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Stroomlijn.     

Brand in transformatorhuis op locatie  
Amersfoort Lichtenberg. 

Als gevolg van de brand schade aan  
stroomvoorziening. 
Daardoor noodstroom op acute 
afdelingen. 

Evacuatie Intensive Care-patiënten naar 
omliggende ziekenhuizen. 

vrijdag 21 januari

Kortsluiting tijdens terugschakelen op  
reguliere stroomvoorziening.

Stroomvoorziening op locatie Amersfoort 
Lichtenberg niet langer gewaarborgd, 
besluit tot evacuatie van alle patiënten.

 

Evacuatie van patiënten naar locaties  
Amersfoort Elisabeth en Baarn en 
omliggende ziekenhuizen.

zaterdag 22 januari

Door ICT-storing als gevolg van 
stroomstoring deel van de patiënt-
gegevens tijdelijk beperkt beschikbaar. 

dinsdag 25 januari

zaterdag 29 januari

Alle apparatuur gecontroleerd, gevalideerd  
en gecertificeerd. 
Bestuurlijk Besluit tot terugverhuizing  
patiënten op zondag 30 januari. 

donderdag 27 januari

Informatiebijeenkomst medewerkers in 
Brugkerk in Amersfoort. 

zondag 30 januari
08.00 uur
•  Locatie Amersfoort Lichtenberg weer  
 open. 

10.00 uur
•  Start terugverhuizing patiënten. 

 Ontvangst bezoekers en patiënten met  
 de woorden: ‘Stroom kan uitvallen, maar  
 energie voor onze patiënten hebben 
 we altijd.’

16.00 uur
•  Terugverhuizing succesvol 
 afgerond. 

Bekijk de film over de evacuatie op 

www.meandermedischcentrum.nl



De laatste twee weken van januari 2011 staan voor altijd in ons geheugen gegrift. 
Vanwege brand en stroomstoring is locatie Amersfoort Lichtenberg van Meander  
Medisch Centrum een volle week gesloten geweest. Onder ‘hoogspanning’ is er vanuit 
alle geledingen binnen en buiten ons ziekenhuis vakwerk geleverd om patiënten te 
evacueren en naderhand weer terug te verhuizen. 

Deze speciale uitgave ‘Stroom.’ neemt u mee op een tijdreis door die twee weken. Patiënten en 

medewerkers vertellen hun verhaal. 

Voorwoord februari 2011
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Het begon allemaal op vrijdag 21 januari. Er ontstond brand in het trans-

formatorhuis op het terrein van locatie Amersfoort Lichtenberg van Mean-

der Medisch Centrum. Als gevolg van de brand hebben we die dag moe-

ten besluiten onze Intensive Care-patiënten te evacueren naar omliggende 

ziekenhuizen.

Vanwege problemen met de continuïteit in de stroomvoorziening, ten  

gevolge van de brand, werd al snel duidelijk dat het ziekenhuis nog lange 

tijd op noodstroom zou moeten functioneren. Omdat we vanwege deze 

situatie de veiligheid van onze patiënten niet konden garanderen, hebben 

we op zaterdag 22 januari het besluit genomen tot algehele evacuatie van 

de opgenomen patiënten.

Het werd een gedenkwaardige avond. Voor ons als ziekenhuis, maar zeker 

voor onze patiënten was het een enerverende ervaring. In totaal werden in 

een geregisseerde operatie 172 patiënten geëvacueerd, naar onze andere 

locaties in Amersfoort en in Baarn en naar een aantal omliggende zieken-

huizen. Een leeg ziekenhuis was het gevolg, maar onze patiënten waren 

veilig en daar was het ons om te doen.

In de tussenliggende week is enorm veel werk verzet. Op zondag 30 janu-

ari om precies 08.00 uur opende de Spoedeisende Hulp weer haar deuren 

en vanaf 10.00 uur werden ruim zeventig patiënten terugverhuisd naar 

locatie Amersfoort Lichtenberg.

Ervaringen
We maken nu de balans op. We kunnen met veel waardering en dank-

baarheid terugkijken op de geslaagde evacuatie en re-evacuatie van en 

naar onze locatie Amersfoort Lichtenberg. We hebben geconstateerd dat  

Meander Medisch Centrum door het vele oefenen in crisissituaties terde-

ge is voorbereid op dergelijke grootschalige operaties. Daarnaast zijn er  

diverse ‘lessons learned’: wat werkt wel en wat werkt niet in zo’n situatie?

Wat we van begin tot eind hebben ervaren, is dat de patiëntenzorg en 

de veiligheid van onze patiënten en medewerkers steeds voorop heeft  

gestaan. De flexibiliteit en saamhorigheid van een ieder die hierbij betrok-

ken was, hebben verder gereikt dan onze ziekenhuismuren. De inzet, alert-

heid en creativiteit die na de brandmelding op gang kwamen om onze 

patiënten in deze spannende uren in veiligheid te brengen, vonden we in-

drukwekkend. Ook vanuit onze omgeving is veel ondersteuning geboden. 

De betrokkenheid van de gemeente Amersfoort bleek onder meer uit een 

spontaan bezoek van burgemeester Bolsius. Ook het Berghotel en de  

firma Heijmans, die het nieuwe ziekenhuis bouwt, boden hun hulp aan. 

De samenwerking met politie en brandweer en de RAVU was optimaal.  

De Veiligheidsregio Utrecht en de GHOR bleken de juiste partners bij deze 

calamiteit. Maar ook de inzet van onze verwijzers, collega-ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, diverse leveranciers en vele goede relaties van het zieken-

huis hebben ons in alle opzichten goed gedaan. Allen stonden klaar voor 

de patiënten van Meander Medisch Centrum. Allen hartelijk dank daarvoor!

Stroom kan uitvallen, maar energie voor onze patiënten 

hebben we altijd.

Drs. Jan Kleijne
Voorzitter Raad van Bestuur, Meander Medisch Centrum

De feiten



“Tijdens de evacuatie van locatie Amersfoort Lichtenberg ben ik 

geen moment bang geweest. Alles verliep zo goed georganiseerd. 

Zaterdagavond zaten we allemaal klaar met onze tassen gepakt. 

Overal zat keurig een sticker met mijn naam op. In mijn hand had 

ik een formulier, dat ik te allen tijde bij me moest houden. 

Het was donker in het ziekenhuis en we zaten te wachten tot we werden opgehaald. Samen keken 

we naar buiten en zagen ambulances, politiewagens en brandweerwagens af en aan rijden. Ik vond 

het zo’n mooi gezicht, al die lichtjes. De verpleegkundigen waren liever dan ooit. Continu kwamen ze 

langs met bekertjes drinken. Er was geen warm eten, toch kregen we ineens erwtensoep. Fantastisch. 

Omdat de liften niet werkten, werd iedereen met brancards naar beneden gedragen. Ik heb zelf 

gelopen. Alleen was ik even vergeten dat ik nog niet zo lang een nieuwe knie heb. Eenmaal beneden 

was ik doodmoe. Gelukkig trof ik daar mijn vaste cardioloog dokter Hamer. Het was heerlijk hem even 

te spreken. Hij beloofde me snel op te komen zoeken. Daarna ben ik naar Baarn gebracht met een 

speciaal ambulancebusje. Ik heb er geen woorden voor hoe goed alles is geregeld. En dokter Hamer is 

ook daadwerkelijk langs geweest. We hebben samen gepraat over die hectische nacht. Dat was fijn.”

• Triny Been (82) uit Amersfoort

• Hart-longpatiënt 

• Opname sinds 19 januari 2011

• Geëvacueerd naar Meander, locatie Baarn
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Evacuee Triny Been

In het donker kijken 

   
naar al die

 lichtjes
> Verpleegkundige Margriet van den Bosch is met mevrouw Been meegegaan van locatie Amersfoort Lichtenberg naar Baarn.
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22 januari AD

24 januari AD

Patiënten geëvacueerd

Heel ziekenhuis ontruimd
Patiënten lopen risico door falen elektriciteit

Amersfoort • Ziekenhuis De Lichtenberg in Amers-
foort-Zuid is gisteren voor de tweede keer in drie 
dagen getroffen door een grote stroomstoring. Een 
brand in het transformatorhuis legde het zieken-
huis grotendeels lam.

Volgens zowel de brandweer als 
het Meander Medisch Centrum 
houden de stroomstoring van 
woensdag en de brand op vrij-
dag geen verband met elkaar. De 
brand brak om kwart voor elf 
door nog onbekende oorzaak uit 
in een schakelkast in het hoog-
spanningsgebouw naast het 
ziekenhuis. Het vuur, dat vanuit 
de kelder van het transformator-
huis werd geblust, was betrek-
kelijk snel onder controle. Om 
in het hoogspanningshuis te 
kunnen blussen, moest wel de 
stroom in het stadsdeel Amers-
foort-Zuid gedurende 2 minuten 
worden afgesloten. De gevolgen 
van de brand voor het zieken-
huis in het Bergkwartier waren 
zeer ingrijpend. De Lichtenberg 
was urenlang aangewezen op 
beperkte stroomtoevoer van 
een noodaggregaat en kon daar-
door slechts beperkt functione-
ren. Vijf patiënten die aan de 
bewaking lagen op de intensive 
care, moesten per ambulance 
worden overgebracht naar het 
MC Utrecht. De vrees bestond 
dat monitoren door de beperkte 
stroomtoevoer zouden kunnen 
uitvallen. Een spoedoperatie 
werd noodgedwongen uitge-
voerd in het Elisabeth Zieken-

huis aan de Ringweg Randen-
broek. Spoedpatiënten voor de 
eerste hulp moesten uitwijken 
naar onder andere het UMC. 
Omdat de rook boven het trans-
formatorhuis het ziekenhuis 
binnendrong, werden twee af-
delingen ontruimd. De patiën-
ten verhuisden naar een ander 
deel van de Lichtenberg. Patiën-
ten noch personeel hebben vol-
gens de brandweer en Meander 
direct gevaar gelopen. Verschil-
lende afdelingen konden zonder 
stroom niet volledig functione-
ren. Zo werden dialysepatiënten 
voor hun behandeling doorge-
stuurd naar onder andere medi-
sche centra in Harderwijk. Veel 
patiënten die voor een afspraak 
of onderzoek naar het zieken-
huis kwamen, moesten onver-
richter zake weer naar huis. 
Verschillende patiënten die on-
der meer voor operaties werden 
verwacht, zijn ’s morgens afge-
beld. Tijdens de brand waren 
volgens Meanderwoordvoerder 
Mansveld geen operaties gaan-
de. Andere, niet-spoedeisende 
operaties, werden uitgesteld. 
Door het uitvallen van compu-
ters konden specialisten pati-
entgegevens en onderzoeken 
niet inzien. De omgeving van 

de Lichtenberg werd door de 
politie afgezet om de doorgang 
vrij te houden voor ambulan-
ces. Zeker negen ziekenwagens 
stonden ’s morgens in slagorde 
op de Utrechtseweg, omdat ze 
vanwege de brand het zieken-
huisterrein niet op konden. 

