospuit ging dit
alsnog doen. Van de moeder hoorde de OvD dat er nog vijf kinderen binnen waren.

Aan de achterkant van de woning trof de bevelvoerder van de tweede ploeg niets
bijzonders aan. Hij meldde vervolgens zijn ploeg in de hoogwerker dat zij op de tweede
verdieping waarschijnlijk een viertal dode kinderen zouden aantreffen. De OvD gaf via
de meldkamer aan de brandweermensen door dat zij vermoedelijk geen overlevenden
meer zouden aantreffen. Een derde tankautospuit werd ter aflossing, zonder spoed,
aangevraagd. Tevens werd verzocht de bedrijfsopvang (BOT) op te starten.

Al enige tijd stonden de linkerburen, een invalide man en zijn moeder, buiten in
nachtkleding. De OvD wilde onderdak voor hen regelen, maar zij wilden beiden niet
weg. Wel werd de moeder met haar dochter verzocht binnen kleding te halen. De
buren die rechts van het getroffen gezin woonden, waren inmiddels naar familie in de
buurt; de politie had het telefoonnummer.

Rond 03.44 uur probeerde de OvD in contact te komen met de commandant van de
brandweer Roermond. Deze was echter een paar dagen weg en op het thuisnummer
kreeg de OvD geen gehoor. Hij belde vervolgens met het mobiele nummer van de
commandant maar hing op nadat de telefoon één maal was overgegaan. De
brandweercommandant hoorde de telefoon een maal overgaan en zag vanaf welk
nummer hij werd gebeld. Het feit dat er zo snel weer was opgehangen was voor de
commandant een teken dat zijn betrokkenheid niet werd vereist. De OvD trachtte
tevens in contact te komen met de plaatsvervangend commandant, maar deze had nog
enkele dagen vrij.

Kort voor vier uur (03.50 uur) werden vier overleden kinderen boven in de slaapkamer
aan de achterzijde aangetroffen. In een daarvoor geïnspecteerde kamer trof de
brandweer slechts twee lege bedden aan. Inmiddels was de derde ploeg ter plaatse
(03:42:48). Via de RAC vernam de OvD dat inmiddels de burgemeester was
gealarmeerd via de meldkamer van de politie. Die nacht nam de burgemeester nog
poolshoogte in de Jupiterstraat. De OvD had echter geen contact met hem en was
achteraf verbaasd dat de burgemeester kennelijk wel in de Jupiterstraat was geweest.

Een rechercheur vroeg de OvD om de kinderen zo te laten liggen als ze waren
gevonden. De vier lichaampjes waren echter al, na toestemming van de OvD-politie, in
lijkzakjes gedaan en voor transport dicht bij het raam aan de voorzijde gelegd. Met de
aanwezige pers werd afgesproken dat het naar beneden halen van de vier overleden
kinderen via de hoogwerker niet werd gefilmd.

                                                          
12 De pieper stond op spraak hetgeen betekent dat de mobilofoonberichten konden worden afgeluisterd.
Aangezien o.a. de OvD gebruik maakte van mobiele telefoon kon deze communicatie met de meldkamer
niet worden gevolgd.
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Inmiddels kwamen ook vertegenwoordigers van Salvage13 (04.35 uur) en van de
woningbouwvereniging (Wonen Zuid, 04.45 uur) ter plaatse en had de OvD contact
met de HOvD en de plaatsvervanger van de plaatsvervangend commandant
Roermond (04.55 uur). Eerder had de OvD tevergeefs geprobeerd contact te krijgen
met de plaatselijk commandant die, zoals diens vrouw aangaf, enkele dagen in
Friesland verbleef. Ook de plaatsvervangend commandant had verlof. Drie leden van
het BOT(eam) kwamen langs in de Jupiterstraat om een indruk te krijgen van de
situatie.14 Kort na vijf uur (05.12 uur de eerste ploeg en een minuut later de tweede
ploeg) konden de eerste twee ploegen weer terug naar de kazerne. De derde ploeg die
zorgde voor het afblussen en het opruimen, kon rond 06.30 uur naar de kazerne. In de
kazerne begon onder leiding van vertegenwoordigers van het BOT-team een eerste
debriefing. Tijdens deze bijeenkomst bleek al snel hoe groot de impact van het
gebeuren op de brandweermensen was.

Bedrijfs Opvang Team (BOT-team)
Onderdeel van de alarmering betrof ook het inzetten van het Bedrijf Opvang Team
(BOT-team).15 Het daadwerkelijk alarmeren van de leden van dit BOT-team bleek
echter uiterst lastig te zijn. Hierover was op de RAC/CPA-centrale op dat moment
namelijk geen adequate informatie aanwezig. Toevalligerwijs was een week ervoor ook
een BOT-team geactiveerd en mede naar aanleiding hiervan was er verzocht heldere
instructies over de BOT-organisatie beschikbaar te stellen aan de centralisten.16

Aangezien dat nog niet was gebeurd moesten de centralisten verschillende personen
alarmeren om een BOT-team geactiveerd te krijgen. Een belangrijke ingang bleek
hierbij een collega (op dat moment niet in dienst) van de centraliste te zijn die ook
onderdeel van het BOT-team uitmaakte. Het duurde uiteindelijk meer dan 25 minuten
om de juiste mensen en nummers te krijgen.

In de loop van de nacht werden de drie politiecentralisten van hun tafel gehaald. Dit
vanwege de stress en emoties die zij die nacht hadden moeten ondergaan. Het hoofd
van de meldkamer van de politie had daarbij ook goed contact met de twee niet-
politiecentralisten. Beide RAC/CPA-centralisten lukte het in eerste instantie niet om het
hoofd van de meldkamer van de brandweer te bereiken. Wel was er contact met een
van de coördinatoren.17 In antwoord op de vragen van de coördinator hoe het met de
centralisten ging en of zij behoefte hadden aan opvang antwoordden de centralisten
negatief.

Zodoende bleven de twee RAC/CPA-centralisten uiteindelijk tot vroeg in de ochtend in
dienst. Wel werd zowel door leidinggevenden van ambulance- als brandweerpersoneel
gevraagd of zij nog langs de kazerne zouden komen. Zij maakten uiteindelijk geen
gebruik van dit aanbod.

De spoedeisende medische hulp
Vrijwel tegelijkertijd met de brandweer rukte een eerste ambulance uit. Om 03:01 uur
was deze in de Jupiterstraat. Een tweede ambulance kwam 03:12 uur ter plaatse.
                                                          
13 Bureau dat na brand schadestop verricht en noodvoorzieningen treft
14 Ten behoeve van de leesbaarheid hanteren wij in het vervolg van deze evaluatie de afkorting ‘BOT-
team’.
15 Het BOT-team bestaat uit een regionale pool - onder beheer van de Sector Veiligheid - van
brandweermensen die kunnen worden opgeroepen om ondersteuning te bieden in het kader van de
bedrijfsopvang.
16 Op dat moment was er nog geen sprake van een uitgewerkte geldende procedure. Deze is wel in
ontwikkeling en voor de zomer zijn de opleidingen gestart alsmede de voorlichting. Alleen de namen van
de BOT’ers waren op dat moment bekend.
17 Deze coördinator behoort zelf ook tot de pool van BOT’ers
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Vanwege de mogelijke ernst van de situatie was ook een derde ambulance
gealarmeerd. Conform het protocol werd ook een leidinggevende gealarmeerd. Deze
leidinggevende, die om 03.19 uur ter plaatse was, functioneerde feitelijk als een OvD-
G, een officier van dienst geneeskundig.18

Toen de OvD-G19 ter plaatse kwam zat de moeder aan de overkant van de straat op
een kampeerstoeltje. Eén kind was overleden en een ernstig verbrand kind werd door
de bemanning van de twee ambulances gestabiliseerd en gereed gemaakt voor
vervoer. Het ziekenhuis in Roermond kreeg een voorwaarschuwing dat een ernstig
verbrand kind werd ingestuurd waarvoor een anesthesist klaar moest staan. Om 03.23
uur was het kind gereed voor vervoer en vijf minuten later arriveerde het in het
ziekenhuis. Bij vertrek was er even een probleem om de straat uit te komen. Een
tankautospuit en hoogwerker blokkeerden de route. Even werd er overwogen het kind
over te brengen naar een elders geparkeerde ambulance, maar met hulp van
omstanders werd een paaltje verwijderd aan het eind van de straat waardoor er een
andere uitgang werd gecreëerd. De vertraging bleef daarmee tot een enkel minuutje
beperkt. Wel werd de politie verzocht het terrein ruimer te maken en een betere
afzetting te realiseren.

Tabel 3 Meldingen en inzet ambulances in het eerste uur20

Tijd Betreft
02:57 uur Alarmering ambulance 1
03:01 uur Ambulance arriveert 1
03:09 uur Leidinggevende ambulance gealarmeerd
03:11 uur Ambulance gealarmeerd 2
03:12 uur Ambulance 2 ter plaatse
03:12 uur Alarmering ambulance 3  (voor moeder)
03:19 uur Aankomst Leidinggevende
03:23 uur Vertrek ambulance 1 met kind naar ziekenhuis Roermond
03:24 uur Aankomst ambulance 3  (voor moeder)
03:29 uur Alarmering ambulance 4
03:41 uur Alarmering ambulance 5
03:51 uur Vertrek ambulance 3 met moeder naar ziekenhuis Weert
03:52 uur Aankomst ambulance 5

Daarnaast werd via de CPA verzocht het ziekenhuis in Weert te alarmeren dat er een
vrouw met een hoog energetisch trauma (vanwege de sprong uit het raam) en een
inhalatietrauma (vanwege de rook) naar hen zou worden gestuurd. De eerste
ambulance werd verzocht onmiddellijk na aflevering van het kind terug te keren naar
de Jupiterstraat. De tweede ambulance hield men stand-by in afwachting van andere
ambulances omdat er mogelijk nog meer (zwaar) gewonde slachtoffers uit de woning
zouden kunnen komen. De derde ambulance arriveerde om 03.24 uur en de
bemanning ervan werd ingezet om de moeder verder te onderzoeken en te vervoeren
naar het ziekenhuis in Weert. Bewust was gekozen voor Weert om in Roermond
capaciteit vrij te houden voor eventuele andere slachtoffers. Kort voor halfvier had de
OvD-G contact met de HS-GHOR (hoofd sectie Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen). De HS-GHOR werd geïnformeerd en afgesproken werd dat
                                                          
18 Volgens de vigerende regeling zou in een geval als deze een medisch leider rampterrein worden
gealarmeerd. In dit geval was dat een jeugdarts van de GGD die ergens in de buurt van Eindhoven woont.
Sedert 1997 werkte de ambulancedienst al met een regeling die sterk overeenkomt met de komende
regeling voor een OvD-G.  De nieuwe regeling is in gegaan op 1 december 2002.
19 De leidinggevende van de ambulancedienst wordt verder aangeduid met OvD-G.
20 Tijden afkomstig uit overzicht Rit detailgegevens van de verschillende betrokken ambulances
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hij in een later stadium nog meer informatie zou krijgen. Onderwijl was er ook door
politie, brandweer en ambulancepersoneel, aandacht voor de omwonenden en met
name de directe buren en familie.

Ter plaatse werd een opstelplaats voor ambulances ingericht waar drie en later vier
ambulances gereed stonden. Nadat kort na vieren duidelijk werd dat de vier resterende
kinderen waren overleden, konden de ambulances worden afgeschaald. De
bemanningen van de verschillende ambulances kregen de tijd om zelf, indien gewenst,
nog even ter plaatse te blijven in verband met de verwerking van de emoties.

Rond kwart voor vijf was de burgemeester ter plaatse. De OvD-G informeerde hem
over de situatie. Daarnaast sprak de burgemeester met familie en buurtbewoners.
Korte tijd later was de burgemeester weer vertrokken. De OvD-Politie vertelde dat de
burgemeester psychosociale opvang ging regelen. Dat bericht gaf aanleiding voor de
OvD-G opnieuw contact op te nemen met de HS-GHOR. De HS-GHOR gaf aan dat hij
het nazorgtraject ter hand zou nemen. De HS-GHOR overlegt met de RGF en korte tijd
erna nam de HS-GHOR via de centrale contact op met de burgemeester en bood zijn
diensten als GHOR-organisatie aan. Tevens werd door de OvD-G aangegeven ook
oog te hebben voor de burgemeester die behoorlijk aangeslagen leek. De
burgemeester had de OvD-G aangegeven goed bekend te zijn met het gezin.

De OvD-G vroeg zijn personeel ter plaatse of zij liever uit de dienst gehaald wilden
worden of dat zij liever doorwerkten. Allen gaven hierop aan dat zij op dat moment
liever doorwerkten. De OvD-G gaf zijn mensen aan dat zij gebruik konden maken van
de Bedrijfs Opvang van de politie of de Sector Veiligheid.  Het ambulancepersoneel gaf
echter aan hier geen gebruik van te willen maken. In de loop van de ochtend en
verspreid over de rest van de dag zocht de OvD-G verschillende malen contact met het
betrokken ambulancepersoneel in het kader van de nazorg. Opnieuw deed de OvD-G
hierbij het aanbod om mensen op verzoek uit de dienst te halen. In de loop van de
week bleven deze contacten gehandhaafd.

De gemeentelijke processen
Hoewel de hulpverlening primair wordt georganiseerd door de drie operationele
diensten (politie, brandweer en de ambulancedienst en anderen uit de geneeskundige
keten) waren in de loop van de eerste nacht ook al vertegenwoordigers van de groene
keten (van de gemeentelijke processen) actief.

Daarbij deed zich het interessante fenomeen voor dat rood, wit en blauw van onderaf
werden opgeschaald (eerst de bevelvoerder dan de OvD, dan de HOvD; eerst de
ambulance dan de OvD-G en de HS-GHOR; eerst de wijkagent daarna de OvD-Politie)
terwijl de opschaling van de groene keten volledig top-down was georganiseerd.

Omstreeks 03.30 uur werd de burgemeester gealarmeerd. De avond ervoor had de
burgemeester een etentje gehad met een journalist van de Limburger. Het gesprek
vormde de basis voor het afscheidsinterview dat die zaterdag zou worden opgenomen
in een bijvoegsel. Pas tegen één uur ’s nachts lag de burgemeester in bed en enkele
uren later, niet lang na drie uur, was de politiemeldkamer al aan de lijn. Een centralist
gaf aan dat er een woningbrand was, vermoedelijk brandstichting, en mogelijk een
slachtoffer. De burgemeester besloot, conform de door hem met de brandweer
gemaakte afspraken, om niet ter plaatse te gaan. Een klein uur later werd de
burgemeester gebeld door de chef basiseenheid Roermond Centrum. De situatie was
heftig; er waren beduidend meer slachtoffers. Het betrof een Nederlands gezin, waarna
de naam van het gezin volgde. Op dat moment schoot de burgemeester wakker, want
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dit gezin was bij hem en met nam bij zijn vrouw goed bekend. Zijn vrouw had een kind
van het gezin in de klas gehad (als invaldocent) en erna was er contact gebleven mede
vanwege haar nauwe betrokkenheid bij de Vincentiusvereniging. Deze katholieke
liefdadigheidsvereniging had de laatste jaren meermalen het gezin financieel en
materieel ondersteund.

De burgemeester belde zelf meteen zijn kabinetschef op, een ambtenaar met vele
jaren (ook crisis)ervaring in Roermond, en vroeg hem naar het politiebureau te komen.
Ook trachtte hij de brandweercommandant te pakken te krijgen.

Kort voor halfvijf kwam de burgemeester op het politiebureau. Ook de wethouder
Integrale Veiligheid arriveerde op het politiebureau na gealarmeerd te zijn door de
burgemeester. Daar werd uitgelegd wat er aan de hand was. Twee zaken speelden
direct: de opvang van mensen en de voorlichting aan de pers. Het advies van de
persvoorlichter was om zo vroeg mogelijk een persconferentie te organiseren, ook voor
de ochtendjournaals. Besloten werd om reeds om 07.00 uur een persconferentie te
beleggen waar bestuur en politie hun verhaal kwijt konden. Er waren namelijk al
behoorlijk wat journalisten en mediaploegen actief. De kabinetschef zette deze
activiteiten in werking en de burgemeester ging, vergezeld door de politie, naar de
Jupiterstraat.

Tussen 04.30 uur en 06.30 uur gelukte het de juiste personen te bereiken en de
verschillende processen te organiseren. De sporthal werd geopend voor eerste
opvang; er kwamen personen voor de eerste opvang; het gemeentehuis werd geopend
en de Tuinzaal werd voorbereid voor de persconferentie van 07.00 uur. Binnen de
gemeente werden deze activiteiten verzorgd door de ambtenaar openbare orde en
veiligheid samen met de bodes. Ten aanzien van de opvang had de HS-GHOR eerst
contact met de burgemeester en vervolgens met de kabinetschef. De GHOR gaf aan
dat zij professionele hulpverleners zouden organiseren voor de opvang in de sporthal.
Via de politie werd ook Slachtofferhulp ingeschakeld voor de opvang in de sporthal.

De burgemeester ging in die tijd eerst naar de Jupiterstraat en sprak daar met
omwonenden. Het laatste lijkje werd op dat moment in de begrafenisauto afgevoerd.
Vervolgens ging de burgemeester naar de brandweerkazerne waar getekende
brandweermannen van de eerste twee ploegen terugkwamen uit de Jupiterstraat. De
burgemeester sprak met het aanwezige brandweerpersoneel en bedankte hen voor de
inzet. Kort voor zeven uur was de burgemeester terug op het stadhuis voor de
persconferentie.

Hoofdpunten fase 1

• De aanloop was sterk afwijkend van normaal. In de avond van de nacht van 12 juli
had de (vermoedelijke) aanstichter van de brand regelmatig contact met de politie
en om 02.48 uur meldde hij, met een wat dronken stem, de brandweercentraliste
dat het rookte op de Jupiterstraat 42. De centraliste van de brandweer was bekend
met het feit dat betreffende persoon die avond de politie regelmatig lastig viel
waaronder een keer onder een valse naam. Door de loop der gebeurtenissen van
die avond leidde de eerste melding niet tot inzet van de brandweer. De RAC/CPA-
centraliste ondernam wel actie en overlegde met de politie, die aangaf dat er
iemand naartoe zou worden gestuurd.
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• Vijf minuten later belde de betreffende persoon opnieuw, maar nu volledig in paniek
en met overslaande stem. Aanvankelijk geloofde de centraliste de man niet (“maar
u heeft de hele avond al gebeld”) maar kort hierna ondernam zij wel actie en
alarmeerde de brandweer. Rond deze tijd volgde er ook een derde melding, dit
keer door een buurtbewoonster. De tweede en derde melding leidde ook tot spoed
bij de politie waar de centralist trachtte zo snel mogelijk een beschikbare wagen te
vinden die kort erna ter plaatse ging.

• Alle brandweerlieden die betrokken waren (een twintigtal) bij de gebeurtenis (maar
ook ambulancepersoneel en de politie) werden geconfronteerd met een extreem
traumatische gebeurtenis. Aanvankelijk hing er een kind schreeuwend uit het raam;
het was lastig om op de tweede verdieping te komen; uiteindelijk kon men niemand
redden (de moeder was reeds zelf aan de brand ontsnapt); men trof een groot
aantal overleden (jonge) kinderen aan en moest deze vervolgens ook naar
beneden halen. Ook functionarissen van de andere diensten hadden zo hun
ingrijpende ervaringen.

• De centralisten van de meldkamer hadden het met name emotioneel zwaar die
nacht. Dat heeft echter zeker niet de kwaliteit van de drukke werkzaamheden
negatief beïnvloed. Na enkele uren werden de centralisten van de politie vervangen
door het hoofd van de meldkamer. De centralisten namens brandweer en CPA
kregen die nacht weinig ondersteuning vanuit de eigen organisatie.

• Terwijl de interne alarmering en opschaling van hulpdiensten conform de
procedures van onder naar boven geschiedde, ging de alarmering van de
gemeentelijke organisatie topdown. De burgemeester werd als eerste geïnformeerd
en hij zette (indirect) de gemeentelijke processen in werking. Prioriteit kregen een
persconferentie en de organisatie van de eerste opvang van mogelijk ontredderde
buurtbewoners.

• De eerste uren is er door alle betrokken diensten (brandweer, ambulancedienst en
politie en de gemeentelijke organisatie) adequaat opgetreden. De sporthal kon
reeds rond 06.30 uur worden geopend en kort hierna arriveerden reeds de eerste
hulpverleners en werd er binnen de PSH-keten een eerste taakverdeling
afgesproken. Tegelijkertijd was bij de gemeente alles reeds in gereedheid gebracht
voor de persconferentie van 07.00 uur.

2.4 Fase 2: Een druk weekend

2.4.1 Vrijdag 12 juli 2002

Het opstarten van de Psychosociale hulpverlening (PSH)
De HS-GHOR kreeg rond 06.00 uur een telefoontje van de OvD-G.21 Tijdens dit
gesprek informeerde deze de HS-GHOR over de situatie ter plaatse. Op dat moment
was de brand onder controle en waren vijf kinderen overleden terwijl een zesde kind
met ernstige verwondingen in het ziekenhuis in Roermond lag. De moeder van de
kinderen lag in het ziekenhuis in Weert om te worden behandeld aan haar
verwondingen. De OvD-G informeerde de HS-GHOR ook over het feit dat hij van de

                                                          
21 Aantekeningen HS-GHOR
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burgemeester had begrepen dat de gemeente opvang en verzorging wilde regelen in
een sporthal ten behoeve van de omwonenden.

Bureau Slachtofferhulp werd als eerste van de hulpverlenende instanties geïnformeerd;
eerst door de politie en vervolgens ook door de GHOR. Via de 7 x 24 uurdienst binnen
Slachtofferhulp ontving een medewerker van Slachtofferhulp rond 06.00 uur het bericht
over de brand met de vraag om daar naar toe te gaan.22 De medewerker nam hierop
contact op met de directeur van Slachtofferhulp en zij spraken af naar de sporthal te
gaan.

Ondertussen hadden de HS-GHOR en de Regionaal Geneeskundig Functionaris
(RGF) contact over het opstarten van de psychosociale hulpverlening.23 Zij besloten
om de burgemeester te bellen om hem ondersteuning aan te bieden bij de opvang en
verzorging in het kader van de Psychosociale Hulpverlening (PSH). Na contact met de
burgemeester en vervolgens met de kabinetschef werd rond 06.30 uur afgesproken het
proces PSH op te starten.

Als onderdeel van de PSH-keten moest ook het RIAGG worden gealarmeerd. De HS-
GHOR verzocht de meldkamer de voorwacht van het RIAGG te waarschuwen.24

Omstreeks 06.40 uur was er telefonisch contact tussen de HS-GHOR en de Voorwacht
van het RIAGG en zij spraken af om 07.15 uur bij elkaar te komen in sporthal de
Donderberg tezamen met Bureau Slachtofferhulp. Deze afspraak werd vervolgens
afgestemd met Bureau Slachtofferhulp.

Vanuit het RIAGG werd parallel aan de contacten met de HS-GHOR ook contact
opgenomen met Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). De medewerker van het
RIAGG vertelde wat er op dat moment bekend was over de brand en de gevolgen
hiervan. Het RIAGG nodigde Maatschappelijk Werk uit om deel te nemen aan het
dagelijks overleg van de RIAGG crisisdienst om 08.30 uur bij het RIAGG. Ook gaf het
RIAGG aan dat er inmiddels een crisiscentrum was ingericht in sporthal de
Donderberg.

