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Publiekssamenvatting

Inventarisatie nationale CBRNe-expertise en -signalering
De overheid heeft de taak zich in te zetten voor een veilige leefomgeving.
Dat betekent dat zij de kans op ongelukken of rampen zo klein mogelijk
moet maken. Denk aan een overstroming, een griepuitbraak of een
ongeluk met chemische stoffen in een fabriek of laboratorium. Bij deze
gebeurtenissen kunnen chemische, biologische, radiologische en nucleaire
stoffen vrijkomen of er kunnen explosieven bij betrokken zijn (CBRNe).
Grote incidenten waarbij deze stoffen betrokken zijn, kunnen het gevolg
zijn van een ongeluk of met opzet zijn aangericht, zoals bij een aanslag.
Door de snelle technologische veranderingen in de wereld en de opkomst
van nieuwe ziekmakende stoffen ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s. Voor
de overheid is het daarom belangrijk ontwikkelingen hierin in beeld te
hebben, omdat deze grote ongelukken of rampen met (nieuwe)
chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN) kunnen
veroorzaken.
Dit vraagt om kennis over de eigenschappen en risico’s van deze stoffen.
Ook is deze kennis nodig om een aanslag met CBRNe-stoffen zo vroeg
mogelijk te herkennen en zo te voorkomen. Het RIVM heeft daarom in
kaart gebracht welke kennis en expertise over CBRNe het zelf in huis
heeft. Ook is onderzocht welke netwerken van organisaties in Nederland
risico’s van nieuwe CBRN-stoffen signaleren.
Het RIVM blijkt veel kennis over chemische, biologische, radiologische en
nucleaire stoffen te hebben, en minder over explosieven. Het RIVM heeft
contacten met organisaties die deze kennis wel in huis hebben. Ook blijkt
dat veel netwerken nieuwe risico’s van CBRN-stoffen in kaart brengen en
dat ze hierin weinig overlappen. Om goed voorbereid te zijn, is het
belangrijk dat deze signaleringsnetwerken hun informatie beter delen.
Het RIVM heeft de verzamelde informatie in Nederland samengebracht in
één overzicht. Deze Nationale CBRNe expertise en signaleringgids 2021 is
te vinden op de website www.rivm.nl/documenten/nationale-cbrneexpertise-signaleringsgids-2021.
Kernwoorden: veiligheid, CBRNe, risico’s, signalering, kennis, gevaar,
overzicht, ongelukken, rampen, aanslagen
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Synopsis

Mapping national CBRNe expertise and detection
The government is tasked with the assurance of a safe and healthy
living environment. This includes the minimization of accidents and
disasters, such as flooding, a flu epidemic or an accident involving
chemicals in a factory or laboratory. Such events involves the potential
release of chemical, biological, radiological and nuclear substances or
explosives (CBRNe).
Major incidents involving these substances can have an accidental or
deliberate origin, of which the latter is the case in an attack. Worldwide
rapid technological changes and the emergence of new substances
harmful to health present new safety risks. Hence it is important for the
government to chart developments in this regard as they have the
capacity to cause these major accidents or disasters involving (new or
emerging) chemical, biological, radiological and nuclear substances
(CBRN).
To this end, knowledge of the properties of and risks associated with
these substances is required. This knowledge is also needed for the
purpose of detecting as well as preventing an attack using CBRNe
substances as early as possible. This is why the National Institute for
Public Health and the Environment (RIVM) has mapped the knowledge
and expertise on CBRNe present at RIVM. Additionally, RIVM also
mapped the networks and organisations in the Netherlands that are
engaged in the early identification of potential risks presented by new or
emerging CBRN substances.
It turns out that RIVM has plenty of knowledge on chemical, biological,
radiological and nuclear substances, though not quite so much on
explosives. However, RIVM collaborates with organisations that do have
this expertise. It also turns out that lots of networks are actively mapping
new risks associated with CBRN substances and that there is very little
overlap between them in this respect. To ensure adequate preparedness,
better information sharing between these networks is important.
RIVM has compiled the information on CBRN expertise and networks in
the Netherlands in the National CBRNe Expertise and Detection Guide
2021, which can be found on the website
www.rivm.nl/documenten/nationale-cbrne-expertise-signaleringsgids2021.
Keywords: safety, CBRNe, risks, detection, knowledge, danger,
overview, accidents, disasters, attacks
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Samenvatting

Een veilige leefomgeving is belangrijk in onze samenleving. De overheid
heeft onder andere als taak bij te dragen aan deze veilige leefomgeving
en de samenleving te beschermen tegen risico’s van grootschalige en
(mogelijk) maatschappij-ontwrichtende incidenten of rampen. Bij
veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen safety en security. Safety
gaat over de onbedoelde, niet-moedwillig veroorzaakte gevaren voor
mens en milieu met een natuurlijke of technologische oorzaak, zoals een
overstroming, een grieppandemie of een ongeval in de chemische
industrie. Bij security gaat het over gevaren die wel met opzet worden
nagestreefd, zoals aanslagen met chemische, biologische, radioactieve
of nucleaire wapens (CBRN).
In de laatste decennia heeft de wereld snelle veranderingen ondergaan
door bijvoorbeeld toename van internationale handel en reizen, opkomst
van nieuwe ziekteverwekkers en het gebruik van technieken van nieuwe
technologieën. Deze veranderingen dragen ertoe bij dat nieuwe
veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan of dat reeds bekende risico’s
toenemen. Denk hierbij aan chemische en nucleaire ongevallen,
milieurampen en introductie van de dreiging van criminele daden en bioterrorisme. Ook de dreiging van een aanslag op Nederland is al jaren
reëel, waarbij een aanslag met CBRN-stoffen en/of explosieven (e) door
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid als
voorstelbaar wordt geacht.
Om misbruik van CBRNe-stoffen te beperken, is kennis hierover en het
tijdig signaleren van potentieel misbruik van cruciaal belang. Zodoende
kan Nederland strategisch voorbereid zijn op toekomstige
ontwikkelingen en op vragen vanuit beleid en praktijk op het gebied van
CBRNe-risico’s. Binnen het RIVM en in Nederland is de expertise over
CBRN-stoffen en/of explosieven versnipperd. Ook kan de verbinding
tussen signaleringsnetwerken die er zijn op het gebied van CBRN
versterkt worden, waardoor CBRN-risicosignalen beter zichtbaar worden.
Het RIVM wil in haar Strategisch Programma RIVM (SPR) met het thema
‘Safety en Security’ de huidige CBRNe-kennisbasis en
signaleringsstructuur in Nederland in kaart brengen, en waar nodig
verbreden en verrijken samen met andere belanghebbenden. Dit is
gebeurd binnen de SPR-projecten ENViSAGE en Verkenning Bureau
CBRNe in het SPR-thema ‘Safety en Security’.
CBRN-signaleringsnetwerken
In het project ENViSAGE is in kaart gebracht welke netwerken voor
CBRN-signalering van risico’s voor de mens op dit moment in Nederland
actief zijn. Het RIVM, de NVWA en het ministerie van VWS zijn in hoge
mate betrokken bij deze signaleringsactiviteiten. Er wordt een grote
verscheidenheid aan bronnen en expertises gebruikt om signalen op te
pikken en te duiden en weinig bronnen worden dubbel gebruikt.
Binnen het safety-domein worden geen grote thema’s gemist, de meeste
signaleringsactiviteiten hebben een gemiddelde of hoge mate van
grondigheid. Het verkregen beeld over signalering in het security-domein
Pagina 9 van 70

RIVM-rapport 2022-0018

is dat signalering onvoldoende plaatsvindt. Het signaleringsnetwerk kan
versterkt worden door onder andere betere verbinding tussen
signaleringsstructuren. Tevens zou signalering versterkt kunnen worden
door betere routing en duidelijker eigenaarschap van een signaal. Zowel
vanuit het safety- als het security-domein wordt de urgentie benoemd
voor meer verbinding tussen het safety- en security-domein op het
gebied van CBRN, waaronder voor CBRN-signalering. Door middel van
een pilot is gehoor gegeven aan deze urgentie, die zich mogelijk kan
ontwikkelen tot een vaste signaleringsstructuur.
CBRNe-expertise
In het project Verkenning Bureau CBRNe is in kaart gebracht welke
expertise op het gebied van security aanwezig is binnen het RIVM en
binnen Nederland. Voor het RIVM zijn ook safety-onderwerpen
geïnventariseerd en in kaart gebracht die kennis, expertise en/of positie
op CBRNe-securitygebied kunnen versterken. De expertise is gelinkt aan
de fasen van de veiligheidsketen, te weten Pro-actie, Preventie,
Preparatie, Respons en Nazorg. Deze systematische analyse heeft
inzichtelijk gemaakt welke expertise op het gebied van CBRNe het RIVM
in huis heeft, bij welke activiteiten deze expertise wordt ingezet, waar
kennishiaten liggen en aan welke nog ontbrekende expertise behoefte is.
Door de aanwezigheid van onder andere Bureau Biosecurity en de Milieu
Ongevallendienst (MOD) binnen het RIVM is er nagenoeg volledige
expertise van biologische security en safety aanwezig. Op het gebied
van chemische veiligheid is voornamelijk expertise in het safety-domein
aanwezig, die doorgetrokken kan worden naar security-aspecten. Het
RIVM beschikt, mede in combinatie met de expertise van de ANVS
(Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming), over veel
radiologische en nucleaire kennis. Met betrekking tot explosieven is de
kennis binnen het RIVM ten aanzien van security vrijwel afwezig, terwijl
er beperkte kennis over de safety-kant is. Door samen te werken met
partners kan het RIVM fungeren als een belangrijk CBRNe-kennis- en
informatiepunt voor verschillende belanghebbenden, zoals ministeries,
onderzoeksorganisaties en bedrijfsleven.
Verbinden CBRNe-kennis en -signalering
De projecten hebben inzichtelijk gemaakt welke CBRNe-kennis het RIVM
in huis heeft, waar deze is ondergebracht en welke signaleringsactiviteiten
op het gebied van CBRN momenteel in Nederland, binnen en buiten het
RIVM, plaatsvinden. De projecten hebben het bewustzijn en de aandacht
voor CBRN-kennis en -signalering vergroot bij een diversiteit aan
stakeholders. Als gevolg hiervan is in 2021 het ‘Tactisch Overleg Kennis’,
dat valt onder de werkgroep CBRN-aanslagmiddelen, in het leven
geroepen en bestaat uit vertegenwoordigers van het RIVM en andere
relevante CBRN-partners uit het safety- en security-domein. RIVM is
tevens de trekker van dit Tactisch Overleg. In het overleg wordt kennis
over CBRN uitgewisseld en worden signalen geanalyseerd van mogelijk
misbruik van CBRN-stoffen. Met het vormen van deze structuur is een
eerste stap gezet om het versnipperde werkveld van CBRNe-kennis en signaleringsnetwerken beter te verbinden.
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Nationale CBRNe expertise en signaleringgids
Alle verzamelde informatie over CBRNe-kennis en signaleringsstructuren in Nederland zijn samengebracht in één overzicht.
Deze Nationale CBRNe expertise en signaleringgids is beschikbaar op
www.rivm.nl/documenten/nationale-cbrne-expertise-signaleringsgids2021.
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1

Inleiding

Veiligheid is een belangrijk thema in onze samenleving. De samenleving
verwacht dat de overheid bijdraagt aan een veilige leefomgeving en
haar beschermt tegen de risico’s van grootschalige en (mogelijk)
maatschappij-ontwrichtende incidenten of rampen. Met veiligheid
bedoelen we meestal dat er geen gevaren of risico's zijn. Of als deze
zich toch voordoen, hoe de samenleving ermee omgaat om de gevolgen
te beperken. Bij veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen safety en
security. Safety gaat over de onbedoelde, niet-moedwillig veroorzaakte
gevaren voor mens en milieu met een natuurlijke of technologische
oorzaak, zoals een overstroming, een grieppandemie of een ongeval in
de chemische industrie. Bij security gaat het over gevaren die met opzet
worden nagestreefd, zoals aanslagen met chemische, biologische,
radioactieve of nucleaire wapens (CBRN).
In de laatste decennia heeft de wereld snelle veranderingen ondergaan:
snelle bevolkingsontwikkeling en verstedelijking, migratie, toename van
internationale handel en reizen, opkomst van nieuwe ziekteverwekkers,
gebruik van technieken die nieuwe risico's (kunnen) induceren,
chemische en nucleaire ongevallen, milieurampen en introductie van de
dreiging van criminele daden en bio-terrorisme. Ook de dreiging van een
aanslag op Nederland is al jaren reëel 1. Een aanslag met chemische,
biologische, radiologische, nucleaire (CBRN) stoffen en/of explosieven
(e) is denkbaar. Om op internationaal niveau in te spelen op deze
veranderende omgeving zijn de International Health Regulations (IHR)
in 2005 herzien 2 en is een EU CBRN Actionplan opgezet 3. Het RIVM wil
met het SPR (Strategisch Programma RIVM)-thema ‘Safety en Security’
de huidige kennisbasis in Nederland inventariseren, verbreden en
verrijken samen met andere belanghebbenden om zo strategisch
voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen en op vragen vanuit
beleid en praktijk. Binnen dit SPR-thema hebben met deze doelstelling
de projecten ENViSAGE en Verkenning Bureau CBRNe plaatsgevonden.
Dit rapport beschrijft de inventarisatie van de huidige kennisbasis en
signalering.
1.1

SPR-programma ‘Safety & Security’
Gezien de samenhang tussen het project ENViSAGE en het project
Verkenning Bureau CBRNe is veel informatie uitgewisseld en
gecombineerd. Beide projecten dragen bij aan de missie van het RIVM:
het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking in
een gezonde en veilige leefomgeving. Door het verrijken en verbreden
van de kennis/expertisebasis op het gebied van CBRN en signalering kan
het RIVM blijvend invulling geven aan deze maatschappelijke opgave.
Deze projecten dragen bij aan het bredere SPR-programma ‘Safety &
Security’ door het verbreden en positioneren van het RIVM in de
Nederlandse ‘CBRN community’, ook richting opdrachtgevers
https://www.nctv.nl/onderwerpen/dtn/nieuws/2021/10/26/dreigingsbeeld-nctv-geen-concrete-aanwijzingvoor-aanslag-wel-voorstelbaar
International Health Regulations (2005) third edition. WHO, 2016. Geneva. Available at:
https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496
3
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action Plan to enhance
preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks. COM(2017) 610 final, 2017.
1