Geen paniek
Woordvoerder Mansveld verze-
kert dat de patiëntenzorg geen 

moment in gevaar is geweest. 
”Er heerste ook geen paniek 
onder patiënten en personeel.” 
Alle patiënten zijn intussen ge-
informeerd. Dat zich in drie 
dagen twee grote stroomsto-
ringen voor hebben gedaan, 
berust waarschijnlijk op toeval, 
zegt Mansveld. “De brand heeft 
niets te maken met de storing 
van woensdag.” De calamiteiten 
zijn volgens Mansveld niet terug 

te voeren op de staat van het 
ziekenhuis, dat dateert uit 1956. 
“Elektra en apparatuur voldoen 
aan de strengste normen en 
worden regelmatig gecontro-
leerd.” De storing van woensdag 
ontstond volgens de brandweer 
niet in het transformatorhuis, 
waar gisteren brand uitbrak. Om 
half drie ’s middags draaide het 
gehele ziekenhuis weer op de 
noodstroomvoorziening. 

Amersfoort • Het Amers-

foortse ziekenhuis De 

Lichtenberg heeft zater-

dagavond en -nacht 172 

patiënten geëvacueerd. 

Het hospitaal kon de 

veiligheid van de pati-

enten niet langer garan-

deren vanwege proble-

men met de elektriciteit.  

De ontruiming van de locatie 
De Lichtenberg van Meander 
Medisch Centrum begon kort 
na negen uur. Het merendeel 
van de patiënten werd over-
gebracht naar de tweede 
vestiging van Meander in 
Amersfoort (locatie Elisa-
beth) en naar het ziekenhuis 
in Baarn.
Twaalf hartpatiënten en zie-
ken die extra zorg nodig had-
den, werden overgebracht 
naar ziekenhuizen in Utrecht, 

Hilversum en Nieuwegein. 34 
andere patiënten die op het 
moment van evacuatie in het 
ziekenhuis aan de Utrechtse-
weg lagen, mochten naar 
huis.
Voor de deur van het zieken-
huis aan de Utrechtseweg 
stond zaterdagavond een 
lange rij ambulances. Zieken-
huizen uit de wijde omtrek, 
zoals Amsterdam, Rotterdam 
en Zwolle, stuurden ambu-
lances om te helpen. Marijke 

van den Berg, lid van de raad 
van bestuur van Meander 
Medisch Centrum, noemde 
de hulp van collega-zieken-
huizen ‘hartverwarmend’.
De evacuatie volgde op een 
week vol stroomproblemen. 
Na twee stroomstoringen op 
dinsdag en woensdag ont-
stond vrijdag brand in een 
transformatorhuisje. Dit ging 
gepaard met een stroomsto-
ring waarvan ook zaterdag 
de gevolgen merkbaar wa-

ren. Het ziekenhuis schakelde 
over op noodstroom. Tijdens 
herstelwerkzaamheden deed 
zich een calamiteit voor. Twee 
technici van het bedrijf Cofely 
raakten daarbij lichtgewond.
Na de mislukte herstelope-
ratie besloot het ziekenhuis 
uit voorzorg de patiënten te 
evacueren. “Anders kan het 
ziekenhuis de veiligheid van 
patiënten en de continuïteit 
van de zorg niet garanderen” 
zei een woordvoerster.



Cees Meijers bestuurder

Zware beslissing
Raad van Bestuur

“Als bestuurder denk je wel eens: ‘Zijn al die rampenoefeningen nu nodig?’ Er gebeurt toch nooit iets. 

Als je eenmaal voor zo’n noodsituatie staat, ben je zo blij dat je vaak hebt geoefend. Onze Raad van 

Bestuur was verschillende keren getraind in crisisbeheersing. Het was voor ons geen vraag wie aange-

stuurd moesten worden of welke communicatiemiddelen werden ingezet. Alles was paraat.

Dat het tot een volledige evacuatie kwam, hadden wij vrijdag 

nog niet kunnen denken. De eerste stroomuitval leidde tot 

een situatie waarin we op de noodstroom verder konden. Wij 

wisten ook dat onze eigen technische voorzieningen tip top in 

orde waren. Toen zaterdagmiddag bleek dat er door de kort-

sluiting een spoedig herstel van de stroomvoorziening niet 

mogelijk was, moesten we het onvermijdelijke besluit nemen. 

Dat moment in het beleidsteam was ontzettend zwaar. Toen 

we vertelden dat we gingen evacueren, viel een doodse stilte. 

Iedereen slikte, niemand zei wat.

Daarna kwamen we in ac-

tie. En hoe. Wat er toen 

ontstond was heel bijzon-

der. Iedereen was verant-

woordelijk, niemand schoof 

taken van zich af. Tot diep 

in de nacht was iedereen in touw. We voelden dat dit de enige 

juiste beslissing was. Toch weet ik nog dat ik zondagochtend 

om vijf uur in mijn bed lag en even dacht: ‘Het zal toch niet 

voor niets geweest zijn, die evacuatie was toch wel echt no-

dig?’ De volgende dagen bleek dat we de enige juiste beslis-

sing hadden genomen. We draaiden alleen op aggregaten. 

Dat had nooit gekund met onze patiënten erbij. 

De dagen erna waren slopend. In eerste instantie had mijn 

collega Marijke van den Berg de leiding van de crisis, ik bood 

ondersteuning en Jan Kleijne zorgde voor de algehele leiding 

van het bedrijf. Na het weekend hebben Marijke en ik ge-

wisseld. Je draait op adrenaline, maar je moet af en toe ook 

even lucht hebben. Wat ons ontzettend heeft gesteund die 

dagen, was de hulp van buitenaf. Omliggende ziekenhuizen 

hielpen ons direct door bedden vrij te maken voor onze pati-

enten. Ook de brandweer, politie, ambulancebroeders van de 

RAVU, ambulancediensten uit den lande, verpleeghuizen en 

gemeente waren fantastisch. De burgemeester is hier meer-

dere keren op bezoek geweest. Zijn betrokkenheid hebben we 

erg gewaardeerd. 

Wat ik van deze week heb geleerd, is dat we als ziekenhuis 

in tijden van crisis het hoofd koel houden en van aanpakken 

weten. De inzet van onze mensen was enorm. Ongelooflijk. Er 

was zoveel respect over en weer, tussen dokters en managers 

bijvoorbeeld. De afgelopen jaren hebben wij misschien wel te 

veel bureaucratische regels ingevoerd. In deze situatie merk-

ten we dat het veel eenvoudiger kon, veel sneller. Daar willen 

we zeker naar kijken. Die situatie van helderheid en korte lij-

nen willen we langer vasthouden.”

Je draait op adrenaline, 
maar je moet af en toe 
ook even lucht hebben.
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Zorg
Sonja de Bruijn
verpleegkundige, locatie Amersfoort Lichtenberg

Alles samen doen

“Zaterdagnacht stond ik op het rooster van de nachtdienst. Normaal 

begin ik altijd om elf uur, nu werd ik ineens om negen uur gebeld of 

ik direct wilde komen. Een uur later bleek ik ingedeeld op de locatie 

Baarn. Dat ziekenhuis werd speciaal geopend voor patiënten uit loca-

tie Lichtenberg. Tegen middernacht kwamen de eerste geëvacueerde 

patiënten aan. Aandoenlijk om te zien. Oudere mensen met deken-

tjes om, die in het donker naar het ziekenhuis kwamen. Je bent op 

zo’n moment heel alert. Alle verpleegkundigen wilden de patiënten 

extra verwennen en vertroetelen. In een mum van tijd lag iedereen 

in een schoon bed en kregen ze een kopje thee. Ook was er soep en 

later zelfs broodjes kroket. Waar die ineens vandaan kwamen? Al-

les was prima georganiseerd. Overal stonden borden waarop stond 

waar we artsen, specialisten en teammanagers konden bereiken. Het 

bijzondere vind ik dat we als verpleegkundigen elkaar nauwelijks 

kenden en toch direct een goed samenwerkend team vormden. Die 

gezamenlijkheid heb ik ontzettend gewaardeerd. Vlak voordat de pa-

tiënten teruggingen naar locatie Amersfoort Lichtenberg, hebben we 

op onze eigen afdelingen gepoetst. Samen met mijn teammanager 

zaten we op de knieën de medicijnkasten flink uit te soppen. Dat 

bedenk je niet. Ik wist wel dat we in Meander een platte structuur 

hadden. Maar dit vond ik echt bijzonder.”

Cees Meijers bestuurder

Geoliede machine

“Op zaterdag belde ik iets over zessen al mijn collega-teamleiders van 

zorggroep 2 om ze te vertellen dat we het ziekenhuis moesten eva-

cueren. In eerste instantie reageerden ze met: ‘je maakt een grapje’. 

Aan mijn stem hoorden ze dat ik serieus was en zeiden direct: ik 

kom eraan. Als oud-militair ging mijn hart sneller kloppen van de 

ongelooflijk geoliede machine die ons ziekenhuis blijkt te zijn. Op 

zo’n moment vallen alle dagelijkse beslommeringen weg. We hadden 

met elkaar maar één doel voor ogen: alle patiënten goed en veilig 

overbrengen naar hun nieuwe plek. Iedereen was goed op elkaar 

ingespeeld en werkte samen. 

Het was mooi om te zien in wat voor een zeer gestructureerde orga-

nisatie je werkt. De inzet van alle medewerkers tijdens de evacuatie 

maar ook zeker de week erna is van ongekende klasse.”

> Teammanager Tim de Groot in de evacuatienacht.

Zorg
Tim de Groot 
teammanager traumatologie en chirurgie 
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> Midden in de nacht stonden verpleegkundigen klaar op de andere locaties van 

 Meander om geëvacueerde patiënten op te vangen.





Exact na de behandeling 
ging het licht uit

Piet den Uyl
Evacuee

“Op vrijdagochtend kreeg ik mijn speciale behandeling voor mijn 

transplantatienier. Ik heb van mijn broer een nier gekregen, maar 

die begint op te spelen. Daarom onderging ik een plasmabehan-

deling. Je gelooft het niet, maar precies na de laatste druppel 

bloed viel het licht uit door de stroomstoring. Pats.

Hoewel er geen gevaarlijke situatie ontstond, 

voelde het alsof er een engeltje op mijn schou-

der zat. Toen ben ik naar een andere afdeling ge-

bracht en daar leek het een tijdje goed te gaan. 

Tot zaterdag bleef ik daar. Ik had al wel in de 

gaten dat er weer wat aan de hand was door 

alle drukte en bedrijvigheid. Toen ik hoorde dat 

we gingen evacueren was ik niet eens verbaasd.

Ik heb grote bewondering voor de BHV’ers (Be-

drijfsHulpVerlening). Overal waren mensen die 

ons hielpen. Niemand mopperde dat ze langer 

moesten werken. Alles was tip top geregeld. 