Persconferentie op het gemeentehuis
De voorlichter van de gemeente arriveerde rond 06.30 uur op het gemeentehuis waar
alles in gereedheid was gebracht voor de persconferentie. De eerste journalisten
hadden zich inmiddels verzameld op het gemeentehuis.

Rond 06.45 uur overlegden de gemeente, brandweer, politie en woordvoerder politie
over de inhoud van de te houden persconferentie. Om 07.00 uur vond de
persconferentie plaats waarin de burgemeester van Roermond een eerste toelichting
gaf op de gebeurtenissen. De persconferentie werd geleid door de politievoorlichter.
Volgens de burgemeester was Roermond ‘een stad in rouw’. Naast de burgemeester
nam ook de politievoorlichter deel aan de persconferentie en was er ook een
leidinggevende functionaris aanwezig namens de brandweer. De geneeskundige keten
was door de gemeente niet betrokken bij de persconferentie.

Na de persconferentie begaf de voorlichter zich naar de sporthal om de daar
aanwezige media te woord te kunnen staan en de media weg te houden bij de familie.
De burgemeester werkte mee aan verschillende interviews voor de aanwezige media.

                                                          
22 Respondent
23 Aantekeningen HS-GHOR
24 Aantekeningen HS-GHOR
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Overleg PSH-keten in de sporthal
Rond 07.00 uur vond er overleg plaats tussen de GHOR, het RIAGG, RIAGG
Jeugdhulp, het Bureau Slachtofferhulp en een coördinator van de politie.25 Tijdens dit
overleg werden nadere afspraken gemaakt over de nazorg en psychosociale zorg aan
omwonenden, familie en betrokken hulpverleners. De GHOR coördineerde deze acties.
De opvang en zorg voor de omwonenden vond plaats in de sporthal. Het RIAGG ging
zich richten op de opvang van de familie. Zij spraken af hiertoe contact op te nemen
met het ziekenhuis en met de familie om na te gaan of inzet van het RIAGG
noodzakelijk was of dat een inzet vanuit Slachtofferhulp beter zou passen.26 Het
RIAGG zou de eerste bevindingen terugkoppelen richting de overige instanties.
Afgesproken werd dat Slachtofferhulp binnen de sporthal leidend was met betrekking
tot de opvang. Tijdens het overleg maakten de betrokken hulpverlenende instanties
tevens afspraken met betrekking tot de voorlichting. Zij spraken af dat de voorlichting
de verantwoordelijkheid was van de gemeente en dat zij zelf geen contacten zouden
hebben met de media.

Overleg bij het RIAGG
Medewerkers van Algemeen Maatschappelijk Werk schoven rond 08.30 uur aan bij het
dagelijks overleg van de RIAGG-crisisdienst. Tijdens deze bijeenkomst werden enkele
afspraken gemaakt over een taakverdeling. Afgesproken werd dat het RIAGG zich ging
richten op het gezin. Zij gingen  contact op nemen met de moeder in het ziekenhuis en
met de opa (van moederskant) van de overleden kinderen. De afdeling jeugdzorg van
het RIAGG ging informatie opzoeken die kon worden verspreid in de sporthal over de
vraag hoe te handelen richting kinderen als het gaat om traumatische gebeurtenissen.
Op dat moment was het onduidelijk wat de rol van AMW moest zijn. AMW en het
RIAGG spraken af dat zij beide naar de sporthal zouden gaan en dat AMW op dat
moment na zou gaan wat de behoefte aan ondersteuning was om op basis daarvan de
eigen inzet te kunnen bepalen.

RAC/CPA-centralisten
De twee centralisten van de RAC/CPA gingen vrijdagochtend tegen acht uur naar huis.
Later op de dag werd duidelijk dat de recherche beide wilde ondervragen. Beide
werden bovendien uitgenodigd die zaterdagochtend aanwezig te zijn bij de debriefing
van de brandweer, maar slechts een van hen was van plan daar heen te gaan.
Inmiddels was bij de sector Veiligheid duidelijk geworden dat deze twee
medewerksters een zeer zware nacht hadden gehad en een of andere vorm van
opvang behoefden. Er werd afgesproken dat een persoon van het management van de
Sector bij de verhoor van elk van de centralisten aanwezig zou zijn. De verhoren
stonden gepland op zaterdag 13 juli.

De burgemeester onderneemt verdere actie
Na de persconferentie verzocht de burgemeester vanuit de gemeente een overleg
tussen gemeente, brandweer, politie, GHOR en Openbaar Ministerie te organiseren
dat plaats moest vinden om 16.30 uur. De burgemeester liet al zijn afspraken afzeggen
en vroeg zijn ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (OOV) om de gouverneur te
informeren. De rest van de dag werd de gouverneur op de hoogte gehouden van de
belangrijkste ontwikkelingen. Na het regelen van een aantal zaken keerde de

                                                          
25 Sitrap HS-GHOR van 12 juli 2002 vanaf 12.30 uur tot en met 20 juli 2002, 20 juli 2002. Het is onduidelijk
of AMW hier nu bij zit of niet. Respondenten spreken elkaar tegen op dit punt.
26 Het RIAGG richt zich op buitennormale reacties bij mensen, terwijl Slachtofferhulp zich richt op ‘normale’
reacties.
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burgemeester vervolgens huiswaarts waar hij in contact trachtte te komen met de
pastoor omdat hij vermoedde dat de pastoor het gezin mogelijk kende. Dit lukte niet.
De burgemeester vroeg zijn secretariaat hierop om te trachten de pastoor alsnog te
bereiken.

Na het L1 journaal van 10.00 uur begaf de burgemeester zich tezamen met zijn vrouw
richting de straat waar de familie van het getroffen gezin woonachtig was, om
persoonlijk zijn medeleven te betuigen en te zien wat er kon worden gedaan.

Betrokkenheid pastoor
Tijdens de mis in de Thomaskerk hoorde de pastoor rond 08.00 uur het gerucht dat er
brand zou zijn geweest in de wijk Donderberg en dat hierbij in ieder geval kinderen om
het leven waren gekomen.27 Na de mis ging de pastoor naar de sporthal toe en vroeg
daar naar de coördinator van de opvang. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat en
de pastoor vroeg aan een van de aanwezige functionarissen wie er namens de familie
het contactpunt was en waar de familie nu was. De pastoor kreeg de gevraagd
informatie niet totdat een aanwezige politiefunctionaris hem in vertrouwen vertelde dat
de opa van de overleden kinderen het contactpunt vormde. De pastoor ging vervolgens
op bezoek bij de familie.

Na een begrafenis om 11.00 uur had de pastoor contact met verschillende
hulpverlenende instanties en ging hij opnieuw op bezoek bij de familie. De
burgemeester en zijn vrouw kwamen ook bij de familie waar zij de opa (van
moederskant) op de stoep voor de woning tegenkwamen. Zij gingen samen met hem
naar binnen. De pastoor was op dat moment binnen. De burgemeester gaf in het
gesprek onder meer aan dat de gemeente de begrafenis regelde en betaalde.

Vervolgens begaf de pastoor zich opnieuw naar de sporthal en stelde daar de vraag
wat er nu verder ging gebeuren. De pastoor kreeg geen duidelijk antwoord en vond
geen voor hem duidelijk aanspreekpunt. Hij nam contact op met de gemeente
Roermond om hen in overweging te geven om op korte termijn reeds een eerste
herdenkingsdienst te organiseren om zo de in de wijk aanwezige emoties enigszins te
kanaliseren. De gemeente was enigszins terughoudend. De pastoor overlegde met de
parochie en belde vervolgens met de burgemeester. De burgemeester gaf aan dat wat
de pastoor zou doen zijn eigen verantwoordelijkheid was. De pastoor zag dit als een
vorm van toestemming en overlegde met de familie over een eventuele
herdenkingsdienst aanstaande zondag 15 juli. Uiteindelijk werden er later op de
middag in een gesprek bij de familie, met de gemeente afspraken gemaakt over deze
herdenkingsdienst.

De rest van de dag hield de pastoor zich voornamelijk bezig met het organiseren van
de herdenkingsdienst. De pastoor nam onder meer contact op met de directeuren van
de betrokken basisscholen om hen te vragen te participeren in de herdenkingsdienst
en na te gaan welke rol de kinderen van de scholen zouden kunnen spelen tijdens de
dienst.

Voortgang gemeentelijke processen
Na afloop van het bezoek aan de familie nam de burgemeester onder meer contact op
met de directeur Sector Burgers en Samenleving en deed hij verslag van het gesprek
bij de familie. De directeur nam vervolgens contact op met een medewerker van

                                                          
27 Respondent
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Burgerzaken en zij spraken af dat burgerzaken de begrafenis en alle formele zaken die
hierbij horen zou gaan regelen.

De directeur Burgers en Samenleving bezocht samen met de wethouder Zorg de
getroffen familie waar zij spraken met de opa en oma van moederskant, het dochtertje
van het gezin en de pastoor. Bovendien maakten zij kennis met een contactpersoon
namens de familie. In dit gesprek werd ondermeer afgesproken dat er zondag 14 juli
een herdenkingsdienst zou plaatsvinden in de Thomaskerk. Met de pastoor werd
afgesproken dat er op maandag 16 juli met betrekking tot de begrafenis vervolgoverleg
zou plaatsvinden.

Bij de gemeente werd nagegaan welke contacten er waren geweest tussen de
gemeente en het getroffen gezin in de periode voorafgaand aan de brand. Daarbij werd
met name gekeken naar de betrokkenheid in het kader van de leerplicht en
bijstandszaken. Dit mede gelet op de voorspelling dat er weldra vragen zouden komen
over hoe dit had kunnen gebeuren en of dit had kunnen worden voorkomen. Ook
verzocht de directeur Burgers en Samenleving tot het maken van een voorstel aan het
college met betrekking tot de financiering van de begrafenis uit de bijzondere bijstand
en de wet op de lijkbezorging.

De afdeling voorlichting van de gemeente was direct gestart met de voorbereidingen
voor het informeren van de bevolking over het algemeen en de buurtbewoners in het
bijzonder. De bij de sporthal aanwezige media werden buiten de sporthal gehouden.
Om toch aan de wens van de pers te voldoen en ook rekening te houden met de
mensen in de sporthal vroeg de voorlichter van de gemeente aan de mensen in de hal
of de pers kort naar binnen mocht. De aanwezigen gaven toestemming en de
voorlichter liet de aanwezige journalisten, in kleine groepjes, de sporthal in. De
journalisten werden telkens begeleid door de voorlichter.

De buurtbewoners waren vroeg in de ochtend in een bewonersbrief reeds
geïnformeerd over de gebeurtenissen in hun wijk in de afgelopen nacht. In de brief
waren kort de gebeurtenissen omtrent de brand beschreven alsmede het feit dat er vijf
kinderen waren overleden. In deze brief werden de buurtbewoners verder
geattendeerd op de aanwezigheid van professionele hulp in sporthal de Donderberg.
De bewoners werden tevens geïnformeerd over het feit dat de politie een verdachte
had aangehouden op verdenking van brandstichting en dat er een team van 20
politiemensen was samengesteld om de brand te onderzoeken.

De aanloop naar een tweede overleg van de PSH-keten
De hulpverlenende instanties, onder coördinatie van de GHOR, hadden afgesproken
om om 14.00 uur bijeen te komen in de sporthal. Besloten werd de kring van
aanwezige organisaties uit te breiden. Algemeen Maatschappelijk Werk nam contact
op met Bureau Jeugdzorg om hen te informeren over de situatie en hen uit te nodigen
voor de bijeenkomst om 14.00 uur in de sporthal. Bureau Jeugdzorg had reeds
gesproken met de HS-GHOR en hem aangeboden het overleg om 14.00 uur bij te
wonen. Ook de Raad voor de Kinderbescherming belde met de HS-GHOR en deed
een hulpaanbod. Op dat moment leek het echter beter om de Raad niet bij de opvang
te betrekken.

Medewerkers van het RIAGG brachten rond 10.30 uur een bezoek aan de getroffen
familie. Zij deden dit mede op verzoek van de HS-GHOR die aangaf dat de opa van de
familie wat verdwaasd rondliep in de wijk. Zij spraken met de familie en constateerden
dat er geen sprake was van een acute hulpvraag. Zij adviseerden familieleden die



21

reeds contacten hadden lopen bij het RIAGG contact op te nemen met hun vaste
aanspreekpunten.

Op initiatief van het RIAGG namen de hulpverlenende instanties contact op met de
directeuren van de betrokken zes scholen met de vraag of zij naar de sporthal toe
zouden kunnen komen om nadere afspraken te maken. Vijf directeuren van de
betrokken scholen kwamen naar de sporthal en overlegden met de hulpverlenende
instanties waaronder het RIAGG, Bureau Slachtofferhulp, GGD Jeugdhulpverlening en
het AMW. Met de directeuren werd afgesproken dat zij de ouders van de klasgenootjes
zouden informeren en dat er op de verschillende scholen docenten nog op een later
moment bij elkaar zouden komen.

In de aanloop naar de bijeenkomst van 14.00 uur namen verschillende instanties
verdere acties. Medewerkers van het AMW hadden contact met de pastoor om hem te
informeren over de afspraken met de scholen. Vanuit Bureau Slachtofferhulp werd een
vrijwilliger ingezet om de buren van de getroffen familie te ondersteunen. Het RIAGG
nam contact op met collega’s in de omgeving van Weert in verband met de
ondersteuning voor de moeder van het gezin die daar in het ziekenhuis was
opgenomen.

Rond 12.00 uur kwam er vanuit zowel het RIAGG als vanuit de GHOR het verzoek aan
Slachtofferhulp om hulp te bieden aan de familie van de moeder van het getroffen
gezin. Het contact kon lopen via een buurvrouw die als contactpersoon optrad. Twee
vrijwilligers bezochten enige tijd later inderdaad de familie waar op dat moment
opnieuw ook de pastoor aanwezig was.

Intern bij de GHOR was er overleg met de medewerker die de rest van het weekend de
taak van HS-GHOR op zich nam in verband met een vakantie van de HS-GHOR van
dat moment. De plaatsvervangend HS-GHOR stelde tevens voor om medewerkers
vanuit de GGD-Jeugdzorg mee te nemen naar het overleg van 14.00 uur vanwege de
betrokkenheid richting de scholen.

Overleg PSH-keten
Om 14.00 uur vond er onder voorzitterschap van de HS-GHOR opnieuw overleg plaats
tussen de betrokken hulpverlenende instanties. Tijdens dit overleg werd allereerst de
stand van zaken besproken.

Het RIAGG gaf aan dat zij intern overleg hadden gevoerd en contact hadden gehad
met de Afdeling Eerste Hulp van het Ziekenhuis in Roermond in verband met de
opvang de medewerkers aldaar. Het Ziekenhuis gaf aan dat er intern reeds opvang
was geregeld. Het RIAGG meldde dat de moeder van het gezin in het ziekenhuis
inmiddels werd bijgestaan door een psychiater van het RIAGG en dat eigen
medewerkers bij de getroffen familie in Roermond op bezoek zijn geweest. De familie
was hevig geëmotioneerd. Ook deed het RIAGG verslag van het contact met de
directeuren van de betrokken vijf basisscholen en de met hen gemaakte afspraken.
Afgesproken werd verder dat Slachtofferhulp zorg droeg voor de verdere opvang van
de familie.

Slachtofferhulp schetste een beeld van de inzet in de sporthal. Tot op dat moment
bedroeg de inloop van mensen ongeveer dertig. Slachtofferhulp vertelde verder dat
twee medewerkers inderdaad bij het gezin waren geweest. Ook de pastoor was
aanwezig bij de familie en het was duidelijk dat hij een actieve rol speelde in de
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opvang. Slachtofferhulp wilde de hulp aan de familie dan ook grotendeels bij de
pastoor laten, maar bleef wel contact houden met de familie.

Vanuit het Jeugdhuis kwam het verzoek om eventuele bijstand omdat enkele van de
overleden kinderen regelmatig op het Jeugdhuis kwamen.

Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over de begrafenis van de overleden
kinderen. Hierover was onder meer contact geweest met de bisschoppelijk
gedelegeerde. Aan de gedelegeerde was verteld dat er geen financiële belemmeringen
waren voor de uitvaart.

De HS-GHOR, die het overleg voorzat, gaf aan dat elk van de betrokken instanties zich
moest richten op de eigen taken. De instanties moesten voorkomen dat er zaken
dubbel werden geregeld of helemaal niet werden geregeld. De HS-GHOR benadrukte
dat de gemeente leading was en de GHOR zorg droeg voor de verbinding tussen de
gemeente en de (psychosociale) hulpverlening. De contacten met de media moesten
alleen plaatsvinden via de voorlichter van de gemeente, aldus de HS-GHOR. Ten
slotte benadrukte hij dat de familie beschikte over een sterk eigen netwerk.

Na het bespreken van de stand van zaken maakten de aanwezigen enkele
vervolgafspraken. Zij spraken ondermeer af dat er in het beleidsoverleg bij de
gemeente afspraken moesten worden gemaakt over de opvang in het weekend en
bespraken het volgende voorstel: de sporthal open laten tot 22.00 uur, zaterdag van
10.00 uur tot 17.00 uur en zondag ook van 10.00 tot 17.00 uur. De aanwezigen
spraken verder af dat het goed was wanneer deze openingstijden ook in een brief aan
buurtbewoners kenbaar werden gemaakt. Hierbij moest verder worden aangegeven
dat Bureau Slachtofferhulp de komende weken de eerste ingang zou zijn voor
eventuele vragen.

Een andere vervolgafspraak betrof de afspraak dat de verschillende hulpverlenende
instanties de contacten met de familie lieten verlopen via een contactpersoon. Bureau
Slachtofferhulp verzorgde de contacten richting deze contactpersoon.

Tijdens het overleg was ook de familie van de vader onderwerp van gesprek.
Totnogtoe was richting deze kant nog niets ondernomen. Ook zij waren slachtoffer.
Afgesproken werd dat het RIAGG dit oppakte. Het RIAGG ging proberen om via de
politie achter de namen en nummers van de familie te komen. De opvang van de jeugd
op de verschillende scholen zou in onderling overleg worden verzorgd door de GGD,
RIAGG Jeugdhulp, bureau Jeugdzorg. De bijeenkomst werd afgesloten met de
afspraak dat er vervolgoverleg zou plaatsvinden op maandag 15 juli, op het RIAGG-
kantoor in Roermond.

Na afloop van de bijeenkomst spraken Bureau Jeugdzorg, RIAGG Jeugdhulpverlening
en GGD-Jeugdgezondheidszorg over de mogelijke rol van de GGD. Afgesproken werd
dat deze rol met name invulling kreeg in de contacten met de betrokken scholen. Hier
was reeds eerder op de ochtend over gesproken in het gesprek met de directeuren. De
jeugdarts van de GGD ontving de namen en de telefoonnummers van de directeuren.

Overleg op het gemeentehuis28

Rond 16.30 uur vond er overleg plaats op het gemeentehuis. Aan het overleg, onder
voorzitterschap van de burgemeester, werd onder meer deelgenomen door de
                                                          
28 De bijeenkomsten op het gemeentehuis worden door de HS-GHOR ‘beleidsteam’ genoemd.
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wethouder Integrale Veiligheid, de wethouder Zorg, de loco-burgemeester,  de RGF,
de HS-GHOR en zijn vervanger, het hoofd Kabinet en Voorlichting, de directeur van de
sector Burgers en Samenleving, de ambtenaar openbare orde en veiligheid, het OM,
een leidinggevende van de brandweer Roermond en functionarissen van de politie.29 In
totaal waren er tussen de twintig en vijfentwintig mensen aanwezig bij dit overleg.

Tijdens het overleg gaf de burgemeester aan dat hij op bezoek was geweest bij de
getroffen familie en onder meer had gesproken met het zevende kind van het gezin,
dat in de nacht van de brand niet thuis sliep maar bij een tante. De burgemeester had
tijdens het bezoek ook gesproken met de pastoor en met een contactpersoon namens
de familie. Ook een van de wethouders had gesproken met de familie en had de familie
meegedeeld dat de gemeente de kosten voor de begrafenis voor haar rekening nam.

De aanwezigen spraken ook over de te houden begrafenis. De kosten van de
begrafenis werden betaald door de gemeente Roermond. Aanstaande zondag 14 juli
2002 zou er onder leiding van de pastoor een eerste herdenkingsdienst worden
georganiseerd in de Thomaskerk. Tijdens deze dienst zou er ook speciale aandacht
zijn voor de schoolkinderen en klasgenootjes. Er werd afgesproken dat er bij deze
dienst  geen pers aanwezig moest zijn.

De HS-GHOR deed het voorstel om de opvang in de sporthal uit te breiden zodat de
sporthal op zowel zaterdag als zondag geopend zou zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over verwijten vanuit de buurt dat de
hulpinstanties in de fase voor de brand zouden hebben gefaald.

De aanwezigen overlegden ook over de mogelijkheid tot het openen van een
telefoonnummer waar mensen terecht konden voor hulp of voor het vertellen van hun
verhaal. De aanwezigen spraken af dat dit nummer in een bewonersbrief werd
gecommuniceerd richting de buurtbewoners. Er werden twee gsm-nummers
doorgegeven die in beheer waren van Slachtofferhulp. De telefoonnummers en de
openingstijden van de sporthal zouden worden gecommuniceerd richting
buurtbewoners via de tweede bewonersbrief.

De aanwezige leidinggevende van de brandweer deed verslag van de organisatie van
de nazorg bij de brandweer. Hij gaf aan dat de gebeurtenis een grote impact had en
dat het wel lang zou gaan duren voordat dit goed zou zijn verwerkt.

Een tweede persconferentie
Om 17.00 uur vond er een tweede persconferentie plaats die opnieuw werd geleid door
de voorlichter van de politie in aanwezigheid van ondermeer de persofficier, de
burgemeester,  een leidinggevende functionaris van de brandweer en de RGF.

Na de persconferentie sprak de burgemeester met de loco-burgemeester en een van
de wethouders over zijn geplande vakantie. Omdat de processen liepen en de
voorbereidingen voor de begrafenis waren begonnen adviseerden de loco-
burgemeester en de wethouder de burgemeester om wel op vakantie te gaan, mede
gelet op de grote impact die het gebeuren had op de burgemeester. De burgemeester
gaf aan altijd bereikbaar te zijn en in ieder geval aanwezig te zijn op de begrafenis.

                                                          
29 Het is niet mogelijk om precies na te gaan wie bij deze bijeenkomst aanwezig was omdat er geen
formele verslag is gemaakt. De beschrijving van de bijeenkomst en de daar besproken thema’s en
gemaakte afspraken is opgesteld op basis van aantekeningen van betrokken functionarissen en
gesprekken met aanwezigen.
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Aan het eind van de middag werd de tweede bewonersbrief verspreid. In deze brief
stonden nogmaals de gebeurtenissen beschreven. Aangezien het zesde kind inmiddels
was overleden werd in de brief gesproken over zes dodelijke slachtoffers. In de brief
wordt nogmaals melding gemaakt van de mogelijkheid tot professionele hulp in de
sporthal die ook vrijdagavond, zaterdag en zondag open zou blijven. De
telefoonnummers voor hulp buiten de openingstijden van de sporthal werden ook in de
brief genoemd. Ten slotte werd er in de brief melding gemaakt van de
herdenkingsdienst die op 14 juli om 10.00 uur zou plaatsvinden in de Thomaskerk.