2
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(ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid Welzijn en
Sport, Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs Cultuur en Wetenschap,
Defensie, enzovoort) en het verstevigen van de huidige kennis- en
expertisebasis van zowel het RIVM als onze partners door kennis en
signalen beschikbaar te stellen. Dit rapport beschrijft de belangrijkste
resultaten van beide projecten en vormt de basis voor de Nationale
CBRNe expertise en signaleringgids 2021, waarin de geïnventariseerde
informatie uit beide projecten is samengebracht in een overzicht.
1.2

Project ENViSAGE
Bekende risico’s kunnen met beleid en uitvoering worden beheerst. Voor
veranderende of nieuwe risico’s is niet bij voorbaat duidelijk of bestaand
beleid en uitvoering afdoende bescherming bieden. Daarom is het van
belang om nieuwe of veranderende risico’s tijdig te signaleren, en te
toetsen of beleid en uitvoering daarop voldoende zijn toegerust. Zowel
de International Health Regulations 4 (IHR) als het EU CBRN action plan
roept lidstaten op om signaleringsactiviteiten te ontwikkelen om
vroegtijdige waarschuwing, respons en de informatie-uitwisseling over
ernstige bedreigingen van de gezondheid van biologische, chemische, of
onbekende oorsprong te bevorderen. In Nederland wordt veel gedaan
aan signalering, binnen en buiten het RIVM. Gezien de positie van het
RIVM als toonaangevend instituut op het gebied van gezondheid en
milieu, mag van het RIVM verwacht worden dat het een actieve rol
speelt bij de signalering van voor Nederland relevante risico’s. Op
verschillende gebieden (infectieziekten, volksgezondheid en
milieugezondheid) vinden binnen het RIVM signaleringsactiviteiten
plaats. Momenteel is echter niet inzichtelijk of deze activiteiten
overlappen en of signalen en bronnen van signalen gemist worden. In
het SPR-project ENViSAGE is in kaart gebracht welke structuren voor
signalering van risico’s voor de mens op dit moment actief zijn, zowel
binnen het RIVM als daarbuiten, en welke bronnen van informatie door
de verschillende actoren geraadpleegd worden, waarmee inzicht is
verkregen in de bestaande signaleringsstructuren. Signalen die zijn
meegenomen in deze inventarisatie kunnen chemisch, biologisch,
radiologisch of nucleair van aard zijn, of tot de categorie overige
signalen behoren, afgekort tot CBRNO. Onder deze laatste groep vallen
bijvoorbeeld signalen over klimaat(verandering), geluid(hinder),
elektromagnetische velden en maatschappelijke onrust. Hierbij worden
signalen uit zowel het safety-domein (het beschermen van mens en
milieu tegen schadelijke factoren) als het security-domein (het
beveiligen van schadelijke factoren en kennis/informatie tegen
kwaadwillenden) meegenomen. Vervolgens is gezamenlijk met de
desbetreffende actoren een nieuwe signaleringsstructuur opgezet en als
pilot in de praktijk gepast.

1.3

Project Verkenning Bureau CBRNe
Zowel binnen als buiten het RIVM blijkt de expertise over chemische,
biologische, radiologische, nucleaire stoffen en/of explosieven (CBRNe)
versnipperd. Het RIVM speelt een belangrijke rol in het veld van CBRNesecurity. Het unieke aan het RIVM is dat kennis en ervaring op het gebied
van advisering, ondersteuning en uitvoering ten aanzien van CBRNe in
Protocol for Assessing National Surveillance and Response Capacities for the IHR (2005). Geneva, WHO;
2010. (WHO/HSE/IHR/2010.7; http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_201007_en.pdf?ua=1.

4
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alle facetten van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie,
respons en nazorg) in één organisatie gebundeld zijn. Deze kennis ligt
echter verspreid binnen het RIVM, en uit verkennende gesprekken met
doelgroepen in Nederland blijkt dat niet voor iedereen zichtbaar is dat het
RIVM deze cruciale speler is. Het RIVM wil deze kennis echter gericht en
effectief kunnen inzetten en uitdragen. In het SPR-project Verkenning
Bureau CBRNe is onderzocht of de vorming van een Bureau CBRNe
hiervoor gewenst is, wat één zichtbare ingang zou kunnen zijn voor
belanghebbenden, waar informatie, kennis, kunde en een netwerk
ontsloten worden ten aanzien van CBRNe-security (preventie van
misbruik). Het in kaart brengen en verbinden van de expertise aanwezig
binnen en buiten het RIVM helpt om het risico op misbruik van CBRNestoffen te beperken. Door het verbinden (en verbreden) van CBRNekennis en -kunde in Nederland, kan misbruik van CBRNe-stoffen en
gevaren en risico’s rondom zulke agentia beperkt worden.
In dit RIVM-project is de expertise van het RIVM op het gebied
van CBRNe geïnventariseerd en in kaart gebracht. Hierbij lag de focus op
security (het tegengaan van moedwillige incidenten), maar ook safetyonderwerpen die kennis, expertise en/of positie op CBRNe-securitygebied
kunnen versterken, zijn in kaart gebracht. De expertise is gelinkt aan de
fasen van de veiligheidsketen 5. Deze systematische analyse maakt
inzichtelijk welke expertise op het gebied van CBRNe het RIVM in huis
heeft, bij welke activiteiten deze expertise wordt ingezet, waar
kennishiaten liggen en aan welke nog ontbrekende expertise behoefte is.
Tevens heeft een systematische analyse van het veld plaatsgevonden,
waarbij is onderzocht wie de belangrijkste partners zijn en welke
activiteiten zij ontplooien en waar kennisgaten liggen.
1.4

Nationale CBRNe expertise en signaleringgids 2021
Om alle resultaten en inventarisaties van CBRNe-kennis en CBRNOsignaleringsactiviteiten in Nederland samen te brengen in één overzicht
is de Nationale CBRNe expertise en signaleringgids 2021 gemaakt. Deze
gids is een interactieve PDF, wat betekent dat er door de gids
genavigeerd kan worden door middel van het klikken op teksten en
symbolen op de pagina’s. Op de startpagina wordt onderscheid gemaakt
tussen ‘CBRNe Kennis safety’, ‘CBRNe Kennis security’ en ‘CBRNO
signalering’. Door op de bijbehorende symbolen (representatief voor
Chemisch, Biologisch, Radiologisch/Nucleair, Explosief en Overig) te
klikken, kan genavigeerd worden naar de overzichtskaart van de
gekozen categorie (C, B, RN, O of e). Tevens kan vanuit de startpagina
genavigeerd worden naar meer informatie over de achtergrond van de
projecten, toelichting van de gids en de definitielijst. De Nationale
CBRNe expertise en signaleringgids 2021 is beschikbaar op
www.rivm.nl/documenten/nationale-cbrne-expertise-signaleringsgids2021.

5

https://www.raadsledenenveiligheid.nl/crisisbeheersing/de-veiligheidsketen
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2

Project ENViSAGE

2.1

Uitvoering
Het project ENViSAGE brengt in kaart welke structuren voor signalering
van risico’s voor de mens op dit moment in Nederland actief zijn en hoe
zij signaleren. Dit gaat zowel over het domein van safety (het
beschermen van mens en milieu tegen schadelijke factoren) als security
(het beveiligen van schadelijke factoren en kennis/informatie tegen
kwaadwillenden). Signalen die zijn meegenomen in deze inventarisatie
kunnen chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair van aard zijn, of
tot de categorie overige signalen behoren, afgekort als CBRNO. Onder
deze laatste groep vallen bijvoorbeeld signalen over
klimaat(verandering), geluid(hinder), elektromagnetische velden en
maatschappelijke onrust. In dit project is het begrip ‘signalering’ breed
geïnterpreteerd. Hieronder vallen zowel (vroeg)signalering als
individuele meldingen via hiervoor ingerichte systemen en een signaal
kan zowel een potentieel risico voor de mens zijn, als een melding van
gemanifesteerde klachten. Zowel event-based signalering (incident
gerelateerd) als indicator-based signalering (gestructureerde informatie
vanuit reguliere surveillancesystemen) zijn meegenomen. Daarnaast
omvat de inventarisatie zowel signalering ten behoeve van calamiteiten
als ten behoeve van beleidsondersteuning. Signalering rondom
geneesmiddelen is gezien het reeds bestaande duidelijke wettelijke
kader niet meegenomen in dit project. Om externe partners die een rol
zouden kunnen spelen bij (vroeg)signalering op het gebied van CBRNO
niet te laten ontbreken in de inventarisatie, zijn zeer diverse partijen
betrokken bij de inventarisatie. Onder andere de NVWA, WFSR,
Rijkslabraad, RWS, KNMI, Landelijk Laboratorium Netwerkterreuraanslagen (LLN-ta), KWR, Defensie, commissie signalering
Gezondheidsraad, en GGD’en zijn benaderd in het project.
De eerste stap van het project was een literatuuronderzoek naar de
laatste wetenschappelijke inzichten van (vroeg)signalering en
beschikbaarheid van guidelines en best practices om te gebruiken als
leidraad bij de inventarisatie van huidige signaleringsstructuren die
binnen Nederland actief zijn. Tevens is met behulp van een vragenlijst
uitgevraagd bij signaleringsstructuren binnen en buiten het RIVM welke
bronnen worden geraadpleegd, en welk type chemische, biologische,
radiologische, nucleaire of overige (CBRNO-)signalen uit de domeinen
safety en security worden beoordeeld. Vervolgens is deze inventarisatie
aangevuld met inzichten uit een workshop en aanvullende gesprekken.
De resultaten van deze inventarisatie zijn in beeld gebracht in een
netwerkkaart en vervolgens met de betrokken partijen nogmaals
besproken. Aan de hand hiervan zijn er aanbevelingen opgesteld om het
nationale CBRNO-signaleringsnetwerk te optimaliseren, die zijn getoetst
aan de bestaande signaleringsstructuren in een tweede workshop. Een
deel van deze aanbevelingen zijn in de praktijk gebracht in een pilot.
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2.1.1

Literatuurstudie Signalering, identificatie van nieuwe risico’s
Het project is gestart met een literatuurstudie naar de laatste
wetenschappelijke inzichten van (vroeg)signalering en beschikbaarheid
van guidelines en best practices om te gebruiken als leidraad bij de
inventarisatie van bestaande netwerkstructuren en bronnen van
signalering op het gebied van CBRNO. Het literatuuronderzoek omvat
aspecten zoals relevant geachte typen signalen, de bronnen van
potentiële signalen, de beoordelingsstructuur van de signalen, de
doelgroepen voor de signalen en de communicatie naar de doelgroep en
eventueel een signaleringsnetwerk, indien aanwezig.

2.1.2

Inventarisatie signaleringsoverleggen
Vervolgens hebben partijen waarmee het RIVM reeds contact heeft en
actief zijn in CBRNO-signalering een vragenlijst ontvangen om een beter
beeld te krijgen van de bestaande signaleringsstructuren. Deze partijen
zijn tevens uitgenodigd voor een workshop waarin beter in kaart is
gebracht welke partners betrokken zijn, welke bronnen van informatie
geraadpleegd worden, welk type signalen worden meegenomen, of zij
onderdeel zijn van een signaleringsnetwerk, wat hun doelgroep is
(afnemers van signalen), en of zij noodzaak zien voor verbetering van
signalering. Op basis van de sneeuwbalmethodiek is de populatie van
ondervraagde partijen verder uitgebreid dan enkel de partijen waarmee
het RIVM reeds contacten heeft en de kans op de blinde vlek verkleind.

2.1.3

Netwerkkaart
Deze inventarisatie is verder uitgewerkt in een netwerkkaart die visueel
in beeld brengt welke Nederlandse signaleringsstructuren er binnen en
buiten het RIVM plaatsvinden en welke partijen hieraan bijdragen. De
netwerkkaart laat zien of signaleringsstructuren op de individuele
deelgebieden naast elkaar bestaan of dat er kruisverbanden zitten
tussen de deelgebieden. De netwerkkaart geeft inzicht in bestaande of
juist ontbrekende connecties. Tevens is in kaart gebracht op welke
thema’s er gesignaleerd wordt en hoe grondig dit wordt gedaan. Dit
heeft geleid tot een overzicht waarin de hiaten in CBRNO-signalering in
Nederland in kaart gebracht zijn.

2.1.4

Aanbevelingen
Op basis van de netwerkkaart zijn punten van aandacht in kaart
gebracht om het nationale CBRNO-signaleringsnetwerk te optimaliseren
richting de ideale situatie zoals deze beoogd is bij volledige
implementatie van de IHR 6. Dat wil zeggen signalering van alle acute en
eventuele toekomstige gezondheidsgebeurtenissen of
gezondheidsrisico's die een bedreiging kunnen vormen voor de
volksgezondheid. Er is onderzocht in hoeverre signaleringsactiviteiten
dubbel worden uitgevoerd of dat er juist gaten zijn in de activiteiten.
Ook is er gekeken wat in de huidige situatie met de output van signalen
wordt gedaan en of hier verbetering in aangebracht kan worden. Dit
heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen zijn
afgestemd en vastgesteld in een tweede workshop met betrokken
experts, afnemers van signalen, beleidsmakers en andere stakeholders
binnen de verschillende CBRNO-deelgebieden.
6
International Health Regulations (2005) Third edition
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496eng.pdf;jsessionid=571A416D79BA24BE767C1B1A23389728?sequence=1.: World Health Organization; 2016.
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2.1.5

Pilot safety – security
Om de aanbevelingen voor het optimaliseren van het CBRNOsignaleringsnetwerk toe te passen in de praktijk is een CBRNsignaleringspilot gestart. Nadat er consensus is gevonden over het doel,
de doelgroep, deelnemers, bronnen van potentiële signalen, enzovoort,
is de pilot van start gegaan. Deelnemers aan het signaleringsoverleg zijn
een aantal keren samengekomen en samen met de betrokken partijen is
geëvalueerd wat goed gaat en op welke punten de signaleringsstructuur
verbeterd zou kunnen worden.