Toen ik hier op locatie Amersfoort Elisabeth aan-

kwam, stond iemand mij op te wachten en ver-

telde meteen waar ik naar toe moest. Naar de 

kinderafdeling! Daar lag ik ineens tussen de kleu-

rige posters van Sneeuwwitje en de zeven dwer-

gen. Geen moment ben ik ongerust geweest. 

Want die nacht zag ik mijn eigen verpleegkun-

digen van locatie Amersfoort Lichtenberg voorbij 

komen. Dat gaf een veilig gevoel. De volgende 

ochtend stond mijn behandelend arts alweer aan 

mijn bed. De moeite die er voor je wordt gedaan, 

is echt ontroerend. Grote klasse. Mijn vrouw is 

continu geïnformeerd, waardoor ook het thuis-

front niet ongerust was. Dat soort details zijn zo 

belangrijk. 

Het meest fantastische vind ik dat het apparaat 

waarmee ik de nierbehandeling krijg, gewoon is 

meeverhuisd. Dat staat hier in de kamer bij mijn 

bed. Nu heb ik alles wat ik nodig heb. Het is 

natuurlijk wel een gekke situatie. Al die volwas-

senen op de kinderafdeling. Daarom moet je er 

ook een beetje de lol van inzien. Van de week 

kwamen de CliniClowns langs. Kreeg ik ook een 

rode neus op en zongen we samen het liedje van 

meneer de uil. Zo beleef je nog eens wat.”

• Piet den Uyl (74) uit Soest

• Nierpatiënt 

• Opname in Meander sinds 13 januari 2011

• Geëvacueerd naar de kinderafdeling  

locatie Amersfoort Elisabeth
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24 januari Baarnsche Courant

24 januari Metro

Patiënten met open armen ontvangen

Ziekenhuis blijft dicht

Door stroomstoring Lichtenberg Meander Baarn tijdelijk ziekenhuis

Het is donker in De Lichtenberg, constateerde een 
buurtbewoner van de Amersfoortse vestiging van 
Meander Medisch Centrum, die in de nacht van 
zaterdag op zondag werd ontruimd. En donker blijft 
het voorlopig. 

“Meander Baarn is alleen het 
weekend dicht. Daarom hoefden 
we alleen maar de deuren open 
te doen en konden vervolgens 
aan de slag,” zei mevrouw dr. 
Marijke van den Berg gistermid-
dag tijdens een persconferentie 
in het Berghotel te Amersfoort. 
Evenals de locatie St. Elisabeth, 
waar de bevallingen konden 
plaatsvinden, beschikt Baarn 
over vier operatiekamers, die 
direct inzetbaar waren. 

Afgelopen vrijdag ontstond 
brand in het elektriciteithuisje 
van De Lichtenberg, de belang-
rijkste locatie van Meander 

Amersfoort. Bij de bestrijding 
van het vuur kwamen stof en 
schuim terecht in kasten op een 
verdieping lager. Aanvankelijk 
leken de problemen snel verhol-
pen en zou zaterdag tussen 15 
en 17 uur naar het hoofdstroom-
net worden teruggeschakeld. 
Dat pakte anders uit, doordat 
twee technische medewerkers 
van Cofely licht gewond bij het 
herstelwerk raakten. Voor de 
ziekenhuisleiding ontstond op 
dat moment een ‘risicovolle situ-
atie’. De continuïteit van de zorg 
aan de patiënten, maar tevens de 
veiligheid van diezelfde patiën-
ten kwamen in gevaar. In eerste 

aanzet werd geen bezoek meer 
toegelaten. Patiënten mochten 
gratis bellen met familie en an-
deren. Zaterdag aan het begin 
van de avond, toen er nog geen 
licht in de zaak was, werd tot 
evacuatie van de 172 patiënten 
besloten. De familie werd direct 

geïnformeerd. 34 personen wer-
den onder begeleiding met taxi’s 
naar huis vervoerd. Artsen bel-
den gisteren al om onder meer 
te vragen hoe het met hun ge-
zondheid was gesteld. De mees-
te patiënten werden gebracht 
naar de locatie St. Elisabeth. 

Naar Baarn gingen 16 patienten, 
vervoerd door ambulances en 
ook taxi’s. Personen op de inten-
sive care en met extra zorg wer-
den vervoerd naar grote zieken-
huizen in de regio. Voldoende 
artsen en verpleegkundigen wa-
ren aanwezig om de patiënten 
op te vangen. Ook bedrijfshulp-
verleners, brandweer, politie en 
gemeenten waren bij de gecon-
troleerd en vlekkeloos verlopen 
evacuatie betrokken. Zorg-, ope-
ratie- en andere programma’s 
werden aangepast, patiënten en 
familie op de hoogte gesteld. In 
Meander Baarn werden de on-
verwachte gasten met de aan-
wezige familie naar hun kamer 
gebracht en liefdevol ontvangen. 
Zondag draaide de verzorging/ 
verpleging op volle toeren en 
naar ieders tevredenheid. Is er 
sprake van dat De Lichtenberg 
solide op het hoofdstroom kan, 
keren de patiënten terug naar 
Amersfoort. En dat kan volgens 
mevrouw Van den Berg een paar 
dagen duren. 

Met open armen werden de
patiënten ontvangen

Alle patiënten zijn overge-
bracht naar ziekenhuizen in 
de omgeving. Gisteren was 
het nog onduidelijk wanneer 
ze weer terug kunnen.Vrijdag 
woedde er een brand in het 
transformatorhuis, wat een 
stroomstoring veroorzaakte. 
Zaterdag werd na herstel-
werkzaamheden, waarbij 
twee technici lichtgewond 
raakten, besloten de patiën-
ten toch te evacueren. “Het 
is een ingrijpende maatregel, 
maar het ziekenhuis zag zich 
genoodzaakt om uit voorzorg 
tot evacuatie over te gaan, om 
de veiligheid van patiënten en 
de continuïteit van de zorg 
te kunnen garanderen.” Voor 
de evacuatie werd een file 
aan ambulances ingezet en 
schoot ook de brandweer te 
hulp. “Mijn aanstaande zegt 
dat het allemaal wat traag 

verloopt”, aldus de vriendin 
van een brandweerman. Om-
dat de liften niet naar be-
horen werkten, moesten de 
patiënten op brancards via 
de trap het gebouw uit wor-
den gedragen. Niet alleen 
hulpverleners waren in rep 
en roer tijdens de evacuatie. 
Ook bij Martijn van Dalen, di-
recteur van Multifood kwam 
haast stoom uit zijn oren. Van 
drukte dan, de sfeer was toch 
ontspannen in de gaarkeuken 
van de cateraar die doorgaans 
al de ingrediënten levert aan 
Meander. “Normaal koken de 
ziekenhuizen zelf, maar dat 
kon sinds gisteravond niet 
meer. Het ziekenhuis heeft be-
sloten om het koken tijdelijk 
aan onze keuken over te dra-
gen, zodat vanavond ieder-
een weer een gewone warme 
maaltijd krijgt”, vertelde hij 

gisteren. “Ze krijgen vandaag 
dus snijbonenstamppot met jus 
en kipfilet.” Of Multifood de 
rest van de week ook nog moet 
koken, is nog niet duidelijk. Dat 
wordt vanochtend besloten. Gis-
teren kon het ziekenhuis ook nog 
geen duidelijkheid verschaffen 
over wanneer de deuren weer 
open kunnen. Operaties op de 
locatie Elisabeth van Meander in 
Amersfoort gaan in ieder geval 
wel door. Ook voor spoedkeizer-
snedes en bevallingen is op die 
locatie voldoende personeel be-
schikbaar.

Sinds zaterdagnacht is Meander Baarn tijdelijk een 
volwaardig ziekenhuis. In verband met stroom-
problemen zijn 172 patiënten van De Lichtenberg 
geëvacueerd. Zestien personen met artsen en 
(verpleegkundig) personeel zijn met ambulances en 
taxi’s tijdelijk naar het Maarschalksbos gebracht. 
Hoe lang de situatie gaat duren, is nog niet bekend. 
Vermoedelijk een paar dagen tot de hoofdstroom-
voorziening in De Lichtenberg gegarandeerd is.
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Interne geneeskunde
Carlo Gaillard
internist

Onbetaalbare 
teambuilding

“De afdeling Interne Geneeskunde is een grote afdeling binnen het 

ziekenhuis, die tijdens de evacuatie nauw samenwerkte met de long-

afdeling. Wat mij vooral heeft geraakt, was de grote betrokkenheid 

van alle specialisten, arts-assistenten en verpleegkundigen. Ik wil de 

sfeer in die week graag omschrijven als kameraadschappelijk, positief 

en gefocust. Er was niemand die naar huis vertrok, iedereen bleef. 

Het was een unieke ervaring, zeker ook voor onze arts-assistenten. 

Ze hebben die week misschien minder patiënten gezien, maar een 

dergelijke exercitie is voor elke opleiding van waarde.

Voor ons was het zorginhoudelijk een grote operatie. Zo hebben we 

bijna alle patiënten van onze afdeling die in ziekenhuizen in de regio 

lagen, persoonlijk bezocht. Patiënten die naar huis waren gegaan, 

belden we iedere dag om te vragen hoe het ze verging. Zo konden 

we toch goed contact houden met al onze patiënten. Een aparte 

groep vormden de nierpatiënten. Die zorg was verplaatst naar het 

Meander Dialysecentrum in Harderwijk. Met de hulp van arts-assis-

tenten en verpleegkundigen draaide het centrum een 24/7 dialyse-

rooster. Dat verliep uitstekend tot op dinsdag ook daar ineens de 

stroom uitviel door graafwerkzaamheden. Iets wat totaal los stond 

van de Amersfoortse situatie. Dat was schrikken. Het mooie vond ik 

dat een verpleegkundige toen zelf de stroomleverancier belde. Kort 

erna was het euvel verholpen. Zo zelfsturend zie je het zelden.”

Koelvrachtwagen 
voor de deur

“Voor ons was de patiëntenondersteuning zaterdag na de stroomuit-

val onze eerste prioriteit. Een geluk bij een ongeluk was dat we in lo-

catie Amersfoort Elisabeth een basislaboratorium hebben. Dat kwam 

goed van pas. Het was een immens karwei om alle reagentia, de 

onderzoekshulpmiddelen, veilig te stellen. Verder moesten we iets 

met de grote hoeveelheid afgenomen monsters, klinische studies 

enzovoort, die allemaal koel staan of ingevroren zijn. Dat is onver-

vangbaar of duur materiaal dat we met alle macht wilden redden. 