Intern overleg en overdracht GHOR
De dienstdoenend HS-GHOR droeg zijn taken over (in verband met vakantie) aan
diens plaatsvervanger, die in zijn afwezigheid de taken zou overnemen. Deze
plaatsvervanger draaide een groot deel van de dag reeds mee met de HS-GHOR en
was zodoende goed op de hoogte van de situatie. De RGF zou in verband met
vakantie zorgen voor de overdracht naar de plaatsvervangend RGF die haar taken zou
overnemen.

Fout in de bewonersbrief
Vanuit Bureau Slachtofferhulp kwam bij de HS-GHOR omstreeks 20.00 uur de melding
dat het in de bewonersbrief vermelde telefoonnummer onjuist was.30 Deze brief was
opgesteld door de afdeling voorlichting en was ook afgestemd met de GHOR. Het
betrof de tweede bewonersbrief. Tijdens de persconferentie werd de concept-
bewonersbrief voorgelegd aan de HS-GHOR, die akkoord ging met de brief. In deze
brief stond onder meer het opengestelde telefoonnummer.

De HS-GHOR nam contact op met de afdeling Kabinet en Voorlichting van de
gemeente Roermond. Vanuit de gemeente werd aangegeven dat er geen capaciteit
beschikbaar was om de brief aan te passen en ook weer rond te brengen in de buurt.
Bovendien maakte de gemeente de inschatting dat de waarde van een extra brief
(derde bewonersbrief) niet zo groot was omdat deze waarschijnlijk toch niet zou
worden gelezen. De gemeente vroeg de HS-GHOR eerst na te gaan welke technische
oplossingen mogelijk zouden zijn om het probleem te verhelpen of in ieder geval te
beperken.

De HS-GHOR belde hierop met een functionaris van Slachtofferhulp met de vraag of
de verbinding met het foutieve telefoonnummer kon worden doorgeschakeld naar het
algemene nummer van de Telefonische Hulpdienst (THD) of een verwijzing hiernaar.
Slachtofferhulp gaf aan na te zullen gaan wat er mogelijk was. De HS-GHOR nam
contact op met de RGF en zij spraken af dat ernaar gestreefd moest worden dat de
hulpvragen in ieder geval werden beantwoord. Ook spraken zij af contact te zullen
opnemen met Bureau Jeugdzorg.

Omstreeks 21.00 uur nam de HS-GHOR contact op met een functionaris van Bureau
Jeugdzorg.31 Zij spraken af dat het foutieve nummer via THD en SOS hulpdienst werd
doorgeschakeld naar een operationeel 06-nummer. Vervolgens nam de HS-GHOR
contact op met Bureau Slachtofferhulp om de gemaakte afspraken met betrekking tot
de THD en SOS hulpdienst door te geven. Zij maakten ook afspraken over de
bezetting van de Sporthal op zaterdag: één medewerker Slachtofferhulp, één
medewerker AMW en twee medewerkers in de achterwacht. Er werd tevens

                                                          
30 Sitrap HS-GHOR van 12 juli 2002 vanaf 12.30 uur tot en met 20 juli 2002, 20 juli 2002
31 Sitrap HS-GHOR van 12 juli 2002 vanaf 12.30 uur tot en met 20 juli 2002, 20 juli 2002
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afgesproken dat de bezetting in de sporthal rond de herdenkingsdienst op zondag werd
verdubbeld. De HS-GHOR zou vervolgens besluiten tot afschaling. Zaterdag rond
12.00 uur zouden beide elkaar spreken om feedback te geven.

Voorbereidingen herdenkingsdienst
Verschillende betrokken PSH-instanties waren de rest van de dag bezig met het
organiseren van een adequate inzet voor de herdenkingsdienst en het regelen van
specifieke overige acties. De HS-GHOR regelde bij de GGD de GGD-inzet voor de
herdenkingsdienst. De HS-GHOR constateerde verder dat de inzet van het
Nederlandse Rode Kruis bij de herdenkingsdienst moest worden geregeld. De HS-
GHOR had contact met de GGD over nazorg voor de betrokken forensisch arts. Vanuit
Slachtofferhulp werd een familielid van de moeder van het gezin elders in Limburg
bijstand geboden door medewerkers van Slachtofferhulp in de betreffende regio. In de
sporthal bleef het deze avond stil; er vond nagenoeg geen inloop plaats.

2.4.2 Zaterdag 13 juli

Verdere voorbereidingen herdenkingsdienst
De HS-GHOR nam in de ochtend contact op met het NRK. Dit lukte in eerste instantie
niet maar kort hierna was er alsnog telefonisch contact en spraken zij af dat het NRK
vier tot zes mensen zou inzetten tijdens de herdenkingsdienst. Vervolgens overlegde
de HS-GHOR met de plaatsvervangend RGF in verband met de overdracht van taken.
Ook sprak de HS-GHOR met een jeugdarts van de GGD over de inzet bij de
begeleiding van scholen en leerlingen tijdens de herdenkingsdienst, de begrafenis en
bij de start van het schooljaar. De HS-GHOR overlegde verder met Bureau
Slachtofferhulp en sprak de ontwikkelingen van de vorige avond door en informeerde
hen over de gemaakte afspraken met het Rode Kruis en de GGD jeugdarts.

Nazorg bij de brandweer
In aanvulling op de eerste nazorg-bijeenkomst op vrijdag 12 juli werden er op zaterdag
twee bijeenkomsten georganiseerd voor het betrokken brandweerpersoneel. De eerste
sessie stond gepland in de ochtend en was bestemd voor betrokken
brandweerfunctionarissen. Rond 08.30 uur bezocht de burgemeester de
brandweerkazerne om de aanwezigen een hart onder de riem te steken. Een tweede
sessie in de middag was georganiseerd voor de partners van de betrokken
functionarissen. Aan politie en ambulance was gevraagd of zij ook deel wilden nemen
aan de bijeenkomst om hun kant van het verhaal te vertellen. Hiertoe leek behoefte te
bestaan bij de betrokken brandweerfunctionarissen. Ook aan centralisten van de
Sector Veiligheid was gevraagd of zij deel wilden nemen aan de bijeenkomst.
Uiteindelijk nam een van de centralisten deel aan de bijeenkomst. De twee
bijeenkomsten stonden onder leiding van een traumapsychologe die ook betrokken
was geweest bij het opzetten van het BOT-team..

Bij de eerste bijeenkomst waren twee politiefunctionarissen aanwezig. De
brandweerfunctionarissen zaten met vragen rond het ontstaan van de brand en rond
de meldingen. De politiefunctionarissen konden slechts voor een deel een antwoord
geven op deze vragen. Na de meldingen vanuit de politie stond de bijeenkomst in het
teken van de debriefing van de brandweerfunctionarissen. Aanvankelijk maakten de
politiefunctionarissen geen aanstalte de sessie te verlaten, maar leidinggevenden van
de brandweer verzochten hen met klem de debriefing in beslotenheid te laten
plaatsvinden. Bij de aanwezige brandweerfunctionarissen bestond het idee dat
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aanwezigheid van de politie slechts diende om meer informatie te vergaren voor het
strafrechtelijk onderzoek.

Los van de aanwezigheid bij de debriefingsessie gaven de politiefunctionarissen aan
dat zij verklaringen wilden afnemen bij de betrokken brandweerfunctionarissen in het
kader van het onderzoek. Bij de brandweer ontstond vervolgens discussie over de
vraag of dergelijke verhoren wel plaats konden vinden op dezelfde dag als de
debriefingsessie. Afgesproken werd dat de betrokken brandweerlieden, voor zover
mogelijk, na afloop van de sessie mee zouden werken aan het onderzoek en
verklaringen zouden afleggen.

Tijdens de bijeenkomst kreeg elk van de aanwezigen de gelegenheid het eigen verhaal
te vertellen en gevoelens te delen met de groep. De bijeenkomst verliep zeer
emotioneel en al snel bleek dat de gereserveerde tijd in de ochtend niet voldoende
was. Besloten werd de sessie te vervolgen nadat de bijeenkomst voor de partners zou
hebben plaatsgevonden. Over de bijeenkomst voor de partners valt weinig bijzonders
te melden Na deze bijeenkomst werd de sessie met de betrokken functionarissen
voortgezet. Na afloop van de bijeenkomst werkten de individuele brandweermensen
mee aan het politieonderzoek en legden zij één voor één verklaringen af.

Eerder op de dag hadden ook de RAC/CPA-centralisten, in aanwezigheid van
leidinggevenden van de Sector Veiligheid, verklaringen afgelegd in het kader van het
rechercheonderzoek.

De bewonersbrief: vervolg
Rond 12.15 uur bereikte de HS-GHOR het bericht dat de media op de hoogte waren
van de fout in de bewonersbrief met betrekking tot het daar vermelde telefoonnummer.
De HS-GHOR nam contact op met de afdeling voorlichting van de gemeente
Roermond en legde daar het verzoek neer om nog diezelfde middag een nieuwe brief
met het juiste nummer te versturen. De HS-GHOR koppelde dit terug naar de RGF en
nam contact op met Slachtofferhulp om het juiste nummer te verifiëren. Vervolgens
belde de afdeling voorlichting van de gemeente terug en leek er een patstelling te
ontstaan in de discussie omtrent de bewonersbrief. Vanuit de afdeling (kabinet en)
voorlichting werd aangegeven dat een nieuwe brief weinig toegevoegde waarde had en
er ook kon worden doorverwezen naar het juiste nummer. Vanuit de hulpverlening gold
het standpunt dat er zo min mogelijk drempels mochten zitten in de telefonische
hulpverlening. De HS-GHOR overlegde met de communicatieadviseur van de GGD die
hem adviseerde om wel een nieuwe brief te sturen vanuit het idee van een zo groot
mogelijke laagdrempeligheid. Dit advies werd teruggekoppeld naar de RGF die verder
actie ging ondernemen.

De RGF belde met de voorlichter van de gemeente Roermond, maar die had dezelfde
mening als zijn collega. De RGF koppelde dit weer terug naar de HS-GHOR. De RGF
besloot verdere acties te ondernemen. Slachtofferhulp werd gevraagd aanplakbiljetten
met hierop het juiste nummer op de deur van de sporthal te plakken. In de media zou
het juiste nummer nogmaals worden genoemd en de pastoor zou tijdens de dienst ook
het nummer apart noemen. De HS-GHOR informeerde Slachtofferhulp over het besluit
van de RGF en ook één van de in de sporthal aanwezige wethouders werd
geïnformeerd.

Aan het einde van de middag werd er alsnog een derde bewonersbrief verspreid met
hierin een gsm-nummer waardoor de professionele hulp direct bereikbaar is. Dit
nummer werd bemenst door Bureau Slachtofferhulp en zou de komende week
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bereikbaar blijven. Tevens werd, in de brief, meer uitgebreid stilgestaan bij de
herdenkingsdienst die de volgende ochtend zou plaatsvinden.

Een rustige dag in de sporthal
In de ochtend en de vroege middag was er nagenoeg geen inloop geweest in de
sporthal. In de straat bij de uitgebrande woning was het wel drukker. Daar aanwezige
politieagenten hielden de situatie in de gaten en informeerden de hulpverleners in de
sporthal regelmatig over de stand van zaken. De hulporganisaties overwogen om actief
de mensen in de straat te benaderen, maar besloten om dit uiteindelijk niet te doen. De
politie vervulde hierin reeds een belangrijke rol als schakel tussen de straat en de
sporthal.

Tweede crisisoverleg bij de politie
Bij de gemeente overlegde het college met de betrokken ambtenaren ter voorbereiding
op het crisisoverleg dat later op de middag zou plaatsvinden.

Vanaf 16.00 uur vond er beleidsoverleg plaats bij de politie in Roermond. Bij dit overleg
waren onder meer de politie, de GHOR en de brandweer aanwezig. De gemeente werd
vertegenwoordigd door onder meer de afdeling kabinet en voorlichting. Het overleg
werd, in verband met de vakantie van de burgemeester, voorgezeten door de loco-
burgemeester. Verder waren bij de bijeenkomst ook twee wethouders aanwezig.
Tijdens het overleg werd er allereerst gesproken over de herdenkingsdienst die de
volgende dag zou plaats vinden. De voorlichters van de gemeente zouden rond 09.15
uur aanwezig zijn om de media op te vangen en nadere afspraken met hen te maken.
Even werd overwogen om de dienst, gelet op de verwachte grote belangstelling, te
verplaatsen naar de sporthal. Na telefonisch overleg met de pastoor werd echter
besloten dit niet te doen.

De brandweer deed verslag van de die dag gehouden interne nazorgbijeenkomsten.
Woensdag 17 juli bestond de mogelijkheid tot individuele vervolggesprekken. Tijdens
de bijeenkomst werd verder afgesproken dat er vanaf dat moment een duidelijke
scheiding zou worden aangebracht in de voorlichting tussen het strafrechtelijke traject
(taak voor OM) en de overige zaken. De politie gaf aan dat er diezelfde dag sectie zou
worden verricht op de lichamen en dat morgen zou worden gestart met het technisch
onderzoek. Wanneer dit onderzoek was afgerond moest de woning dicht zijn. Het
hoofd van de afdeling kabinet en voorlichting zou dit afstemmen met de
woningbouwcoöperatie Wonen Zuid en dit weer terugkoppelen naar de politie.

De RGF gaf onder meer aan dat het rustig bleef in de sporthal en dat veel van de
verwerking op straat leek plaats te vinden. Het bleef wel druk in de straat voor de
woning. Verder gaf de RGF aan dat de directeuren van de betrokken scholen een rol
zouden vervullen in de herdenkingsdienst en de uitvaartdienst.

De gemeente had contact gehad met de pastoor en de familie over de uitvaartdienst en
de heilige mis.

De HS-GHOR nam contact op met Slachtofferhulp over de inzet in de sporthal tijdens
en na de herdenkingsdienst: drie medewerkers AMW, drie medewerkers
Slachtofferhulp, één RIAGG Jeugdhulpverlener en zes mensen van het Rode Kruis. De
afschaling zou plaatsvinden op initiatief van de GHOR.
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Zorg voor de buurman
De RGF koppelde na het overleg terug richting de HS-GHOR over de in het
beleidsoverleg besproken zaken. Zij vroeg de HS-GHOR actie te ondernemen op het
verzoek van de burgemeester om aandacht te besteden aan de gehandicapte
buurman. Ook spraken de RGF en de HS-GHOR over de afspraken rond de
herdenkingsdienst.  Via de landelijke meldkamer kwam de HS-GHOR vervolgens in
contact met Thuiszorg Roermond en verzocht hij om extra aandacht voor de
gehandicapte buurman. Thuiszorg gaf aan extra aandacht te geven via de vaste
verpleegkundige van de betrokken buurman.

Overleg bij de Sector
De RGF belde de HS-GHOR en gaf aan dat de directeur van de Sector Veiligheid
verzocht had om het Management Team van de sector bijeen te roepen, mede gelet op
de geplande vakantie van enkele leidinggevenden waaronder de RGF en de HS-
GHOR. Dit overleg vond enkele uren later plaats bij de sectordirecteur thuis. Tijdens
het overleg werd onder meer gesproken over de wens om de gebeurtenissen te
evalueren, de begeleiding van de eigen centralisten en het voorbereiden van de
reacties richting de media.

Onrust in de straat
In de avond van zaterdag 13 juli bezocht een deel van de familie samen met het
overlevende dochtertje van het gezin de uitgebrande woning. Het dochtertje had hier
zelf om gevraagd. De familie werd begeleid door medewerkers van hulpverlenende
instanties en de politie. Het bezoek leidde tot verhitte emoties bij enkele van de
aanwezige buurtbewoners die begonnen te schelden. Zij waren van mening dat de
hulpverleners het meisje op deze manier alleen maar beschadigden.

2.4.3 Zondag 14 juli

De herdenkingsdienst
Voorafgaand aan de te houden herdenkingsdienst spraken de directeur Kabinet en
Voorlichting en de voorlichter van de gemeente Roermond met de aanwezige media.
Met de pastoor spraken zij vervolgens af dat de media na de dienst foto’s zouden
mogen maken in de kerk. Zij benadrukten de noodzaak tot het respecteren van familie
en andere belangstellenden. Om 10.00 uur begon de herdenkingsdienst in de
Thomaskerk in Roermond. Er waren ongeveer drie tot vierhonderd mensen aanwezig
bij de dienst. Voor de aanwezige kinderen vond parallel een aparte kinderdienst plaats.
Bij de dienst waren ook leden van de getroffen familie aanwezig.

De aanwezigheid van de pers
Er was veel pers aanwezig zowel voorafgaand als na afloop van de dienst. Tussen de
media en de voorlichter van de gemeente Roermond waren vooraf afspraken gemaakt
over het mediaoptreden. Na de dienst werd het de journalisten toegestaan de
(inmiddels lege) kerk te betreden om opnamen te maken van het altaar en de daarop
aanwezige foto’s van de overleden kinderen. Dit gebeurde op initiatief van de
voorlichter van de gemeente die dit ook overlegde met de pastoor. De familie was
echter niet van deze afspraak op de hoogte. Enkele familieleden werden dan ook boos
en trachtten de journalisten te hinderen in het maken van opnamen. De aanwezige
politie verzocht de journalisten hierop de kerk verlaten. De voorlichter van de gemeente
Roermond sprak vervolgens met de journalisten in aanwezigheid van het hoofd
voorlichting en de loco-burgemeester en legde uit waarom dit was gebeurd. Vervolgens
gingen zij gedrieën praten met de familieleden om uit te leggen waarom was besloten
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tot het binnen laten van de pers. De betrokken familieleden gaven aan de gemaakte
keuze te begrijpen.32

Opvang in de sporthal na de dienst
De aanloop naar de sporthal na afloop van de dienst in de Thomaskerk bleef beperkt.
Met name familieleden en enkele buurtbewoners kwamen naar de Thomaskerk. Het
aantal hulpverleners in de sporthal was onveranderd groot. De HS-GHOR sprak met
de verschillende hulpverlenende instanties over de stand van zaken. Na de
herdenkingsdienst kwamen er verspreid over de middag ongeveer 150 mensen in de
sporthal. Er werd onder meer ondersteuning geboden aan een van de familieleden van
moederskant die gevraagd was de overleden kinderen te identificeren. Ten slotte werd
door de HS-GHOR besloten tot een afschaling van de personele bezetting in de
sporthal om 14.00 uur naar één medewerker Slachtofferhulp en één medewerker
AMW.

Hoofdpunten fase 2
• De eerste organisatie van de opvang van omwonenden en anderen uit de wijk in de

naburige sporthal verliep (met name door snel handelen vanuit de gemeente
Roermond)  zo voorspoedig dat er vrijdagochtend vroeg in de sporthal meer
hulpverleners van verschillende diensten aanwezig waren dan bewoners uit de
betreffende wijk.

• De verschillende hulpdiensten gingen elk op eigen wijze om met de opvang van het
eigen personeel. De brandweer belegde een drietal collectieve debriefingsessies;
de politie organiseerde een bijeenkomst op de meldkamer en de volgende dag een
collectieve sessie; de ambulancedienst deed het op meer informele wijze.

• In een vroeg stadium was er al afstemming tussen vertegenwoordigers van de
gemeente en van de GHOR over de organisatie van de nazorg van familie en
omwonenden. Vanuit de GHOR werd aangegeven dat zij de organisatie zijn die zijn
belast met het opstarten van de psychosociale hulpverlening.

• Tijdens een eerste overleg van betrokken hulporganisaties in de sporthal worden
afspraken gemaakt wie wat zal doen. De opvang in de sporthal geschiedde onder
leiding van Slachtofferhulp met vertegenwoordigers van Algemeen Maatschappelijk
Werk (AMW) en de gemeente op de achterhand. Het RIAGG zou zich richten op de
familie. De GHOR werd belast met de coördinatie en door de gemeente wordt de
voorlichting verzorgd. ‘s-Middags had er opnieuw, onder leiding van de HS-GHOR
een dergelijke bijeenkomst plaats.

• In de loop van de ochtend was er vanuit de sporthal ook contact met hoofden van
scholen waar de kinderen opzaten. De hoofden van de scholen namen op zich de
docenten en klasgenootjes te informeren.

• In de loop van de dag raakte ook de pastoor steeds meer betrokken en had hij op
verschillende momenten contact met zowel gemeente als hulpverlenende
instanties, in de meeste gevallen bij de getroffen familie thuis. Vanaf het begin
verliep de samenwerking echter stroef en was er sprake van misverstanden over
en weer. Aangezien de pastoor kennelijk goed contact had met de familie namen
de hulporganisaties wat afstand van de familie.

                                                          
32 Deze constatering is gebaseerd op een interview met de voorlichter van de gemeente Roermond.
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• Reeds in de loop van de vrijdag kwam vanuit de gemeente de toezegging dat zij de
kosten van de begrafenis op zich namen.

• In dit stadium werden de voorbereidingen getroffen voor de herdenkingsdienst. De
pastoor wilde deze, mede om wat stoom te laten afblazen, organiseren. Vanuit de
gemeente kreeg hij impliciete toestemming (‘de verantwoordelijkheid van de kerk’)
alsmede expliciete toestemming (in een gesprek met onder meer de wethouder
Zorg).

• Op instigatie van de hulporganisaties en de afdeling voorlichting werd reeds in de
vroege ochtend van 12 juli een bewonersbrief gemaakt waarin het gebeuren kort
werd beschreven en er melding werd gemaakt van de mogelijkheid tot
ondersteuning in de sporthal. Later op de dag volgde een tweede brief waarin
onder andere de openingstijden van de sporthal werden aangegeven en een
telefoonnummer voor hulp en informatie. De volgende dag bleek dat dat nummer
onjuist was, waarna er een verschil van mening ontstond tussen hulporganisaties
en gemeente over het eventueel opstellen van een nieuwe bewonersbrief met
hierin het juiste telefoonnummer.

• Vrijdagmiddag was er op aandringen van enkele betrokkenen, onder leiding van de
burgemeester een afstemmingsoverleg tussen vele betrokken organisaties en
instellingen. De status van dit overleg met een kleine 25 aanwezigen waaronder
het bijna voltallige college was wat onbestemd (“crisisoverleg”, “beleidsteam”). Na
afloop vond er een tweede persconferentie plaats.

• Na afloop van de persconferentie sprak de burgemeester met enkele wethouders
over zijn reeds eerder geplande vakantie. Burgemeester en wethouders waren het
erover eens de belangrijkste zaken op de rails stonden en dat hij deze vakantie niet
moest afzeggen. De burgemeester wasl in ieder geval terug bij de begrafenis en hij
bleef bereikbaar.

• Tot en met zondagmiddag bleef de sporthal overdag geopend. In de loop van de
drie dagen zouden meer dan honderd mensen naar de sporthal komen. Duidelijke
pieken waren er vrijdagochtend en na afloop van de herdenkingsdienst op zondag
toen een groot aantal mensen in de sporthal koffie zou drinken.