2.2

Resultaten
Het project heeft verschillende concrete, maar ook een aantal minder
tastbare resultaten opgeleverd. Minder tastbaar, maar daardoor niet
minder belangrijk, is het creëren van bewustzijn van en aandacht voor
CBRNO-signaleringsstructuren en het signaleringsproces bij de diverse
stakeholders. Dit betreft zowel CBRN-experts en professionals die zich
met signalering bezighouden, als de afnemers van de signalen en
beleidsmakers. Het opzetten van een netwerkkaart en het multidisciplinair
inbrengen en duiden van signalen versterkt de Nederlandse netwerken,
verlaagt drempels en bevordert het delen van de signalen, met alle
gunstige effecten van dien.
De concrete resultaten van het project, inclusief de resultaten van de
literatuurstudie en inventarisatie van de huidige signaleringsactiviteiten,
de netwerkkaarten, aanbevelingen en bevindingen in de pilot zijn hier
beschreven.

2.2.1

Literatuurstudie Signalering, identificatie van nieuwe risico’s
Het begrip risico kan worden gedefinieerd als het product van de kans
op blootstelling aan een gevaar (‘likelihood’) maal de ernst van dat
gevaar (‘hazard’): risico = kans x ernst. Dit geldt zowel voor chemische,
biologische, radiologische, nucleaire of andere gevaren.
Signalering gaat over het herkennen van nieuwe risico’s. Een risico is
nieuw als er sprake is van een nieuw gevaar, bijvoorbeeld een nieuw
schadelijk organisme, of een nieuwe chemische verbinding, maar ook als
er sprake is van een veranderde perceptie of van voortschrijdend
inzicht, zoals in het geval van PFAS 7, 8.
Nieuwe risico’s ontstaan ook bij een verhoogde mate of een andere
route van blootstelling. Stoffen kunnen in een hogere concentratie in
een product worden toegepast of gevonden, een product kan vaker
gebruikt worden of per keer wordt van een product meer gebruikt. In
landen waar oppervlaktewater schaars is bijvoorbeeld, wordt afvalwater
gezuiverd en hergebruikt voor irrigatiedoeleinden of voor de productie
van drinkwater. Bij de zuivering worden echter niet alle vervuilingen
verwijderd, medicijnresten kunnen achterblijven. Hergebruik van
afvalwater leidt tot steeds hogere concentraties medicijnresten in
gezuiverd afvalwater. Door langere perioden van droogte kan het nodig
zijn om vaker te irrigeren en omdat de temperatuur stijgt, kan het ook
nodig zijn om met meer water te irrigeren. Ook bij een verhoogde mate
7
European Food Safety Authority; Piloting a process for Emerging Risk Identification: Lessons learnt and next
steps. Supporting Publications 2012:EN-310 [39 pp.]. Available online: www.efsa.europa.eu/publications
8
Prioritization of new and emerging chemical risks for workers and follow- up actions. RIVM report 2015-0091
N.G.M. Palmen | K.J.M. Verbist
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van gevoeligheid voor een gevaar (denk bijvoorbeeld aan zwangere
vrouwen of aan ouderen) kan dit leiden tot een verhoogd risico 9,10.
Signalering gaat over het identificeren van nieuwe risico’s, van
bijvoorbeeld een nieuw gevaar of van een verhoogde mate van
blootstelling. Signalering kan ook gaan over gebeurtenissen, situaties
die kunnen leiden tot een risico. Klimaatveranderingen kunnen leiden tot
omstandigheden waarin schadelijke organismen kunnen groeien die
eerst niet konden groeien of overleven op een bepaalde plek. De roep
om voedsel met minder zout vanwege een verhoogde kans op hart- en
vaatziekten leidt mogelijk tot nieuwe voedselveiligheidsrisico’s. Er zijn
tal van ‘drivers’ die aanleiding kunnen geven tot nieuwe risico’s9,11.
Signalen kunnen worden opgepikt uit verschillende bronnen, zoals uit
wetenschappelijke literatuur, media, expert-netwerken en databases.
Niet alle bronnen zijn even up-to-date. En bij literatuuronderzoek is het
selecteren van zoekcriteria essentieel, maar lastig gebleken. Criteria als
‘risk’, ‘hazard’, ‘signaling’ of ‘emerging’, al dan niet in combinatie, geven
zeer veel hits, ook op heel andere vakgebieden dan signalering van
nieuwe CBRNO-risico’s. Ook expert-netwerken leveren veel nieuwe
signalen op 12.
Een moeilijkheidsfactor bij het oppikken van signalen is het selecteren
van relevante signalen uit een heel grote hoeveelheid beschikbare
informatie. Hoe ernstig zijn nieuwe risico’s, hoe kun je nieuw
geïdentificeerde risico’s beoordelen en prioriteren? Allereerst zal er sprake
moeten zijn van een nieuw gevaar of van een verhoogde mate of andere
route van blootstelling. Over nieuwe risico’s is nog niet veel bekend,
hoeveel bewijs is er, hoe sterk zijn de aanwijzingen? Ook de tijdsschaal is
van belang. Wanneer worden de gevolgen van een nieuw signaal
merkbaar? Over een uur, een dag, of waarschijnlijk pas over jaren? En
hoeveel personen kunnen worden blootgesteld en wat is de mogelijke
ernst? De publicatie van EFSA uit 2017 beschrijft dit in meer detail 13.
De manier waarop met signalen wordt omgegaan is generiek. Na
beoordeling door risicobeoordelaars (veelal wetenschappers), worden
nieuwe risico’s voorgelegd aan risicomanagers (veelal beleidspersonen) 14.
Risicomanagers maken op basis van informatie aangeleverd door
risicobeoordelaars beslissingen en stellen maatregelen in (zie Figuur 1).
De taken van risicomanagers en risicobeoordelaars zijn in het systeem
strikt gescheiden. Risicobeoordelaars kunnen voorstellen doen voor te
treffen maatregelen, maar het zijn de risicomanagers die hierover een
beslissing nemen. Aan hen de taak passende maatregelen te nemen om
nieuwe risico’s verder te voorkomen, te minimaliseren of te elimineren.
Maar nieuwe signalen kunnen ook via andere routes onder de aandacht
European Food Safety Authority; Piloting a process for Emerging Risk Identification: Lessons learnt and next
steps. Supporting Publications 2012:EN-310 [39 pp.]. Available online: www.efsa.europa.eu/publications
Prioritization of new and emerging chemical risks for workers and follow-up actions. RIVM report 2015-0091
N.G.M. Palmen | K.J.M. Verbist
11
Verslag sessie Proactieve signalering risico’s gezondheid en milieu, (STEEP), 26 juni 2015 RIVM, versie 9
sep.2015
12
Prioritization of new and emerging chemical risks for workers and follow-up actions. RIVM report 2015-0091
N.G.M. Palmen | K.J.M. Verbist
13
EFSA (European Food Safety Authority), Afonso A., Garcia Matas R., Maggiore A., Merten C., Rortais A. and
Robinson T., 2019. Technical report on EFSA’s activities on emerging risks in 2017. EFSA supporting publication
2019: EN-1522. 59 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1522
14
Soeteman-Hernández, L.G., Hogendoorn, E.A., Bakker, J., van Broekhuizen, F.A., Palmen, N.G.M., de Bruin,
Y.B., Kooi, M., Sijm, D.T.H.M. and Traas, T.P. (2018) ‘An approach to identify, prioritize and provide regulatory
follow-up actions for new or emerging risks of chemicals for workers, consumers and the environment’, Int. J.
Risk Assessment and Management, Vol. 21, No. 3, pp.248–269.
9

10
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worden gebracht van een breder publiek, bijvoorbeeld via webportalen,
nieuwsbrieven of e-mails. Ook kunnen signalen onder de aandacht
worden gebracht van andere signaleringsgroepen via kennisnetwerken.

Figuur 1 Schematische weergave van signaalbeoordeling, aangepast van
Soeteman-Hernández et al. 2018

2.2.2

Inventarisatie signaleringsoverleggen
Om een efficiënte start te maken met het in kaart brengen van de
bestaande signaleringsstructuren, welke partners daarbij betrokken zijn,
welke bronnen van informatie geraadpleegd worden en welk type
signalen worden meegenomen, is een vragenlijst uitgezet bij partijen
waarmee het RIVM reeds contact heeft en die actief zijn in CBRNOsignalering. Dit omvat externe partijen zoals GGD GHOR,
veiligheidsregio’s, Landelijk Laboratorium Netwerk-terreuraanslagen
(LLN-ta), Rijkslabraad, Instituut Clingendael, Ministerie van Defensie en
de inlichtingendiensten. Ook binnen het RIVM zijn verschillende centra
benaderd om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst wordt
gevraagd naar de motivatie om te signaleren, het doel van het
signaleringsoverleg, welke bronnen worden geraadpleegd, wie de
deelnemers aan het overleg zijn en voor welke doelgroep er wordt
gesignaleerd. Ook is uitgevraagd welke output er is, wat de procedure
voor duiding is, de frequentie van het overleg, de verantwoordelijken,
de criteria voor een signaal en of er een wettelijke grondslag en
financiering voor het signaleringsoverleg is.
Alle benaderde partijen zijn vervolgens uitgenodigd voor een workshop,
die plaats heeft gevonden in november 2019. Bij de workshop waren er
28 deelnemers, die onder andere RIVM, NVWA, NVIC, GGD GHOR, NCTV
en LLN-ta vertegenwoordigden. Tijdens de workshop kwamen
onderwerpen aan bod zoals ‘Wat is signalering?’, ‘Wat verstaan we onder
een signaal?’, en ‘Welke partijen doen aan CBRNO-signalering?’. Er is een
beter beeld verkregen over welke partners betrokken zijn, welke bronnen
van informatie geraadpleegd worden, welk type signalen worden
meegenomen, of zij onderdeel zijn van een signaleringsnetwerk, wat hun
doelgroep is (afnemers van signalen), en of zij noodzaak zien voor
verbetering van signalering. Aan de hand van de sneeuwbalmethodiek,
het benaderen van contacten van reeds bekende partijen, zijn meerdere
partijen ondervraagd, zodat de populatie ondervraagde partijen niet
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gelimiteerd is tot enkel de partijen waarmee het RIVM reeds contacten
heeft. De kans op een blinde vlek is hiermee verkleind. Uiteindelijk zijn
meer dan 45 partijen benaderd om een vragenlijst met betrekking tot
CBRNO-signalering in te vullen. Er zijn 29 vragenlijsten ingevuld
geretourneerd. De tabel in Annex 1 geeft een overzicht van de
29 signaleringsoverleggen waarover een vragenlijst is ingevuld. Hiervan
zijn er veertien interne RIVM-signaleringsoverleggen,
vijf signaleringsoverleggen waarbij het RIVM is aangesloten, en
tien externe partijen die aan CBRNO-signalering doen. Naast deze
29 signaleringsoverleggen zijn er drie vragenlijsten ingevuld over
internationale signaleringsoverleggen, die tevens in Nederlandse
signaleringsoverleggen als bron worden gebruikt en daarom buiten
beschouwing zijn gelaten. Nog twee signaleringsoverleggen zijn
gedurende de looptijd van het project gestopt. Enkele
signaleringsactiviteiten zullen ontbreken in de inventarisatie, aangezien
niet alle benaderde partijen een vragenlijst hebben ingevuld. Er zijn een
aantal externe partijen waarvan bekend is dat zij aan signalering doen,
zoals KNMI en de inlichtingendiensten, maar waarvan geen ingevulde
vragenlijst is ontvangen. Daarnaast zijn er nog een aantal partijen
waarvan de verwachting is dat zij aan CBRNO-signalering doen. Intern
betreft dit issuemanagement vanuit Communicatie en Documentaire
Informatievoorziening RIVM, mestmeetnet, signalering van RIVM voor IGJ
en Strategic Foresight en de externe partijen Clingendael en Rathenau.
2.2.3

Netwerkkaart
Omdat alle verkregen informatie niet in één kaart is samen te vatten,
zijn er meerdere producten gemaakt om het huidige nationale CBRNOsignaleringsnetwerk weer te geven. In de Nationale CBRNe expertise en
signaleringgids 2021 is de kaart Nationaal Netwerk
Signaleringsoverleggen opgenomen, inclusief kaarten van de individuele
signaleringsoverleggen. Tevens is er een Grondigheidsmatrix en
Hiatenkaart ontwikkeld.