Eén verzoek was genoeg om een gigantische koelvrachtwagen voor 

de deur te krijgen. Met een aggregaat van de brandweer en talloze 

kabels hebben we van alles aan de praat gehouden. Vraag niet hoe, 

want we hadden heel wat tegenslagen. Tot drie uur ’s nachts zijn we, 

mijn collega Marjan Freen, enkele analisten en ik, bezig geweest met 

het sjouwen met dozen en het ompakken van materiaal. Het was snel 

overleggen, gezond verstand gebruiken en hulp om je heen van Tech-

nische Dienst, Bedrijfshulpverlening en andere Meander-collega’s. 

We hebben uiteindelijk werkelijk alles kunnen redden. En dat terwijl 

ook het onderzoek voor patiënten gewoon door kon gaan. Dat geeft 

een zeer tevreden gevoel.”

Klinisch Chemisch Laboratorium
Jos Wielders 
klinisch chemicus 

Patiënten met open armen ontvangen

Ziekenhuis blijft dicht
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> Medisch specialisten hielden contact met hun patiënten, zo ook internist 

 Albert van de Wiel en cardioloog Evelyn de Vrey.



Oefenen heeft zin  

“Die hele evacuatie moet nog bezinken bij mij. Na een week van heel veel werken, merk ik dat mijn 

hoofd nog steeds niet stilstaat. Toch voelt het als een gecontroleerde operatie. Toen de brand uitbrak 

wist ik dat dit grote gevolgen zou hebben. Toch was ik geen moment bezorgd of bang. Ik wist: de 

BHV’ers zijn geoefend en we kunnen dit aan. Het moment dat me het meest is bijgebleven, is een 

cruciale bijeenkomst van het crisisteam. Toen werd duidelijk dat alle patiënten het huis uit moesten. 

Marijke van den Berg van de Raad van Bestuur zei: ‘Als de patiëntenzorg niet meer gegarandeerd kan 

worden, dan gaan we iedereen evacueren.’ Daarna was het even helemaal stil. Iedereen zat met zijn 

eigen gedachten. Ik was hierop voorbereid en had het evacuatieplan al in mijn hoofd zitten. Wat ik 

vooral wilde, was rust creëren. Geen paniek, geen ambulanceteams die naar binnen zouden vliegen. 

Maar een strak geregisseerde en gecontroleerde operatie. Al snel was er een patiëntenchecklist en 

toen konden we aan de slag. De aanwezigheid van onze veertig BHV’ers en nog eens achttien brand-

weerlieden zorgde voor veel vertrouwen bij de patiënten. Ik ben geen moment bang geweest dat het 

mis zou gaan.” 

Bedrijfshulpverlening 
Harry Lip 
hoofd BHV

Raad van Bestuur
Marijke van den Berg
bestuurder

Emotie in gezichten
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“Het vreemde is dat de brand op zich maar anderhalf uur heeft geduurd. Toch was 

al snel duidelijk hoeveel schade de stroomvoorziening had geleden. Natuurlijk heb 

je als ziekenhuis back-ups, maar voor zo’n heftige situatie zijn die back-ups dan 

te beperkt. Vrijdag besloten we al de IC-patiënten over te plaatsen en de OK’s te 

stoppen. Op zaterdagmiddag, na de herstelpoging om vier uur, waren de dienst-

doende artsen op de afdelingen al bezig de aanwezige patiënten te triëren. Zij lie-

pen al rond met de vraag: wat te doen als we zonder stroom komen te zitten? Dit 

is heel zinvol voorbereidend werk geweest, waardoor de evacuatie die inderdaad 

volgde, zo vlot kon verlopen. Zo hebben we als crisisteam steeds geanticipeerd op 

de problemen die we konden verwachten. Het meest emotionele moment kwam 

voor mij toen ik voor de leden van de medische staf stond om de boodschap over 

te brengen dat we moesten evacueren. Mijn eigen emotie zag ik weerspiegeld in 

hun gezichten. Niemand wilde dit. Tegelijk was er ook vertrouwen: wij kunnen dit. 

Het was uniek in de geschiedenis. Maar er was ook een gevoel van: Meander kan 

dit. Met elkaar samen hebben we het voor elkaar gekregen. Daarbij wil ik graag 

vooral onze BHV’ers even apart noemen.”

> Marijke van den Berg: “Alle lof voor de BHV’ers.” Harry Lip, hoofd BHV:  

 “Onze aanwezigheid zorgde voor veel vertrouwen bij de patiënten.”



24 januari AD

‘Dat wordt overwerk’, zegt de broeder
Amersfoort • De eva-
cuatie van ziekenhuis 
De Lichtenberg verliep 
zaterdagavond en –nacht 
met de precisie van een 
militaire operatie. “Het 
lijkt wel of dit dagelijks 
werk is.”

17:00 uur
Meander Medisch Centrum 
besluit het bezoek op de lo-
catie De Lichtenberg op te 
schorten. De terugschakeling 
van de noodstroom naar de 
reguliere stroomvoorziening 
duurt langer dan gepland. 
“Daarom is het tot nader or-
der helaas niet mogelijk om 
bezoek te ontvangen op lo-
catie Lichtenberg”, meldt het 
ziekenhuis op zijn website. 
Wat het Meander niet vertelt, 
is dat eerder op de middag 
twee technici lichtgewond 
zijn geraakt tijdens de herstel-
werkzaamheden.

18:00 uur
De raad van bestuur van 
Meander maakt bekend tot 
evacuatie van alle 172 pa-
tiënten over te gaan. Van 
de zieken gaat een aantal 
naar huis. Meer dan de helft 
wordt opgenomen in de lo-
catie Elisabeth en de vesti-
ging van Meander in Baarn. 
Andere patiënten gaan naar 
omliggende ziekenhuizen. 
Naar welk ziekenhuis patiën-
ten gaan, krijgen zij van hun 
behandelend arts te horen. 
Woordvoerder Marije Mans-
veld noemt de ontruiming 
‘een ingrijpende maatregel, 

die niet lichtvaardig wordt 
genomen’. “Het ziekenhuis 
ziet zich genoodzaakt om uit 
voorzorg tot deze evacuatie 
over te gaan. Anders kan het 
ziekenhuis de veiligheid van 
patiënten en de continuïteit 
van de zorg niet garanderen.”

20:00 uur
De eerste patiënten die naar 
huis mogen, worden opge-
haald door familie of door 
een taxi. Een groep brand-
weermannen meldt zich bij 
de ziekenhuispoort aan de 
Utrechtseweg. Ze moeten hel-
pen patiënten op brancards 
naar beneden te dragen. In 
het ziekenhuis werkt maar 
één noodlift.

21:00 uur
De evacuatie begint. De eer-
ste ambulance vertrekt.

21:40 uur
Brandweermannen zetten 
op het parkeerterrein aan de 
Utrechtseweg rampenverlich-
ting op. Een ouder echtpaar 
dat uit nieuwsgierigheid is ko-
men kijken, is onder de indruk 
van de rustige wijze waarop 
de evacuatie verloopt. “Het 
lijkt wel of dit dagelijks werk 
is.” 

De rij ambulances voor het 
ziekenhuis groeit. De zieken-
wagens komen vanuit de 
verre omtrek, zoals uit Am-
sterdam, Rotterdam en de re-
gio IJsselland van de Veluwe. 
In het ziekenhuis brandt op 
sommige verdiepingen geen 
licht, op andere etages is het 
licht gedimd. Twee ambulan-
cebroeders uit Rotterdam die 
achter aan in de rij met am-
bulances aansluiten vertellen 

dat ze een patiënt hebben 
verhuisd en dat hun dienst er 
eigenlijk op zit. “Dat wordt 
overwerk.” Een bedrijfshulp-
verlener van het ziekenhuis 
staat het verkeer voor het zie-
kenhuis te regelen. Normaal 
werkt hij op de operatieka-
mer, maar hij is voor de eva-
cuatie opgeroepen. Het half 
verlaten ziekenhuis maakt van 
binnen een macabere indruk, 
zegt hij.

22:00 uur
Persconferentie in het Berg-
hotel op een steenworp af-
stand van De Lichtenberg. 
Marijke van den Berg, lid van 
de raad van bestuur, meldt 
dat de stroom in het zieken-
huis naar verwachting nog 
zeker enkele dagen instabiel 
is. De geëvacueerde patiënten 
keren vermoedelijk pas begin 

volgende week terug in De 
Lichtenberg. Internist Carlo 
Gaillard noemde de ontrui-
ming heel erg vervelend voor 
de patiënten maar volgens 
hem gebeurt dat veilig en is er 
geen sprake van paniek. Van 
den Berg noemde de hulp van 
andere ziekenhuizen ‘hartver-
warmend’.

22:30 uur
Burgermeester Lucas Bolsius 
komt poolshoogte nemen 
in het ziekenhuis. Bolsius is 
‘onder de indruk van de om-
vangrijke, maar ontspannen 
operatie, waarbij zorg voor 
patiënten centraal staat’, 
twittert zijn woordvoerder.

22:50 uur
De evacuatie van patiënten 
van Meander locatie Lichten-
berg verloopt voorspoedig. 
Inmiddels zijn 50 patiënten 
geëvacueerd. Voor wachten-
de motoragenten die op zijn 
geroepen om een ambulance 
te begeleiden, is er pizza.

1:30 uur
Ruim honderd patiënten zijn 
geëvacueerd.

2:45 uur
De evacuatie is afgerond. 
Alle patiënten liggen in een 
ander ziekenhuis. Het Mean-
der noemt de evacuatie ge-
slaagd. De locatie De Lichten-
berg is officieel gesloten. Het 
personeel van de locatie De 
Lichtenberg dat nachtdienst 
heeft, is ingezet in het Elisa-
beth ziekenhuis en de locatie 
in Baarn.

Platgebeld 

“De eerste dag na de evacuatie was het ontzettend druk op de locatie Baarn. Soms had ik wel 23 

lijnen tegelijk in de wacht. De meeste mensen hadden daar toch wel begrip voor. Toch snapten 

sommigen niet dat ik geen afspraak voor ze kon maken, bijvoorbeeld voor onze polispreekuren in  

Nijkerk. Wat ik vooral leuk vond, was de reactie van een arts: ‘Jullie worden helemaal platgebeld’, 

riep hij. Ik vond het heel leuk om in deze week te werken en actief bezig te zijn.”

Service
Ineke Westerhof (foto)
receptioniste/telefoniste  
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Zorg 
Rosalie van Dijk (foto)
verpleegkundige afdeling 3C, locatie Amersfoort Lichtenberg

Unieke happening

“Het was een unieke happening. We waren als medewerkers goed geïn-

formeerd en alles was goed geregeld. Iedereen zat in hetzelfde schuitje en 

stelde zich flexibel op. De één had de expertise van de patiënten, de ander 

de kennis van de afdeling. Ik kwam in die dagen op allerlei verschillende 

werkplekken terecht. Zo liep ik de eerste dag na de evacuatie op de afdeling 

Kraam en Verloskunde van locatie Amersfoort Elisabeth. De dag erna ging 

ik in Baarn werken op de afdeling Kort Verblijf en Dagbehandeling. Dat was 

fijn, want daar zag ik mijn collega’s weer. Het is heel gek om hen tegen te 

komen op een andere werkplek. ‘Waar zit jij dan?’, vragen ze. Elke collega 

heeft zijn eigen verhaal.”