• De op zondag gehouden herdenkingsdienst werd druk bezocht. De dienst alsmede
de opvang hierna in de sporthal verliep rustig op één incident na. Dit incident zou er
toe leiden dat er rond de begrafenis strakkere afspraken zouden worden gemaakt
met de familie en de media.

2.5 Fase 5: Voorbereidingen voor de begrafenis

2.5.1 Maandag 15 juli

Overleg PSH-keten
Maandag 15 juli was er op initiatief van de GHOR een overleg bij het RIAGG in
Roermond. Bij de bijeenkomst waren medewerkers van de volgende instanties
aanwezig: RIAGG, AMW, slachtofferhulp, GGD, Politie Roerstreek, Rode Kruis
Roermond, Bureau Jeugdzorg en de GHOR. De GHOR zat de bijeenkomst voor. Op
de agenda voor de bijeenkomst stond het bespreken van de stand van zaken en het
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vervolgtraject. Vervolgens spraken de aanwezigen over het vervolgtraject. Er werd
onder meer gesproken over een te verrichten evaluatie en de contacten hierover met
het COT. Een van de hoofdpunten voor de vervolgafspraken betrof de uitvaart.33 Een
aanwezige medewerker van het Nederlandse Rode Kruis vertelde onder meer dat de
voorlichter van de gemeente Roermond de kleding van de NRK medewerkers tijdens
herdenkingsdienst niet gepast vond. Het rode uniform zou ‘”te schreeuwend zijn”. Het
NRK was het hier niet mee eens. De medewerker gaf aan wel te kunnen begrijpen dat
het rode uniform niet past tijdens de begrafenisdienst. Het Rode Kruis ging na of het
mogelijk was om, bij uitzonder, tijdens de begrafenisdienst gebruik te maken van het
oud, blauwe uniform.

Overleg bij de pastoor
De pastoor had voor een bijeenkomst op 15 juli verschillende instanties uitgenodigd bij
hem in de pastorie. Bij deze bijeenkomst waren ondermeer medewerkers van
Slachtofferhulp, de wethouder Zorg, de directeur Zorg en Samenleving en de
voorlichter van de gemeente Roermond aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd er
gesproken over de begrafenis en de te plannen activiteiten. De GHOR was niet
uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst werd afgesproken dat de uitvaartdienst op 20 juli
rond 11.00 uur zou plaatsvinden in de Heilig Hartkerk. In de Wingerd, gelegen naast de
kerk, werd de opvang georganiseerd. De gemeente zegde toe zorg te dragen voor de
wegafzetting. De aanwezigen werden het eens over de aanwezigheid van het Rode
Kruis, ook bij de begraafplaats. De pastoor kaartte nogmaals het punt aan dat hij vond
dat ‘de geestelijke verzorgers’ een plaats moesten krijgen in het rampenplan van de
gemeente. De directeur Burgers en Samenleving gaf aan dat zij dit punt aan de orde
zou stellen in het crisisoverleg. Afgesproken werd dat uitvaartmaatschappij DELA een
offerte zou maken voor de uitvaart. Tevens werd het punt van extra bijzondere bijstand
voor het kleden van de opgebaarde kinderen en het kleden van de directe familie
besproken. Er werd besloten dat de geplande activiteiten in de buurt de komende week
niet door zouden gaan, maar dat er in de daaropvolgende week extra activiteiten
zouden worden georganiseerd. Hierover werd contact opgenomen met Steunpunt
Sportservice die deze activiteiten organiseerde.

Na afloop van het overleg bij de pastoor informeerde een medewerker van
Slachtofferhulp de HS-GHOR.

Overleg Bureau Thuiszorg en gemeente Roermond
Tegelijkertijd was er die middag overleg tussen de directeur Burgers en Samenleving,
de wethouder Zorg en de raad van bestuur van het Bureau Jeugdzorg. Bureau
Jeugdzorg wilde graag aangeven aan de wethouder hoe zij om ging met de signalen
omtrent de gebrekkige hulpverlening in de fase voor de brand. De vertegenwoordigers
van het Bureau Jeugdzorg vertelde de wethouder dat zij de Inspectie hadden gevraagd
een onderzoek hiernaar te doen.

Collecte georganiseerd door de buurt
Vanuit de buurt werd er door een van de buurtbewoners een collecte georganiseerd
om geld op te halen voor het enige overlevende kind van het gezin. De
initiatiefneemster nam hierover contact op met de gemeente Roermond. De gemeente
moest hierover afspraken maken met de bewindvoerder zodat dit geld ook
daadwerkelijk toe kon komen aan de familie in naam van de dochter. Intern binnen de
gemeente werd afgesproken dat het opgehaalde geld aangeboden zou worden aan de
loco-burgemeester om dit te storten op een rekening voor de dochter.
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Ondersteuning familie van vaders kant
Bij het RIAGG kwam rond 16.00 uur een verzoek binnen van de familie van de vader
van het gezin om ondersteuning. Een medewerker van het RIAGG zou een bezoek
brengen aan de familie. Het RIAGG informeerde de HS-GHOR over het voorgaande.
Het RIAGG informeerde de HS-GHOR tevens over het geplande bezoek van een
RIAGG psychiater aan de moeder van het gezin, later op de middag. De psychiater
zou vervolgens het noodzakelijke vervolgtraject beoordelen. De RIAGG medewerker
die de familie zou bezoeken, nam contact op met de HS-GHOR en gaf aan dat hij
binnen de familie de vragen zou inventariseren en de volgende dag terug zou koppelen
richting het RIAGG in Roermond. Bezien zou worden welke acties er nodig waren en
door wie deze moesten worden ondernomen.

Terug naar het huis
De brandweercommandant van Roermond bezocht met zijn mannen de plaats van het
onheil, het huis in de Jupiterstraat. Ter plaatse spraken zij over verschillende zaken,
waaronder de in de nacht van 11 op 12 juli genomen beslissing om de brandende trap
naar de tweede etage niet te betreden.

Een vierde bewonersbrief
Vandaag verspreidde de gemeente een vierde bewonersbrief waarin zij de
buurtbewoners op de hoogte stelde van het feit dat de zomeravondsportactiviteit werd
afgelast. Het betrof activiteiten op 15 en 17 juli. De activiteiten voor volgende week
gingen wel door.

2.5.2 Dinsdag 16 juli

Overleg op het gemeentehuis
Op het gemeentehuis vond rond 11.30 uur voor de derde maal overleg plaats. Tijdens
dit overleg werd met name gesproken over de begrafenis. Er werd onder meer
afgesproken dat er na de mis opvang zou worden georganiseerd (voor een ieder die
daar behoefte aan zou hebben) in de Wingerd door EHBO-mensen en een
medewerker vanuit de PSH-keten. Buurtbewoners en anderen werden opgevangen in
de sporthal zoals dit ook was gebeurd na de herdenkingsdienst. Bij de
teraardebestelling zou alleen directe familie aanwezig zijn. Er werd besloten om geen
aparte bewonersbrief te versturen over de begrafenis. Ook het punt van het opnemen
van de geestelijke verzorgers in het rampenplan werd besproken. De offerte voor de
begrafenis zou die middag in het college worden besproken.

Na het overleg koppelde de RGF terug richting de HS-GHOR over de gemaakte
afspraken. De GHOR stuurde hierop betrokken instanties een brief / fax met hierin
nadere afspraken met betrekking tot de locatie en tijdsduur van de opvang rond de
begrafenis. De GHOR deed in deze brief verder verslag van het besluit van het
gemeentebestuur inzake de uitvaart en het verzoek om een adequate inzet van
medewerkers uit de verschillende PSH-instanties.

Nazorg ambulancepersoneel
Dinsdagavond kwam het betrokken ambulancepersoneel en de OvD-G samen voor
een beroepsinhoudelijke evaluatie, een evaluatie van het nazorgtraject tot dan toe, de
mogelijkheid om andere onderwerpen dan wel emoties te bespreken en de vraag hoe
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nu verder te gaan.34 Alle betrokkenen waren aanwezig (een medewerker was op
vakantie) en alle gaven aan goed met het gebeuren om te kunnen gaan. De
aanwezigen waren tevreden over de beroepsinhoudelijke kant en waren te spreken
over de inzet van de RAC/CPA-centralisten die betreffende nacht. De opvang werd als
goed ervaren alleen vond men dat de beslissing om wel of niet uit de dienst te treden
niet bij het individu moet worden gelegd maar een besluit moet zijn van de
leidinggevende(n). Leidinggevenden en collega’s zouden hierbij in de toekomst een
signaalfunctie kunnen vervullen, zo spraken de aanwezigen af. ‘Zorg op maat waarbij
jezelf aangeeft wanneer je waar behoefte aan hebt’ werd als het meest prettig ervaren.
De aanwezigen spraken af dat een ieder van hen een verslag ging maken van hun
ervaringen met het oog op mogelijke onderzoeken dan wel andere zaken die voort
zouden kunnen komen uit de gebeurtenissen. Tijdens de bijeenkomst werd ook
gesproken over de symptomen en het tijdspad bij traumaverwerking. De meerderheid
van de aanwezigen gaf aan met deze bijeenkomst het nazorgtraject te willen afsluiten.
Tijdens de bijeenkomst werd ook over aanwezigheid bij de begrafenis gesproken.
Afgesproken werd dat een ieder die naar de begrafenis toe wilde zich zou melden bij
de OvD-G. Uiteindelijk bezocht geen van de ambulancefunctionarissen de
begrafenisdienst, met uitzondering van de OvD-G.

2.5.3 Woensdag 17 juli

De activiteiten bij de verschillende betrokken instanties stonden bijna geheel in het
teken van de te plannen uitvaartdienst.

Een aandachtspunt bij de begrafenis was de aanwezigheid van de familie van
vaderskant. Vanuit het RIAGG werd in de ochtendcontact opgenomen met de HS-
GHOR om de stand van zaken door te spreken. Hierbij ging het om de familie van
vaderskant. Deze dag zou er een gesprek plaats vinden tussen het RIAGG en de
familie van de vader. De familie had aangegeven graag bij de begrafenis aanwezig te
willen zijn. De familie gaf echter ook aan dat zij niet wilden dat dit verkeerd zou vallen
bij de familie van moederskant. De afspraak was dat het RIAGG Roermond contact op
zou nemen met de contactpersoon van de familie van de moeder.

Ook waren er contacten tussen de hulpverlenende instanties onderling. Een
medewerker van Slachtofferhulp belde met de HS-GHOR in reactie op de brief met
waarin het besluit van de gemeente inzake de uitvaart was vermeld. De hierin
genoemde afspraken kwamen niet geheel overeen met de afspraken zoals deze waren
gemaakt binnen de PSH-keten, aldus Slachtofferhulp. Ook gaf de medewerker aan het
vreemd te vinden dat er aparte overleggen waren bij de pastoor en bij de gemeente
waar ook werd gesproken over de nazorg. De HS-GHOR gaf aan dat daar op dat
moment niets aan kon worden gedaan en dat de gemeente de bevoegdheid had om
die besluiten te nemen.

Daarnaast was er op verschillende plaatsen en momenten overleg over zaken rond de
begrafenis. Zo was er die ochtend contact tussen AMW en de HS-GHOR. Zij spraken
af dat AMW twee medewerkers zou inzetten in de Wingerd tijdens de mis. Vanaf 12.00
uur zou er bovendien een medewerker van het AMW aanwezig zijn in de Donderberg.
Na de uitvaartmis zouden ook de medewerkers vanuit de Wingerd naar de sporthal
komen.
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2.5.4 Donderdag 18 juli

Voorbereiding uitvaart
Opnieuw stond de uitvaartdienst centraal in de activiteiten van de betrokken
organisaties. Er vond ondermeer overleg plaats tussen de politie en de GHOR. De
politie vertelde de HS-GHOR dat de familie van de moeder zou worden begeleid door
twee functionarissen van de politie in burger. De politie zou ook aanwezig zijn buiten
de kerk en in de opvanglocaties. De politie nodigde de HS-GHOR uit om aanwezig te
zijn bij de politiebriefing op 20 juli in de ochtend. De HS-GHOR legde op zijn beurt de
getroffen PSH-maatregelen uit.

Er kwam deze dag tevens duidelijkheid over de betrokkenheid van de familie van
vaderskant. Een medewerker van het RIAGG gaf in een gesprek met de GHOR aan
dat de familie met vijf mensen aanwezig wilde zijn bij de mis. Het RIAGG stelde voor
om de familie bij het RIAGG te laten verzamelen om vervolgens samen met hen naar
de uitvaart te gaan. Na de dienst kon de familie dan ook weer samen met het RIAGG
terug naar het RIAGG om na te praten. De medewerker van het RIAGG gaf tevens aan
contact te zullen opnemen met Bureau Jeugdzorg voor de begeleiding van de neefjes
en nichtjes van vaderskant. De HS-GHOR zegde toe om contact op te nemen met de
pastoor om hem te informeren over dit voorstel. In een reactie gaf de pastoor aan zeer
ontevreden te zijn met het feit dat hij niet was betrokken in de PSH-keten. De pastoor
haalde hier ook de ervaringen van de pastoor in Volendam aan. De HS-GHOR bood
zijn excuses aan informeerde de pastoor over de met het RIAGG gemaakte afspraken
met betrekking tot de familie van vaderskant.

Afgesproken werd dat er geen vaste plaatsen zouden worden gereserveerd omdat dit
te veel zou opvallen. De HS-GHOR koppelde de met de pastoor gemaakte afspraken
vervolgens weer terug richting het RIAGG.

Aan het einde van de middag was er nog contact tussen de GHOR en het NRK om de
gemaakte afspraken voor de inzet vanuit het NRK tijdens de dienst nogmaals te
verifiëren.

De moeder verlaat het ziekenhuis
Het ziekenhuis waar de moeder verbleef belde met Slachtofferhulp om aan te geven
dat de moeder ontslagen werd uit het ziekenhuis en dat zij behoefte had om over het
gebeuren te spreken na de begrafenis.35

Verzoek om ambulance
Vanuit de politie kwam er bij de GHOR het verzoek om tijdens de uitvaartdienst een
ambulance paraat te houden. Navraag leerde dat er geen ambulance stand-by stond
en afgesproken werd dat de politie en de RAC/CPA hierover zouden worden
geïnformeerd.

Nadere contacten met de betrokken scholen
Een jeugdarts van de GGD informeerde per brief de directeuren van de betrokken
scholen met wie zij eerder (op 13 juli) telefonisch contact had gehad. In de brief schreef
de jeugdarts dat er in de laatste week van de schoolvakantie contact met hen zou
worden opgenomen door de eigen jeugdarts of door een andere arts om te bekijken in
hoeverre er bij hen behoefte zou bestaan aan ondersteuning vanuit de GGD.
                                                          
35 Brief Slachtofferhulp aan gemeente Roermond, 20 augustus 2002
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Gedurende de schoolvakantie kon er altijd contact op worden genomen met een van
de medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord- en
Midden-Limburg, zo schreef zij in de brief. Per school werd een aparte brief verstuurd
met nadere bijzonderheden voor die school.

2.5.5 Vrijdag 19 juli

Voorbereidingen uitvaart
Op deze dag vonden binnen de PSH-keten de laatste voorbereidingen plaats voor de
uitvaartdienst van morgen en waren er verschillende contacten met de media. De HS-
GHOR belde met elk van de betrokken instanties om de laatste stand van zaken door
te spreken. Zowel bij de gemeente als in de parochie werden verdere voorbereidingen
getroffen.

De laatste bewonersbrief
Vrijdag 19 juli werd vanuit de gemeente de vijfde en laatste bewonersbrief verstuurd. In
de brief werd ingegaan op de uitvaartdienst van morgen en de mogelijkheid voor
belangstellenden om tussen 12.00 uur en 17.00 uur na te praten in de sporthal. Ook de
mogelijkheid tot hulpverlening in de Wingerd werd belicht. In de brief werd verder een
sport- en spel, bezinningsavond aangekondigd die plaats zou vinden op 24 juli en
bedoeld was voor alle kinderen tussen de 4 en 13 jaar in de Sterrenberg en
klasgenootjes van de overleden kinderen. Ten slotte werd in de brief gemeld dat de
geplande zomeravondsportactiviteiten in de volgende week niet door zouden gaan.

2.5.6 Zaterdag 20 juli

Laatste voorbereidingen
De HS-GHOR sprak in de ochtend met het Rode Kruis over de inzet: er zouden zes
medewerkers van het Rode Kruis aanwezig zijn in de kerk tijdens de dienst. Na de
dienst zouden er twee medewerkers meelopen in de stoet richting de begraafplaats en
zouden er twee medewerkers naar de Wingerd gaan en twee naar de sporthal waar
ook de andere medewerkers zich uiteindelijk weer zouden melden. De inzet vanuit de
PSH-keten betrof twee medewerkers van AMW en twee medewerkers van
Slachtofferhulp in de Wingerd. Alle PSH-medewerkers werden voorzien van badges ter
herkenning.

De uitvaartdienst
Om 10.00 uur begon de uitvaartdienst voor de overleden kinderen. Deze dienst vond
plaats in de Heilig Hartkerk die volledig was gevuld met belangstellenden uit Roermond
en omgeving maar ook vanuit andere plaatsen in Nederland. De dienst werd geleid
door de pastoor die eerder al de herdenkingsdienst in de Thomaskerk had geleid.
Tijdens de emotionele dienst had ook de burgemeester het woord. Bij de dienst waren
ook veel brandweermensen aanwezig. Ook was er familie van vaderskant aanwezig bij
de dienst. Zij kregen een aanwezig familielid van moederskant de mogelijkheid om
vooraan te zitten waar zij plaatsen had vrijgehouden. Dit ging tegen de met het RIAGG
gemaakt afspraken in, maar alles verliep verder zonder incidenten.

Tijdens de dienst werden er vijf mensen onwel die werden opgevangen in de Wingerd.
Na de dienst was er een korte inloop in de Wingerd.
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Na afloop van de dienst vertrokken familie en vrienden in een lange stoet rouwwagens
naar de begraafplaats voor de ter aarde bestelling van de overledenen. Tijdens de
tocht liepen er honderden belangstellenden mee met de stoet.

Media-aandacht voor de begrafenisdienst
De media-aandacht voor de begrafenis was groot. Voor de betrokken instanties en dan
met name de afdeling voorlichting van de gemeente was het na het incident in de
Thomaskerk na de herdenkingsdienst duidelijk dat er afspraken moesten worden
gemaakt met de media omtrent de uitvaartdienst. In de aanloop naar de uitvaartdienst
waren er dan ook duidelijke afspraken gemaakt met de media over het mediaoptreden
tijdens en na de begrafenisdienst. Een bij de gemeente bekende fotograaf en een
cameraman mochten als enige tijdens de dienst filmen en fotograferen. De gemaakte
foto’s een beelden werden vervolgens voorgelegd aan de afdeling voorlichting van de
gemeente. Tijdens de opnamen was er iemand namens de familie aanwezig bij de
cameraman zodat deze zicht had op hetgeen werd gefilmd. De gemaakte beelden en
foto’s werden vervolgens voor een vaste lage prijs aangeboden aan de verschillende
media. De familie had de geselecteerde beelden goedgekeurd.

Opvang na de dienst
In de sporthal was het na de uitvaartdienst rustig. In totaal kwamen er ongeveer 25
mensen met hulpvragen. Er was verder weinig inloop. In de sporthal waren in totaal
zes medewerkers van Slachtofferhulp, drie medewerkers van AMW, twee
medewerkers van het RIAGG en twee wijkagenten aanwezig.

Onder de hulpverleners ontstond aan het eind van de middag enige verwarring omtrent
de openingstijden. De afspraak binnen de PSH-keten was dat de sporthal tot 15.00 uur
geopend zou blijven.  In de bewonersbrief werd echter gesproken over een opening tot
en met 17.00  uur. Uiteindelijk besloot de HS-GHOR tot afschaling vanaf 15.00 uur tot
één medewerker AMW en één slachtofferhulp. RIAGG zou als achtervang dienen voor
het geval het te druk zou worden.

Hoofdpunten fase 3
• Over deze periode is relatief weinig te zeggen. Voor zover er overleg plaatshad

was dat vooral ten behoeve van de voorbereiding op de begrafenisdienst. Daarbij
werd afgesproken dat de gemeente, na bestuurlijke toezeggingen, de kosten voor
haar rekening zou nemen. Daarnaast moest zorgvuldig worden omgegaan met
familie van zowel vaders- als moederskant die bij de begrafenis aanwezig wilden
zijn.

• Opvallend in deze periode was het feit dat de pastoor zelf een bijeenkomst
organiseerde ter voorbereiding van de begrafenis. Aan deze bijeenkomst werd
deelgenomen door verschillende hulpverlenende instanties alsmede de politie en
de gemeente. Opvallende afwezige was de GHOR die bij de pastoor niet bekend
was en dus ook niet werd uitgenodigd.

• de afdeling Kabinet en Voorlichting van de gemeente was in deze periode nog
intensief betrokken. Er moesten goede afspraken worden gemaakt met de media
over opnames en dergelijke en onder verantwoordelijkheid van de gemeente werd
ook nog een vierde bewonersbrief opgesteld.
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• De burgemeester sprak op de begrafenis waar ook een flink aantal
brandweermensen aanwezig was. Zowel tijdens de dienst als na afloop hiervan
verliep alles waardig en rustig. Er waren goede afspraken gemaakt met de media.

2.6 Fase 4: De weken na de begrafenis

Aandacht voor achterliggende oorzaken
Deze periode wierp haar schaduwen vooruit naar het komende inspectierapport. Dat
betekende niet alleen dat er in de media wat verhalen kwamen over de jeugdzorg en
opvang van probleemgezinnen in Nederland. Het betekende ook dat verschillende van
de meest betrokken organisaties (bijvoorbeeld Jeugdzorg) een sterk negatief stempel
kregen. In de dagen en weken na de calamiteit werden medewerkers van Bureau
Jeugdzorg verschillende keren door potentiële zorgvragers en reeds bekende cliënten
aangesproken op hun vermeend falen. Soms bleef dat niet beperkt tot aanspreken,
maar werden omzichtige bedreigingen geuit of werden welhaast chanterende
praktijken gehanteerd (‘als je mij niet goed / snel helpt, net als dat gezin, dan zal ik
richting de media eens een boekje open doen hoe …’).

Afnemende aandacht in de media
In de media nam de aandacht voor de gebeurtenissen in Roermond na de begrafenis
duidelijk af. Komkommertijd brak aan nu ook het westen van Nederland op vakantie
ging. De gebeurtenissen in de Jupiterstraat kregen nog slechts sporadisch aandacht.
Zowel Nieuwe Revu als de Panorama kwamen met een langer verslag. Daarbij viel
vooral het artikel van Panorama op. Met veel betrokkenen en leidinggevenden was
gesproken. Hoewel het verhaal rond de eerste uren duidelijke manco’s vertoonde, gaf
de achtergrond van het gezin: de vader en de moeder een wat tegendraads beeld. De
vader werd, mede door de uitgebreide citaten van de pastoor niet alleen als dader
maar ook als slachtoffer getypeerd. Dit drama had hij zeker niet gewild en zijn verleden
was, jegens de kinderen, zeker niet zo slecht als soms gesuggereerd. De moeder
werd, meer dan in de meeste beelden en verhalen totnogtoe, tamelijk negatief
geschilderd.