2.2.4

Nationaal Netwerk Signaleringsoverleggen
De kaart Nationaal Netwerk Signaleringsoverleggen geeft een overzicht
van alle CBRNO-signaleringsoverleggen in Nederland en hoe zij met
elkaar zijn verbonden (zie Figuur 2). De kaart is opgebouwd uit een
middencirkel waarin de centra van het RIVM zich bevinden die
verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende signaleringsnetwerken. Het
is dus vanuit het perspectief van het RIVM opgesteld. In de cirkel
hieromheen bevinden zich signaleringsnetwerken waar RIVMmedewerkers aan deelnemen, maar die niet vallen onder de
verantwoordelijkheid van het RIVM. Bij de signaleringsnetwerken die
buiten de cirkels staan, is het RIVM niet betrokken. De lijntjes tussen de
overleggen geven aan of er communicatie of uitwisseling van informatie
en signalen is tussen de signaleringsnetwerken. Enkele
signaleringsnetwerken zijn rood gemarkeerd. Hiervan is bekend dat zij
wel aan CBRNO-signalering doen, maar waar over het ENViSAGE-project
geen input is ontvangen. Rechts staat een lijstje met ‘Partijen details
onbekend’. Hiervan wordt vermoed dat deze partijen aan CBRNOsignalering doen, maar is voor het ENViSAGE-project geen input
ontvangen. Ook is per categorie (C, B, RN en O) een overzichtskaart
gemaakt; die zijn te vinden in de Nationale CBRNe expertise en
signaleringgids 2021.
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Figuur 2 Nationaal Netwerk Signaleringsoverleggen CBRNO (Onderdeel van de
Nationale CBRNe expertise en signaleringgids 2021)

2.2.5

Individuele kaarten signaleringsoverleggen
Voor ieder signaleringsoverleg is een individuele kaart opgesteld. Figuur
3 is een voorbeeld van een individuele kaart. Op deze kaart is links
bovenin weergegeven de naam van het signaleringsnetwerk, de soort
signalen die worden meegenomen en uit welke categorie (C, B, RN en/of
O). In de kaart is aangegeven welke bronnen door het
signaleringsnetwerk gebruikt worden (in oranje lettertype de nationale
bronnen en in zwart internationale bronnen). Informatie uit deze
bronnen komt binnen bij het signaleringsnetwerk, waar de deelnemers
van het overleg (weergegeven door middel van de kleuren van de balk)
de signalen duiden. Signaleringsnetwerken die effecten signaleren (niet
de oorzaak, maar het gevolg van een CBRNO-dreiging, zoals het
signaleren van mensen met een bepaald ziektebeeld) hebben een
gestippelde rand, de rand van de overige netwerken is ononderbroken.
De geduide signalen worden samengebracht tot een output en
teruggekoppeld naar de weergegeven doelgroepen. Alle individuele
kaarten zijn opgenomen in de Nationale CBRNe expertise en
signaleringgids 2021.
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Figuur 3 Individuele netwerkkaart van ‘New and Emeerging Risks of Chemicals at
VSP’ (onderdeel van de Nationale CBRNe expertise en signaleringgids 2021)

2.2.6

Grondigheidsmatrix
Aangezien er veel verschil zit in signalering tussen de
signaleringsnetwerken, is een grondigheidsmatrix gemaakt om de
manieren van signalering te kunnen vergelijken op basis van
bronraadpleging, de gestelde criteria, procedure en output. Voor ieder
signaleringsoverleg is een score van 1 (laagste) tot 5 (hoogste)
toebedeeld voor elk van de criteria, inclusief korte motivatie voor de
score. De vier scores worden bij elkaar opgeteld tot een totaalscore per
signaleringsoverleg. Vervolgens zijn de signaleringsoverleggen in
thema’s onderverdeeld en scores per cluster berekend. Hiervoor zijn
zowel de gemiddelde score van het cluster berekend als de hoogste
score. In Annex 2 zijn de grondigheidsmatrix (Tabel 1), een overzicht
van de criteria voor de toekenning van een score (Tabel 2) en het
overzicht van de scores per cluster (Tabel 3) weergegeven. De uitkomst
van de grondigheidsmatrix is gelinkt aan de hiatenkaart.

2.2.7

Hiatenkaart
Per thema is vervolgens in kaart gebracht of er signaleringsactiviteiten
bestaan voor CBRNO en hoe grondig in dit thema gesignaleerd wordt (op
basis van de grondigheidsmatrix). In deze kaart (zie Figuur 4) zijn hiaten
in de (voor zover bekende) CBRNO-signaleringsactiviteiten in Nederland
zichtbaar. Dit kunnen ofwel gaten in de kaart zijn die ‘niet van toepassing’
zijn (bijvoorbeeld geen B-signaleringsactiviteiten voor het thema
‘straling’) ofwel een mogelijk hiaat in signaleringsactiviteiten (bijvoorbeeld
geen signalering voor Non-proliferatie & Inlichtingendiensten).
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Figuur 4 Hiatenkaart: de kaart geeft per thema weer of er matig, gemiddeld of
grondig wordt gesignaleerd. De mate van grondigheid is gebaseerd op de
grondigheidsmatrix

2.2.8

Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen in het project zijn een aantal punten van
aandacht naar voren gekomen, op basis waarvan aanbevelingen zijn
opgesteld om het nationale CBRNO-signaleringsnetwerk te optimaliseren.
De geïnventariseerde signaleringsactiviteiten zijn nog onvoldoende met
elkaar verbonden en geïntegreerd en de huidige signaleringsactiviteiten
zijn vooral gericht op safety. Onderstaand zijn de aanbevelingen
beschreven die kunnen bijdragen aan het optimaliseren van het CBRNOsignaleringsnetwerk.
Betere verbindingen tussen signaleringsstructuren
Ondanks dat er al een aantal signaleringsstructuren zijn die signalen,
output of andere informatie met elkaar uitwisselen, is dit nog beperkt. De
resultaten van dit project hebben inzichtelijk gemaakt dat output van het
ene overleg input kan zijn voor een ander overleg. Zo zou de output van
de signaleringsstructuur chemische voedselveiligheid input kunnen
leveren voor de CBRN-signalering ten behoeve van de NCTV. Vanuit
bestaande signaleringsstructuren klinkt het geluid dat het van
toegevoegde waarde zou zijn als vertegenwoordigers van de verschillende
signaleringsstructuren regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, bij elkaar zouden
komen om informatie uit te wisselen over elkaars bevindingen.
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Routing
Alle geïdentificeerde signaleringsstructuren brengen de resultaten van
de beoordeelde signalen op de een of andere manier naar buiten
(output). Op welke manier dit gebeurt varieert en omvat onder andere
een rapportage aan de opdrachtgever, terugkoppeling aan melder,
publicatie, beleidsaanbevelingen. Echter, het is vaak de vraag of deze
output voldoende wordt gebruikt door de ontvanger en of de output
terechtkomt bij de meest relevante doelgroep voor opvolging van het
signaal. Een betere verbinding tussen signaleringsstructuren kan
bijdragen aan het verbeteren van de routing, zodat het signaal bij de
meest geschikte ontvanger terechtkomt, zodat de meest adequate
maatregelen genomen kunnen worden.
Signalen bundelen
Signalen worden wel eens gemist, doordat losse meldingen bij
verschillende partijen binnenkomen en deze niet met elkaar worden
gedeeld of gebundeld. Door meldingen of signalen uit meerdere
overleggen te bundelen, zal het signaal versterkt worden, doordat
meldingen over het desbetreffende signaal bij elkaar gebracht worden.
Een voorbeeld hiervan is het incident met het voedingssupplement
Dexaprine. Pas nadat er een hartstilstand was gemeld bij een zekere
instantie werd een rondgang gemaakt langs andere instanties en bleken
er al zo’n acht eerdere meldingen gefragmenteerd bij de organisaties te
liggen. Naar aanleiding hiervan is een netwerk opgericht dat de
meldingen bundelt. Een mogelijkheid is om per thema van de
hiatenkaart signalen te bundelen en verbinding tussen deze
signaleringsstructuren te leggen.
Terugkijken naar oude signalen
Signalering kan geoptimaliseerd worden door met enige regelmaat terug
te kijken naar oude meldingen en signalen. Met de tijd kunnen nieuwe
inzichten een andere kijk op een melding of signaal geven. Een signaal
dat eerder als zwak aangemerkt was, kan met nieuwe inzichten of
nieuwe informatie sterker worden. Daarnaast kan terugkijken naar het
handelen op voorgaande signalen en meldingen inzichtelijk maken hoe
effectief gehandeld kan worden op verschillende soorten signalen.
Versterking security-domein
Signalering in het security-domein gebeurt in onbekende mate.
Vanwege vertrouwelijkheid van de signalen en de werkwijze van
organisaties die de signalen binnenkrijgen, wordt hier beperkt over
gecommuniceerd. Versterking van signalering in het security-domein en
communicatie over securitysignalen zou de landelijke CBRN-signalering
ten goede komen. Het RIVM beschikt over een sterke basis van CBRNexpertise, die ingezet zou kunnen worden voor duiding van securitybased signalen en overige vragen. Andersom kan de signalering en
duiding met de kennis en expertise uit het security-domein bijdragen
aan de versterking van signalering in het safety-domein, wat de
verbinding tussen de domeinen ‘safety’ en ‘security’ bevordert.
Herevaluatie en signalering hergebruik
Stoffen en materialen die eens zijn goedgekeurd, mogen gebruikt blijven
worden, ook wanneer er later hogere veiligheidseisen worden gesteld.
Een voorbeeld hiervan is medicatie die decennia geleden op de markt is
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gekomen onder de destijds bestaande veiligheidseisen. Als deze
medicatie opnieuw getoetst zou worden op de huidige veiligheidseisen,
zouden diverse medicijnen niet meer gebruikt mogen worden.
Momenteel is de praktijk dat er een heel duidelijk event-based signaal
moet zijn om een medicijn van de markt te kunnen halen. Dit geldt ook
voor andere chemische en biologische stoffen. Door herevaluatie van
stoffen kunnen risico’s ingeschat worden met de kennis van nu. In het
verleden zijn stoffen goedgekeurd die we met de kennis van nu
benoemen als zeer zorgwekkende stoffen die in de huidige tijd niet
zouden zijn toegelaten voor de markt. Deze stoffen bevinden zich nog
steeds in onze (circulaire) economie. Actieve signalering van zeer
zorgwekkende stoffen in een circulaire economie kan de risico’s voor de
mens reduceren. Voorbeelden hiervan zijn de monitoring van isolatie
EPS (piepschuim) dat HBCDD kan bevatten en van minerale oliën die in
voedsel terecht kunnen komen 15.
2.2.9

Toepassing van de aanbevelingen op de huidige signaleringsstructuren
Betere verbindingen tussen signaleringsstructuren, verbeterde routing
en het bundelen van signalen kunnen bereikt worden door meer
connecties te leggen tussen signaleringsstructuren. In de hiatenkaart
(Figuur 4) zijn de geïnventariseerde signaleringsstructuren geclusterd in
thema’s. Binnen een thema zijn signaleringsstructuren soms al goed op
elkaar afgestemd, zoals bij het thema ‘Infectieziekten’, waar een
periodieke uitwisseling van signalen en indien nodig gezamenlijke
duiding plaatsvindt. Ook de signaleringsoverleggen binnen de thema’s
‘(drink)water’, ‘voeding’ en ‘NERC’s’ staan goed met elkaar in contact.
Voor sommige andere thema’s is er momenteel geen of minimale
uitwisseling van signalen voor zover bekend bij ENViSAGE. Er is weinig
contact tussen signaleringsoverleggen in de thema’s ‘Misbruik’,
‘Terrorisme’, ‘Milieu en Veiligheid’ en ‘Algemene gezondheidsrisico’s’. In
de ideale situatie staan alle signaleringsstructuren binnen een thema
met elkaar in verbinding.
Naast verbindingen binnen een thema, zijn ook verbindingen tussen
thema’s van belang. Het thema ‘Algemene gezondheidsrisico’s’ is gebaat
bij verbindingen met alle andere thema’s. Figuur 5 bevat een
schematisch overzicht van verbindingen tussen thema’s die kunnen
bijdragen aan een verbeterd signaleringsnetwerk. Tussen sommige
thema’s vindt momenteel al uitwisseling van signalen plaats. Zo staan
bijvoorbeeld het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Microbiologisch
(SO-VM, thema voeding) en Signaleringsoverleg Infectieziekten (thema
infectieziekten) met elkaar in contact en is de signalering bij het NVIC
vertegenwoordigd in zowel het thema ‘Misbruik’ als ‘Vergiftigingen’.
Maar er zijn ook thema’s waartussen nog geen contact is, maar waar dit
wel relevant zou kunnen zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld signalen die
binnenkomen bij het thema ‘(drink)water’ belangrijk zijn voor het thema
‘Milieu en veiligheid’ en andersom.

Zicht (krijgen) op Zeer Zorgwekkende Stoffen in een Circulaire Economie, Concretisering van een
monitoringsstrategie. RIVM-briefrapport 2020-0208. A.R. van Bruggen et al.

15
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(Drink)water
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Figuur 5 Schematisch overzicht van verbindingen tussen thema’s zoals deze in een
ideaal signaleringsnetwerk zouden zijn. In de huidige Nederlandse situatie zijn
enkele verbindingen tussen thema’s reeds gelegd, maar er zijn nog vele nieuwe
verbindingen te maken

2.2.10

Praktische toepasbaarheid van de aanbevelingen
In een tweede workshop, die online heeft plaatsgevonden in mei 2021,
zijn de bevindingen en aanbevelingen van het project gepresenteerd en
bediscussieerd met deelnemers van de signaleringsoverleggen,
afnemers van signalen, beleidsmakers en andere stakeholders binnen de
verschillende CBRNO-deelgebieden. Over het algemeen konden de
aanwezige partijen zich vinden in de gepresenteerde producten en
aanbevelingen. Ook is bediscussieerd of de aanbevelingen daadwerkelijk
in de praktijk toegepast kunnen worden en of ze van meerwaarde
zouden kunnen zijn in de signaleringsstructuur.
Het stimuleren van betere verbindingen tussen de
signaleringsoverleggen wordt gezien als een van de belangrijkste
aanbevelingen. Er is gesuggereerd om bijvoorbeeld de voorzitters van
(een thema) signaleringoverleggen eens per jaar bij elkaar te laten
komen of om elkaar regelmatig bij te praten. Ook het delen van de
agenda van de vergadering met andere signaleringsoverleggen zou
bevorderlijk zijn. Daarnaast wordt verbetering in routing als zeer nuttig
ervaren. Deelnemers van de workshop geven aan dat routing heel
belangrijk is en altijd beter kan. Het is vaak onduidelijk wie de eigenaar
van een signaal is of wie dit zou moeten zijn. Het doorgeven van
signalen aan de opdrachtgevers in Den Haag is vaak niet voldoende.
Wat er dan precies mee gedaan wordt, is lastiger te achterhalen. Over
het algemeen verloopt opvolging vrij traag. Soms heeft dit te maken
met een tekort aan capaciteit en complexiteit van de materie, zodat
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signalen niet altijd even snel kunnen worden opgepakt. Verder heeft een
aantal signaleringsoverleggen een vertrouwelijk karakter. Het openbaar
maken van signalen kan dan helpen om de opvolging te verbeteren,
zoals nu bijvoorbeeld gedaan wordt bij de nieuwe overleggen
voedselveiligheid (chemisch en biologisch).
Versterking van signalering in het security-domein wordt zowel door
safety- als security-experts aangemerkt als zeer relevant. Het is
duidelijk dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet alles mogen delen.
Dat wil niet zeggen dat er niets gedeeld kan worden. Acute dreigingen
en strafrechtelijke zaken kunnen grotendeels niet gedeeld worden, maar
zaken als werkwijzen en scenario’s die gebruikt worden bijvoorbeeld
wel. Daar valt synergie te halen. De deelnemers geven aan dat de
hiatenkaart op basis van de grondigheidsmatrix zelfs een te rooskleurig
beeld geeft. De signalering in het security-domein zou volgens enkele
security-experts niet op orde zijn. De hiatenkaart straalt geen urgentie
uit voor het security-domein, terwijl die urgentie er zeker is.
Ook het bundelen van signalen zou zeker bij kunnen dragen aan
verbeterde signalering. Bundeling van signalen helpt ook om te komen
tot eenzelfde opvatting van zaken en leidt tot ‘Eenheid van opvatting is
eenheid van inspanning’. Binnen sommige thema’s, zoals voeding,
worden signalen al gebundeld en dit biedt zeker meerwaarde. Ook
bredere informatiestromen kunnen worden gebundeld, zoals wordt
toegepast in de ontwikkeling van KCR2 (informatieknooppunt Regio’sRijk). Knelpunt is echter dat het niet altijd duidelijk is wie de signalen
zouden moeten verzamelen en bundelen. Dit valt weer samen met de
vraag wie de eigenaar van een signaal is.
2.2.11