Onvoorstelbaar

“Toen ik al die busjes, politie, brandweer en afzetlinten zag, viel er niet meer aan te ontkomen. 

Brand in het transformatorhuis… binnen de kortste keren werden patiënten op twee verpleeg-

afdelingen vanwege stank en rook verplaatst. Daarna was het besluit noodzakelijk om onze 

Intensive Care-patiënten naar de IC’s in de omliggende ziekenhuizen over te plaatsen. Zo’n over-

plaatsing is indrukwekkend, met alle apparatuur en met de hand beademd door de gangen. 

We hebben veel crisissituaties geoefend in Meander, mede daarom zijn we op dit soort situaties 

bedacht. De dag erna stond in het teken van de omschakeling, terug naar de gewone stroom. 

Helaas verliep dit niet goed. Binnen het beleidsteam was direct het besef, we moeten ontruimen, 

onze patiënten evacueren. Die beslissing werd zonder aarzeling genomen. Het blijkt een gewel-

dig voordeel dat we nog twee andere locaties hebben. De evacuatie van onze patiënten verliep 

gecoördineerd en bijzonder soepel. Zoveel betrokkenen in actie, die de evacuatie uitstekend 

verzorgden. Per uur werden twintig tot vijfentwintig patiënten geëvacueerd. Het was een komen 

en gaan van ambulances. Een onvoorstelbare episode. Uiteindelijk werd midden in de nacht de 

laatste patiënt geëvacueerd. Het beeld in het gebouw was indrukwekkend. Overal rode linten 

en lege bedden. De zondag stond in het teken van de zorg voor onze overgeplaatste patiënten. 

Heel mooi om te zien hoe artsen en verpleegkundigen zich bekommerden om hun patiënten. 

Ze belden hen thuis op of zochten hen op hun nieuwe verblijfplaats op. We hadden iedereen in 

het vizier. Gelukkig konden een week later al onze geëvacueerde patiënten weer terug naar de 

Lichtenberg, waar weer een stabiele en veilige stroomvoorziening was en genoeg energie om de 

zorg weer als vanouds aan onze patiënten te geven.”

Crisiscoördinatie 
Jan van Dam (foto) 
crisiscoördinator tijdens de evacuatie 



Klinische pathologie
Mick Schlüter (foto)
histologisch analist

Werken in het 
donker

“Het gros van het werk hebben we in het donker gedaan. We wilden 

zo lang mogelijk en zo goed mogelijk ons werk blijven doen. Op lo-

catie Lichtenberg wordt namelijk niet alleen pathologisch onderzoek 

gedaan van mensen die in het ziekenhuis liggen. Ook biopten en 

weefselonderzoek van huisartsen, dermatologen, gynaecologen en 

het bevolkingsonderzoek verrichten wij. Dus dat betekende dikke jas-

sen aan, want we hadden beperkt verwarming. En iedereen had van 

huis lampen meegenomen. Grote zaklampen, campinglampen, ac-

cu’s. Je kunt het zo gek niet bedenken. Je wordt ontzettend creatief.

Het was bikkelen en stevig doorwerken. Voor mij was het goed te 

merken dat niemand van het team afhaakte. We waren er allemaal. 

Ondanks de beperkte materialen en de vreemde omstandigheden 

hebben we ons werk gedaan. We hielden regelmatig overleg of het 

nog haalbaar was. Als we op een gegeven moment niet meer voor de 

kwaliteit konden instaan, dan waren we echt wel gestopt. Maar dat 

moment is gelukkig niet aangebroken.”

Geen enkel risico

“Ondanks dat alle patiënten geëvacueerd waren uit locatie Amers-

foort Lichtenberg, was het ziekenhuis niet totaal leeg. In delen van 

het ziekenhuis was nog de nodige bedrijvigheid. Het laboratorium en 

de afdeling pathologie, om maar iets te noemen. Kritische processen 

die voor de behandeling van patiënten nodig waren, bleven op de 

noodstroomvoorziening functioneren. Het was heel onwerkelijk, zo’n 

donker en grotendeels leeg ziekenhuis. Alle liften, op één na, waren 

buiten gebruik. De gangen waren met linten afgezet. We hebben 

geen enkel risico willen nemen. Daarom stonden er zelfs beveiligers 

aan de deur om ongewenste gasten buiten te houden. Ook ’s avonds 

en ’s nachts hadden we buiten bewakers met honden om elk risico 

op diefstal of inbraak te verhinderen.”

Service
Charlotte Overeem (rechts op foto)
manager Service 
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Een geluk bij een ongeluk 

In de loop van de dag werd duidelijk dat mijn 

operatie niet door zou gaan. Op een bepaald 

moment werd het helemaal donker en liepen 

mensen met zaklampen door de gangen. Toch 

heb ik geen moment een ongerust gevoel gehad. 

De mensen van Meander gaven mij het vertrou-

wen dat alles goed zou komen. 

Zaterdagmiddag kwam mijn vrouw op bezoek 

en ’s avonds zou zij met mijn zoon terugkomen. 

De mensen van Meander hadden haar thuis nog 

proberen te bellen, maar toen was mijn vrouw al 

op weg naar het ziekenhuis. Voor haar was het 

daarom wel een beetje vreemd om er niet in te 

mogen. Maar ze snapte het uiteraard wel. Toen 

ze hoorde dat we geëvacueerd werden, ging ze 

met een gerust hart weer naar huis. 

Die avond ben ik met de ambulance naar het  

St. Antonius Ziekenhuis gebracht. Alles ging 

mee, mijn gegevens, mijn status. Er waren ver-

schillende veiligheidschecks. Of ik wel de juiste 

Peter Koelewijn was. Alles was buitengewoon 

goed geregeld. Later die avond kon ik mijn vrouw 

sms’en dat ik veilig in een ander ziekenhuisbed 

lag. Tijdens de operatie bleek dat ik niet alleen 

gecatheteriseerd, maar ook gedotterd moest 

worden. Dat kon in één moeite door. Een geluk 

bij een ongeluk. Nu ben ik weer thuis en moet ik 

herstellen en straks heb ik bij mijn eigen arts in 

Meander weer alle controles.”

Peter Koelewijn
Evacuee

“Met pijn in mijn borst en uitstraling naar mijn arm ben ik twee 

dagen voor de evacuatie in de Lichtenberg beland. Bij die opname 

werd mij verteld dat ik de volgende dag een hartcatheterisatie zou 

krijgen. Op die bewuste vrijdag was de stroomstoring.

• Peter Koelewijn (70) uit Bunschoten

• Hartklachten

• Opname 20 januari 2011

• Geëvacueerd naar het St. Antonius ziekenhuis 

in Nieuwegein

• Inmiddels weer thuis 
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Een geluk bij een ongeluk 

Peter Koelewijn



Informatie & Automatisering
Antoon Schoonderbeek
netwerk- en securityspecialist

Stille, 
donkere gangen

“Wat mij het meest heeft geraakt, was het ongeluk met de twee 

mannen die de stroomvoorziening probeerden te repareren. Dat zij 

gewond raakten, vond ik het meest schokkend. Een ongelooflijk span-

nend moment was dat. De dag na de evacuatie was ook bijzonder 

indrukwekkend. Omdat wij verantwoordelijk zijn voor al het compu-

terverkeer in het ziekenhuis, bleven wij actief in locatie Lichtenberg. 

Ik liep samen met een collega door die doodstille, donkere gangen. 

We hadden zaklantaarns bij ons om nog iets te kunnen zien. Af en 

toe kwamen we BHV’ers met gele vesten tegen. Het was zo stil. De 

stroomuitval had enorm veel effect op onze computerzaal. We heb-

ben heel wat trucs uit de doos moeten halen. Met aggregaten, extra 

kabels en van alles en nog wat probeer je dan de situatie zo stabiel 

mogelijk te krijgen. Ook onze managers sjouwden met dikke kabels. 

Iedereen stak de handen uit de mouwen. Het was voor mij beroeps-

matig heel interessant. We hebben er ontzettend veel van geleerd.”

18 | Stroom. februari 2011

Gewonde monteurs helpen

“Al 23 jaar werk ik als onderhoudsmonteur in de Lichtenberg. Maar zoiets als dit had ik nog nooit meege-

maakt. Ik was thuis en ben gelijk met een collega naar het ziekenhuis gereden. Dan zie je met eigen ogen dat 

we met z’n allen in een noodsituatie zitten. Zo snel en zo goed mogelijk herstellen, dat was ons eerste doel 

op vrijdag. Zorgen dat alle afdelingen goed op de noodstroomvoorziening konden draaien. Dat lukte. Dan 

realiseer je je pas hoeveel zaken tegenwoordig afhankelijk zijn van stroom. De computers, de luchtverversing, 

alle lichten, maar ook bijvoorbeeld het oproepsysteem van de verpleegkundigen. 

De grootste schrik kwam zaterdag toen twee monteurs lichtgewond raakten. Zelf was ik kort daarvoor in de 

buurt van dezelfde verdeelkast gaan kijken. Dan gaat er van alles door je heen. Ik heb direct de monteur die 

viel, naar buiten getrokken. De ander had lichte brandwonden aan zijn hand, hem heb ik meteen naar een 

kraan gebracht en zijn hand onder stromend water gehouden. Je probeert er nuchter tegenaan te kijken, 

maar het was heel heftig. Ik was er niet beroerd van, maar je hebt het natuurlijk liever niet. Het besef wat er 

allemaal is gebeurd, moet nog wat meer tot me doordringen, denk ik.”

Techniek  
Rob Scheerder
onderhoudsmonteur



25 januari AD

‘Het is net alsof je in een film zit’ 
Amersfoort - Ze was 
zaterdagavond om kwart 
over zes net klaar met 
het avondeten, toen 
ze net als alle andere 
bhv’ers een noodoproep 
kreeg. Meander Medisch 
Centrum, locatie Amers-
foort Lichtenberg gaat die 
avond over tot evacuatie 
van haar patiënten en 
daarvoor zijn zoveel mo-
gelijk bhv’ers, zoals Nel-
leke van Ee (30), nodig.

