
Inleiding. Op dit moment concentreert Nederland zich onder leiding van de media over de 
volgende twee vragen. In de eerste plaats wanneer gaan de scholen open en krijgen we 
meer vrijheden, anders gaat de economie eraan. De tweede vraag is wat moet er gebeuren 
om de pandemie de baas te kunnen. Op dit moment volgt het kabinet de adviezen van het 
RIVM en andere medische experts/wetenschappers, die met name focussen op een 
medische invalshoek. De noodzakelijke gegevens waarop de besluiten worden gebaseerd 
wordt via een onduidelijk en ongestructureerd proces verzameld. Verder is er een 
onduidelijke organisatie die zich bezighoudt met het verwerven van mondkapjes en 
beademingsapparatuur, testen op besmetting, vaststellen van beschikbare IC-capaciteit, 
(her)verdeling van zorgpersoneel etc. Diverse functionarissen waaronder IC-arts Diederik 
Gommers, voorzitter van de organisatie van IC-artsen klaagden al tegenover de Tweede 
Kamer over een gebrek aan centrale sturing. Om alle medici meer te laten meewerken is in a 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten spreiding opgetuigd.  
 
In 2004 is gepoogd een centrale coördinatie op te zetten door het oprichten van het 
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), dat de politiek moest bijstaan tijdens 
van crises. De missie van dit centrum was het ontwikkelen van voor een aanpak van 
ingrijpende nationale crises zoals overstromingen, terroristische aanslagen, 
stralingsincidenten (reactoren) en infectieziekten. Wegens gebrek aan draagvlak is dit 
centrum in 2015 opgeheven. In 2014 schafte het kabinet ook de crisiskwalificatie ‘GRIP Rijk’ 
af, de aanduiding van het hoogste, nationale niveau waarop rampen bestreden konden 
worden. Bij de lagere niveaus (Grip 1 tot en met 5) hebben de 25 veiligheidsregio’s 
voornamelijk het voortouw. Op dit moment ligt dus alle verantwoordelijkheden bij 25 
Veiligheidsregio’s. Alleen al dit aantal maakt een effectieve coördinatie en afstemming laat 
staan commandovoering onmogelijk. In 2011 is naast het toen nog bestaande LOCC de 
Landelijk Operationele Staf (LOS) opgericht onder leiding van het Ministerie van Justitie. De 
LOS heeft tot taak het leveren van operationeel advies ter zake van de beschikbaarheid van 
mensen en middelen ten behoeve van nationale rampenbestrijding en crisisbeheersing in 
het kader van openbare orde. Dit advies is mede gebaseerd op operationele uitvoerbaarheid 
en consequenties, en verloopt alleen via de nationale crisisbesluitvormingsstructuur. 
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/inrichting-landelijke-operationele-staf-bijna-
klaar-oktober-2011.pdf De LOS is tot nu toe in ieder geval niet effectief gebleken.  
 
Het doel van deze nota is een aanzet te geven voor het (her)inrichting van een centrale 
sturing bij een crisis.  
 
Medische situatie. De risicogroep bestaat hoofdzakelijk uit ouderen en kwetsbaren met een 
verminderde weerstand en/of andere aandoeningen en overgewicht. Onderzoeken wijzen 
uit dat kinderen waarschijnlijk geen risicogroep zijn die besmet kunnen raken, onzeker is of 
zij risicogroepen kunnen besmetten. Op dit moment ligt de focus op twee aspecten: het 
beheersbaar houden van het aantal besmettingen om te voorkomen dat de medische 
capaciteit overbelast raakt en het realiseren van zoveel mogelijk testmogelijkheden om de 
besmettingsgraad inzichtelijk te maken. Beide lijken de voornaamste randvoorwaarden voor 
een exit uit de lock-down. Ondertussen wordt naarstig gezocht naar een vaccin en 
medicatie, waarvan de beschikbaarheid nog minstens anderhalf jaar zal duren. Uit de media 
blijkt dat veel medische (test) capaciteit ongebruikt blijft. Voorts lijkt er weinig structuur en 
sturing te zijn op welke doelgroep nu moet worden geconcentreerd bij het testen. Immers 

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/inrichting-landelijke-operationele-staf-bijna-klaar-oktober-2011.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/inrichting-landelijke-operationele-staf-bijna-klaar-oktober-2011.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/inrichting-landelijke-operationele-staf-bijna-klaar-oktober-2011.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/inrichting-landelijke-operationele-staf-bijna-klaar-oktober-2011.pdf


vrijwel continue testen van 17 miljoen Nederlanders is organisatorisch en logistiek 
ondoenlijk, daarbij komt dat een test een moment opname is, die herhaald moet worden als 
de persoon geen antistoffen heeft. Zowel het nauwgezet volgen en inzetten van de 
beschikbare medische capaciteit als het (her)testen van geïdentificeerde doelgroepen vergt 
een centrale sturing.  
 