Pilot safety – security
Verschillende betrokken partijen bevestigen dat verbinden van het
safety- en security-domein zeer gewenst is, omdat dit de versnippering
van het CBRN-werkveld alsook van de CBRN-signaleringsstructuur
tegengaat. De verbinding van safety- en security-signalering is daarom
gekozen als onderwerp voor het verbeteren van de signaleringsstructuur
in een pilot. De meerwaarde van een gezamenlijk CBRNsignaleringsoverleg zit in het bijeenbrengen van de vereiste safety- en
security-kennis voor het delen, bespreken en duiden van signalen.
Signalen kunnen divers van aard zijn, en betrekking hebben op
verschillende fasen van de responsketen, vanaf pro-actie en preventie
tot aan nazorg, bijvoorbeeld signalen over nieuwe CBRN-stoffen
(relevant voor douane, hulpdiensten en laboratoria in verband met
bewustwording en detectiemogelijkheden). Afhankelijk van het signaal
kan dit leiden tot bijvoorbeeld input voor beleid, aanpassing van
wetgeving, aanpassing van protocollen voor hulpdiensten of laboratoria,
met als doel het terugbrengen van moedwillige verspreiding van CBRNstoffen en het voorkomen van aanslagen.

2.2.12

Aanpak van een gezamenlijk CBRN-signaleringsoverleg
Diverse partijen doen intern aan een bepaalde vorm van signalering. Er
zijn verschillen tussen de partijen qua invalshoek en zoekstrategie, maar
alle kunnen bijdragen aan het genereren van input voor het bredere
signaleringsoverleg. In een eerste bijeenkomst, die heeft
plaatsgevonden in augustus 2021, hebben de deelnemers aan het
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overleg besproken hoe dit gezamenlijke CBRN-signaleringsoverleg zal
worden ingestoken. Afgesproken is dat eens per kwartaal deze partijen
hun meest relevante signalen opsturen naar het RIVM, de voorzitter van
het overleg. Het RIVM stelt vervolgens een agenda op en bekijkt welke
experts aanvullend voor de duiding uitgenodigd moeten worden. De
deelnemende partijen zullen signalen actief moeten verzamelen en
inbrengen. Verder moet gewerkt worden aan het ontwikkelen van een
methodiek voor het duiden van signalen. Het RIVM zal als ‘trekker’ van
het CBRN-signaleringsoverleg deze twee randvoorwaarden
respectievelijk faciliteren en realiseren. Met de hierboven beschreven
insteek van het CBRN-signaleringsoverleg is de pilot groter geworden
dan door ENViSAGE gefaciliteerd kan worden.
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3

Project Verkenning Bureau CBRNe

3.1

Uitvoering
Met het project Verkenning Bureau CBRNe wordt de aanwezige expertise
binnen en buiten het RIVM in kaart gebracht en verbonden. Het
inventariseren en verbinden van CBRNe-kennis en -expertise in
Nederland draagt bij aan het inperken van misbruik van CBRNe-stoffen
en de risico’s rondom zulke agentia. Deze bundeling van kennis kan
vertaald worden in het op termijn oprichten van een Bureau CBRNe
binnen het RIVM. Dit zou één zichtbare ingang (één loket) moeten zijn
voor belanghebbenden zowel binnen als buiten het RIVM, waar
informatie, kennis, expertise en een netwerk ontsloten worden ten
aanzien van CBRNe-security. In dit project is een verkenning uitgevoerd
naar de mogelijkheden voor het oprichten een dergelijk Bureau CBRNe.
Het RIVM speelt een belangrijke rol in het veld van CBRNe-security. Het
unieke aan het RIVM is dat kennis en ervaring op het gebied van
advisering, ondersteuning en uitvoering ten aanzien van CBRNe en alle
facetten van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie,
respons en nazorg) in één organisatie gebundeld zijn. Deze kennis ligt
echter verspreid binnen het RIVM, en uit verkennende gesprekken met
doelgroepen in Nederland is gebleken dat niet voor iedereen zichtbaar is
dat het RIVM deze cruciale speler is. Om vanuit de huidige situatie naar
een verkenning van een Bureau CBRNe te komen, zijn twee stappen
ondernomen. Ten eerste is er een verkenning en integratie van kennis
en ervaring op CBRNe-security-gebied binnen het RIVM uitgevoerd. Ten
tweede is een systematische analyse van het veld uitgevoerd om te
achterhalen wie voor het RIVM de belangrijkste partners zijn en welke
activiteiten zij ontplooien. Tevens is onderzocht waar mogelijke
kennishiaten zitten. Deze stappen geven input voor een analyse hoe het
RIVM producten en diensten nog beter op de ‘klant’, en dus ook de
verschillende opdrachtgevers, af kan stemmen.

3.1.1

Interne en externe inventarisatie CBRNe-kennis en -expertise
Met de eerste stap in het project is een inventarisatie uitgevoerd van de
verschillende RIVM-onderdelen waar aan CBRNe-security wordt gewerkt.
Hierbij zijn ook onderdelen binnen het RIVM meegenomen die aan
CBRNe-safety-aspecten werken die gebruikt kunnen worden om de
security-kennis en -expertise te verbreden en te verdiepen. In deze
interne inventarisatie is bij de verschillende centra van het RIVM
uitgevraagd welke producten en diensten het RIVM aan welke
doelgroepen levert, omdat dit helpt bij het bepalen van de aanpak van
de externe veldverkenning. Met de verzamelde informatie is een analyse
uitgevoerd om een compleet beeld te schetsen van kennis en kunde
binnen het RIVM.
Daarnaast is een gelimiteerde analyse van het nationale CBRNe-veld
uitgevoerd waarin zich verschillende relevante partijen bevinden. Met een
deel hiervan wordt al samengewerkt of is het RIVM in het proces om
samenwerking te intensiveren. Het overzicht van het volledige CBRNespeelveld is op beperkte schaal in beeld gebracht, waarbij ook breder dan
alleen naar de overheid gekeken is, zoals instanties die werken met
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CBRNe-stoffen. Met de resultaten is een overzicht verkregen van
relevante partijen en wordt het hiermee makkelijker om te inventariseren
waar kennishiaten zitten en welke (informatie)behoeften er bestaan.
3.1.2

Integratie van kennis
De uitkomsten van de interne en externe veldverkenning zijn
geïntegreerd om (eventuele) kennishiaten in verantwoordelijkheden,
rollen of taken in de verschillende fasen van de veiligheidsketen rondom
mogelijke CBRNe-incidenten expliciet zichtbaar te maken.

3.2

Resultaten

3.2.1

Interne inventarisatie RIVM
Met het uitvoeren van een interne inventarisatie is duidelijk geworden
welke producten en diensten het RIVM in huis heeft en op welke wijze
dit aan doelgroepen geleverd wordt. Vanwege het inventariserende
karakter van de voorgestelde activiteiten is gekozen voor een domeinoverstijgende samenwerking. Dit zodat zo breed mogelijk informatie kan
worden opgehaald bij experts op CBRNe-gebied, in zowel het safety- als
het security-domein. In Tabel 1 staan de verschillende domeinen en
centra van het RIVM vermeld. Gezien de verscheidenheid aan expertise
binnen het RIVM is in eerste instantie samengewerkt met vijf centra die
uiteenlopende expertise en/of netwerken op een of meerdere
deelgebieden van CBRNe hebben (Annex 3). Uiteindelijk zijn alle centra
binnen het RIVM benaderd om de inventarisatie te corrigeren dan wel
aan te vullen.
Tabel 1 Overzicht organisatie RIVM met de verschillende domeinen en centra

Centrum Infectieziektebestrijding

Milieu en
Veiligheid

Volksgezondheid
en Zorg

Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding
(LCI)

Veiligheid van
Stoffen en Producten
(VSP)

Gezondheid en
Maatschappij
(G&M)

Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten
(EPI)

Duurzaamheid, Milieu
en Gezondheid
(DMG)

Gezondheidsbescherming
(GZB)

Infectieziekteonderzoek,
Diagnostiek en laboratorium
Surveillance (IDS)

Milieukwaliteit (MIL)

Voeding, Preventie
en Zorg (VPZ)

Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O)

Veiligheid (VLH)

Bevolkingsonderzoeken (CVB)

Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV)
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Om de verschillende expertises, producten en diensten van het RIVM te
ordenen, is gebruikgemaakt van de indeling van de fasen van de
veiligheidsketen. De veiligheidsketen is een methodiek die wordt
toegepast in de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de
veiligheidszorg. Deze bestaat uit vijf fasen, namelijk pro-actie,
preventie, preparatie, respons en nazorg. In dit project zijn de fasen
pro-actie en preventie samengevoegd, waarbij hier gedoeld wordt op het
structureel voorkómen van risicovolle situaties en risico-reducerende
maatregelen (zie Tabel 2). Preparatie is het nemen van maatregelen die
een goede reactie op een ramp of crisis mogelijk maken, waaronder
opleiding, training en oefening (OTO). Met de responsfase wordt in dit
rapport niet de inzet van RIVM samen met hulpdiensten als politie en
brandweer bedoeld, maar de secundaire respons in de zin van
incidentstabilisatie en -beheersing. Nazorg omvat alle activiteiten die
dienen om terug te keren naar de normale gang van zaken.
Tabel 2 Verschillende fasen in de veiligheidsketen en onderverdeling van
expertisegebieden

Pro-actie &
Preventie

Preparatie

Respons

Nazorg

Structureel voorkomen van risicovolle situaties en
risicoreducerende
maatregelen
• Adviesfunctie
• Surveillance/
monitoring/
risicoinschatting
• Kennis
• Beveiligingsplan

Planning & opleiding, trainen,
oefenen (OTO)

Secundaire response in de zin van
incidentstabilisatie
en beheersing

‘Normale
gang van
zaken
herstellen’

• Adviesfunctie
• Detectie en
methodiek
• Trainingen
• Kennis

• Adviesfunctie
• Risico-inschatting
• Detectie en
methodiek
• Kennis

• Adviesfunctie
• Risicoevaluatie

Binnen de vier gedefinieerde fasen van de veiligheidsketen is er een
onderverdeling gemaakt van type expertise. Dit varieert van
adviesfunctie en monitoring tot aan detectie & methodiek en risicoevaluatie (Tabel 2).
Met de verschillende centra binnen het RIVM is contact geweest om
helder te krijgen welke expertise aanwezig is op het gebied van CBRNe
via onder andere e-mail, maar ook face-to-face gesprekken. In deze
inventarisatie is de focus gelegd op security en het tegengaan van
moedwillige incidenten, maar ook safety-onderwerpen zijn meegenomen
die kennis, expertise en/of positie op CBRNe-security-gebied kunnen
versterken. De verzamelde informatie is in een spreadsheet opgeslagen
en geanalyseerd. In Figuur 6 zijn deze data schematisch weergegeven.
Hieruit blijkt dat het RIVM kennis heeft op alle (CBRNe)-disciplines én
activiteiten ontplooit in vrijwel elke fase van de veiligheidsketen. In deze
figuur is de mate van dekking van de expertise weergegeven in kleuren,
waarbij groen voor een goede dekking staat, oranje voor een
gedeeltelijke dekking, geel voor weinig dekking en rood voor het
ontbreken van expertise. De criteria en toekenning van deze
kleurcodering is gebaseerd op expert judgement. Een gedetailleerde
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beschrijving van aanwezige expertise per centrum is opgenomen in de
tabellen in Annex 4, 5, 6 en 7.