Het ziekenhuis waar Van Ee 
werkzaam is als doktersassis-
tente op de poli chirurgie, heeft 
in de tien jaar dat ze daar werkt, 
nog nooit zo’n operatie meege-
maakt. “Ik ben meteen gegaan. 
De eerste uren heb ik het ver-
keer geregeld.” Zwaaiend met 
een lichtstokje staat ze uur na 
uur de af en aan rijdende am-
bulances tussen De Lichtenberg 
en de andere locaties in goede 

banen te leiden. “Iedereen was 
zo vol adrenaline om te werken. 
Ik ook. Het liep geolied. Er hing 
een leuke onderlinge sfeer.” 
Vooral de laatste geëvacueerde 
patiënt heeft indruk op haar 

gemaakt. “Ik ging mee in de 
ambulance en dan knijp je toch 
even in je arm om te weten: is 
dit nu allemaal echt?”
Niek Post, brandofficier van 
dienst, had al voor de evacuatie 

plaatvond verschillende eenhe-
den klaarstaan. “Dat is het ver-
schil met een brand die onver-
wachts is en waarbij het altijd 
afwachten is, hoe het ter plaat-
se is. In de loop van zaterdag-

middag kwam het verzoek al of 
wij spierballen konden leveren, 
om patiënten naar beneden te 
tillen. Het verliep allemaal heel 
rustig. Iedereen schikte zich in 
z’n taak, de carrousel van ver-
schillende hulpverleners begon 
na een uur goed te draaien Mijn 
mannen lieten blijken, dat ze de 
klus allemaal wilden afmaken. 
Het was echt bijzonder. Er was 
een saamhorigheidsgevoel, ie-
dereen zit in dezelfde film.”
Dat herkent ook Van Ee: “Het is 
natuurlijk een catastrofe voor 
het ziekenhuis, maar toch heb-
ben we samen een goede avond 
gehad. Er werd ook tussendoor 
gelachen en er werden grapjes 
gemaakt. ‘Hee, moet jij niet met 
je stokje zwaaien’, werd er dan 
geroepen, als een ambulance-
broeder voor de zoveelste keer 
voorbij reed.” Als bhv’er heeft 
ze ook patiënten begeleid van-
uit hun ziekenhuiskamer naar 
de ambulance. “Niemand was 
gestrest, alle patiënten waren 
vooraf ingelicht.” En van het 
een val je in het ander. Zo staat 
ze even later met een stapel 
pizzadozen in d’r hand. “Voor 
iedereen die zin in iets warms 
had, was er genoeg.” Post: “Nee, 
haha, ik heb broodjes gegeten.”

Voor de derde opeenvolgende 
dag heeft Meander Medisch 
Centrum, locatie Elisabeth 
gisteren te kampen met uit-
zonderlijke drukte vanwege 
de opname van geëvacueerde 
patiënten uit De Lichtenberg. 

Als het bezoekuur om twee 
uur begint is het een komen 
en gaan van patiënten en be-
zoekers. Drie verkeersregelaars 
zijn in touw om de drukte aan 

de Ringweg Randenbroek op te 
vangen. Op de schuifdeur in de 
aankomsthal van het zieken-
huis worden bezoekers op een 
A4’tje voorbereid: ‘In verband 
met de opname van patiënten 
uit de locatie Lichtenberg in 
Amersfoort is het vandaag ex-
tra druk. Onze excuses voor het 
eventuele ongemak”.
Bezoekster Sanders komt elke 
dag even langs bij haar zieke 
vader. “Tijdens het bezoekuur 
is het moeilijker om een par-

keerplek te vinden. De afdeling 
waar mijn vader ligt, is heel vol. 
Hij ligt op de afdeling neurolo-
gie, maar nu zijn er extra ka-
mers vrijgemaakt voor mensen 
van neurologie.”
De Gooijer bezoekt zijn vrouw. 
“Ik was hier al voor tweeën, 
dus toen kon ik gelukkig nog 
net de auto kwijt. Er is mij 
ook geadviseerd met het open-
baar vervoer te komen. Overi-
gens is het wel goed geregeld. 
Mijn vrouw zou vandaag in 

De Lichtenberg worden geope-
reerd, maar ze belden een dag 
van tevoren op dat de operatie 
wel door zou gaan, maar op de 
locatie Elisabeth.”
Ondertussen loopt het parkeer-
terrein van het ziekenhuis te-
gen drieën behoorlijk vol. Vol-
gens verkeersregelaar Martin 
is het spitsuur omdat er rond 
deze tijd ook een personeels-
wisseling is. “Dat veroorzaakt 
veel drukte in combinatie met 
het bezoekuur.” Automobilis-

ten worden vanaf dat moment 
doorgestuurd naar het achter-
liggende ‘heliveld’ of naar het 
parkeerterrein van de verder-
op gelegen voetbalvereniging 
CJVV.
Christa Gobbo woont om de 
hoek dus dacht even te voet 
een afspraak te maken, maar 
dat bleek niet zo makkelijk. “De 
receptionist vertelde me dat 
het een chaos is en dat er daar-
om nog geen nieuwe afspraken 
gemaakt kunnen worden.”

26 januari AD

Spitsuur bij en in locatie Elisabeth
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Logistiek
Marcel van Tessel (foto)
medewerker Logistiek

Geen paniek

“Zaterdagavond om acht uur werd ik ineens thuis gebeld. Of ik wilde ko-

men werken. Tien minuten later stond ik bij het ziekenhuis. Bij zo’n cala-

miteit denk je niet na. Je werkt bij een ziekenhuis, dus ben je er voor de 

patiënten. We moesten zorgen dat er zo snel mogelijk tientallen bedden 

werden vervoerd. Met drie grote vrachtwagens, een ziekenhuisbus en extra 

vrachtwagens van de firma Besseling zijn we in vliegende vaart aan de slag 

gegaan. Dat was wel machtig. Al die bedden, infuuspompen, monitors. 

Alles werd ingeladen en bij de voordeur van de locatie uitgeladen. Zo zijn 

we de hele nacht bezig geweest. Op het moment dat het laatste bed was 

uitgeladen, zagen we de ambulances aankomen. Daar kwamen de eerste 

patiënten aan die uit locatie Lichtenberg werden geëvacueerd. Het mooie 

was dat alles heel rustig gebeurde. Er was geen paniek of haast. Ook later 

in het weekend ben ik nog uurtjes gaan helpen. Achteraf gezien vind ik het 

heel bijzonder dat het allemaal is gelukt. Een ervaring rijker.”

Stilvallen 

“Ik houd van muziek en wie mij kent, weet dat ik soms zomaar loop te fluiten of te zingen. Tijdens 

de evacuatieweek ben ik een paar dagen lang stilgevallen. Als ik in mijn eentje door de lege gangen 

liep, dan klonk dat gewoon niet. De dinsdag na de evacuatie merkte ik dat ik af en toe weer liep te 

fluiten. In die week hadden we op donderdag in de Brugkerk een speciale bijeenkomst voor al onze 

medewerkers. Toen was nog niet duidelijk of alle patiënten terug konden die zondag. Heel spannende 

dagen. Tijdens die bijeenkomst heb ik het ziekenhuis vergeleken met een symfonieorkest, dat in de 

maat moet samenspelen. Waarbij ieder instrument de juiste toon aanslaat. Het ziekenhuis was even 

een concertgebouw, waarin het orkest als het ware weer werd opgebouwd. De ene na de andere 

muzikant kwam binnendruppelen en stemde zijn instrument. Op het teken van de dirigent zou later 

die week in volle harmonie weer muziek klinken.”

Medisch specialist 
Bart van Bezooijen (foto) 
vice-voorzitter medische staf en medisch coördinator evacuatie 
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• Peter Lunter (71) uit Achterveld

• Patiënt op de afdeling Cardiologie

• Opname in Meander 22 december 2010

• Geëvacueerd naar locatie Elisabeth

“Voor mij was de evacuatie eigenlijk een soort 

schoolreisje. Een uitje. Al weken lag ik op de-

zelfde afdeling en ik kon die gangen inmiddels 

wel dromen. Omdat ik een speciaal infuus heb, 

dat om de zeven uur vervangen moet worden, 

kan ik niet thuis worden verpleegd. Deze be-

handeling moet in het ziekenhuis. Ik heb een 

bacterie in mijn bloed en die kan op mijn hart-

klep gaan zitten. Dat moet goed in de gaten 

worden gehouden. 

Evacuee Peter Lunter

De avond van de evacuatie was perfect geregeld. Mijn complimenten voor alle bedrijfshulpverleners 

en vrijwilligers die alles zorgvuldig regelden. Mijn status en medicijnen werden zorgvuldig bij elkaar 

gezet en georganiseerd. Al mijn persoonlijke spullen werden keurig voor mij ingepakt in tassen met 

mijn naam erop. Ook met de informatieverstrekking ging het prima. We kregen ’s avonds een brief 

waarin alles duidelijk vermeld stond. Voor mijzelf was er één moment waarop ik enorm schrok. Vlak 

na het bezoekuur op zaterdagmiddag kwam de specialist langs en nam mijn vrouw en mij even apart. 

Hij vertelde dat hij een vervelende mededeling voor ons had. Ik schrok me werkelijk kapot. Ik dacht 

dat hij ging vertellen dat er iets mis was met mijn hart. Maar toen zei hij: “Iedereen wordt vanavond 

geëvacueerd. Dus kan er vanavond geen bezoek meer langskomen.” Ja, daar denk je niet aan. Dat 

was een aangrijpend moment, maar dat nare gevoel duurde niet lang.

Verder voelde het voor mij als een soort thuiskomen, toen ik naar locatie Amersfoort Elisabeth werd 

gebracht. Vroeger heb ik hier als hoofd van de voedingsdienst gewerkt. Ik heb zelfs mijn vrouw in dit 

ziekenhuis leren kennen. Zij was destijds diëtiste. Ik kom nu voortdurend oude bekenden tegen en 

heb het reuze naar mijn zin. Het is een prettig gevoel dat de verpleegkundigen en artsen van locatie 

Amersfoort Lichtenberg nu hier weer rondlopen. Dat moet voor het personeel best een omschakeling 

zijn, toch merk ik daar als patiënt weinig van.”

Het leek wel 

  een schoolreisje

Stroom. februari 2011 | 21



zorggroepmanager

Eerste werkweek

“Toen de stroom uitviel, was ik precies één week in dienst als de nieuwe zorggroep-

manager van zorggroep 6. Eigenlijk had ik een week voor me liggen waarin ik uitge-

breid zou worden ingewerkt. Dat is uiteraard niet gelukt, of juist wél?

Omdat ik hiervoor negen jaar als secretaris van de Raad van 

Bestuur had gewerkt, kende ik de organisatie al goed. Dat 

was een groot voordeel. Op het moment dat ik van de evacu-

atie hoorde, stapte ik in de auto naar locatie Elisabeth. Daar 

waren al verschillende collega’s gearriveerd en ontstond met-

een een plan van aanpak. Ik heb al heel wat rampoefeningen 

meegemaakt, maar een echte calamiteit is andere koek. Wel 

wist ik dat een accurate patiëntenregistratie van levensbelang 

was. Het risico voor de patiënten zit ‘m in vergissingen die 

wellicht in de haast worden gemaakt. Dat is niet gebeurd. Er 

is welgeteld één koffer zoekgeraakt en ook weer teruggevon-

den. Al die dagen heeft de patiëntveiligheid voorop gestaan. 