Inspectierapport(en)
Naast aandacht voor het gezin, was er in de media, zeker na het uitkomen van het
Inspectierapport op 8 augustus, aandacht voor de verschillende zorginstellingen en
hun sterk gescheiden circuits en hun gebrek aan monitoring, coördinatie en
afstemming in de periode voor de brand. Het rapport werd in Roermond aangeboden
aan een van de wethouders, in aanwezigheid van een contactpersoon van de familie.
Tijdens deze bijeenkomst uitte de contactpersoon kritiek op de hulpverlening richting
het gezin en de familie op dat moment. De wethouder kaartte deze door de
contactpersoon geuite kritiek aan in het college. In reactie op het rapport van de
Inspectie kwam de staatssecretaris met enkele beleidsinitiatieven die met name waren
gericht op de introductie van een casemanager.

Terug naar normaal
Typerend voor de organisatie van de nazorg en de hulpverlening richting familie en
omwonenden was de frase ‘terug naar normaal’. Er was geen specifieke instelling die
een leidende of coördinerende rol op zich nam. De situatie werd meer bepaald door de
toevallige samenloop van de gebeurtenissen. De gemeente wachtte af en trok zich min
of meer terug; professionele hulp had plaats daar waar daar specifiek om werd
gevraagd. Vanuit Slachtofferhulp was er na de begrafenis contact met de
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contactpersoon van de familie maar die gaf aan dat de familie op dat moment liever
geen contact wilde.

Zoals gezegd ontbrak een dominante lijn. Een voorbeeld van deze toevalligheid was de
relatie tussen de opa (de vader van de moeder van het gezin die al lang een zorgende
rol vervulde jegens het gezin) en een leerplichtambtenaar van de gemeente
Roermond. Waarom juist deze ambtenaar relatief intensief contact had met de familie
was nauwelijks te verklaren anders dan door min of meer toevallige omstandigheden.

Terug naar normaal betekende aldus een terugtrekkende overheid en de GHOR-
organisatie die geen rol van betekenis meer vervulde. De ongevalsituatie was immers
achter de rug. Voor zover er nog instellingen betrokken waren waren dat reguliere
instellingen.

Gescheiden circuits
Terwijl in fase twee en drie al enigszins sprake was van naast elkaar staande
processen en partijen werd dat beeld in deze fase nog versterkt. Terwijl er voor de
begrafenis nog regelmatig contact was tussen betrokken instellingen en organisaties
vond dergelijk overleg na de begrafenis niet meer plaats. Voor zover er activiteiten
ontplooid werden richting familie, omwonenden, medeleerlingen en de scholen
gebeurde dat ad hoc en weinig gecoördineerd. Daarbij speelde mee dat er vanuit de
gemeente weinig behoefte bestond contact op te nemen met bijvoorbeeld de betrokken
pastoor vanwege diens uitlatingen in de media.

Contacten tussen gemeente en familie
In de periode na 16 augustus was het voornamelijk de opa van moederskant die
contact bleef zoeken met  de gemeente. Zoals reeds aangegeven was er regelmatig
contact tussen de opa en de leerplichtambtenaar. Hij kwam regelmatig langs met
vragen, wensen en problemen die de betreffende ambtenaar echter niet in alle
gevallen kon beantwoorden. Nadat verschillende functionarissen terugkwamen van
vakantie trachtte het hoofd Activering en Zorg een beeld te krijgen van de stand van
zaken op dat moment inzake de hulpverlening en de contacten met het getroffen gezin
en de directe familie. Op dat moment bleek dat dit beeld niet geheel helder was. Het
hoofd nam vervolgens, in overleg met het college van B&W, het initiatief tot het
bijeenroepen van de verschillende mogelijk nog betrokken instanties om na te gaan
wie nu wat deed en wat er mogelijk kon worden verbeterd. De aanhoudende pogingen
van de opa tot hulp hadden duidelijk invloed op dit initiatief. Het gesprek dat de
wethouder Openbare werken, Milieu en Sport eerder voerde met een contactpersoon
namens de familie bij het aanbieden van het Inspectierapport bevestigde de noodzaak
tot een dergelijk initiatief.

Op 16 augustus vond dit afstemmingsoverleg tussen de verschillende hulpverlenende
instanties plaats onder voorzitterschap van de gemeente Roermond (het hoofd
Activering en Zorg). Op de agenda stonden met name voorstellen vanuit de gemeente
die erop waren gericht een loket te creëren die als aanspreekpunt kon dienen voor
zowel de familie als de betrokken hulpverlenende instanties. De voorstellen waren
vooraf reeds doorgesproken met de opa van het gezin. Tijdens het overleg werd
ingestemd met dit voorstel en werd afgesproken dat een medewerker van Algemeen
Maatschappelijk Werk als casemanager zou gaan functioneren. Ook werd afgesproken
om na een aantal weken opnieuw bijeen te komen om op dat moment opnieuw de
stand van zaken door te nemen.
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Contact richting betrokken scholen
Op 15 augustus stuurde de GGD de directeuren van de betrokken scholen een brief
waarin de stand van zaken met betrekking tot voor de scholen relevante zaken  wordt
aangegeven.

Hoofdpunten fase 4

• Voor velen was de begrafenis de laatste gelegenheid dat zij met deze gebeurtenis
te maken hadden. Na de begrafenis was er sprake van een terugtredende overheid
en terug getreden hulpdiensten.

• In deze periode verscheen ook het rapport van de Inspectie waarin zij stevige
kritiek leverde op de wijze van samenwerking en afstemming door de verschillende
hulpverlenende instanties in de fase voor de brand.

• Op de keper beschouwd was er in deze periode met name nog vanuit de kerk
aandacht voor het gezin en de familie en voor omwonenden.

• De gemeente bleef vooral bij de gebeurtenis betrokken doordat de opa van
moederskant regelmatig contact zocht met een leerplichtambtenaar van de
gemeente. Dit leidde er, tezamen met de constatering dat er geen overzicht was
van de op dat moment lopende contacten, toe dat een leidinggevend ambtenaar in
overleg met het college van B&W het initiatief nam tot het organiseren van
afstemming tussen betrokkenen. Daartoe vond op 16 augustus een bijeenkomst
plaats waar onder meer werd besloten tot het instellen van een casemanager: een
loket voor zowel instanties als familie.

2.7 Fase 5: De periode vanaf 16 augustus

Opnieuw afstemmingsoverleg hulpverlenende instanties
Op 25 september vond er opnieuw een afstemmingsoverleg plaats tussen de
verschillende betrokken hulpverlenende instanties. Deze bijeenkomst was het vervolg
van het afstemmingsoverleg dat had plaatsgevonden op 16 augustus. Het aantal
deelnemende instanties was bij deze aankomst minder en ook de gemeente stond wat
meer op afstand.

Interne evaluatie Bureau Slachtofferhulp
Op 19 augustus evalueerde Bureau Slachtofferhulp haar rol in de hulpverlening na de
brand. Tijdens deze evaluatie werd onder meer afgesproken dat een vrijwilliger van
Slachtofferhulp bij de familie langs zal gaan om te informeren hoe het ging en te bezien
welke ondersteuning Slachtofferhulp kon bieden. Dit bezoek werd gepland op 23
augustus.

Evaluatiebijeenkomst PSH-keten
Eind september, begin oktober bestond bij de sector Veiligheid het voornemen om een
evaluatiebijeenkomst te organiseren met de PSH-instanties. Tijdens deze bijeenkomst
zouden de verschillende instanties hun ervaringen met elkaar kunnen delen en kunnen
leren van de gebeurtenissen.36

                                                          
36 Een dergelijke bijeenkomst heeft echter tot op het moment van verschijnen van deze evaluatie nog niet
plaatsgevonden.
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Opnieuw onderzoek jeugdhulpverlening
Eind augustus werd bekend dat de Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming
(JHVJB), de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie voor de Gezondheidszorg
gezamenlijk een onderzoek gingen starten naar de kwaliteit van de samenwerking
tussen de verschillende jeugdvoorzieningen in Limburg (de ketenkwaliteit). Het
onderzoek vormde een direct vervolg op het rapport van de Inspectie JHVJB.
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Hoofdstuk 3 Analyse

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op enkele specifieke thema’s, waarvan de
belangrijkste feiten reeds zijn behandeld in hoofdstuk 2.

• Melding en alarmering;
• Opschaling;
• Burgemeester en wethouders;
• Samenwerking binnen de PSH-keten;
• Levensbeschouwelijke geestelijke hulpverlening;
• Debriefing en nazorg voor de hulpverleners;
• Botsende belangen recherche en hulpverlening;
• Voorlichting en media;
• Evaluaties en verslaglegging.

3.2 Melding en alarmering

Een belangrijk thema bij evaluaties is altijd de alarmering en de snelheid waarmee
hulpdiensten ter plaatse zijn en de belangrijke functionarissen zijn gealarmeerd. In dit
geval is het met name belangrijk in te gaan op de vraag of na de melding adequaat is
gehandeld. In de media zijn hier na de brand de nodige verhalen over verschenen en
ook bij (in)direct betrokkenen bestaan hier uiteenlopende beelden over. Dit onderzoek
is zeker geen strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast is ook niet met alle mogelijk
betrokkenen gesproken. Daarom zullen wij deze paragraaf niet in termen van goed en
fout beoordelen, maar proberen te analyseren waarom het gegaan is zoals het is
gegaan en daarbij tevens de vraag stellen wat voor dergelijke zaken is geregeld en
vastgelegd.

De regio Noord- en Midden-Limburg kent sedert een half jaar een gecolokeerde
meldkamer. Dat betekent in dit geval niet alleen dat de drie diensten bij elkaar zitten,
maar ook dat de voormalige RAC/CPA meldkamers van Noord-Limburg en Midden-
Limburg zijn geïntegreerd. De integratie en collocatie van de meldkamers is een proces
dat met horten en stoten gepaard is gegaan en pas recentelijk in een wat rustiger
vaarwater is gekomen. Aanvankelijk waren er na november 2001 de nodige
aanloopproblemen als gevolg van de fusie van de meldkamers van Noord- en Midden-
Limburg; systemen functioneerden niet goed en er was sprake van flinke
cultuurverschillen. Verschillende protocollen (met name verschillen tussen de
brandweerkorpsen Venlo en Roermond) die voorheen bekend waren bij de centralisten
van de betreffende regio, moesten nu ook bij de andere centralisten bekend raken.
Ook een gebrek aan personeel was een probleem.37

Het feit dat de centralisten van de verschillende diensten bij elkaar zitten, geeft
duidelijke voordelen. Sneller dan voorheen kan een centralist van een andere dienst op
een mogelijke situatie anticiperen. Hij of zij kan meegroeien met de situatie. In een wat
                                                          
37 Vanaf begin 2002 is de Sector Veiligheid gestart met het uitbreiden van de bezetting. Hierbij wordt
gestreefd naar een bezetting van vier RAC/CPA centralisten buiten de kantooruren. In de avond en nacht
van 12 juli had de RAC/CPA een bezetting van twee centralisten vanwege het nog bestaande
personeelstekort.
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rellerige situatie kan de brandweercentralist bijvoorbeeld heel snel brandweer
alarmeren als er gesproken wordt over vuurtjes of ‘in de fik steken’. De politie stuurt
snel een wagen als er een brandmelding binnenkomt of er een melding is van een
hartstilstand in de openbare ruimte.

De gebeurtenissen bij de melding van de brand in de Jupiterstraat in Roermond lieten
echter het tegenovergestelde zien: colokatie (en integratie) kent ook nadelen. De
centralisten van de RAC/CPA waren in de loop van de avond goed bekend geraakt met
het wel en wee van de heer G. Zijn herhaaldelijke meldingen hadden zelfs aanleiding
gegeven voor een grapje. Toen de heer G. echter met een dronken stem en een
omslachtig verhaal sprak over rook, was het bepaald niet vreemd dat er niet
onmiddellijk een brandweerauto naar toe werd gestuurd. De betreffende man had de
politie de laatste twee uur al regelmatig ‘lastig gevallen’ en nu kwam hij met een
verhaal over ‘het rookt daar’. De centraliste die het gesprek had gevoerd liep naar een
meldtafel van de politie en overlegde. Er werd afgesproken dat de politie wel iemand
naar het betreffende huis zou sturen om poolshoogte te nemen. De reactie van de
betreffende centraliste is daarmee goed te verklaren en ongetwijfeld zouden vele
centralisten in dat geval hetzelfde hebben gedaan. Zo’n vijf minuten later belde de
betreffende persoon opnieuw en toen werd er, mede vanwege andere meldingen die
vrijwel gelijktijdig kwamen, snel gehandeld.

Als in de meldkamer de verschillende disciplines niet bij elkaar hadden gezeten, dan
had de betreffende centraliste de voorgeschiedenis niet meegekregen en dan zou zeer
waarschijnlijk, ondanks de vage bewoordingen en dronken stem van de beller, een
brandweerauto zijn uitgestuurd. Er worden immers zo vaak brandweerauto’s
uitgestuurd voor wat achteraf loos alarm blijkt te zijn.38 Dat zou betekend hebben dat
de brandweer zo’n vijf minuten eerder zou zijn uitgestuurd dan nu het geval was. Of dat
effect gehad zou hebben op de redding zal ander onderzoek moeten uitwijzen. Wij
denken, op basis van onze gesprekken met brandweerfunctionarissen van niet.
Aangezien er sprake was van een uitslaande brand op het moment van de tweede
melding (02.53) en het vuur zich in het huis met grote snelheid kon verspreiden
vanwege ontbrekende deuren tussen de verschillende trapportalen en plastic schroten
door het gehele huis, is het sterk de vraag of een dergelijk aantal minuten veel verschil
had gemaakt voor de brandbestrijding.39 De brandweer zou als zij eerder was
gearriveerd nauwelijks een kleinere brand en mogelijk zelfs een grotere brand, hebben
aangetroffen.40 Voor de redding zouden deze vijf minuten dus zeer waarschijnlijk geen
invloed hebben gehad.

Ten slotte roept bovenstaande de vraag op wat er voor dergelijke gevallen in de
betreffende regio of daarbuiten concreet is geregeld. Het antwoord kan hier tamelijk
kort zijn. Niets. Er bestaat geen specifieke regeling voor situaties waarin een en
dezelfde persoon de gehele avond de meldkamer belt. Er bestaat geen regeling en er
is tot nog toe landelijk niets afgesproken – voorzover wij hebben kunnen nagaan – voor
situaties als deze waarin een brandweercentralist een melding krijgt van een beller die

                                                          
38 Er wordt landelijk uitgegaan van een percentage van 38 procent loos alarm (Brandweerstatistiek, 2000).
39 Het ontbreken van deuren tussen de verschillende verdiepingen heeft grote gevolgen gehad voor de
snelheid waarmee de rook en brand zich konden verspreiden. Brandwerende scheidingen zouden een
vertraging van vele minuten per scheiding hebben betekend. Zie bijvoorbeeld: Brandbeveiligingsconcept
Woningen en woongebouwen, Binnenlandse Zaken, Den Haag, 1994.
40 Aangezien er relatief weinig (brandbare) objecten aanwezig waren, was in betrekkelijk korte tijd het
hevigste vuur voorbij. Het is daarmee goed denkbaar dat nog  voor 03.00 uur het vuur op zijn hoogtepunt
was. De brandweer arriveerde om 03.00 uur.
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eerder een aantal malen gebeld heeft. Verschillende respondenten schetsten het
volgende beeld:
• in principe reageert de brandweer op elke melding, maar een situatie als deze is

hen onbekend;
• veel hangt af van het invoelend vermogen van centralisten; veel is geregeld, maar

minstens zo veel wordt overgelaten aan het inzicht van de centralist;
• er bestaan landelijk betrekkelijk weinig afspraken over het wel en wee van

centralisten: er is voor de brandweer geen landelijk gereguleerde en voor een ieder
verplichte opleiding. Voorzover er zaken landelijk zijn vastgelegd is dat met name
gebeurd in een aantal recente circulaires van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);

• er bestaan vaak informele afspraken over het feit dat bij dubieuze meldingen de
politie een voorverkenning doet.

Wij concluderen dan ook dat op dit terrein er (te) weinig afspraken, regels en normen
zijn ontwikkeld.

Een tweede thema dat speelde rond de meldkamer en de centralisten betreft de
opvang en organisatie van de nazorg van het personeel. In de loop van de avond
verving de politie hun drie centralisten. In gesprekken die wij met de brandweer in
Roermond voerden, werd hier vrij negatief op gereageerd. Het kwam erop neer dat de
politie wel haar eigen personeel wisselde maar daarmee op geen enkele wijze
rekening hield met de andere twee centralisten, zo was het beeld bij enkele
brandweermensen. Opvallend anders zijn de geluiden van de betreffende twee
centralisten van de RAC/CPA alarmcentrale. Zij spreken vol lof over de wijze waarop
bij de politie met deze afwisseling omging. Er was ook duidelijk aandacht voor hen
geweest. Het hoofd meldkamer politie had hen ook aangeboden aan te sluiten bij de
opvang die was geregeld voor de politiecentralisten. Geen enkel gevoel van wrok bij
hen jegens de politie. Wel jegens hun eigen organisatie die hen naar eigen ervaring
minder warm behandelde. Hierbij speelde een cruciale rol dat er op dat moment bij de
brandweer feitelijk geen hoofd van de meldkamer was en iemand deze functie er
tijdelijk had bij gekregen. Toen een RAC/CPA-centraliste contact zocht met deze
persoon, kreeg zij slechts de voicemail. Er waren op dat moment geen afspraken over
de 24-uurs bereikbaarheid van een leidinggevende op de meldkamer.

Hoewel wij er dus zonder meer van uit gaan dat de politie zorgvuldig om ging met alle
centralisten laat dat onverlet dat een dergelijke situatie niet wenselijk is. Ook in het
verdere proces van begeleiding naar het personeel zullen wij flinke verschillen zien
tussen de verschillende diensten. Daarmee komen wij bij het punt dat een
gecolokeerde meldkamer niet alleen afstemming richting de buitenwereld betekent,
maar dat ook afstemming intern aandacht behoeft. Grote verschillen tussen
centralisten van verschillende bloedgroepen in aansturing, begeleiding en dergelijke
kan op de langere termijn de nodige schade berokkenen. Het gras bij de buurman zal
altijd groener zijn, hetgeen terechte en onterechte problemen in de hand werkt. Een
gecolokeerde of zelfs geïntegreerde meldkamer staat gemakkelijk op gespannen voet
met afzonderlijke aansturing door de deelnemende partijen.

3.3 Opschaling en coördinatie

Men is eraan gewend gebeurtenissen een bepaald label te geven. Iets is een ramp, of
niet. Mede op grond van de duiding van een gebeurtenis worden er maatregelen
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genomen en vindt een bepaald niveau van opschaling plaats. De gebeurtenissen in
Roermond waren een duidelijk voorbeeld van een situatie die op de grens van
verschillende niveaus van opschaling zat. Het was geen ramp in de zin van de Wet
rampen en zware ongevallen, maar het was ook weer meer dan zomaar een ongeval
of brand. Dat veroorzaakte geen grote onoverkomelijke problemen, maar bracht hier en
daar zeker wel onduidelijkheden te weeg en vragen over hoe, wat en waarom.

De brand was beperkt van omvang, maar wel zo groot dat de brandweer opschaalde
naar middelbrand. Voor de CPA en de geneeskundige keten gold iets vergelijkbaars.
Aangezien verschillende ambulances werden ingezet werd wel een leidinggevende van
de ambulancedienst (vergelijkbaar met OvD-G) naar de Jupiterstraat gestuurd. De
politie schaalde op waarbij het beleidspiket (de OvD-P) ter plaatse is gegaan. De
korpschef ging naar de meldkamer. De leidinggevenden van de diensten overlegden
met elkaar, er wordt dan wel gesproken van motorkapoverleg, maar dat leidde niet tot
de instelling van een CTPI. Gezien de gebeurtenissen was daar ook geen behoefte
aan en kon veelal met bilaterale overlegvormen (brandweer-ambulances; politie-
brandweer e.v.) worden volstaan.

Over de operationele opschaling en de operationele processen als zodanig, is niet zo
heel veel te zeggen. In de beschrijving is uitgebreid ingegaan op de loop van de
gebeurtenissen. Over de ingrijpendheid van de gebeurtenis komen wij in paragraaf 3.6
nog te spreken. Ten aanzien van de opschaling viel op dat bij de brandweer de functies
van hoofdofficier van dienst en commandant van dienst door een en dezelfde persoon
werden verricht. Op zich is dit niet ideaal, maar het gaf in dit geval geen problemen.

Via de politie werd de burgemeester ingeseind en later toen de burgemeester inzicht
kreeg in de ernst van de gebeurtenis kon deze het gemeentelijke apparaat in stelling
brengen. Dat betekende dat in tegenstelling tot de operationele diensten er bij de
gemeente sprake was van topdown alarmering en opschaling. Adequaat en snel startte
de gemeente de processen van voorlichting en opvang en verzorging. Dit laatste
proces ging al snel over in het proces van psychosociale hulpverlening. Deze overgang
vond plaats op initiatief van de GHOR, in samenwerking met de burgemeester. Het
proces van psychosociale hulpverlening was op dat moment nog in concept en maakte
nog geen deel uit van het gemeentelijk rampenplan.

In de vroege ochtend werden de processen voorlichting en opvang/verzorging vanuit
de gemeente opgestart. Deze twee processen staan beschreven in het gemeentelijk
rampenplan. Toch betekende dit niet dat daarmee delen van het gemeentelijk
rampenplan in werking traden. In die zin was sprake van een tussenpositie. Bij de
eerste persconferentie (’s ochtends om 07.00 uur) waren zowel de burgemeester als
een politievoorlichter aanwezig. Er zat tijdens die persconferentie wel een
brandweerverantwoordelijke (niet operationeel betrokken bij de gebeurtenis), maar
bijvoorbeeld geen vertegenwoordiger uit de witte sector achter de tafel.

Deze tussenpositie, geen ramp maar meer dan een gewoon ongeval, bleek in de loop
van de dag nog een aantal keren. In de loop van de dag raakten verschillende
wethouders tamelijk intensief betrokken. Een wethouder was gedurende de ochtend
uren in en bij de sporthal (opvanglocatie). Verschillende van hen zouden ook in de
dagen erna een rol spelen, met name ten aanzien van gemeentelijke (financiële)
ondersteuning. Dit verliep niet steeds tot even grote tevredenheid van hun eigen
ambtelijke organisatie.41 Daarbij speelt het dilemma in dergelijke situaties om
                                                          
41 Aldus enkele respondenten.
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tegelijkertijd een ‘zorgzame overheid’; te willen zijn, maar tegelijkertijd ook zorgvuldig te
blijven en de rechtsgelijkheid niet te schaden. Dit dilemma wordt nog versterkt door de
media die er boven op zitten en ook gemakkelijk door slachtoffers gemobiliseerd
kunnen worden. In dit geval deden collegeleden enkele toezeggingen (over de
financiering van de begrafenis en kleding) voordat er duidelijkheid was over de
mogelijke consequenties en dit ter sprake was geweest in het college. Gedane
toezeggingen waren soms vrij lastig in de vorm van een besluit te concretiseren en er
kon gemakkelijk een vorm van precedentwerking ontstaan. Na de toezeggingen werd
wel zorgvuldig omgegaan met deze processen.