Figuur 6 Overzicht CBRNe-expertise van het RIVM ten aanzien van security in alle
fasen in de veiligheidsketen. A: overzicht van chemisch voor de verschillende
fasen en onderverdeling in expertisegebieden. Groen = goede dekking; Oranje =
gedeeltelijke dekking; Geel = weinig dekking; Rood = geen dekking. B: weergave
voor chemisch (idem als A); C: biologisch; D: radiologisch/nucleair; E:
explosieven

3.2.2

Pro-actie & Preventiefase
In de pro-actie & preventiefase is zowel voor biologisch als
radiologisch/nucleair veel kennis ten aanzien van security aanwezig
binnen het RIVM. Kennis op het gebied van biologisch is voornamelijk
geconcentreerd bij Bureau Biosecurity. Het bureau is ondergebracht bij
Centrum Veiligheid (VLH) en deelt kennis en informatie over biosecurity
en vergroot bewustwording rondom biosecurity, om de kans op misbruik
van risicovolle ziekteverwekkers, kennis en technologieën te verkleinen.
Binnen het centrum VLH is er veel kennis op het gebied van
radiologisch/nucleair, die zich onder andere uit in het ondersteunen en
adviseren van Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
(ANVS), die toezicht houdt op de veiligheid van nucleaire installaties. Op
het gebied van chemisch is er een minder goede dekking qua security,
maar met name bij het centrum VLH en VSP, waar ook Bureau REACH
onder valt, is kennis op diverse vlakken in het veilig omgaan met
chemische stoffen. Binnen het centrum VSP is specifieke kennis aanwezig
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over mogelijke gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan chemische stoffen
bij rampen, inclusief het opstellen van stofinformatiedocumenten voor
GAGS’en en AGS’en, die gericht zijn op de warme fase van incidenten.
Deze kennis op safety-gebied is ook indirect toepasbaar voor security. Op
het gebied van explosieven is er weinig tot geen dekking in nagenoeg alle
fasen van de veiligheidsketen aanwezig. De expertise die er is, is
voornamelijk geconcentreerd bij centrum VLH.
3.2.3

Preparatiefase
In de preparatiefase gaat het voornamelijk om kennis op het gebied van
opleiding, training en oefening. Ook is te zien dat er een goede dekking is
op het gebied van biologisch en radiologisch/nucleair (zie Figuur 6).
Expertise ten aanzien van detectie en methodiek is bijvoorbeeld aanwezig
bij centrum Z&O en IDS, waar detectiemethodieken worden ontwikkeld en
getest voor het detecteren van (hoog-risico) pathogenen en toxinen in
complexe matrices (milieu, voedsel, poeders en humane monsters).
Centrum VLH heeft voor de component radiologisch/nucleair een
radiologisch laboratorium en goed uitgeruste meetwagens voor het
nemen van monsters en het uitvoeren van metingen in het veld. Het
RIVM heeft op alle vlakken van preparatiefase-kennis op het gebied van
radiologisch/nucleair. De stralingsongevalorganisatie traint en oefent
regelmatig in klein en groot verband om tijdens een kernongeval inzicht
te kunnen geven in de risico's voor de mens via directe en indirecte
(voedsel)blootstelling aan radiologische stoffen.

3.2.4

Respons
Voor de responsfase is er een goede dekking op zowel biologisch,
chemisch als radiologisch/nucleair (zie Figuur 6). De Milieuongevallendienst 16 (MOD) van het RIVM kan bij een incident met
chemische of biologische stof gealarmeerd worden. De MOD ondersteunt
de brandweer en lokale hulpverleners door het doen van risicoschattingen
van de effecten op de gezondheid en het milieu. Dit wordt gedaan door
het meten van gevaarlijke stoffen in lucht, bodem en water en het doen
van verspreidingsberekeningen. De MOD beschikt over geavanceerde
meetapparatuur waarmee ter plekke metingen kunnen worden gedaan.
Een team van deskundigen is beschikbaar op het gebied van
monstername, metingen en analyses, verspreidingsberekeningen en
toxicologie. De expertise van de MOD is 24 uur per dag beschikbaar. Ook
het Centrum Infectieziektebestrijding speelt een grote rol bij het beperken
van al dan niet bewuste verspreiding van micro-organismen.
Het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk 17 (RGEN) is
een netwerk van organisaties die rapporteren en adviseren over de
radiologische en gezondheidskundige consequenties van (dreigende)
stralingsincidenten of kernongevallen. Het RIVM coördineert het RGEN
en brengt zelf ook expertise in (het radiologisch beeld). Het
geïntegreerde beeld van het RGEN wordt door de voorzitter gedeeld met
het Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn). Het CETsn stelt een
advies op voor het bevoegd gezag. Het advies bevat een voorstel voor
passende beschermingsmaatregelen.
Bij een incident waarbij (mogelijk) straling vrijkomt, maakt het RGEN
een inschatting van de vrijgekomen straling en prognose van de te
16
17

https://www.rivm.nl/ongevallen-en-rampen/milieuongevallen
https://www.rivm.nl/straling-en-radioactiviteit/stralingsincidenten-en-kernongevallen/taken-van-het-rivm
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verwachten verspreiding en blootstelling. Hiervoor heeft het RGEN
beschikking over geavanceerde verspreidingsmodellen, meerdere
meetwagens en meetnetten voor bijvoorbeeld straling in voedsel en
gammastraling in het milieu. Aan de hand van evaluatie van beschikbare
gegevens rapporteert het RGEN over overschrijding van
interventieniveaus en over mogelijke beschermende maatregelen.
3.2.5

Nazorgfase
Nazorg omvat alle activiteiten die dienen om terug te keren naar de
normale gang van zaken. Voor zowel biologisch, chemisch als
radiologisch/nucleair is er een gedeeltelijke tot goede dekking (zie
Figuur 6). Het centrum Gezondheid en Milieu18 (VLH) adviseert en
ondersteunt de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
(GGD) en andere overheden bij hun taken op het gebied van medische
milieukunde en gezondheidsonderzoek bij rampen. Het centrum is daarbij
voor het ministerie van VWS 24/7 bereikbaar voor vragen van Regio en
Rijk over nazorgondersteuning, inclusief gezondheidsonderzoek en
ondersteuning bij de psychosociale hulpverlening.

Figuur 7 Overzicht pro-actie- en preventiekennis RIVM op het gebied van security
(links) en safety (rechts). Groen = goede dekking; Oranje = gedeeltelijke
dekking; Geel = weinig dekking; Rood = geen dekking

Uit de interne analyse blijkt dat het RIVM in alle fasen van de
veiligheidsketen op het gebied van safety kennis en expertise bezit van
chemisch, biologisch en radiologisch/nucleair. Dit geldt eveneens voor
security-kennis, hoewel dit voor chemisch op een aantal vlakken een
mindere dekking betreft dan voor safety-kennis. De dekking voor
explosieven is met uitzondering van de adviesfunctie in de pro-actie- en
preventiefase, voor zowel safety als security, gedeeltelijk tot geen
18

https://www.rivm.nl/ongevallen-en-rampen/nazorg
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expertise. In Figuur 7 is dit overzichtelijk weergegeven voor safety en
security in de pro-actie- en preventiefase. Security-kennis richt zich
immers meer op het voorkomen van incidenten, de zogenoemde koude
fase.
3.2.6

Externe veldverkenning
Vervolgens is door middel van een netwerkonderzoek een gelimiteerde
analyse uitgevoerd van het nationale CBRNe-veld. Met een deel hiervan
wordt al samengewerkt of is het RIVM in het proces om samenwerking te
intensiveren. Zoals eerder toegelicht is in deze analyse gefocust op de
pro-actie- en preventiefase ten aanzien van security-kennis. In Tabel
Annex 8 is per geïdentificeerde partner ook weergegeven welke specifieke
kennis aanwezig is. In het overzicht worden met name overheidspartijen
genoemd, zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV), Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Nationaal
Vergiftigingen en Informatiecentrum (NVIC), Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Veiligheidsregio’s, Landelijke
Politie (inclusief CENTREX), maar ook TNO, Reactor Instituut Delft en
Wageningen Food Safety Research (WFSR). Voor biologisch is uitgelicht
dat ook kennis gehaald kan worden uit buurlanden waar bijvoorbeeld
hoog-risico-laboratoria gevestigd zijn.

3.2.7

Integratie van kennis
Met de resultaten uit zowel de interne als de externe verkenning is een
goed overzicht verkregen van de CBRNe-expertise van het RIVM en
andere relevante partijen waar eventueel bij het RIVM ontbrekende
expertise wel aanwezig is. Door beide verkenningen als het ware over
elkaar heen te leggen, komt een beeld naar voren dat bij het RIVM
grotendeels alle safety- en security-kennis in alle fasen van de
veiligheidsketen aanwezig is, maar ook dat het RIVM relevante partners
in het vizier heeft waar ontbrekende of aanvullende kennis gehaald kan
worden. Er is veel behoefte aan het delen van kennis en er is in het
verleden geconstateerd dat deze kennis vaak versnipperd aanwezig is,
zoals blijkt uit het recente rapport van HCSS, ‘Beschouwingen over de
Kennisinfrastructuur Chemische en Biologische Veiligheid Nederland’ 19.
Kortom, met het in dit rapport geïdentificeerde netwerk kan het RIVM
als relevante netwerkspeler in het veld opereren. Een meerwaarde voor
de oprichting van een Bureau CBRNe binnen het RIVM is dan ook als
resultaat van deze exercitie goed te verdedigen. Diverse partijen kunnen
daarmee gebruikmaken van CBRNe-kennis en -netwerk van het RIVM.
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de verschillende
ministeries, (academische) ziekenhuizen, universiteiten, GGD’en,
veiligheidsregio’s, NVWA, WFSR en KWR-drinkwater.
In 2021 is het ‘Tactisch Overleg Kennis’ in het leven geroepen, dat valt
onder de werkgroep CBRN-aanslagmiddelen, en bestaat uit
vertegenwoordigers van onder andere het RIVM, Douane-laboratorium,
NFI, TNO, BuZa, Defensie (DEC-CBRN), UCP en GAGS-platform. Het
overleg wordt voorgezeten door het RIVM. Doel van dit ‘TO’-kennis is
om aanwezige hiaten en overlap binnen de CBRN-kennisbasis te
identificeren, te duiden en vervolgstappen aan te dragen om de situatie
te verbeteren. Met het vormen van deze structuur is duidelijk dat er
https://hcss.nl/report/beschouwingen-over-de-kennisinfrastructuur-chemische-en-biologische-veiligheidnederland/

19
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behoefte is aan het verbinden van CBRN-kennis, waarmee de vraag of
er in het veld behoefte is aan een Bureau CBRNe achterhaald is. Een
inventarisatie om te bezien of een oprichting van een Bureau CBRNe
door het veld als meerwaarde wordt gezien, is daarom niet meer
uitgevoerd. Het ‘Tactisch Overleg Kennis’ kan derhalve gezien worden
als zijnde praktische invulling van Bureau CBRNe.
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4

Gezamenlijke conclusies

Vanuit zowel het project ENViSAGE als het project Verkenning Bureau
CBRNe kan geconcludeerd worden dat het RIVM veel expertise heeft op
het gebied van CBRN. Deze expertise ligt voornamelijk in het safetydomein, maar zou tevens verbonden en ingezet kunnen worden voor
versterking van het security-domein. De twee projecten hebben
inzichtelijk gemaakt welke CBRNe-kennis het RIVM in huis heeft en waar
deze is ondergebracht en welke CBRNO-signaleringsactiviteiten er
momenteel binnen en buiten het RIVM plaatsvinden. De projecten
hebben het bewustzijn en de aandacht voor CBRN-kennis en -signalering
vergroot bij een diversiteit aan stakeholders. Het RIVM heeft zich beter
kunnen positioneren in de Nederlandse ‘CBRN community’ en een
overzicht verworven van alle partijen betrokken bij CBRNO-signalering.
De huidige kennis- en expertisebasis van zowel het RIVM als onze
partners is verstevigd door kennis en signalen te delen en beschikbaar
te stellen. De Nationale CBRNe expertise en signaleringgids 2021 maakt
inzichtelijk welke CBRNe-expertise het RIVM in huis heeft en welke
CBRNO-signaleringsactiviteiten er in Nederland plaatsvinden. De
Nationale CBRNe expertise en signaleringgids 2021 is beschikbaar op
www.rivm.nl/documenten/nationale-cbrne-expertise-signaleringsgids2021.
4.1

CBRNO-signalering in Nederland
In Nederland vinden momenteel binnen en buiten het RIVM vele CBRNOsignaleringsactiviteiten plaats. Het RIVM, de NWVA en het ministerie van
VWS zijn in hoge mate betrokken bij de signaleringsactiviteiten. Er wordt
een grote verscheidenheid aan bronnen en expertise gebruikt om signalen
op te pikken en te duiden; slechts weinig bronnen worden dubbel
geraadpleegd. Binnen het safety-domein worden geen grote thema’s
gemist, de meeste signaleringsactiviteiten hebben een gemiddelde of
hoge mate van grondigheid. Het signaleringsnetwerk kan versterkt
worden door onder andere meer verbinding tussen signaleringsstructuren
en het bundelen van signalen. Tevens zou signalering versterkt kunnen
worden door betere routing en duidelijker eigenaarschap van een signaal.
Het beeld over signalering in het security-domein is dat onvoldoende
gesignaleerd wordt op het gebied van non-proliferatie en door
inlichtingendiensten. Mogelijk is dit beeld onvolledig en ontstaan door het
beperkt delen van informatie en signalen in verband met een hoge mate
van vertrouwelijkheid. Vanuit zowel het safety- als het security-domein
klinken geluiden over de urgentie van een betere CBRN-securitysignalering door verbinding tussen het safety- en security-domein. Door
middel van een pilot is gehoor gegeven aan deze urgentie, die in 2022 zal
worden uitgevoerd. De ontwikkelde kaarten en gids zijn inmiddels door
meerdere partijen binnen en buiten het RIVM als zeer inzichtelijk ervaren
en gebruikt als basis voor nieuwe initiatieven.