Het mooie van zo’n week is dat alles mogelijk is. Nergens heb 

je memo’s, e-mails of lange vergaderingen voor nodig. Eén 

telefoontje was genoeg om zaken voor elkaar te krijgen. Die 

korte lijnen moeten we de komende tijd zien vast te houden.”

Femke Timmerman
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Catering
Bart Kooy
teammanager restaurants locaties Amersfoort Lichtenberg en Baarn

Kroketten bakken

“Wat mij het meest is bijgebleven, is de soepelheid waarmee alles verliep. Iedereen deed wat hij kon. 

Ik werd zaterdagavond gebeld terwijl ik bij vrienden in Arnhem aan het koken was. We zijn direct 

in de auto gesprongen, ik heb mijn gezin thuis afgezet en ben naar Baarn gevlogen. Daar ben ik 

eerst soep gaan maken en heb kroketten gebakken voor iedereen. Tot half drie ’s nachts hebben we 

alle zeilen bijgezet. Zo hebben we alle broodwagens al klaargemaakt voor het ontbijt op zondag. 

Gelukkig hadden we genoeg voorraad voor de eerste dag. We konden snel schakelen. Daarna heb-

ben we de leveranciers gebeld om extra spullen en maaltijden te leveren. Zij hebben ook fantastisch 

meegewerkt. Ik heb jarenlang in Baarn gewerkt. Het was voor ons echt bijzonder dat het weer even 

een ‘echt’ ziekenhuis was. Persoonlijk vond ik deze evacuatie een mooie uitdaging. En dat alles goed 

is verlopen, is bijzonder fijn.”

Persoonlijke 
uitdaging

“Het moment dat ik werd gebeld dat het ziekenhuis werd ontruimd, 

dat vond ik zo onwerkelijk. Ik paste op kinderen van een vriendin en 

mijn man zat met vrienden in een restaurant. Hij moest natuurlijk di-

rect thuiskomen, zodat ik naar het ziekenhuis kon. Wat er daarna al-

lemaal mogelijk was, onvoorstelbaar. Ook de dagen erna. Geweldig. 

Normaal is het voor mij als planner van de OK best een puzzel om 

iedereen tevreden te stellen. Nu mopperde niemand, waren er geen 

heilige huisjes en stond iedereen klaar om bij te springen. Dat heeft 

mijn ogen wel geopend. 

De nacht van de evacuatie was voor mij spannend. Die nacht kreeg 

ik samen met mijn collega Bianca de verantwoordelijkheid voor het 

overplaatsen van alle patiënten. Dat vond ik een uitdaging. Dan moet 

je heldere keuzes maken. Gelukkig ging ons dat goed af. Uiteindelijk 

heb ik veel achter elkaar gewerkt. Dan voel je je lijf wel. Toch wil ik 

vooral ook een pluim geven aan het thuisfront. Wij hebben als per-

soneel bergen verzet, maar alle partners, oppassen, opa’s en oma’s 

ook. Dat moeten we niet vergeten.”

Operatiekamers
Ellerieke Veenendaal (links op foto)
teammanager OK-complex

Femke Timmerman
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• Mevrouw Rook (87) uit Amersfoort

• Longpatiënt 

• Opname in Meander 11 januari 2011

• Geëvacueerd naar Meander, locatie Baarn

• Verblijft inmiddels in het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis



Samen met de burgemeester 
wachten op de ambulance 

Zaterdagavond kon er onder die situatie geen 

bezoek meer komen en je zag dat iedereen in-

eens heel druk was. Ik had heus wel door dat er 

wat gaande was. Gewikkeld in een dikke deken 

hebben hele sterke mannen mij die avond in een 

rolstoel naar beneden gedragen. Ze hadden alle-

maal gele en groene hesjes aan. Het was midden 

in de nacht. Toen stond ineens de burgemeester 

naast me. Hij was in de nacht naar het ziekenhuis 

gekomen. Hij vertelde me dat hij net een dochter 

had gekregen en dat hij toch vroeg uit bed moest 

voor de kleine baby. Dat vond ik heel bijzonder. 

De burgemeester van Amersfoort samen met mij 

in de gang, wachtend op wat komen ging. 

De volgende morgen lag ik in een bed in Baarn 

en hebben ze allemaal papieren voor mij in orde 

gemaakt. Ik moest eigenlijk naar een verpleeg-

huis, maar de transferverpleegkundige heeft zo 

haar best gedaan. Nu heb ik mijn eigen kamertje 

in verzorgingshuis St. Pieters en Bloklands Gast-

huis. Hier werkt mijn kleindochter, dus zij komt 

af en toe gezellig een praatje maken. Ook zijn al 

mijn spulletjes hiernaartoe gebracht. Zo bijzon-

der. Alles werd fantastisch geregeld. Zelfs mijn 

Libelles en Margrieten lagen nog bij mijn bed in 

locatie Amersfoort Lichtenberg. Die heb ik inmid-

dels gekregen. Nu hoop ik dat ik snel een beetje 

opknap op mijn nieuwe plekje.”

Mevr. Rook
Evacuee

“Voor mijn benauwdheid werd ik twee weken geleden opgenomen 

in Meander Medisch Centrum, locatie Amersfoort Lichtenberg. Mijn 

nichtje dat daar ook werkt, was vrijdag langsgekomen om te ver-

tellen dat er brand was geweest. Zij vertelde dat er gelukkig geen 

gevaar was geweest voor patiënten.

• Mevrouw Rook (87) uit Amersfoort

• Longpatiënt 

• Opname in Meander 11 januari 2011

• Geëvacueerd naar Meander, locatie Baarn

• Verblijft inmiddels in het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis
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Bedrijfshulpverlening
Nelleke van Ee (foto)
doktersassistent en BHV’er

Verkeersleider

“De avond van de evacuatie heb ik de eerste uren het verkeer geregeld. 

Zwaaiend met een lichtstokje stond ik uur na uur de af en aan rijdende 

ambulances naar de goede locaties te dirigeren. Iedereen was vol adrena-

line om te werken. Ik ook. Het liep geolied. Er hing een goede onderlinge 

sfeer. Vooral de laatste geëvacueerde patiënt maakte indruk op me. Ik ging 

mee in de ambulance en kneep mezelf even in de arm. Gebeurde dit nu 

allemaal echt?

Natuurlijk is zo’n evacuatie niet niks voor het ziekenhuis. Maar samen heb-

ben we een goede avond gehad. Er werd tussendoor ook af en toe even 

gelachen of een grapje gemaakt. ‘Hé, moet jij niet met je stokje zwaaien’, 

riep een ambulancebroeder toen hij voor de zoveelste keer voorbij kwam 

rijden. Niemand was gestrest, alle patiënten waren vooraf ingelicht.”

Voldoende vertrouwen 

“Als manager Techniek een telefoontje krijgen over brand in het stroomverdeelstation; dat is een 

nachtmerrie. Nu gebeurde het echt. Ik reed direct naar het ziekenhuis en zag snel dat het mis was. 

We hebben de situatie als team direct voortvarend aangepakt. We probeerden uit alle macht samen 

met derden oplossingen te creëren, maar na het ongeval op zaterdag bleek dat niet te realiseren. 

Toen kwam het heftigste moment. Het moment waarop besloten werd om te evacueren. Vreselijk. 

Maar het moest. Vooral om de veiligheid van alle patiënten te garanderen. Daarna ging het snel. De 

saamhorigheid die ontstond, was bijzonder om mee te maken. Iedereen had vertrouwen in elkaar en 

dat sterkte ons. We werkten dag en nacht. Onze gezamenlijke drijfveer was om alles zo snel mogelijk 

weer op orde te hebben. We hebben weer vertrouwen in de installatie en het is een fijn gevoel dat 

alle patiënten terug zijn op de locatie Amersfoort Lichtenberg.”

Techniek 
Henny van Pinxteren 
manager Techniek 



Poliklinieken
Marleen Vitters
teammanager Orthopedie en Sportgeneeskunde

Back to basics

“Het bijzondere voor mij was om aan de poli chirurgie onderdak te ge-

ven. Een hele toer om dat te organiseren. Maar van de collega’s is geen 

enkele klacht gehoord. De saamhorigheid was groot. Iedereen schikte 

gelijk in. Zelf heb ik meerdere keren een werkplek moeten zoeken. Dan 

vond ik even een computer, logde in en ging dan weer verder als ie-

mand anders erbij moest. Het was back to basics. We moesten creatief 

nadenken over het laten draaien van alle poliklinieken. De patiënten 

die op maandag stonden ingedeeld, werden grotendeels afgebeld. 

Maar de rest van de week hebben de we poli’s toch volledig kunnen 

draaien. Dat gaf ontzettend veel voldoening. Extra aardig voor ons 

was de samenwerking met collega’s die straks in de nieuwbouw naast 

ons komen werken. Dat is ons goed bevallen. We kijken er nu naar uit 

straks met hen te gaan samenwerken.”

Hulp van buiten

“Het was voor ons als transferteam heel bijzonder om op volle sterkte 

te werken. Maandag was het voltallige team aanwezig en we hebben 

met elkaar stevig doorgepakt. Gelukkig hadden we de donderdag voor 

de evacuatie net overleg gehad met alle verpleeghuizen in de omge-

ving. Daardoor wisten we snel mensen te plaatsen. Het was een hele 

puzzel, maar onze collega’s in de verpleeghuizen waren heel behulp-

zaam. Na overleg met Beweging 3.0 creëerden zij extra verpleeghuis-

bedden, waardoor mensen sneller geplaatst konden worden. Waar we 

veel energie in hebben gestoken, is het informeren en geruststellen van 

patiënten en familieleden. Natuurlijk is de evacuatie niet voor iedereen 

een prettige situatie geweest. Vooral oudere mensen moesten behoor-

lijk schakelen. Het heeft mij verwonderd dat ondanks het ongemak 

mensen toch begrip hadden voor de situatie. Inmiddels is het zieken-

huis weer open en hebben wij het rustiger. Er zijn zoveel mensen met 

ontslag gegaan, dat we nu even op adem komen.”

Bureau Nazorg 
Tineke de Roij 
transferverpleegkundige
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> Ondanks het ongemak toch begrip voor de situatie.

> Teammanagers Wilma Verkerk en Corine van Kuyzen zijn volop aan het bellen.
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• Rudolf van Beek (61) uit Hoogland

• Nierpatiënt 

• Bezoekt drie keer per week het 

dialysecentrum Lichtenberg

• Geëvacueerd naar Meander Dialysecentrum 

Harderwijk

“Iedere week kom ik op maandag, woensdag en vrijdag naar locatie 

Lichtenberg om te dialyseren. Dat doe ik nu al sinds 1993. Doordat 

ik elf uur per week dialyseer, ken ik alle verpleegkundigen. En zij 

kennen mij heel goed. Ze weten exact hoe ze mij moeten prikken en 

hoe ze met mij moeten omgaan. Je krijgt toch een band met elkaar.