Het proces van psychosociale hulpverlening, waarvoor de GHOR primair de
verantwoordelijke organisatie is, werd opgestart. Wat daarbij nu de rol van de
gemeente en van de GHOR was, was voor de betrokkenen niet helemaal duidelijk. Wie
start nu het PSH-proces (psychosociale hulpverlening)?

Er was ook onduidelijkheid over de status van het overleg, onder leiding van de
burgemeester, van vele betrokkenen op diezelfde vrijdagmiddag. In gesprekken en
stukken komen wij ook uiteenlopende benamingen tegen van dit overleg
(beleidsteamoverleg, crisisoverleg, e.d.). Bij dit overleg was naast het bijna voltallige
college, een groot aantal vertegenwoordigers van betrokken organisatie en instellingen
aanwezig. Het feit dat er geen formeel verslag is gemaakt van deze sessie past ook in
het wat vage karakter. Velen maakten wel aantekeningen, maar niemand was kennelijk
verantwoordelijk voor de formele verslaglegging. Ook van de latere sessies (zaterdag
en maandag) zijn geen officiële verslagen gemaakt.

Dat roept de vraag op hoe in een dergelijke situatie het beste de besluitvorming en de
afstemming kan worden georganiseerd? Aangezien er in veel regio’s in Nederland
langzamerhand de zogeheten GRIP (gecoördineerde regionale incidentenbestrijdings-
procedure) wordt ingevoerd en ook in de regio Noord- en Midden-Limburg er plannen
bestaan hiertoe over te gaan, is het goed deze procedure als spiegel te gebruiken. Zou
met de GRIP anders zijn gehandeld?

Rampenbestrijding in Nederland is en wordt meer en meer georganiseerd in drieën. Op
de plaats van de calamiteit heeft overleg plaats tussen de (meest) betrokken diensten.
Als de gebeurtenis wat groter is, wordt er een operationeel team (OT) gevormd dat de
aansturing van de verschillende hulpdiensten organiseert en coördineert. Als de
situatie nog ernstiger is of wordt, komt onder leiding van de burgemeester de
rampenstaf/beleidsstaf (BT) bij elkaar. Het operationeel team vormt dan de ogen en
oren van deze beleidsstaf en bereidt beleidsbeslissingen voor ten behoeve van de
beleidsstaf. Deze principes, die de basis vormen van de GRIP-procedure42 worden
landelijk meer en meer gehanteerd. Eventueel kan er nog sprake zijn van GRIP 4; in
zo’n situatie is de ramp bovenlokaal en wordt er een bestuurder (een burgemeester
maar het kan ook de Commissaris der Koningin zijn) aangewezen als bestuurlijk
coördinator.

In Roermond bleef de situatie beperkt tot een heel lichte vorm van CTPI, het zogeheten
motorkapoverleg. Verdere opschaling conform de lijnen van de GRIP vond niet plaats.
Van een OT was geen sprake. Wel was tot op zekere hoogte sprake van niveau drie
(een beleidsteam). Enkele keren was er immers onder leiding van de burgemeester
overleg over beleidsmatige zaken.

                                                          
42 In het vervolg van deze evaluatie hanteren wij de afkorting ‘GRIP-procedure’ in plaats van
‘GRIProcedure’.



46

Vanwege het feit dat de gebeurtenis een grensgeval was, qua niveau van operationele
en bestuurlijke opschaling, is het de vraag of de situatie anders was verlopen als in
deze regio de GRIP was geïmplementeerd. Waarschijnlijk niet. Toch valt het overleg
van vrijdagmiddag en ook van de daarop volgende dagen wel te duiden als afstemming
op niveau drie en mogelijk als een soort van gecombineerde afstemming van de
niveaus twee (operationeel) en drie (beleidsmatig).

Normatief betekent het, dat het volgen van de GRIP-procedure in een situatie als de
brand in Roermond bepaalde onduidelijkheden (zoals hierboven reeds geschetst) kan
voorkomen. Dan dient deze procedure echter anders te worden ingevuld dan tot nog
toe landelijk gebruikelijk is. Thans is GRIP een strikte opschalingregeling. Als er sprake
is van GRIP 3 dan is er per definitie een OT en een CTPI (een overlegstructuur ter
plaatse).  Er kan geen GRIP 3 zijn als er ter plaatse geen CTPI is ingesteld. Als deze
strikte opschalinggedachte wordt losgelaten ontstaat een andere, meer bij de realiteit
van vandaag, passende situatie.43 Dat betekent dat het mogelijk wordt gemaakt om na
een gebeurtenis op beleidsmatig niveau overleg te entameren en dat overleg zelfs met
enige frequentie te continueren zonder dat dus sprake is (geweest) van GRIP 1. Het is
dan wel verstandig om naast een beleidsteam ook een operationeel team in te stellen
dat verantwoordelijk is voor het verzamelen van informatie en het uitvoeren en
coördineren van acties waartoe door het beleidsteam is besloten.

In het geval van Roermond had dit kunnen betekenen dat op het moment dat de
gemeentelijke processen van het gemeentelijk rampenplan in werking traden, c.q.
feitelijk gevolgd werden, dit geschiedde onder de noemer van het beleidsteam (GRIP
3). Het voordeel van deze situatie was geweest dat er meer duidelijkheid was gekomen
over het opstarten van de PSH-keten. Dat was dan vanuit het beleidsteam (via het
operationeel team) geactiveerd. Het optreden van de wethouders (die vrijdag en de
dagen erna) had een plaats kunnen krijgen in het beleidsteam. Zelfs had de wens van
de recherche ten aanzien van het horen van hulpverleners van de verschillende
diensten in het beleidsteam kunnen worden besproken. Hier hadden dan afspraken
kunnen worden gemaakt over het tijdstip, aanwezigheid bij debriefing brandweer,
eventuele begeleiding door de eigen organisatie en dergelijke.

Deze lijn betekent dus dat de systematiek van de rampenbestrijding wordt gevolgd ook
in situaties die niet direct het label ramp hebben. Daarmee wordt een heldere structuur
gekozen en zijn er  onder meer afspraken over verslaglegging. Het beleidsteam komt
bij elkaar en beslist zelf over het moment dat het niet meer bij elkaar komt (afschaling).
Het is  uiteraard noodzakelijk voortaan nog slechts te spreken over beleidsteam en niet
over rampenstaf. De zwaarte van de terminologie wordt ‘verlicht’.

3.4. Burgemeester en wethouders

“Lokaal bestuur is onder normale omstandigheden collegiaal bestuur. In
crisissituaties verschuift het accent naar de burgemeester. Toch sijpelt ook dan
het collegiale karakter van het lokaal bestuur door” (Rosenthal, 2002, VNG
Magazine, p. 24).

                                                          
43 Als er in het buitenland een bus met inwoners van Roermond verongelukt zal er geen CTPI worden
ingericht, maar wel een OT en BT. Bij een specifieke dreiging van terrorisme kan het zinvol zijn een GRIP
3 in te stellen. Bij een uitbraak van een infectieziekte kan ook de structuur van het beleidsteam en
operationeel team worden gehanteerd.
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Er bestaat vaak enige onduidelijkheid wat de rol van wethouders voorafgaand aan en
ten tijde van kritieke gebeurtenissen is. Rampenbestrijding is zo verbonden aan de rol
van de burgemeester, wiens44 pakket aan taken toch is gekrompen de laatste jaren,
dat wethouders er vaak behoorlijke afstand van bewaren. Dat is ook begrijpelijk
vanwege het feit dat de burgemeester als bestuursorgaan de directe
verantwoordelijkheid heeft voor openbare orde en veiligheid. Bij falen is daarmee
alleen hij verantwoordelijk.

In deze Roermondse situatie, waar formeel geen sprake was van een ‘ramp’ was de
formele positie van de burgemeester beperkt. In de acute fase was er geen noodzaak
voor bestuurlijke beslissingen en kon alles operationeel worden afgehandeld. Na de
brand moesten er zaken als opvang, begeleiding en externe communicatie worden
georganiseerd. Met name bij dit laatste proces speelde de burgemeester een sleutelrol.
Daarnaast was de burgemeester vooral betrokken vanwege zijn rol als ‘burgervader’.
Roermond was in rouw en juist de burgemeester was degene die als eerste duiding
kon geven aan dat feit.

Al vrij snel kwamen in deze casus enkele wethouders in beeld. De wethouder Integrale
Veiligheid was vroeg in de ochtend door de burgemeester geïnformeerd en begaf zich
naar het politiebureau. De wethouder Zorg ging in de loop van de ochtend op bezoek
bij de getroffen familie. Ook in de sessies die later plaatsvonden waren steeds enkele
wethouders aanwezig, daarmee de collegiale verantwoordelijkheid aangevend.

Hoewel de rol en positie van de burgemeester in rampsituaties dus onomstreden is, is
er toch een tendens zichtbaar dat ook bij rampen de betekenis van het collegiaal
bestuur toeneemt. Hiervoor zijn onder meer de volgende twee redenen voor aan te
geven. Allereerst hebben calamiteiten vaak een oorzaak die mede te maken heeft met
het (falende) beleid van de gemeente voorafgaand aan de calamiteit (de vergunnings-
en handhavingsproblematiek in Enschede en Volendam). Hiervoor zijn ook dikwijls
wethouders verantwoordelijk. Daarnaast worden al kort na een calamiteit de lijnen
uitgezet voor de fase na de ramp. Zeker in dit stadium na een ramp of crisis is het
logisch dat wethouders meer in beeld komen. Zij zijn immers vaak verantwoordelijk
voor onderdelen van datgene wat zich in de nafase afspeelt (nazorg, herhuisvesting,
financiële afwikkeling) en als hier zaken mis gaan zal de raad hen ter verantwoording
roepen. Deze lijn doortrekkend is het logisch wethouders ook meer te betrekken in de
voorbereiding. Dat betekent uiteraard dat wethouders kennis nemen van de wijze
waarop in Nederland vorm is gegeven aan de organisatie van de rampenbestrijding.
Het betekent ook dat wethouders volwaardig participeren in bestuurlijke oefeningen.
Daarnaast is er een rol bij de planvorming. De meeste gemeentelijke processen zoals
registratie, voorlichting, opvang en verzorging, herhuisvesting, nazorg en financiële
afwikkeling worden voorbereid en ten tijde van een calamiteit uitgevoerd door
gemeentelijke afdelingen en diensten die onder de verantwoordelijkheid van
wethouders vallen. Het zou goed zijn in de gemeentelijke rampenplannen expliciet aan
te geven dat voor deze processen afzonderlijke wethouders bestuurlijk
verantwoordelijk zijn. Daarmee wordt de collegiale taak van het vaststellen van het
rampenplan ook echt een collegiale verantwoordelijkheid.

                                                          
44 Naar burgemeesters wordt in deze paragraaf in de mannelijke vorm wordt verwezen. Overal kan dus
ook de vrouwelijke vorm (zij in plaats van hij e.d.) worden gelezen.
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3.5 Samenwerking binnen de keten van de Psychosociale Hulpverlening

Een belangrijk onderdeel van de nafase is de nazorg: de psychosociale ondersteuning
en opvang na een calamiteit. In dit geval betrof de hulpverlening een drietal groepen:
het gezin en de familie; vrienden en omwonenden en de hulpverleners. Ten aanzien
van deze laatste groep bestaat de afspraak dat nazorg een verantwoordelijkheid is van
de organisatie waartoe de betreffende hulpverleners behoren.45 In paragraaf 3.7 wordt
op dit onderdeel van de nazorg ingegaan.

De verschillende betrokken instanties binnen de PSH-keten werkten, met name in de
dagen na de brand, intensief samen. Zij toonden een flinke mate van organisationele
en professionele veerkracht en bereidheid tot inzet. Het gehele weekend zorgden de
verschillende instanties voor een ruim hulpaanbod in de sporthal voor de
buurtbewoners. Een flink deel van de tijd waren er zelfs meer hulpverleners in de
sporthal aanwezig dan hulpbehoevenden of hulpzoekenden.

Door de GHOR Midden- en Noord-Limburg wordt sinds enige tijd gewerkt aan het
opstellen van een draaiboek voor de PSH-keten. In het kader van dit draaiboek zijn er
bij verschillende partners binnen de PSH-keten presentaties gehouden waarin op
hoofdlijnen de organisatie en rolverdeling binnen de PSH-keten aan de orde is
geweest. Daarbij speelde de bekostiging een voorname rol. Op het moment van de
brand in Roermond waren enkele van de medewerkers van verschillende
hulpverlenende instanties (op hoofdlijnen) bekend met onderdelen uit het concept
draaiboek voor de PSH-keten. Het feit dat er een concept draaiboek lag bood enkele
betrokkenen wel enig houvast in de eerste fase van de samenwerking.

Alhoewel de verschillende instanties niet conform het concept draaiboek hebben
gewerkt bieden de gebeurtenissen op en na 12 juli wel de mogelijkheid tot een verdere
verfijning van dit conceptdraaiboek. Wij zullen daartoe de ingezette acties in het kader
van de PSH vergelijken met hetgeen hierover is vastgelegd in het concept draaiboek.
Daarnaast bespreken wij een aantal gesignaleerde leemten in de PSH en relateren dat
aan het conceptdraaiboek. Wij bespreken de volgende thema’s:

• Invulling van de functie van Leider Kernteam;
• Het moment van afschaling;
• Monitoring na afschaling;
• Moeilijke aansluiting bij gezin.

Invulling van de functie van Leider Kernteam
In het concept draaiboek voor de PSH-keten is voorzien in een invulling van de functie
van leider Kernteam door het RIAGG. De persoon is onder meer verantwoordelijk voor
de opschaling binnen de PSH-organisatie (het bepalen van de inzet). De kernleider
geeft leiding aan het Kernteam dat in feite de benodigde hulp organiseert en monitort.
Dit team bestaat uit leidinggevenden van de betrokken PSH-organisaties. Binnen de
organisatie van de PSH-keten is gebleken dat de GHOR in feite in deze situatie de rol
van leider Kernteam heeft vervuld. Binnen de PSH-organisatie bleven de verschillende
instanties in feite dicht bij hun reguliere taken. Dit leidde soms tot wat onduidelijkheid
over de eigen rol en de gemaakte afspraken met anderen. Het blijkt in de praktijk dan
ook lastig om één van de betrokken hulpverlenende instanties een neutrale rol als
leider Kernteam te laten vervullen. Zeker wanneer wij weten dat ook hulpverlenende
instanties zelf onderwerp kunnen worden van discussie, zoals is gebeurd met Bureau
                                                          
45 Deze afspraak is onder meer vastgelegd in het concept draaiboek voor de PSH-keten.
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Jeugdzorg en haar rol in de fase voor de brand. Het kan daarom verstandig zijn om de
invulling van de functie van leider Kernteam opnieuw te overdenken. Een goede optie
is om het GHOR-bureau deze functie te laten vervullen. Een nadeel hiervan kan echter
zijn dat de beschikbare capaciteit bij de GHOR te kort schiet. Zeker wanneer de GHOR
ook haar reguliere taken in de rampenbestrijding en binnen de verschillende
coördinatiefora moet vervullen. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat de functie
van HS-GHOR in deze casus goed is ingevuld. Dit geldt zowel voor de HS-GHOR die
vanaf 12 juli tot en met 14 juli heeft gefunctioneerd als voor de HS-GHOR die dienst
had vanaf 14 juli. Deze tweede HS-GHOR is werkzaam bij de GGD en bleek de functie
van HS-GHOR  goed te vervullen. Er bestaan dus goede mogelijkheden om op deze
wijze (medewerking door functionarissen van buiten de GHOR) de feitelijke capaciteit
van de afdeling-GHOR aan te vullen.

Het moment van afschaling
Er is nooit een officieel besluit genomen tot afschaling van de PSH-organisatie. Dit
moment van afschalen betekent dat de acute of crisisorganisatie wordt beëindigd en de
reguliere, staande organisaties de draad weer oppakken. Wanneer wij naar de
ontwikkelingen na 12 juli kijken en dan met name naar de feitelijke acties binnen de
PSH-keten dan blijkt dat de begrafenis van de kinderen kan worden gezien als een
impliciet moment van afschaling. De PSH-keten komt niet meer samen en in principe
gaat iedere instantie vervolgens haar eigen weg. Dit betekent niet dat er in het kader
van de PSH niets meer is gebeurd. Het betekent wel dat activiteiten plaatsvonden
binnen de kaders van de reguliere taken van de betrokken instanties. Het betekende
ook dat er vanaf dat moment geen sprake meer was van coördinatie van de acties van
betrokken instanties. Het is goed een heldere afspraak te maken over het moment van
overgang naar de reguliere organisatie. Het afschalen behoort tot de taken van het
Kernteam. In het conceptdraaiboek PSH wordt echter niet inhoudelijk ingegaan op
deze taak en de onduidelijkheden die hiermee gepaard kunnen gaan. Ook hier zou een
formeel besluit vanuit een beleidsteam (of een operationeel team, als het gaat om een
deelproces) denkbaar zijn geweest (zie paragraaf 3).

Monitoring na afschaling
Na de begrafenis ging de hulpverlening feitelijk over naar de reguliere zorg zonder dat
er formeel was afgeschaald. Dit leidde ertoe dat geen van de betrokken instanties een
goed overzicht had van de ondersteuning en zorg die de betrokken familie van anderen
ontving. Het was de familie zelf die in ieder geval contact bleef zoeken met de
gemeente Roermond. De instanties binnen de PSH-keten waren voor een deel
afhankelijk van de hulpvraag vanuit de familie. De hulpverleners (eerst RIAGG,
vervolgens Slachtofferhulp) bezochten de familie en trachtten er achter te komen of, en
zo ja welke hulp de familie nodig had. Naast de gemeente onderhield ook met name de
pastoor contact met de familie.

Het is onduidelijk tot wiens taak het behoort om de acties na de acute fase te
monitoren. De GHOR raakt eigenlijk al snel op wat meer afstand en binnen de
reguliere zorg is er niet èèn specifieke instantie die het overzicht moet behouden.
Uiteindelijk nam de gemeente het initiatief tot hernieuwde afstemming door op 16
augustus een bijeenkomst voor alle mogelijke betrokken partijen te organiseren. Een
concreet resultaat van deze bijeenkomst was de komst van een case-manager vanuit
AMW.

Het voorgaande roept twee interessante aandachtspunten op in het kader van het
concept draaiboek voor de PSH-keten. Een eerste punt betreft de geïntroduceerde
casemanager. Het is te overwegen om een dergelijke constructie onderdeel te  laten
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uitmaken van het beschikbare instrumentarium binnen de PSH-keten. Dergelijke case-
managers zijn ook na de ramp in Enschede binnen het kader van het Advies- en
Informatie Centrum geintroduceerd. Concreet betekent dit dat per situatie kan worden
bezien of het nuttig en wenselijk is om gebruik te maken van een of meerdere
casemanagers. Een dergelijke casemanager zou kunnen gaan functioneren vanaf het
moment van afschaling, maar eventueel, zelfs al in een eerder stadium.

Een tweede aandachtspunt betreft het vormgeven van de monitoring en coördinatie
van de hulpverlening na afschaling. De monitoring zou een onderdeel kunnen vormen
van het op te stellen nazorgplan. Deze monitorfunctie kan ook worden gekoppeld aan
de functie van een casemanager.

Moeilijke aansluiting bij gezin
Het bleek voor de instanties binnen de PSH-keten niet eenvoudig om een goede
aansluiting te vinden bij de familie van het getroffen gezin. Vanuit verschillende
instanties werden in de eerste dagen na de brand contacten gelegd met de familie van
moederskant, maar voor het kunnen bieden van daadwerkelijke hulp waren zij
afhankelijk van het instemmen hiermee door de familie. Geen van de betrokken
instanties slaagde erin een goede band op te bouwen met delen van de familie. De
PSH bleek dan ook deels afhankelijk van derden zoals de pastoor die een belangrijke
rol vervulde in de nazorg richting de familie. In een volgende paragraaf gaan wij nader
in op de rol van de pastoor.

Noch het RIAGG, noch Bureau Slachtofferhulp had een relatie opgebouwd met de
familie. Vanuit de katholieke kerk was wel het nodige aan activiteiten ontplooid. Hier
hoefde niet te worden afgewacht tot er vragen om hulp kwamen en er was bovendien
in het verleden reeds een vertrouwensband opgebouwd met leden van de familie. De
pastoor kon, zoals dat in de veiligheidsterminologie heet, pro-actief opereren; actief
interveniëren en contact zoeken, zonder rekening te hoeven houden met procedures.
De pastoor en anderen binnen de kerk hadden regelmatig contact met zowel de vader
in de gevangenis als de moeder. Zo werd hen duidelijk dat de twee elkaar weer wilden
ontmoeten en met medewerking van de kerk hebben de moeder en de vader elkaar
uiteindelijk ook in de gevangenis ontmoet.

3.6 Levensbeschouwelijke en geestelijke verzorging

Zowel in Roermond als in de media is enige beroering ontstaan door het optreden van
de pastoor. Deze beroering kwam met name omdat de pastoor kritiek uitte op het feit
dat hij pas zo laat op de hoogte was van het gebeurde. Uiteindelijk speelde er rond de
pastoor, deels in de media, een zestal inhoudelijke thema’s:

• directe ondersteuning vanuit geestelijke verzorging op de plaats van de ramp
(praten en soms bidden, ondersteunen en eventueel toedienen van het
sacrament van de zieken/stervenden);

• de kerk zou, in de nafase, onvoldoende zijn betrokken bij de psychosociale
nazorg richting familie en andere hulpbehoevenden;

• opnemen van geestelijke bijstand in rampenplannen (intentie om Kamervragen
te stellen door het CDA-kamerlid  Aasted-Madsen);

• het bezoeken van de verdachte tijdens de periode van voorlopige hechtenis;
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• sociaal begraven en de eventuele kosten van de kerkelijke begrafenis ten laste
van de gemeentelijke overheid brengen; ook mensen die dat financieel niet
kunnen veroorloven zouden recht moeten hebben op een kerkelijke begrafenis;

• toegang van externe geestelijke bijstand tot verdachten in de justitiële
onderzoeksfase (voorlopige hechtenis).

Hoe kan nu, enkele maanden later, zowel inhoudelijk als procedureel worden
aangekeken tegen deze zaken? Inhoudelijk kunnen wij deels meegaan met het kritisch
commentaar van de pastoor. Na de brand in de Jupiterstraat is zonder meer een
belangrijke rol gespeeld door de pastoor, de parochie en de Rooms-katholieke Kerk.
Dat betrof aspecten als het reguleren van de maatschappelijke onrust (o.a. door de
herdenkingsdienst te organiseren); de ondersteuning van de familie; de herdenkings-
en uitvaartdienst en de activiteiten daar omheen; de contacten met de verdachte en het
tot stand brengen van contact tussen de verdachte en de moeder; de activiteiten in de
wijk, met name richting de kinderen.