4.2

Inventarisatie CBRNe-kennis RIVM
Binnen het RIVM is veel expertise aanwezig ten aanzien van CBRNesafety, waarbij de safety-kennis ook direct verband houdt met securityaspecten. De safety-aspecten kunnen immers worden ingezet voor
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versterking van het security-domein. De focus van de inventarisatie van
CBRNe-kennis in Nederland ligt op security in de fase van pro-actie en
preventie. Dit aangezien pro-actie en preventie gaat om het voorkomen
van misbruik. Door de aanwezigheid van Bureau Biosecurity binnen het
RIVM is er nagenoeg volledige expertise op het gebied van biologische
security aanwezig. Bureau Biosecurity richt zich met name op de proactie en preventiefase, terwijl voor de preparatie- en responsfase veel
expertise aanwezig is bij de Milieu-ongevallendienst (MOD), maar ook bij
de centra LCI, Z&O en IDS. Op het gebied van chemische veiligheid is
voornamelijk expertise in het safety-domein aanwezig, dat de basis
vormt voor security-aspecten. Met name centrum VSP heeft hierover
veel kennis in huis. Radiologisch en nucleair ligt de kennis op het gebied
van safety en security met name in het centrum VLH. Het RIVM beschikt
over veel radiologische en nucleaire kennis, samen met de ANVS
(Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming). Met betrekking
tot explosieven is de kennis binnen het RIVM ten aanzien van security
vrijwel afwezig, terwijl er beperkte kennis van safety is.
4.3

Verkenning oprichting Bureau CBRNe
Met het vormen van het ‘Tactisch Overleg Kennis’ is duidelijk dat er
behoefte is aan CBRNe-kennis, waarmee de vraag of het veld behoefte
heeft aan een Bureau CBRNe achterhaald is. Een inventarisatie om te
bezien of een oprichting van een Bureau CBRNe door het veld als
meerwaarde wordt gezien, is daarom niet meer uitgevoerd. Het ‘Tactisch
Overleg Kennis’ kan derhalve gezien worden als zijnde Bureau CBRNe.
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5

Disclaimer

Ondanks dat de producten in deze projecten met zorg zijn samengesteld,
zijn de producten niet uitputtend en de inhoud is onderhevig aan
wijzigingen. Informatie over enkele signaleringsactiviteiten en expertise
ontbreken en in de tijd kunnen activiteiten en de aanwezigheid van kennis
zijn veranderd. Daarnaast zijn signaleringsnetwerken uit het domein
security ondervertegenwoordigd, gezien de vertrouwelijke aard van deze
signalering. Om onduidelijkheid over begrippen te voorkomen, is aan het
eind van dit document een definitielijst met de gebruikte begrippen
bijgevoegd.
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Definitielijst

CBRNe
Chemische, biologische, radiologische, nucleaire en explosieve stoffen
CBRNO
Chemische, biologische, radiologische, nucleaire stoffen en overige
potentiële risico’s
cGM
Het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) van het RIVM ondersteunt
GGD’en op het gebied van milieu en gezondheid. Hierdoor worden de
GGD’en goed in positie gebracht bij onder andere calamiteiten en trage
crises om de burger en gemeenten te voorzien van informatie en
handelingsperspectieven. Via de GGD’en komen bij cGM signalen
binnen. Hierbij gaat het onder andere om meldingen die gedaan worden
bij GGD’en, signalen van maatschappelijke onrust, en signalen vanuit
omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.
Evaluatie
Het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde
de waarde van een proces te bepalen en waar nodig te verbeteren
Grondigheid
Mate van uitvoerigheid gebaseerd op vooraf gestelde criteria
Melding
Een binnenkomend bericht (kennisgeving) over een gebeurtenis,
geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit
MOD-VWS-liaison
Vanuit cGM is er één piketdienst: de MOD-VWS-liaison. De MOD-VWSliaison vormt de link tussen het RIVM en VWS tijdens een incident. VWS
kan de liaison inschakelen bij vragen over nazorg, chemische incidenten
en nucleaire incidenten. De MOD-VWS-liaison heeft ook een rol in het
doorgeven en ontvangen van meldingen over mogelijke
grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen van chemische,
ecologische of biologische (niet infectieuze) aard, via de Early Warning
and Response System (EWRS) van de EU.
Nazorg
Normale gang van zaken herstellen
Preparatie
Planning & opleiding, trainen, oefenen (OTO)
Pro-actie & Preventie
Structureel voorkómen van risicovolle situaties en risico-reducerende
maatregelen
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Respons
Respons is de daadwerkelijke bestrijding van rampen en crises.
Responsmaatregelen hebben tot doel de onveilige situatie te beëindigen
en de schade zoveel mogelijk te beperken. In de producten wordt
gedoeld op de secundaire respons in de zin van incidentstabilisatie en beheersing.
Safety
Het beschermen van mens en milieu tegen schadelijke factoren
Security
Het beveiligen van risicovolle factoren en kennis/informatie tegen
kwaadwillenden
Signalering
Het identificeren van nieuwe risico’s, waaronder een nieuw gevaar of
een verhoogd risico of blootstelling aan een bekend gevaar
Vroegsignalering
Het inschatten van opkomende trends of ontwikkelingen die in de
toekomst mogelijk zouden kunnen leiden tot nieuwe risico’s
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Afkortingen

AGS
AIVD
ANV
ANVS

Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Analisten Netwerk Nationale Veiligheid
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming
BDS
Bom Data Systems
BNITM
Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin
CBRN
Chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair
CBRNe
Chemische, biologische, radiologische, nucleaire en
explosieve stoffen
CBRNO
Chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair van
aard en overige signalen
CET-md
Crisis Expert Team milieu en drinkwater
CETsn
Crisis Expert Team straling en nucleair
cGM
RIVM Centrum Gezondheid en Milieu
DMG
RIVM Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid
EODD
Explosieven Opruimingsdienst Defensie
EPI
RIVM Centrum Epidemiologie en Surveillance van
Infectieziekten
EU
Europese Unie
FCC
Finance Planning and Control
GAGS
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GGD GHOR
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst: Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GZB
RIVM Centrum Gezondheidsbescherming
IDS
RIVM Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek
en laboratorium Surveillance
IFV
Instituut Fysieke Veiligheid
IGJ
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IHR
International Health Regulations
Issuemanagement Issuemanagement vanuit Communicatie en
vanuit C&D
Documentaire Informatievoorziening RIVM
KCR2
Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk
KIR nano
Kennis en informatiepunt risico’s Nanotechnologie
KNMI
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
LAMS
Landelijke Afstemming Meetstrategie
Stralingsongevallen
LLN-ta
Landelijk Laboratorium Netwerk-terreuraanslagen
LCI
RIVM Centrum Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding
MIL
RIVM Centrum Milieukwaliteit
MOD
Milieu-ongevallendienst
MIVD
Militaire inlichtingen en veiligheid
NVIC
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
NCTV
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid
NERCs
New and Emerging Risks of Chemicals
NFI
Nederlands Forensisch Instituut
NVWA
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
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OTO
PFAS
REACH
RGEN
RIVM
RKI
RWS
SIGNAAL
SO-VC
SO-VM
SO-ZI/AMR
SO
SPR
TNO
VNCI
VLH
VTV
VPZ
VSP
VWS
WFSR
Z&O
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Opleiding, trainen, oefenen
Poly- en perfluoralkylstoffen
Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van
Chemische stoffen
Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise
Netwerk
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Robert Koch Institute
Rijkswaterstaat
Signalering Nieuwe Arbeid-gerelateerde
Aandoeningen Loket
Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Chemie
Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Microbiologie
Signaleringsoverleg Zorginfecties en AMR
Signaleringsoverleg
Strategisch Programma RIVM
Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Koninklijke Vereniging van de Nederlandse
Chemische Industrie
RIVM Centrum Veiligheid
Volksgezondheid Toekomst Verkenning
RIVM Centrum Voeding, Preventie en Zorg
RIVM Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wageningen Food Safety Research
RIVM Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie

RIVM-rapport 2022-0018

Annex 1 Overzicht signaleringsoverleggen in Nederland

Overzicht van signaleringsoverleggen in Nederland, inclusief het soort signalen dat ieder signaleringsoverleg signaleert

Signaleringsoverleg
Analisten Netwerk Nationale Veiligheid
(ANV)

Signaleert
CBRNO

Commissie signalering gezondheid en
milieu van de Gezondheidsraad
Defensie (Operationele Commando
Commando’s en Bestuursstaf)
DG Milieu & Veiligheid beleidsdirecties
DMG Signalering Milieu, Gezondheid en
Veiligheid

CBRNO

Douanelab

CBRN

Early Warning-platform Rijkslabraad

CO

Milieu Veiligheidssignalen op beleidsniveau
Fysisch/Chemische signalen, biologische agentia,
milieugezondheidsrisico's, gezondheidseffect,
ongerustheid
Zaken die bemonsterd en onderzocht worden in
het Lab
Mogelijke risico’s (nieuwe) chemische stoffen

GGD GHOR Nederland, Vakgroep Milieu
en Gezondheid
Kennis en informatiepunt risico’s
Nanotechnologie (KIR-nano)
KWR Water
KWR Watertelefoon

CRNO

Milieugezondheidsrisico’s

CO

NCTV Werkgroep CBRNe
New and Emerging Risks of Chemicals
at VSP (NERCs VSP)

CBRN
C

Risico’s van nanotechnologie met een hoge mate
van beleidsrelevantie
Waterkwaliteit en kwantiteit
Acute vragen en calamiteiten met betrekking tot
milieu en/of drinkwater
Chemische, biologische en radiologische aard
Chemische stoffen (werker, milieu, consument)

CBRNO
CBRNO
CBRNO

CB
CB

Signalen
Op het gebied van ecologie, demografischmaatschappelijk, internationale economie,
internationale politiek en informatietechnologie
Wetenschappelijke ontwikkelingen betreffende
gezondheid en leefomgeving
CBRN-dreiging
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RIVM/extern
RIVM
Extern
Extern
RIVM
RIVM
Extern
RIVM
betrokken
Extern
RIVM
Extern
Extern
RIVM
RIVM
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Signaleringsoverleg
Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum (NVIC)
Signaleringsoverleg NVWA
Consumentenproducten (Non food)
PS DRINK

Signaleert
CRN

Signalen
Acute vergiftigingen

CO

RIVM
betrokken
RIVM

Radiologisch en Gezondheidskundig
Expertise Netwerk (RGEN)
RWS Maas- en Rijn-alarm
Signalering Nieuwe Arbeidgerelateerde
Aandoeningen Loket (SIGNAAL)
Signalering Moderne Biotechnologie

RN

Stof-gerelateerde nieuwe kennis over
schadelijkheid en maatschappelijke ongerustheid
Chemische of microbiologische contaminanten in
drinkwater
Ioniserende straling

Extern
Extern

Signaleringsoverleg infectieziekten
Signaleringsoverleg NVWA

B
CBRNO

Signaleringsoverleg Voedselveiligheid
Chemie (SO-VC)
Signaleringsoverleg Voedselveiligheid
Microbiologie (SO-VM)
Signaleringsoverleg Zorginfecties en
AMR (SO-ZI/AMR)
Signaleringsoverleg zoönosen

C

Calamiteuze verontreinigingen rivieren
Beroepsziekten en vermoedens over nieuwe
arbeid-gerelateerde aandoeningen
Nieuwe ontwikkelingen in de moderne biotechnologie c.q. synthetische biologie
Grote en kleine epidemieën van infectieziekten
Breed terrein (bijv. dierverwaarlozing, voedselvergiftiging, onveilige speeltoestellen en illegale
import van hout)
Chemische voedselveiligheid

B

Microbiële voedselveiligheid

RIVM

B

Zorginfecties en AMR-resistentie

RIVM

B

Volksgezondheid Toekomst Verkenning
(VTV)
Werkgroep aanpak opkomende stoffen

CBRNO

(mogelijk) Zoönotische aard afkomstig uit
verschillende sectoren en dierreservoirs
Belangrijke toekomstige maatschappelijke
opgaven
Opkomende chemische stoffen in water

Signalering bij WFSR

CBRN
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Annex 2 Grondigheidsmatrix en grondigheid per thema

Tabel 1 Grondigheidsmatrix van alle in kaart gebrachte Nederlandse signaleringsoverleggen. De criteria voor het toekennen van een score
zijn weergegeven in Figuur A1.

Signaleringsoverleg

Systematische en
objectieve Bronraadpleging

S1 Criteria voor
signaal

S2 Procedure voor
duiding

S3 Output wordt
doorgezet

S4

Total
score

Geformaliseerde
4
procedure: longlist
naar shortlist door
experts
Niet duidelijk
3
geformaliseerd. Experts
komen eens in de
zoveel tijd bij elkaar.

Output wordt
aangeboden aan
relevante partijen
(NCTV).
Output wordt
aangeboden aan
ministeries.

5

18

4

14

4

Elke operationeel
commando heeft zijn
eigen
inlichtingenprocessen.

Er worden tijdig
tegenmaatregelen
genomen.

5

16

3

Niet geformaliseerd:
2
bespreking in MT, leden
doen de duiding.

Output wordt intern
doorgezet

5

12

5

Niet geformaliseerd:
leden doen de duiding
en 2x per jaar
klankbordgroep.

Output wordt
gepubliceerd op de
website.

3

15

Analisten Netwerk
Literatuurscan
Nationale Veiligheid
(ANV)

5

Vak-gerelateerde
4
criteria en ruimte voor
interpretatie

Commissie
signalering
gezondheid en
milieu van de
Gezondheidsraad
Defensie
(Operationele
Commando
Commando’s en
Bestuursstaf)
DG Milieu &
Veiligheid
beleidsdirecties

Expert-input via eigen
netwerk

2

Duidelijk gestelde
vakinhoudelijke
criteria

5

Input van experts en
niet-systematische
feitelijke
bronraadpleging.

3

Duidelijk gesteld,
ruimte voor
interpretatie

Expertbevraging

2

DMG Signalering
Milieu, Gezondheid
en Veiligheid

Scannen nieuwsbrieven
door experts en
systematische
literatuurscan

4

Beperkt:
Onderwerpen m.b.t.
strategische reflectie
op gezondheid- en
milieu-vraagstukken
Vak-gerelateerde
duidelijk gestelde
criteria

Pagina 49 van 70

4

3

RIVM-rapport 2022-0018

Signaleringsoverleg

Systematische en
objectieve Bronraadpleging

S1 Criteria voor
signaal

S2 Procedure voor
duiding

Douanelab

Nee, alles wat
binnenkomt

1

Nee

1

Early Warningplatform
Rijkslabraad

Laboratorium-data,
strafrechtelijke zaken,
expert input

4

Beperkt: in de context 3
van technologische en
maatschappelijke
ontwikkelingen

Nog in ontwikkeling

1

GGD GHOR
Nederland,
Vakgroep Milieu en
Gezondheid

MGK Osiris systeem +
rapportage &
gezondheidsmonitor,
maar ook
onsystematische expert
input & media
Grotendeels (alerts
komen binnen bij zelfde
personen en expertinput)

4

Nee

1

Nee

4

4

Input van experts en
analytische gegevens

4

Vak-gerelateerde
criteria: bijdrage
verbeteren
risicobeoordeling,
beleidsrelevantie en
nieuwswaardigheid.
Een overschrijding
van de
signaleringswaarden
in de chemische
analyses en biomonitoren

5

Kennis en
informatiepunt
risico’s
Nanotechnologie
(KIR-nano)
KWR Water

Pagina 50 van 70

S3 Output wordt
doorgezet

S4

Total
score

Output wordt 1-2 keer 5
per jaar gerapporteerd
aan de
dopingauthoriteit.
Er wordt periodiek
5
gerapporteerd aan de
Rijkslabraad en ad hoc
aan relevante partijen.