Evacuee Rudolf van Beek

Daarom was het behoorlijk schakelen, toen ik hoorde dat het 

Dialysecentrum werd gesloten na de brand. We werden ver-

plaatst naar het dialysecentrum in Harderwijk. Heel begrijpe-

lijk natuurlijk. Maar een chronisch zieke patiënt zoals ik, merkt 

toch dat het lichaam daar sterk op reageert. Zo ben ik totaal 

geen avondmens. Ik kom altijd ’s middags naar het Dialyse-

centrum, zodat ik ’s avonds vroeg mijn bed in kan duiken.  

Maar in Harderwijk was het schema al helemaal vol gepland. 

Daarom begon mijn dialyse om negen uur ’s avonds en was ik 

diep in de nacht weer thuis. Naast mij zat een hoogbejaarde 

dame die zelfs hele nachten in een dialysestoel heeft gelegen. 

Ik had dat niet gekund. Normaal lig je in een bed bij nacht-

dialyse. Het was van alle kanten aanpassen.

Toch heb ik grote bewondering voor de flexibiliteit van ieder-

een. Vooral ook van de kant van de verpleegkundigen. Die 

werkten de hele week in Harderwijk, vaak tot diep in de nacht. 

Echt geweldig. Dat gaf zo’n vertrouwd gevoel. Inmiddels ben 

ik weer terug op mijn eigen afdeling op locatie Lichtenberg en 

dat is een hele opluchting. Vandaag kreeg ik een bloemenbon 

voor al het ongemak. Dat had natuurlijk niet gehoeven. Maar 

ik waardeer het wel, een heel attent gebaar.”

  Begrijpelijk 
maar wel ingrijpend
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Terugkeer patiënten naar 
De Lichtenberg gefaseerd
Amersfoort - De terugkeer van patiënten naar zieken-
huis De Lichtenberg zal zondag geleidelijker verlopen 
dan de evacuatie die afgelopen weekeinde moest wor-
den uitgevoerd.

Dat zegt woordvoerder Marije 
Mansfeld. Voordat het bestuur 
van Meander Medisch Centrum 
zaterdag besluit De Lichtenberg 
weer voor patiënten in gebruik 
te nemen, wil het de garantie 
van energiebedrijf Stedin dat 
de elektriciteitsvoorziening is 
getest, gecontroleerd en gecer-
tificeerd. Stedin heeft intussen 
een extra transformatoreenheid 
geplaatst om de stroomvoorzie-
ning te herstellen en te waar-
borgen.
Zonder stroomgaranties gaat 
De Lichtenberg komend week-
einde niet open “Maar als die 
waarborgen er zijn, zal de ver-
huizing gefaseerd en rustiger 
verlopen.”

Het Meander wil de verhuizing 
terug naar De Lichtenberg wel 
zondag voltooien. “We willen 
het ziekenhuis dan weer geheel 
in bedrijf hebben.” Het medisch 
personeel van De Lichtenberg, 
dat patiënten nu verpleegt en 
behandelt op andere locaties, 
is gisteren op de hoogte gesteld 
van de voorgenomen terugkeer.
Zaterdag besloot Meander tot 
evacuatie van de 138 patiënten 
uit De Lichtenberg vanwege 
diverse stroomstoringen die 
vrijdag werden gevolgd door 
brand in het hoogspannings-
gebouw. De Meanderlocatie 
functioneerde daarna op nood-
stroom. Bij een hersteloperatie 
van de stroomvoorziening ging 

het zaterdag fout. Er ontstond 
opnieuw een brandje waarbij 
twee elektriciens gewond raak-
ten. Omdat ook de noodstroom-
voorziening niet betrouwbaar 
was, werden patiënten ‘uit 
voorzorg’ geëvacueerd.
De patiënten werden vooral 

naar de andere Meanderloca-
ties, Elisabeth en het medisch 
centrum in Baarn, overge-
bracht. Ook behandelend per-
soneel verhuisde mee. In het 
Elisabeth en Meander in Baarn 
is het aanzienlijk drukker op 
‘zaal’. Maar operaties en andere 

spoedeisende behandelingen 
hebben volgens Mansfeld niet 
te lijden onder het gemis van 
ok-ruimten van De Lichtenberg. 
“We kunnen uitwijken naar an-
dere ziekenhuizen. Er worden 
geen spoedeisende operaties 
uitgesteld.”

26 januari Baarnsche Courant

Een verhuizing volgens het (draai)boekje

Meander Baarn nog de hele week opvangadres

Het is nog steeds een drukte van belang in het Me-
ander Medisch Centrum in Baarn. Het ziekenhuis, 
dat zijn deuren afgelopen zaterdagnacht zo gastvrij 
opende voor evacués uit de Amersfoortse locatie 
Lichtenberg, zal zijn gasten nog zeker deze hele 
week onderdak bieden. Zaterdagnacht werden 16 
patiënten, met bijbehorend verplegend personeel, 
als gevolg van een forse stroomstoring overgebracht 
naar het Maarschalksbos.

De storing, als gevolg van 
brand in een transformator-
huis, is niet eenvoudig op 
te lossen. Tot overmaat van 
ramp had de brand ook ge-
volgen voor het computer-

systeem van het ziekenhuis. 
Daardoor is op de locaties 
Amersfoort Elisabeth en op 
de locatie Baarn een deel van 
de patiëntgegevens beperkt 
beschikbaar geweest. Ook 

de website van Meander was 
korte tijd onbereikbaar.

Draaiboeken
“Onze prioriteit was het 
waarborgen van de pati-
entveiligheid. Dat is tijdens 
de evacuatie voor honderd 
procent gelukt”, vertelt een 
gehaaste Marije Mansfeld, 
woordvoerster van Mean-
der. “De draaiboeken werk-
ten perfect. Er is totaal geen 
sprake geweest van paniek of 
chaos”, bevestigt ook Jolise 
Leentjes die zich bezighoudt 
met de communicatie naar de 
patiënten. Ze was zelf ook de 
bewuste zaterdagnacht aan-

wezig tijdens de evacuatie. 
“De groep patiënten die nu in 
Baarn onderdak heeft, is met 
name afkomstig van de afde-
lingen oncologie en geriatrie. 

We hebben ervoor gekozen 
om patiënten van een bepaal-
de afdeling bij elkaar te hou-
den, omdat ze dan ook het 
eigen personeel kunnen hou-
den. Dat was met verhuizen 
ook heel praktisch. Veel van 
de patiënten hielden het ‘ei-
gen’ verplegend personeel.”

De site en Twitter
Hoe de geëvacueerde patiën-
ten de plotselinge opname in 

Baarn hebben ervaren blijft 
nog ongewis. Het ziekenhuis 
liet niet toe om hen naar hun 
belevenis te vragen. Hoe lang 
de stroomstoring nog gaat 
duren is volslagen onbekend. 
Op de site www.meanderme-
dischcentrum.nl wordt, on-
der de button ‘nieuws over 
de evacuatie’, een paar keer 
per dag aangegeven wat de 
status is. Zelfs via Twitter, @
MeanderMC, probeert het 
ziekenhuis de omgeving te in-
formeren. Ondertussen is de 
opvang in het Maarschalks-
bos zo goed geregeld dat het 
lijkt alsof het nooit anders is 
geweest.
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“Op het moment dat ik vrijdag bij het ziekenhuis aankwam en niet door de afzetting 

kwam, wist ik dat het ernst was. Ik had over de telefoon alleen gehoord van een brand.

Daarna kwam ik de kamer van het beleidsteam binnen, die vol stond met managers, 

artsen, BHV’ers, politie en een bestuurder. Toen kwam het binnen: we zaten in een nood-

situatie. Voor mij de taak om de communicatie zo goed en zorgvuldig mogelijk te organi-

seren. Je wilt een zorgvuldige informatievoorziening, de schade zo veel mogelijk beperken 

en betekenis geven. De beeldvorming naar binnen en naar buiten zo transparant mogelijk 

weergeven vind ik essentieel. Dat waren de peilers waarop we stuurden. Samen met mijn 

team waren we continu in touw. Wij zorgden ervoor dat wat aan informatie naar buiten 

ging, eerst op onze website stond. En we hebben de kracht van de social media benut. 

Omdat we op de dag van de brand geen computers konden gebruiken, hebben we de 

evacuatie via Twitter gemeld. Op mij heeft het meeste indruk gemaakt het moment dat de 

evacuatie aangekondigd werd. Het viel helemaal stil. Die gezichten om me heen, dat zal 

ik nooit meer vergeten. Iedereen voelde zich verantwoordelijk en wist: nu is het menens.”

Laboratorium Medische microbiologie/Immunologie 

Sylvia Debast
arts-microbioloog 

Communicatie
Marije Mansfeld
manager communicatie

Kweken aflezen in het donker

Beeldvorming

“Toen er gebeld werd over de stroomuitval, was mijn eerste reactie: mijn 

hemel, wat moeten we nu en waarmee het eerst te beginnen? Bij micro-

biologie is het van essentieel belang dat kweken en patiëntenmaterialen 

bij bepaalde temperaturen bewaard worden. Daar is continu stroom voor 

nodig. Bovendien moesten ook snel voorzieningen geregeld worden om 

te voorkomen dat kostbare (en vaak onvervangbare) patiëntenmaterialen, 

die in speciale vriezers bewaard worden, verloren zouden gaan. De inhoud 

van onze stoofkamer en koelcel, midden in de nacht, met een aantal me-

dewerkers overzetten naar andere plekken was hard werken. Het was heel 

bijzonder te ervaren hoe er die nacht van alle kanten met ons werd samen-

gewerkt aan een noodstroomvoorziening en koelruimte. Dat laatste bleek 

overigens een enorme koelvrachtwagen, die ’s nachts voor de deur van de 

laboratoria geparkeerd werd en waar wij de rest van die week dankbaar 

gebruik van hebben gemaakt. Het laboratorium Medische microbiologie 

is niet zomaar te verplaatsen naar een andere locatie. Om geen kweken 

verloren te laten gaan zijn de medewerkers daarom ook op zondag naar de 

Lichtenberg gekomen. Het aflezen van kweken in de kou en in het donker 

vroeg de nodige creativiteit van de medewerkers. Allerlei lampen en lamp-

jes zijn opgetrommeld. Ik ben er heel trots op dat het zo soepel is verlopen 

en dat niemand aan de bel heeft hoeven te trekken om te vragen waar 

een uitslag bleef. De activiteiten van de afdeling Medische microbiologie/

Immunologie vinden altijd achter de schermen plaats en daarom valt ook 

niet op hoe goed alles is verlopen tijdens deze extreme omstandigheden. 

We zien dat als groot compliment, want ondanks alles is in de beleving van 

onze collegae binnen en buiten het ziekenhuis ons deel in de patiëntenzorg 

“gewoon” doorgegaan. Alle medewerkers verdienen een pluim.”
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Meander Medisch Centrum
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patiënten hebben we altijd. 

Meander Medisch Centrum. 
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