Bij de levensbeschouwelijke geestelijke bijstand wordt veelal slechts de koppeling
gemaakt met de nazorg. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de rol van pastors,
predikanten, imams en anderen in de fase van eerste opvang en verzorging. Juist in
deze fase kunnen overlevenden, nabestaanden en anderen veel steun krijgen van een
voor hen bekende en vertrouwde persoon. Dit in tegenstelling tot de meeste
(onbekende) professionele hulpverleners die in dergelijke situaties opvang verzorgen.
Uiteraard is het hierbij dan wel noodzakelijk dat bekend is welke kerkelijke of
levensbeschouwelijke achtergrond de betreffende personen hebben.
Levensbeschouwelijke geestelijke ondersteuning heeft in de nafase een belangrijke en
waardevolle rol gespeeld en het is logisch en juist deze activiteiten op te nemen in de
gehele psychosociale hulpverlening. Bij al die organisaties die reeds een rol spelen in
de nazorg na ongevallen en rampen dient dus ook de levensbeschouwelijke geestelijke
verzorging te worden toegevoegd. Dat betekent dat binnen de verantwoordelijkheid
van de PSH de geestelijke verzorging (vanuit de verschillende religieuze
achtergronden) ook een eigenstandige plaats dient te krijgen. Waarschijnlijk zal dit
proces van kerkelijke nazorg, zoals dat ook in Roermond geschiedde, wel vanuit de
kerken zelf worden opgestart. Vanuit het oogpunt van afstemming is opname in het
PSH-plan echter gewenst. Het gaat te ver hier precies aan te geven wat dat in concreto
betekent. Wij stellen voor dat via de RGF/GHOR (in alle regio’s in Nederland), de
procesverantwoordelijke voor de zogeheten PSH-keten (psychosociale hulpverlening),
te implementeren. De leidinggevenden van de GHOR, de regionaal geneeskundig
functionarissen (RGF) kunnen daarvoor, via de Raad van RGF-en een voorzet
maken/protocol opstellen dat vervolgens als basis kan fungeren voor alle regio’s.
Daarbij zou het goed zijn als ook vanuit de kerken toegewerkt wordt naar één
aanspreekpunt/coördinator per regio. Een dergelijke vertegenwoordiger of
contactpersoon namens de verschillende religieuze stromingen zou vervolgens, binnen
de PSH-keten, onderdeel kunnen uitmaken van het Kernteam. In dit Kernteam zitten
vertegenwoordigers van verschillende PSH-organisaties. De levensbeschouwelijke
geestelijke hulpverlening kan ook worden gezien als een PSH-organisatie. Het
Kernteam heeft ondermeer tot taak het beoordelen van de situatie en het bepalen van
de inzet vanuit de verschillende betrokken instanties. De religieuze coördinator kan per
gebeurtenis de inschatting maken welke levensbeschouwelijke stroming bij het proces
dient te worden betrokken en op welke wijze.

De verschillende religieuze stromingen dienen per regio één coördinator te benoemen
(het contactpunt vanuit de overheid richting kerken en andersom) die namens alle
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levensbeschouwelijke richtingen afspraken kan maken voor ondersteuning bij de acute
opvang en de afvaardiging naar het kernteam-PSH.

Wij hebben grote twijfels of predikanten, pastoors, imams (een anderen) nu ook snel
gealarmeerd zouden moeten worden om ter plaatse – dus op de plaats van het
incident – hulp en ondersteuning te bieden. Wij veronderstellen dat dat de
overzichtelijkheid (vaak toch al een probleem) op de plaats van het incident niet ten
goede zou komen. Bovendien speelt ook de (on)veiligheid op de rampplek een rol.
Hoewel wij kunnen voorstellen dat een individueel slachtoffer daar zeker prijs op zou
kunnen stellen, zijn ons inziens de nadelen (weer meer personen ter plaatse, nog meer
coördinatie nodig etc)  nog groter. Predikanten en anderen komen dus in beeld bij
opvang en verzorging.

Daarmee is de koppeling met het gemeentelijk rampenplan gelegd. Betekent dat nu
ook dat pastoren, predikanten, imams en andere geestelijke verzorgers in de
gemeentelijke rampenplannen moeten worden opgenomen? Het antwoord op deze
vraag is ten dele ja. De keten van de PSH is een van de deelprocessen van de
rampenbestrijding. Dat betekent niet dat deze geestelijke bijstand nu dient te worden
opgenomen in het gemeentelijk basisplan, maar wel in één of waarschijnlijker enkele
deelplannen (deelplan opvang en verzorging en deelplan psychosociale hulpverlening,
deelplan nazorg en eventueel het deelplan uitvaartverzorging). Deze deelplannen
maken onderdeel uit van het totale gemeentelijke rampenplan.

Dat het thema inmiddels ook bij de Kerken heeft geleid tot activiteit blijkt uit een recent
verschenen brochure, getiteld “De rol van de kerk bij een ramp” van de organisatie
Kerkinactie; de organisatie van Samen op Weg-kerken en tien oecumenisch
georiënteerde kerken en organisaties in Nederland.46  In deze brochure wordt, aan de
hand van voorbeelden als de Bijlmerramp, de ramp in Enschede en in Volendam,
aangegeven op welke wijze predikanten en anderen vanuit een kerkelijke achtergrond
hun bijdragen leverden na  rampen. De brochure is waardevol voor functionarissen
binnen kerkgenootschappen. Het geeft de nodige tips over de rol van de kerk
(bijvoorbeeld als opvangplaats) en de rol van het pastoraal werk bij en na een ramp,
alsmede over de interne organisatie en alarmering. Er wordt echter geen aandacht
geschonken aan de wijze waarop de activiteiten vanuit kerken en het pastoraal werk nu
kunnen worden gekoppeld aan de (gemeentelijke) rampenbestrijdingsorganisatie. Over
de aansluiting van het pastorale werk aan zaken als opvang en verzorging en de
psychosociale hulp moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

Over de thema’s van sociaal begraven en de financiële bijdragen van gemeenten ten
behoeve van een kerkelijke begrafenis en het toelaten van geestelijke bijstand in
gevangenissen ten tijde van de voorlopige in bewaringstelling of voorarrest doen wij
hier verder geen uitspraken. Naar wij begrijpen zijn er ook verschillen tussen kerken
over het doorberekenen van deze kosten van diensten van voorgangers. Deze thema’s
zijn echter wat verder af van datgene wat gemeenten of de GHOR raken.

Ten slotte nog aandacht voor de procedurele kant. Hoewel de kritische toon van de
pastoor richting de gemeente en zorginstellingen – zeker vanuit zijn visie – begrijpelijk
was, is het de vraag of deze werkwijze de meest tactische is geweest. Tegenover
nationale (media-)aandacht stond immers plaatselijk het wantrouwen. Tegelijkertijd zijn

                                                          
46 De rol van de kerk bij een ramp, ds. O.J. Ruff, Kerkinactie, Utrecht, november 2002
(www.kerkinactie.nl).
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wij van mening, zoals reeds aangegeven, dat de meeste bijdragen die de pastoor
leverde aan bepaalde discussies, zonder meer waardevol zijn geweest.

3.7 Debriefing en nazorg van de hulpverleners

Hulpverleners worden vaak met ingrijpende gebeurtenissen geconfronteerd. Dat geldt
voor zowel politie als brandweer als ambulancepersoneel. Jarenlang is te weinig
aandacht geschonken aan de butsen die hulpverleners jarenlang oplopen. Gelukkig is
daar de laatste jaren duidelijk verandering in gekomen. Leidinggevenden, maar ook
hulpverleners zelf hebben meer inzicht gekregen in de trauma’s die hulpverleners
tijdens werk (maar uiteraard ook daarbuiten) kunnen oplopen. Er zijn professionele
bureaus gekomen die organisaties kunnen ondersteunen. Verschillende
hulpverleningsdiensten hebben plannen gemaakt en ondersteunende teams
(zogeheten bedrijfsopvangteams (BOT)) opgericht voor dergelijke situaties.

Uit onderzoek is bekend dat het wel of niet oplopen van langdurige negatieve effecten
van een traumatische gebeurtenis (c.q. een posttraumatisch stress syndroom) relatief
lastig voorspelbaar is. Daarbij spelen frequentie, ernst, hoeveelheid ervaringen e.d.
een rol. Zo weet men dat het spreekwoordelijke ‘overlopen van de emmer’ vaak een
combinatie is van de hoeveelheid niet of ten dele verwerkte trauma’s uit het verleden;
de persoonlijke omstandigheden van de persoon (persoonskenmerken, stabiliteit
relatie, ziekte e.d.) en de ernst van de nieuwe zich voordoende situatie. Deze ernst
wordt ook weer door vele factoren bepaald. Vergelijkbare eerdere ervaringen, maar
ook het overlijden van kinderen of collega’s geven een grotere kans geven op
langduriger problemen.

De gebeurtenis in de Jupiterstraat is een voorbeeld van een situatie met een hoog
traumatisch gehalte. Er kwamen zes kinderen om het leven; vele hulpverleners hadden
– mede door dat aantal – vrij direct te maken met deze overleden kinderen; bij
aankomst hing er nog een kind schreeuwend uit het raam; het duurde nog een tijd
alvorens de brandweer aan redden kon toekomen (aanvankelijk te grote brand); en,
uiteindelijk heeft men daadwerkelijk niemand kunnen redden. Naast de machteloosheid
moet het voor de centralisten traumatisch zijn geweest dat de vermoedelijke
brandstichter die avond een aantal keren contact had gehad met de meldkamer zonder
dat er in eerste instantie actie werd ondernomen.47 Een dergelijk risico hoort bij het
type werk dat de centralisten doen. Voor anderen die direct of indirect betrokken waren
(familieleden van deze hulpverleners, leidinggevenden bij deze organisaties, de
burgemeester e.a.) kan de gebeurtenis uiteraard ook erg ingrijpend zijn geweest.

Een typerende overeenkomst voor alle betrokkenen was het sterke gevoel van
machteloosheid. Er was iets vreselijks gebeurd, maar de hulpverleners konden er
feitelijk niets meer aan doen. De centralisten waren afhankelijk van het optreden ter
plaatse en sommigen hadden het moeilijk met feit dat zij, met de wijsheid achteraf, niet
eerder hadden ingegrepen en de man van de straat hadden gehaald. Brandweerlieden
konden uiteindelijk geen mensen redden, maar werden met dode kinderen
geconfronteerd. Zelfs het kind dat zij nog levend aantroffen zou korte tijd later
overlijden.

                                                          
47 Vanuit zowel de politie als de sector veiligheid zijn door de leidinggevenden later brieven geschreven
aan de betrokken centralisten waarin werd aangegeven dat zij gezien de situatie correct gehandeld
hadden. Ten aanzien van de RAC/CPA-centralisten hebben wij hierover al in paragraaf 2 gesproken. Het
politieoptreden voorafgaand aan de brand maakt geen deel uit van dit onderzoek.
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Op geheel eigen wijze gingen de verschillende hulpdiensten met hun personeel om. Bij
de brandweer werd gebruik gemaakt van een kort daarvoor geïnstalleerd BOT-team.
Dit team kreeg daarbij ondersteuning van een psychologe die het afgelopen jaar
betrokken was geweest bij de vorming van het BOT-team. De brandweer belegde
primair een drietal sessies. De eerste opvang vond plaats op het moment dat de
ploegen terugkwamen uit de Jupiterstraat. Leden van het BOT-team verzorgden de
opvang. Een tweede sessie vond zaterdagochtend en een deel van de middag plaats.
De derde sessie was de woensdag daarop. De tweede en derde sessie geschiedden
onder leiding van de traumapsychologe. Dit waren duidelijke voorbeelden van een
collectieve vorm van debriefing. Daarnaast waren vele brandweerlieden aanwezig bij
de begrafenisdienst.

Bij de ambulancedienst was geen sprake van een georganiseerde vorm van debriefing.
Eerder was wel gesproken over het instellen van een BOT-team, maar totnogtoe werd
dat niet zo zinvol gevonden omdat de wijze waarop opvang en nazorg nu geschiedde,
deels georganiseerd en deels langs natuurlijke weg, naar behoren functioneerde. Dit
heeft onder andere te maken met het feit dat het ambulancepersoneel is verspreid over
verschillende standplaatsen en ook weer snel opnieuw worden ingezet. Ook nu is er
geen programma van collectieve debriefing ingezet. Wel is er een gezamenlijke
evaluatie geweest waar de werkwijze als zodanig is geëvalueerd. Hierbij was niet
debriefing het primaire oogmerk. Wel is tijdens die sessie uitgelegd wat de kenmerken
zijn van traumatische ervaringen, hoe hiermee om te gaan e.d. Daarnaast is er met
name door het hoofd van de ambulancedienst op gezette tijden rechtstreeks contact
opgenomen met ambulancepersoneel dat direct betrokken was. Ambulancepersoneel
is niet naar de begrafenis gegaan.

De politie heeft ook gebruik gemaakt van hun BOT-team. ‘s-Ochtends vroeg was er al
een sessie met de centralisten. Deze groep zat met veel vragen.48 Daarna heeft het
hoofd van de meldkamer contact gehouden met deze centralisten. De volgende
ochtend was er een bijeenkomst met centralisten en de politie die de avond ervoor ter
plaatste was geweest. Vervolgens is er met name onderling (op de meldkamer) veel
gesproken over de gebeurtenissen. Daarmee was de wijze van nazorg en begeleiding
van de politie een variant tussen brandweer en ambulancedienst in: wel in BOT-eam,
maar vervolgens sneller een vinger aan de pols in de lijnorganisatie.

Het is niet raadzaam en zelfs niet mogelijk vanuit de zijlijn aan te geven welke wijze
van aanpak nu de beste is. Vergelijking is nauwelijks mogelijk, mede vanwege de
verschillen in de opgedane ervaringen. Een voordeel van opvang middels het BOT-
eam is dat de verwerking van een trauma duidelijk gescheiden blijft van de dagelijkse
werkrelatie. Als de werkrelatie immers verstoord is, werkt dit niet mee aan een goede
opvang- en begeleidingsfunctie binnen het reguliere werkverband. Tegelijkertijd
constateren wij dat verschillende respondenten – juist ook vanuit de brandweer zelf -
wat twijfels hebben bij de collectieve debriefing zoals deze met name de zaterdag vorm
heeft gekregen. Daarbij spelen drie zaken:

• Ten eerste valt achteraf te constateren dat niet iedereen die deze sessie bijwoonde
er ook bij had hoeven zijn c.q. had moeten zijn. Leden van de derde ploeg hebben
niet die situatie meegemaakt die de eerste twee ploegen hebben meegemaakt. Het

                                                          
48 Centralisten zijn altijd een kwetsbare groep vanwege het feit dat zij wel geconfronteerd worden met het
leed, maar er op geen enkele wijze invloed op kunnen uitoefenen. Als betrokkenen of omstanders bellen
met verhalen dat het zo lang duurt, ontstaat dan nog wel eens een gevoel van machteloosheid.
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is de vraag of zij wel bij de collectieve debriefing hadden moeten zijn. De centraliste
die van verschillende kanten was geadviseerd de sessie van zaterdag bij te wonen,
was duidelijk te spreken over het feit dat zij voor de groep haar verhaal kon
vertellen. Zij stelde het op prijs door de begeleidster apart te zijn genomen, maar
kreeg tegelijkertijd zoveel traumatische beelden mee van anderen waar zij niets
mee kon, dat voor haar iets vergelijkbaars gold. Naar een dergelijke sessie zou zij
nooit meer gaan.

• Ten tweede bracht de sessie zo’n golf emoties teweeg dat het voor sommigen
mogelijk te veel werd. Het is de vraag of eenieder nu beter wordt van alle verhalen
en of sommigen daarmee niet een traumatische ervaring krijgen zonder hem te
hebben meegemaakt (in dat geval is er sprake van secundaire traumatisering).

• Ten slotte versterkten deze collectieve sessies ten positieve het wij-gevoel van de
groep, maar tegelijkertijd geeft dat ook weer een nadeel. Degenen die het niet
hebben meegemaakt, begrijpen het niet en horen er niet bij: er ontstaat mogelijk
een in- en een outgroup binnen het korps Roermond.

Met bovenstaande kanttekeningen willen wij niet beweren dat deze sessies niet
waardevol waren. Wel willen wij met deze punten aangeven dat er ook – aansluitend
bij literatuur – nadelen zijn aan dergelijke sessies en dat ook deze mogelijke nadelen
aandacht behoeven. De vanzelfsprekendheid van een dergelijke aanpak vraagt op zijn
minst nadere discussie. Wij spreken nu vooral over de centralisten en direct betrokken
hulpverleners. Uiteraard zijn er ook anderen die door de gebeurtenis geraakt kunnen
zijn. Dat zijn de leidinggevenden van deze organisaties. Ook voor hen is er aandacht
nodig, waarbij wij tegelijkertijd beseffen dat deze groep altijd lastiger bereikbaar en
beïnvloedbaar is.

Het bovenstaande spanningsveld verschilt echter per situatie en de juiste keuze voor
de juist inzet van de ondersteuning is sterk afhankelijk van de impact van het gebeuren
op de individuele functionaris. Het is in dergelijke gevallen echter beter om achteraf te
constateren dat er te veel en misschien onnodige hulp is geboden dan te constateren
dat de geboden ondersteuning achteraf onvoldoende blijkt te zijn geweest. Hier ligt
zoals gezegd een belangrijke taak voor de leidinggevende. De principeafspraak zou
kunnen worden gemaakt dat de leidinggevende tezamen met zijn betrokken collega’s
een signaleringsfunctie heeft met betrekking tot de hulpbehoefte bij het eigen
personeel. Een dergelijke afspraak is reeds gemaakt binnen de ambulancedienst. Ook
voor de meldkamer zou dit verstandig zijn. Een en ander is echter mede afhankelijk
van de taken en betrokkenheid van de leidinggevende. Wanneer de leidinggevende
zelf direct en intensief bij het gebeuren is betrokken is het raadzaam om deze
signaleringsfunctie met betrekking tot de hulpbehoefte bij een andere functionaris
onder te brengen.

Ten slotte speelt met betrekking tot de opvang en nazorg van het eigen personeel de
spanning tussen de behoefte van de betrokken medewerker aan sturing enerzijds en
het aangeven van de eigen hulpbehoefte anderzijds. Deze spanning deed zich zowel
voor bij het ambulancepersoneel als bij de betrokken RAC/CPA-centralisten. De OvD-
G gaf het ambulancepersoneel de mogelijkheid om ‘uit de dienst’ te worden gehaald.
Dit zou betekenen dat zij enige tijd niet mee zouden hoeven draaien in de organisatie.
Niemand van het personeel maakte gebruik van deze mogelijkheid. Achteraf gaven zij
aan dat het in sommige gevallen beter zou zijn wanneer de leidinggevende deze keuze
voor hen zou maken. In de emoties van het moment is het mogelijk dat de betrokken
persoon niet zelf de impact van het gebeuren op de eigen persoon kan overzien.
Tegelijkertijd gaf het ambulancepersoneel achteraf aan dat de eigen behoefte aan hulp
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bepalend moet zijn voor de geboden hulp: de vraag bepaalt het aanbod. Hetzelfde
geldt voor de centralisten van de meldkamer. Gedurende de nacht van 12 op 13 juli
hebben verschillende functionarissen de centralisten ondersteuning aangeboden. De
coördinator heeft enkele malen uitdrukkelijk aan de centralisten gevraagd of zij opvang
behoefden. Zij gaven op dat moment aan hier geen gebruik van te willen maken.
Achteraf geven de centralisten aan dat het beter was geweest wanneer de
leidinggevende toch zou hebben besloten tot het inzetten van ondersteuning en
opvang voor de centralisten. Ook was er dan misschien eerder vervanging geregeld
voor de beide centralisten.

Daarbij speelt niet alleen het belang van de functionarissen die met een traumatische
ervaring zijn geconfronteerd. Daarbij speelt uiteraard ook het belang van de organisatie
(bijvoorbeeld het functioneren van de meldkamer). Vanuit dat belang kan het in
dergelijke situaties soms ook goed zijn mensen van hun taak af te halen, omdat er
geen volledige garantie meer is dat de betreffende functionarissen nog voldoende
scherp zijn en 100% effectief opereren.

3.8 Spanningsveld tussen recherche en hulpverlening

Op enige momenten gedurende de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de nacht van
12 juli op 13 juli alsmede in de dagen erna lijkt er sprake te zijn geweest van een
spanning tussen het recherchebelang en belangen van hulpverleners. Korte tijd na de
brand was er sprake van enige gevoelens van onvrede bij het ambulancepersoneel
over het optreden van de recherche. Zo zou de recherche onvoldoende oog hebben
voor de moeilijke omstandigheden waarin brandweer- en ambulancepersoneel haar
werk moet doen. Op de zaterdag na de brand ontstond er opnieuw onrust over het
optreden van de recherche. Dit maal betrof het de bij de brandweer Roermond
georganiseerde nazorgbijeenkomsten. De aanwezige brandweermensen verwachtten
met name een verhaal over de wijze waarop de politie de gebeurtenissen had beleefd.
Gedurende de bijeenkomst bleek echter dat de aanwezige functionarissen niet veel
hadden toe te voegen aan de gebeurtenissen in de nacht van 12 juli. Toen de
functionarissen van de recherche wilden blijven maakten de aanwezige
brandweermensen bezwaar omdat zij het idee hadden dat zij niet vrijuit konden
spreken in de aanwezigheid van de recherche. Onderzoekers (bijvoorbeeld recherche)
dienen voldoende tactvol op te treden richting hulpverleners en zich bewust te zijn van
de mogelijk traumatische ervaringen van deze hulpverleners. Dit staat los van de
noodzaak tot het verrichten van een dergelijk strafrechtelijk onderzoek. Andersom
moeten de hulpverleners zich houden aan de regels en procedures van een
strafrechtelijk onderzoek. Dit betekent onder meer dat hulpverleners lichamen van
overleden personen niet verplaatsen (‘handen af van overledene’). Een dergelijke
richtlijn botst echter met de natuurlijke reactie van een hulpverleners om voor het
slachtoffer te zorgen. Een incident of ongeval vergt professionaliteit van zowel
hulpverleners als onderzoekers (zoals de recherche).

In het belang van het onderzoek moesten de rechercheurs echter nog wel met de
verschillende brandweerfunctionarissen spreken. Het was in het belang van het
onderzoek dat dit zo snel mogelijk zou gebeuren. Dit leidde tot discussie binnen de
brandweer over het wel of niet toestaan van dergelijke verhoren direct na de
nazorgbijeenkomst. Het afnemen van verklaringen zou mogelijk negatief kunnen
uitwerken op de verwerking van de gebeurtenissen. Uiteindelijk werd besloten om de
brandweermensen toch te vragen hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Dit
verliep verder zonder problemen. Ook het ambulancepersoneel heeft verklaringen af
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moeten leggen. Dit werd later zelfs als positief ervaren door het personeel omdat zij op
deze wijze voor het eerst hun eigen verhaal op gestructureerde wijze konden vertellen.
Ook de RAC/CPA-centralisten gaven aan dat zij het afleggen van een verklaring aan
de recherche achteraf niet als vervelend hebben ervaren. Deze positieve ervaringen
hebben echter ook een potentieel nadeel. Voorkomen moet worden dat hulpverleners
het afleggen van verklaringen zien als een vorm van nazorg. Hulpverleners moeten
zich realiseren dat zij in het kader van hun werk betrokken kunnen raken bij eventuele
(strafrechtelijke) onderzoeken. Leidinggevenden dienen hierop te anticiperen en het
eigen personeel voor te bereiden en waar wenselijk te begeleiden. Afspraken hierover
kunnen mogelijk worden vastgelegd in een protocol bij de verschillende hulpdiensten.