Logistiek. Het gebrek aan middelen zoals mondkapjes, beademingsapparatuur en IC-bedden 
heeft vooral de politieke aandacht. Parlementaire enquêtes liggen op de loer om te kunnen 
vaststellen hoe het zover heeft kunnen komen. Als men dieper in het probleem van de 
tekorten duikt, blijkt het vooral een logistiek probleem te zijn. Ook hier ontbreekt 
organisatie die het integrale overzicht heeft over beschikbare middelen en capaciteiten, en 
de bevoegdheid sturend op te treden. Daarenboven worden zorginstanties en specialisten 
gestimuleerd en afrekenend door de verzekeringsmaatschappijen op hun 
concurrentievermogen. Controle hierop door Autoriteit Consument en Markt (ACM) en zelfs 
risico’s voor een faillissement staat het delen van dergelijke ‘bedrijfsgeheimen’ in de weg. 
Deze werkwijze heeft bijgedragen aan het in de hand houden van de zorgkosten, maar werkt 
in een crisissituatie averechts.  
 
Voorts is in Nederland tot nu toe geen draagvlak voor een centrale crisis-organisatie met 
verregaande bevoegdheden. Bij een pandemie waarbij de regering wil weten hoeveel (IC)-
capaciteit en noodzakelijke middelen zoals mondkapjes beschikbaar zijn, is deze informatie 
dus niet beschikbaar en zijn de diverse zorginstanties om voornoemde reden ook 
terughoudend deze te delen. Je zult maar als vooruitziend bedrijf een gigantische voorraad 
hebben opgebouwd en die moet afgeven aan “concurrenten”, dan word je voor jouw beleid 
gestraft. Derhalve is dus ook hiervoor een centrale en overkoepelende leiding nodig waar 
deze informatie beschikbaar moet komen en waaraan de zorginstanties verplicht 
rapporteren. Alle logistieke acties zoals herverdeling van capaciteit inclusief personeel en 
middelen alsmede aanschaf en herbevoorrading van middelen dient ook door deze 
organisatie te worden gedaan.   
 
Organisatie. Een dergelijke organisatie is alleen effectief indien deze ook bevoegd is 
noodzakelijke operationele, medische en logistieke maatregelen te nemen en bijvoorbeeld 
tijdelijke de markwerking buiten werking te stellen. Deze organisatie dient te worden 
bemenst door diverse experts en adviseurs met ervaring in leiden in crisissituatie en het 
opzetten en beheren van logistieke ketens. De activatie van een dergelijk organisatie met 
verregaande bevoegdheden zal wettelijk moeten worden geregeld. Aangezien in ieder geval 
de nucleus van de organisatie permanent aanwezig moet zijn, ligt het voor de hand deze 
organisatie ook in te richten voor andere crisissituaties zoals een rampen, overstromingen, 
terroristische aanslagen e.d. Versterking met personeel van diverse expertises dient met 
lastgevingen te worden gerealiseerd. Het spreekt voor zich dat regelmatig moet worden 
geoefend waarbij ook de politieke gezagsdragers worden getraind.  
 
Met het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) is reeds een poging gewaagd om 
een dergelijke crisisorganisatie op te richten. Door competentiestrijd tussen de verschillende 
ministeries is dit LOCC nooit tot wasdom gekomen. Het LOS, opgericht in 2011,  lijkt ok niet 
in de opzet te slagen. Het is niet aannemelijk dat een hernieuwde poging is met dezelfde 
opzet wel zal slagen. Wat dan wel? 



 
Defensie is een organisatie die aard der zaak is opgezet om van een vredessituatie snel op te 
schalen naar een oorlogssituatie, of gevechtseenheden, squadrons vliegtuigen en 
oorlogsschepen uit kunnen zenden onder gevaarvolle omstandigheden met bijbehorende, 
medische, personele en logistieke capaciteiten. Nederland beschikt over een op de wet 
gebaseerde set van paraatheidsmaatregelen om het hele land In tijden van oorlog naar een 
oorlogssituatie te brengen. Alle bevoegdheden zoals het afkondigen van de Staat van Beleg 
en de Staat van Oorlog ligt bij het kabinet, waarmee handelingen van bedrijven en 
individuen kunnen worden afgedwongen. Zonder op veel details in te gaan, is juist Defensie 
met haar reeds bestaande commandocapaciteit en duidelijke structuren maar vooral cultuur 
in staat snel te schakelen van gewoon naar ingewikkeld, oftewel van normaal naar crisis. 
Voorts beschikt defensie over een aantal cruciale materiële en personele capaciteiten die in 
elke crisis van essentieel belang zijn. Onderstaand een schema wat doet Defensie in de 
Corona-crisis doet. (bron: Website Defensie) 
 

 
Helaas blijft veel capaciteit van Defensie onbenut. Op de volgende onderwerpen kan 
Defensie meer leveren voor een goede oplossing op korte en middellange termijn. 
 

a. Van normaal naar crisis. Analoog aan de dreigingsfasen die worden gebruikt bij 
terreurdreiging zou voor alle crises een fasering moeten worden gerealiseerd. Het 
oude GRIP-structuur https://www.raadsledenenveiligheid.nl/crisisbeheersing/grip-
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structuur zou weer van stal gehaald kunnen worden en gemodificeerd naar fase 1 
t/m 5. Naarmate de fasen worden verhoogd wordt Defensie in toenemende mate 
betrokken. In fase 5 (Rijk is verantwoordelijk) neemt Defensie de leiding over voor 
o.a. personele en materiële logistiek. Commandant der Strijdkrachten neemt deel 
aan crisisoverleg met kabinet en RIVM. Communicatiemiddelen en 
commandostructuur van Defensie worden waar nodig ingezet, ter ondersteuning van 
het crisisberaad. 

b. Crisisvoorraden. Defensie kent de term oorlogsvoorraden. Dit zijn door NAVO 
standaarden opgelegde minimale voorraden materieel, middelen en aantal personeel 
(Nederland voldoet daar nu niet aan maar dit terzijde). Dergelijk crisisvoorraden 
moeten ook voor pandemieën worden geïdentificeerd, aangeschaft en opgeslagen. 
Dit wordt door defensie mede aangeschaft (zij hebben immers ervaring hiermee), en 
bij de bestaande oorlogsvoorraden opgeslagen en door defensie worden beheerd. 
Defensie draagt zorg voor onderhoud en verdere instandhouding. Ook draagt 
defensie zorg voor de noodzakelijk extra verwerving met raamcontracten voor snelle 
levering van extra middelen. Bij een crisis na besluit van het kabinet verzorgt 
defensie uitgifte en verdeling door middel van militaire logistieke kanalen en 
transportcapaciteit.  

c. IC-capaciteit. Hierbij is het van belang op snel te kunnen opschalen. Nadat een 
optimale crisis-capaciteit is vastgesteld (in vergelijk met Duitsland ca 5000 IC 
plaatsen) wordt deze ingericht in mobiele hospitalen, zodat optimale flexibiliteit 
onstaat. Deze “ready to go’ capaciteit wordt opgeslagen bij de reeds aanwezige 
defensie capaciteit en kan snel worden ingezet waar behoefte is. Probleem naast de 
materiele capaciteit is de personele capaciteit. De uitdaging is hier dat personeel 
getraind moet zijn voor IC-taken. Het is niet efficiënt in normale tijden dit personeel 
in de ziekenhuizen achter de hand te houden. De oplossing is medisch personeel met 
een andere specialiteit, die in crisistijd minder of niet wordt gebruikt zoals 
schoonheidschirurgie, ook op te leiden tot IC-personeel. Uiteraard zal dit niet voor 
100% een dagelijks IC-medewerker kunnen vervangen, maar met initiële opleiding en 
jaarlijkse training is hier een waardevolle extra capaciteit te realiseren. Defensie 
heeft jarenlange ervaring met dergelijke “crosstrainingsprogramma” en kan dit 
proces inrichten en bewaken.  

d. Medische capaciteit van Defensie wordt in zijn geheel ter beschikking gesteld om te 
helpen de pandemie te bestrijden. Schepen die hospitaalcapaciteit hebben worden 
als zodanig ingericht. Transportvliegtuigen en helikopters worden omgebouwd tot 
ambulance capaciteit. Militaire ambulances en militair transport wordt ter 
beschikking gesteld voor ziekentransport. 

 
Conclusie. Defensie is dus bij uitstek geëquipeerd om het Nationaal Commando Centrum te 
gaan opzetten en leiden. Randvoorwaarde is dat in geval van een crisis andere ministeries en 
organisatie onder Defensie komen te vallen en dat zijn in ‘normale tijd’ bijdragen het 
bemensen van het Nationaal Commando Centrum  
 
Politieke niveau. In het Ministerie van Algemene Zaken ontbreekt expertise op het gebied 
van defensie en veiligheid. Defensie aangelegenheden worden behartigd door de 
Raadsadviseur Buitenlandse Beleid. Er dient een Nationale Veiligheidsadviseur te worden 
aangesteld. Zijn taak is de premier te adviseren op alle aspecten van nationale en 
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internationale defensie en veiligheid, alsmede crisisbeheersing Deze functie zou vervuld 
kunnen worden door de Chef Defensie Staf, maar dit lijkt politiek lastig te realiseren. 
Alternatief zou zijn de (P)CDS als laatste functie National Security Advisor te maken. Hij 
beschikt dan over de noodzakelijk ervaring en contacten om deze functie optimaal in te 
vullen.  
 
Drs P.W.C.M. Cobelens (Generaal-majoor (bd) Kon. Luchtmacht 
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