3.9 Voorlichting en media

De brand in de Jupiterstraat was (even) voorpaginanieuws. De dramatiek van de
gebeurtenis was dermate hoog dat er tot en met de begrafenis veel belangstelling voor
was vanuit de media. Vanuit de gemeente werd dit vanaf het begin goed aangevoeld.
Al enkele uren na de brand werd er een eerste persconferentie gehouden waarbij de
boodschap ‘Roermond rouwt’ centraal stond.

Al snel richtte de aandacht van de verschillende media zich niet alleen op de brand met
de zo ernstige gevolgen, maar ook op mogelijke achterliggende oorzaken van de
gebeurtenis. Zo kwam er veel kritiek los op de rol van de jeugdhulpverlening in de
maanden voor de brand. Daarnaast wist de betrokken pastoor de nodige media-
aandacht te genereren. Eerst met zijn constatering dat hij niet goed was ingeschakeld
en dat geestelijke verzorging opgenomen moet worden in de gemeentelijke
rampenplannen. Later met de constatering dat een geestelijke van buiten (goed
bekend met de verdachte) ten tijde van het voorarrest geen toegang krijgt tot de
verdachte.

Na de rapportage van de Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming werd die
kritiek richting de hulpverlening van de jeugdzorg alleen maar groter. Koppen als
‘Staten (Provinciale Staten wordt bedoeld, COT) willen duidelijkheid over falen hulp
aan gezin Roermond’; ‘Zorg faalde bij Roermonds gezin’.

De gemeentelijke voorlichting heeft getracht om zowel de media zoveel als mogelijk te
faciliteren en te ondersteunen als te garanderen dat processen rond de media niet
zouden ontsporen. Daarbij was het initiatief om zelf de beelden van de begrafenis te
laten opnemen en deze vervolgens door te verkopen aan media een goede. Hiermee
werd de situatie goed beheerst.

Op de eerste vrijdag is het publiek onder meer geïnformeerd via internet. In de eerste
week werden er vijf bewonersbrieven opgesteld en verspreid in straten in de directe
omgeving van de Jupiterstraat. Op deze wijze trachtte de gemeente omwonenden te
informeren over de inrichting van opvang in de sporthal; de openingstijden van deze
hal; een telefoonnummer waar bureau Slachtofferhulp te bereiken; de afgelasting van
bepaalde zomeractiviteiten in die week in de betreffende wijk en ten slotte over
uitvaartdienst en een sport- en spel/bezinningsavond voor alle kinderen uit de
Sterrenberg. Met betrekking tot de tweede bewonersbrief ontstond een patstelling
tussen gemeente en GHOR over het wel of niet corrigeren van een verkeerd
hulpnummer in een extra bewonersbrief. Over het geheel genomen constateren wij
echter dat de gemeente met het versturen van de bewonersbrieven een goed initiatief
heeft genomen om de omwonenden actief te informeren en geïnformeerd te houden.
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Crisismanagement is in belangrijke mate informatie- en mediamanagement. De rol van
media wordt de laatste jaren zienderogen groter. Kortstondige piekgebeurtenissen als
deze hebben enkele dagen een enorme media-belangstelling. Na enkele dagen ebt
deze belangstelling weer weg. Wij zijn van mening dat in Roermond de aanpak in de
richting van de media, maar ook in de richting van de omwonenden op goede wijze is
geschied. Er was al snel een persconferentie. In de loop van de tijd verscheen een
vijftal bewonersbrieven. Er is grote zorgvuldigheid betracht ten aanzien van de beelden
tijdens de acute hulpverlening, de opvang in de sporthal en de begrafenisdienst. Kleine
foutjes bij de herdenkingsdienst waren aanleiding om bij de voorbereidingen voor de
begrafenisdienst zeer precies te zijn en zelf op een aantal punten als voorlichters het
initiatief te houden (bijvoorbeeld ten aanzien van de opnames tijdens de rouwdienst).
Er heeft zich slechts één echt verschil van mening voorgedaan en dat betrof de
discussie over de rectificatie van het verkeerde telefoonnummer. Ook dit onderwerp
zou in de structuur van OT en BT (zie paragraaf 3) aan de orde zijn gekomen en
mogelijk wat sneller zijn opgelost.

De omvang van de gebeurtenis maakte het nog mogelijk dat alle activiteiten door het
Roermondse team van voorlichters werden verricht. Het spreekt vanzelf dat bij een
grotere calamiteit er ondersteuning nodig zou zijn geweest vanuit de omgeving.
Daarvoor is in de regio een voorlichterspool gevormd.49

3.10 Evaluaties

Elk van de betrokken instanties heeft op een andere wijze getracht te leren van de
gebeurtenissen. De Sector Veiligheid en de gemeente Roermond hebben het COT
gevraagd een evaluatie uit te voeren. Ook heeft de GHOR intern geëvalueerd. De
verschillende ambulancemedewerkers is gevraagd hun eigen ervaringen op papier te
zetten. De OvD-G heeft kort na de gebeurtenissen een verslag gemaakt met hierbij ook
enkele evaluatiepunten. In reactie op de komst van de COT evaluatie heeft de
brandweer Roermond besloten om zelf niet te evalueren. Het is de vraag of hiermee
een juiste keuze is gemaakt.

Opvallend is ook uitblijven van een gezamenlijke evaluatiebijeenkomst voor de PSH-
keten. De Sector Veiligheid zou het initiatief nemen tot het plannen van een dergelijke
evaluatiebijeenkomst. Uiteindelijk heeft een dergelijke bijeenkomst niet
plaatsgevonden. Verschillende respondenten hebben aangegeven verbaasd te zijn
over het uitblijven van een dergelijke bijeenkomst. Na de brand hebben de PSH-
instanties met veel inzet, gezamenlijk een groot aantal activiteiten ontplooid. Deze
intensieve samenwerking is vooralsnog niet op een volwaardige wijze afgesloten. Het
uitblijven van een evaluatiebijeenkomst betekent een gemiste kans voor de PSH-keten
om te leren van het gezamenlijke optreden na de brand. De afronding van de COT-
evaluatie moet door de Sector Veiligheid worden benut om alsnog gezamenlijk met de
PSH-partners, aan de hand van deze rapportage, te evalueren.

                                                          
49 Wij hebben verder geen onderzoek verricht naar de kwaliteit, mogelijkheden etc van deze pool van
voorlichters.
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Hoofdstuk 4 Lessen

In dit afsluitende hoofdstuk presenteren wij onze bevindingen en schetsen wij enkele
oplossingsrichtingen die in feite dienst kunnen doen als een beleidsagenda. Lessen en
aanbevelingen hebben primair betrekking op de gemeente en de regio maar een aantal
ervan overstijgen dit en hebben duidelijk een bredere, nationale relevantie.

Melding en alarmering

• Om 02.48 uur ontvang de RAC/CPA-meldkamer een melding van rook in een
huis op de Jupiterstraat in Roermond. Dezelfde melder had in de uren hiervoor
reeds een aantal malen contact gehad met de politie.

• Er zaten ruim vijf minuten tussen het einde van de eerste melding (door de
verdachte van de brandstichting) dat ‘het rookte’ bij de Jupiterstraat en de
eerste uitruk van brandweer en andere hulpdiensten. Na de eerste melding
overlegde de centraliste van de RAC/CPA met de politie en werd afgesproken
dat de politie een wagen zou sturen.

• Er volgde vijf minuten later een tweede melding door dezelfde persoon die nu
aangaf dat het hele huis in brand stond. Tijdens deze tweede melding maakte
ook een buurtbewoonster melding van brand. Halverwege deze melding
alarmeerde de RAC/CPA-centraliste de brandweer en de ambulancedienst. In
reactie op de tweede en derde melding stuurde ook de politie een auto ter
plaatse.

• De hulpverlening in de Jupiterstraat is na deze (tweede en derde) meldingen
snel op gang gekomen.

• Het valt aan te nemen dat bij gescheiden meldkamers (nu zitten politie,
brandweer en CPA bij elkaar: respectievelijk gecolokeerd en geïntegreerd) er
eerder een brandweerauto zou zijn uitgestuurd. Nu hadden de centralisten van
de RAC/CPA-meldkamer al vanaf 01.00 uur die nacht de ontwikkelingen met
betrekking tot de melder en de politie meegekregen.

• Op basis van ons onderzoek veronderstellen wij dat een snellere of betere
hulpverlening weinig of nagenoeg geen effect zou hebben gehad op de ernst
van de situatie, mede gezien de aard van de (uitslaande) brand.

• Colokatie en integratie van meldkamers heeft ontegenzeggelijk vele voordelen.
Deze casus laat zien dat er ook nadelen kleven aan een gecolokeerde
meldkamer. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is er voor dergelijke zaken
(regelmatige meldingen van één en dezelfde persoon; meeluisteren van
centralisten van verschillende hulpdiensten bij elkaar) niets geregeld.

• Het is goed kennis te nemen van de mogelijke nadelen van geïntegreerde of
gecolokeerde meldkamers. Tegelijkertijd moet men zich realiseren dat het lastig
is om voor dergelijke, steeds zo unieke, zaken protocollen of regelingen te
maken.

Opschaling en coördinatie

• De gebeurtenis in de Jupiterstraat was meer dan zomaar een ongeval, maar
zeker niet te typeren als een ramp. Deze wat lastige typering heeft die dag en
de dagen erna geleid tot - op zich niet onoverkomelijke - onduidelijkheden.

• De opschaling van de drie hulpdiensten (rood, wit en blauw) verliep snel en
naar wens. In de Jupiterstraat was sprake van ‘motorkapoverleg’. De
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gemeentelijke processen werden ook snel opgestart. In tegenstelling tot de
bottum-up opschaling van de hulpdiensten gebeurde dit top-down. De
burgemeester startte namelijk de gemeentelijke processen.

• Hoewel de gebeurtenis zeker geen ramp was, in termen van de wetgeving, zou
het toch goed zijn geweest als delen van het gemeentelijk rampenplan (enkele
gemeentelijke processen, de keten van psychosociale hulpverlening) waren
geactiveerd. Enkele onduidelijkheden (nieuwe bewonersbrief, rol van de
recherche, opstarten van de psychosociale hulpverlening, afstemming tussen
verschillende sectoren van hulp en zorg) zouden dan binnen de structuur
waarmee ten tijde van rampen wordt gewerkt (onder andere beleids- en
operationeel team) kunnen zijn besproken en afgehandeld.

• In termen van de landelijk steeds meer gehanteerde GRIP-procedure (straks
ook in de regio Noord- en Midden-Limburg) zou dat betekend hebben dat er
een beleidsteam (conform GRIP 3) en daarbij ondersteunend een operationeel
team, zou zijn opgestart.

• De  GRIP-procedure moet, hetgeen thans nog niet het geval is, de mogelijkheid
geven om wel een Beleidsteam (BT) en Operationeel Team (OT) te vormen
zonder dat er ter plaatse een CTPI50 is gevormd.

Burgemeester en wethouders

• Bij de gebeurtenissen in de Jupiterstraat zijn naast de burgemeester
verschillende wethouders nauw betrokken geweest. Dit past binnen de meer
algemene constatering dat wethouders in feite meer betrokken zijn bij
calamiteiten dan algemeen wordt aangenomen. Daarbij dient het college oog te
hebben voor de spanning tussen zorgzaamheid (‘çaring government’) en
zorgvuldigheid (fundering voor uitgaven en tegemoetkomingen). Onmiddellijk
na de acute fase worden vaak processen voor de nafase in gang gezet waarbij
ook een of meerdere wethouders zijn betrokken.

• Mede vanwege deze betrokkenheid en het feit dat voorbereiding op de
rampenbestrijding een collegebevoegdheid is, is het goed de rol van de
wethouders steviger te verankeren in de preparatie en planvorming.

Samenwerking binnen de psychosociale hulpverlening

• De samenwerking binnen de psychosociale hulpverlening kwam snel tot stand.
De verschillende betrokken instanties toonden aan over een grote mate van
veerkracht en improvisatievermogen te beschikken.

• De samenwerking binnen de psychosociale hulpverlening (PSH) is in opbouw.
Het gezamenlijke optreden naar aanleiding van de gebeurtenissen in
Roermond biedt goede kansen om deze samenwerking verder uit te bouwen en
vorm te geven.

• De coördinatie van de PSH is in het conceptplan PSH neergelegd bij het
RIAGG. Na het ongeval pakte de GHOR deze coördinatie op goede wijze ter
hand.

• Het is goed als de GHOR de coördinatie van de PSH in handen krijgt (in de
functie van leider Kernteam PSH). Daarbij dienen goede afspraken te worden
gemaakt over de overgang van ‘ramp’ naar normale situatie. Indien deze taak

                                                          
50 Wij spreken hier over CTPI, het coördinatieteam plaats incident, als het multidisciplinaire overlegorgaan
op de plaats van de calamiteit. Daarmee doelen wij ook op begrippen als COPI en CoRT.
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bij de GHOR wordt gelegd, dient deze organisatie goede afspraken met andere
organisaties (bijvoorbeeld de GGD) te maken om dat deze taak goed in te
vullen.

• Er was geen sprake van een officieel moment van afschaling. Dit heeft er mede
toe geleid dat de monitoring en coördinatie na de begrafenis onvoldoende tot
stand kwam.

• Het initiatief van de gemeente Roermond om de verschillende betrokken
instanties na zo’n vijf weken bijeen te roepen in een poging afstemming te
realiseren in de hulpverlening en contacten naar het gezin en de familie,
waarderen wij duidelijk positief. De komende weken en maanden zal moeten
blijken of deze vorm van casemanagement werkt.

Levensbeschouwelijke geestelijke verzorging

• In de nafase speelde vooral de pastoor een belangrijke en waardevolle rol
richting het getroffen gezin en de familie, alsmede richting buurtbewoners.

• De wijze van optreden van de pastoor in de weken na de ramp (met name in de
media) heeft de relatie tussen de pastoor en met name de gemeente Roermond
negatief beïnvloed.

• In de toekomst dienen in Nederland goede afspraken te worden gemaakt over
de rol en bijdragen van levensbeschouwelijke geestelijke ondersteuning.
Daarbij uiteraard de scheiding tussen kerk en staat respecterend. Deze rol ligt
zowel in de opvang en verzorging als in de nafase (binnen de keten van de
psychosociale hulpverlening). Gemeenten/regio’s dienen met (overkoepelende)
kerkgenootschappen nadere afspraken te maken. Het ligt in de rede dat via de
Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) en de raad van RGF’en de
betrokkenheid van deze levensbeschouwelijke ondersteuning structureel wordt
vastgelegd in de voorbereiding/planvorming.

• Het is verstandig om iemand voor de levensbeschouwelijke geestelijke
ondersteuning op te nemen in het Kernteam-PSH. In dit team zitten
vertegenwoordigers van de verschillende hulpverlenende instanties. De
levensbeschouwelijke ondersteuning vormt in dat opzicht ook een
hulpverlenende instantie.

• De betrokkenheid van de levensbeschouwelijke ondersteuning mag zich echter
niet beperken tot één religieuze stroming. De verschillende religieuze
stromingen dienen per regio één coördinator te benoemen (het contactpunt
vanuit de overheid richting kerken en andersom) die namens alle
levensbeschouwelijke richtingen afspraken kan maken voor ondersteuning bij
de acute opvang en de afvaardiging naar het kernteam-PSH. Deze coördinator
kan per gebeurtenis de inschatting maken welke levensbeschouwelijke
stroming bij het proces dient te worden betrokken en op welke wijze.

Debriefing en nazorg van de hulpverleners

• De gebeurtenis in de Jupiterstraat is een voorbeeld van een situatie met een
hoog traumatisch gehalte. Een typerende overeenkomst voor alle betrokkenen
was het sterke gevoel van machteloosheid. Er was iets vreselijks gebeurd,
maar de hulpverleners konden er feitelijk niets meer aan doen.

• Vanuit elk van de betrokken hulpdiensten is tijd en aandacht besteed aan de
opvang en nazorg voor het eigen personeel waarbij met name de verschillende
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Bedrijfs Opvang Teams (BOT) een belangrijke functie vervulden. De wijze
waarop dit gebeurde varieerde per organisatie. Bij het ambulancepersoneel
gebeurde dat binnen de reguliere structuur. Bij de brandweer lag het accent op
collectieve debriefing. Uit de interviews blijkt dat een dergelijke collectieve
aanpak naast duidelijke voordelen ook mogelijke nadelen kent. De
vanzelfsprekendheid van een dergelijke aanpak vraagt op zijn minst nadere
discussie.

• De wijze waarop de verschillende diensten omgingen met hun centralisten
varieerde sterk. De politie-centralisten werden die nacht van hun ‘tafel gehaald’.
De Sector Veiligheid deed dit niet bij de RAC/CPA-centralisten. Ook de wijze
van ondersteuning en begeleiding nadien liep duidelijk uiteen. Hierbij speelde
zeker mee dat op dat moment de functie hoofd meldkamer RAC/CPA vacant
was en tijdelijk werd ingevuld door een functionaris van de Sector Veiligheid.
Een dergelijke situatie is onwenselijk. Het is verstandig om zaken als ‘het van
de tafel halen’ en de opvang van het eigen personeel in het vervolg beter af te
stemmen en gezamenlijk voor te bereiden.

• De inzet van betrokken hulpverleners uit de verschillende disciplines was groot.
Het bleek voor de hulpverleners (inclusief centralisten) moeilijk om aan te
geven of zij, als gevolg van de meegemaakte traumatische ervaring, vervangen
wilden worden of enige rust en opvang behoefden. De beslissing om wel of niet
door te gaan met de werkzaamheden werd in veel gevallen bij de individuele
hulpverlener gelegd. Mogelijk getraumatiseerde hulpverleners zijn in een
dergelijke situatie echter vaak niet goed in staat om dit goed te beoordelen.
Daarom dienen leidinggevenden in die situaties deze beslissing te nemen en
daarbij ook het belang van de organisatie mee te wegen (‘zal hij/zij nog goed
functioneren’).

• In de praktijk blijkt de laatste jaren dat de nazorg voor hulpverleners op zich
goed wordt geregeld, maar dat de leidinggevenden en bestuurders vaak
worden ‘vergeten’. Bij het nadenken over de nazorg en ondersteuning richting
de hulpverleners moet ook aandacht worden besteed aan deze
leidinggevenden en bestuurders.

• Tijdens de acute hulpverlening alsmede tijdens een collectieve debriefing van
de brandweer was er sprake van spanning tussen hulpverleners en recherche.
Hulpverleners moeten zich realiseren dat zij in het kader van hun werk
betrokken kunnen raken bij eventuele (strafrechtelijke) onderzoeken.
Leidinggevenden dienen hierop te anticiperen en het eigen personeel voor te
bereiden en waar wenselijk te begeleiden. Afspraken hierover kunnen mogelijk
worden vastgelegd in een protocol bij de verschillende hulpdiensten.
Onderzoekers (bijvoorbeeld recherche) dienen voldoende tactvol op te treden
richting deze hulpverleners en zich bewust te zijn van de mogelijk traumatische
ervaringen van deze hulpverleners.

Voorlichting

• De gemeente Roermond heeft haar voorlichtingstaak goed ingevuld. Reeds
enkele uren na de brand werd een persconferentie georganiseerd. In de dagen
na de brand werden de buurtbewoners regelmatig per bewonersbrief
geïnformeerd over relevante zaken. De beschikbare capaciteit bleek voldoende
ondanks de relatief grote aandacht van de media.

• Het bleek niet altijd even gemakkelijk om de goede balans te vinden tussen het
afschermen van slachtoffers en het informeren van de media. Een bijna-
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incident tijdens de herdenkingsdienst heeft uiteindelijk geleid tot een goede
samenwerking tussen gemeente en media tijdens de begrafenis.

Verslaglegging en evaluatie

• Bij de opstelling van dit rapport ondervonden wij enige hinder als gevolg van de
afwezigheid van verslagen van verschillende vergaderingen. Verschillende
feiten moesten achteraf worden gereconstrueerd. Goede verslaglegging draagt
bij aan goede evaluaties.

• Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de beschikbaarheid en het
opvragen van berichten op de meldkamer. De politie beschikte al over deze
opnames voordat de brandweer en CPA gevraagd waren deze banden af te
staan.
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Bijlage 1 Gebruikte bronnen

Algemeen Maatschappelijk Werk
Interne evaluatienotitie

Bureau Slachtofferhulp
Brief aan de gemeente Roermond met overzicht betrokkenheid Bureau Slachtofferhulp

Gemeente Roermond
Activiteitenplan deelprocessen rampenplan
Bewonersbrieven afdeling voorlichting Roermond
Draaiboek Gemeentelijk Actiecentrum bij Rampen
Logboeken betrokken functionarissen
Persoonlijke logboeken
Rampenplan gemeente Roermond, versie vastgesteld op 30 maart 2000
Verslag bijeenkomst 16 augustus

GGD
Briefwisseling GGD en betrokken scholen

Sector Veiligheid
Bedrijfsplan Sector Noord- en Midden-Limburg, versie 22 juni 2000
Briefwisseling Sector Veiligheid en Inspectie voor de Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening
Briefwisseling Sector Veiligheid met betrokken PSH-organisaties
Concept draaiboek PSH, versie februari 2002
Concept procesplan Psychosociale hulpverlening, versie februari 2002
Emailverkeer Sector Veiligheid en betrokken PSH-organisaties
Startdocument fusie regionale brandweren, versie 6 september 1999
Persoonlijk logboeken
Overdrachtsdossier Sector Veiligheid casus Donderberg
Verslag bijeenkomst PSH van 15-07-2002

Mediaberichtgeving
Bij de reconstructie hebben wij als achtergrondinformatie gebruik gemaakt van de
berichtgeving door de volgende media:

De Gelderlander
De Limburger
De Telegraaf
Trouw
NRC Handelsblad
De Volkskrant
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Bijlage 2 Respondenten

De onderzoekers hebben in het kader van de evaluatie gesproken met verschillende
vertegenwoordigers van de volgende instanties:

A. Algemeen Maatschappelijk Werk
B. Ambulancedienst
C. Bureau Jeugdzorg
D. Bureau Slachtofferhulp
E. Gemeente Roermond

• (Oud)Burgemeester
• Bestuur
• Ambtelijke diensten
• Brandweer Roermond

F. GGD
G. Meldkamer politie
H. Nederlands Rode Kruis
I. Pastoor
J. RIAGG Roermond
K. Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg

• GHOR Noord- en Midden-Limburg
• Regionale brandweer Noord- en Midden-Limburg
• Meldkamer CPA/RAC
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Bijlage 3 Gebruikte afkortingen

AC Algemeen Commandant
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
B&W College van Burgemeester en Wethouders
BOT-Team Bedrijfs Opvang Team
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
CPA Centrale Post Ambulance
CTPI Coordinatie Team Plaats Incident
EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
HOvD Hoofd Officier van Dienst (brandweer)
HS-GHOR Hoofd Sectie GHOR
JHVJB Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
OvD Officier van Dienst (brandweer)
OvD-G Officier van Dienst Geneeskundig
OvD-P Officier van Dienst Politie
NRK Nederlands Rode Kruis
PSH Psychosociale Hulpverlening
RAC Regionale Alarmcentrale
RAC/CPA Geïntegreerde RAC en CPA
RGF Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIAGG Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke
` Gezondheidszorg.
TDH Telefonische Hulpdienst
TS Tankautospuit (brandweervoertuig)
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