10

1

Output wordt
doorgezet, maar dit is
niet geformaliseerd.

4

10

Procedure is
geformaliseerd en
duiding gaat via een
vastgesteld plan.

5

Output wordt
gerapporteerd aan
beleidsmakers en
wordt deels openbaar
gemaakt.

5

18

Afhankelijk van de
melding wordt extra
monitoring ingezet of
kan de inname van
drinkwaterbedrijven
tijdelijk gestopt
worden.

3

Signalen worden
doorgestuurd aan
belanghebbenden. Die
beoordelen op grond
van de informatie
welke acties er
ondernomen moeten
worden.

5

17

Bemonsteren en
3
onderzoeken in het lab.

13
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Signaleringsoverleg

Systematische en
objectieve Bronraadpleging

S1 Criteria voor
signaal

S2 Procedure voor
duiding

Acute vragen vergen
3
directe actie. Dit kan
een vraag zijn die
binnen 1 uur
beantwoord moet
worden, maar kan ook
betekenen dat er een
onderzoek (van
weken) gestart wordt.
Beperkt: dreiging van 3
CBRN-aanslagen

S3 Output wordt
doorgezet

S4

Total
score

2

5

14

Procedure is
5
geformaliseerd en
duiding gaat via een
risicoinschattingsmatrix.
Geformaliseerde
4
procedure: duiding
gaat in stappen via
leden en internationale
contacten en informatie
uit een database.

Er wordt drie5
maandelijks
gerapporteerd en soms
ad hoc.

15

Output wordt verwerkt 5
in een database en
wordt teruggekoppeld
naar de
opdrachtgever.

18

Output wordt
gerapporteerd aan
verantwoordelijke
instanties.
Vervolgacties zijn
afhankelijk per signaal
en output wordt intern
terug-gekoppeld.

5

20

4

11

KWR Watertelefoon Input van experts en
analytische gegevens

4

NCTV Werkgroep
CBRNe

Expert-input

2

New and Emerging
Risks of Chemicals
at VSP (NERCs
VSP)

Input Obvibase &
andere overleggen,
literatuur search,
expert-input

4

Vak-gerelateerde
duidelijk gestelde
criteria

5

Nationaal
Vergiftigingen
Informatie
Centrum (NVIC)
Signaleringsoverleg
NVWA
Consumentenprodu
cten (Non food)

Trends in het NVIC
informatiesysteem

5

5

Duidelijke procedure
met follow-up en
correcties

5

Expert-input, Input uit
ander overleg &
mediabronnen

3

Duidelijk gestelde
criteria: toename
trend of ernstige
casus
Geen criteria, wel zijn
er punten ter
overweging.

2

Niet geformaliseerd: er
zijn wel richtlijnen.

2
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WhatsApp-groep met
daarin een team van
KWR-specialisten

De uitkomsten worden
z.s.m. gedeeld met de
opdrachtgever.
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Signaleringsoverleg

Systematische en
objectieve Bronraadpleging

S1 Criteria voor
signaal

S2 Procedure voor
duiding

PS DRINK

Tekstmining van
wetenschappelijke
artikelen

5

Duidelijke criteria
gesteld: contaminant
voor het eerst op
bepaalde plaats of in
bepaalde matrix.

5

Procedure is
4
geformaliseerd: na
tekstmining vindt
handmatige prioritering
plaats.

Radiologisch en
Meetnetten &
Gezondheidskundig detectiepoorten en
Expertise Netwerk expert-input
(RGEN)

5

Duidelijk gestelde
criteria: boven
grenswaarde

5

Geformaliseerde
procedure: alarmen
worden beoordeeld en
geduid en eventueel
doorgezet naar
beslissingsbevoegd
gezag.

RWS Maas- en Rijn
alarm

5

Vooraf ingestelde
alarmwaarde

5

Signalering Nieuwe Meldingen uit het veld
Arbeid(expert) en raadpleging
literatuur
gerelateerde
Aandoeningen
Loket (SIGNAAL)

3

Signalering
Moderne
Biotechnologie

5

Vak-gerelateerde
4
criteria: combinatie
van
gezondheidsklachten,
blootstelling en
werksituatie
Geen criteria, wel
2
moet het passen
binnen ontwikkelingen
biotechnologie.

Meldingen van
alarmsysteem

Literatuurscan
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S3 Output wordt
doorgezet

S4

Total
score

Output wordt gedeeld
met relevante
stakeholders.

5

19

4

Output wordt
doorgezet en actie
ondernomen (eg.
waarschuwing,
inbeslagname, boete,
enz.).

5

19

Duidelijke procedure
met duidelijke
beschrijving van taken
en proces.
Procedure is
geformaliseerd en
duiding gaat via een
vastgesteld plan.

5

Alarmering van
doelgroep via infranet

5

20

5

Output wordt
4
gepubliceerd of binnen
netwerk besproken en
is input voor VSP
NERCs.

16

Niet geformaliseerd,
experts doen duiding.

2

Output gaat naar
IenW.

13

4
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Signaleringsoverleg

Systematische en
objectieve Bronraadpleging

S1 Criteria voor
signaal

S2 Procedure voor
duiding

S3 Output wordt
doorgezet

S4

Total
score

Signaleringsoverleg
infectieziekten

Gebaseerd op feitelijke
bronnen en
systematische expert
judgement

4

Vak-gerelateerde
duidelijk gestelde
criteria

5

Procedure is
geformaliseerd en
duiding gaat via een
vastgesteld plan.

5

Wekelijkse en
maandelijkse
rapportages aan
relevante partijen

5

19

Signaleringsoverleg NVWA

Alles wat binnenkomt*

3

Ja, er zijn
afwegingskaders die
vakspecialisten
toepassen, maar
hiervan kan worden
afgeweken.

4

Geformaliseerd: in
meldkamer beoordeeld
op compleetheid,
helderheid en in welk
inhoudelijk domein
behandeling nodig is.

4

Vervolgacties zijn
afhankelijk van
melding: doorzetten,
registratie in het
systeem en
terugkoppeling naar
melder.

4

15

Signaleringsoverleg
Voedselveiligheid
Chemie (SO-VC)

Input van experts en
niet-systematische
feitelijke
bronraadpleging

3

Vak-gerelateerde
duidelijk gestelde
criteria

5

Procedure is
geformaliseerd en
duiding gaat via een
vastgesteld plan.

5

Output wordt
gerapporteerd aan
VWS en NVWA.

5

18

Signaleringsoverleg
Voedselveiligheid
Microbiologie (SOVM)
Signaleringsoverleg
Zorginfecties en
AMR (SO-ZI/AMR)

Input van experts en
niet-systematische
feitelijke
bronraadpleging

3

Vak-gerelateerde
duidelijk gestelde
criteria

5

Procedure is
geformaliseerd en
duiding gaat via een
vastgesteld plan.

5

5

18

Uitbraak gesignaleerd
door expert en
raadpleging database
NVMM.

4

Vak-gerelateerde
4
criteria: uitbraken die
toegankelijkheid zorg
negatief beïnvloeden
of waarbij transmissie
blijft bestaan

Geformaliseerd:
bespreken nieuwe en
lopende meldingen en
beoordeling mogelijke
consequenties en
classificatie fasen

4

Output wordt
gerapporteerd aan
VWS en NVWA,
jaarlijks openbaar
rapport.
Ja, input voor SO
infectieziekten

5

17
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Signaleringsoverleg

Systematische en
objectieve Bronraadpleging

S1 Criteria voor
signaal

S2 Procedure voor
duiding

S3 Output wordt
doorgezet

S4

Total
score

Signaleringsoverleg zoönosen

Expert-input, bron
raadpleging (zowel
systematisch als
onsystematisch)

3

Geen criteria, om
zeker te zijn geen
signaal te missen

2

Er zijn criteria op basis
waarvan er iets met
een signaal gedaan
moet worden. Duiding
wordt gedaan door
expert, maar is nog
niet geformaliseerd.
Eventueel aparte risk
assessment mogelijk.

4

Output wordt
gerapporteerd aan
relevante partijen en
gepubliceerd in
tijdschrift voor
diergenees-kunde.

5

14

Volksgezondheid
Toekomst
Verkenning (VTV)

Thema's worden door
experts bepaald, maar
dit wordt op
wetenschappelijke
bronnen gebaseerd.
Niet geformaliseerd

3

Beperkt: relevantie en 3
onzekerheid

Geformaliseerde
procedure: longlist
naar shortlist door
experts

4

Output wordt
gerapporteerd aan
VWS voor
beleidsvoering.

5

15

1

Geen criteria, wel
punten waarop
afgewogen kan
worden

2

Procedure is
geformaliseerd, maar
niet uitgebreid
beschreven.

4

5

12

Nog niet gedefinieerd

1

Via samenkomsten en
5
mail en app worden
signalen besproken.
Bij een crisis bestaat er
een crisisdraaiboek.

Rapporten worden
openbaar gemaakt op
de website.
Oplegmemo’s gaan
naar geadresseerden.
Output wordt gedeeld
met relevante
doelgroepen en
kunnen indien nodig
worden doorgezet.

5

13

Werkgroep aanpak
opkomende stoffen

Signalering bij
WFSR

Experts leveren input,
2
geen formele afspraken.
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Tabel 2 Overzicht van criteria voor de toekenning van een score voor grondigheid van een signaleringsoverleg, waarbij 1 de laagste en 5
de hoogste score is

Systematische en objectieve Bronraadpleging
1. Niet geformaliseerd
2. Expert input/bevraging
3. Input van experts en niet-systematische feitelijke bronraadpleging
4. Input van experts en systematische feitelijke bronraadpleging
5. Systematische feitelijke bronraadpleging (eg. Tekstmining, vaste literatuurscan of meldingen van
informatiesystemen)
Criteria voor signaal
1. Geen criteria of nog niet gedefinieerd
2. Geen criteria, wel punten waarop afgewogen kan worden
3. Beperkte, algemene criteria (eg. Nieuwswaardig of relevant)
4. Vakgerelateerde criteria met ruimte voor interpretatie
5. Vakgerelateerde duidelijk gestelde criteria
Procedure voor duiding
1. Nog niet bekend
2. Procedure is niet geformaliseerd, maar experts doen de duiding
3. Procedure is niet geformaliseerd, maar mogelijke methodes voor duiding worden genoemd
4. Procedure is geformaliseerd, maar niet uitgebreid omschreven
5. Procedure is geformaliseerd en duiding gaat via een vastgesteld plan
Output wordt doorgezet
1. Nog niet bekend
2. Output wordt alleen intern terug gekoppeld en niet doorgezet naar relevante partijen
3. Output wordt openbaar gemaakt, maar niet direct gerapporteerd aan relevante partijen
4. Rapportage aan relevante partijen (eg. beleidsmakers), maar niet geformaliseerd
5. Rapportage aan relevante partijen (eg. beleidsmakers) is geformaliseerd
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Tabel 3 Grondigheid van signaleringsactiviteiten per thema. Rood: Matige grondigheid (Score ≤12), Oranje: Gemiddelde grondigheid
(Score 13-16), Groen: Hoge grondigheid (Score ≥17)

Cluster

Signaleringsoverleg

Algemene gezondheidsrisico's

Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)
Analisten Netwerk Nationale Veiligheid (ANV)
Commissie signalering gezondheid en milieu van de
Gezondheidsraad
Signaleringsoverleg NVWA
Douanelab
DG Milieu & Veiligheid beleidsdirecties
GGD GHOR Nederland, Vakgroep Milieu en Gezondheid
DMG Signalering Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Milieu & Veiligheid

NERCs

Arbeidgerelateerd
Voeding

(Drink)water
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Scoreoverleg
15
18
14
13
10
12
10
15

KIR-nano
NERCs VSP
Douanelab
NVWA Consumentenproducten (Non-food)
Early Warning-platform Rijkslabraad
SIGNAAL
Signaleringsoverleg Voedselveiligheid – Chemie (SO-VC)
Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Microbiologie (SOVM)
WFSR
Douanelab

18
18
10
11
13
16
18
18

PS DRINK
RWS Maas- en Rijn Alarm
KWR Water
KWR Watertelefoon
Werkgroep opkomende stoffen

19
20
17
14
12

Clusterscore
Gemiddeld
15

Clusterscore
Hoogste
18

12

15

14

18

16
15

16
18

16

20

12
10
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Cluster

Signaleringsoverleg

Biotech
Infectieziekten

Signalering moderne Biotechnologie
SO-zoönosen
SO-ZI/AMR
Signaleringsoverleg infectieziekten
RGEN
NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)
NCTV Werkgroep CBRNe
Defensie
Stralingsmeetnet
Douanelab
Analisten Netwerk Nationale Veiligheid (ANV)
NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)

Straling
Vergiftigingen
Terrorisme
Misbruik
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Scoreoverleg
13
14
17
19
19
20
15
16
19
10
18
20

Clusterscore
Gemiddeld
13
17

Clusterscore
Hoogste
13
19

19
20
16

19
20
16

17

20
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Annex 3 Beschrijving van centra binnen het RIVM met potentiële CBRNe-expertise

Overzicht centra binnen het RIVM met expertise en/of netwerken op een of meerdere deelgebieden van CBRNe

Centrum

Omschrijving rol en taken

VLH

Het Centrum Veiligheid (VLH) ondersteunt overheden, professionals en hulpverleners bij het voorkómen
van, voorbereiden op en bestrijden van een ongeval of ramp, inclusief met CBRNe-stoffen. Er is kennis en
expertise aanwezig op alle CBRNe-gebieden in vrijwel alle fasen van de veiligheidsketen.

Z&O

Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O) signaleert en beoordeelt risico’s van pathogene
micro-organismen die vanuit dieren, voedsel of het milieu overdraagbaar zijn naar de mens. Kennis en
ervaring worden gedeeld door middel internationale capacity building-projecten op het gebied van
versterking van CBRN-respons, bio-safety/bio-security en drinkwaterkwaliteit in diverse internationale
initiatieven.

VSP

Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP) biedt betrouwbare, toonaangevende en voor de
praktijk bruikbare ondersteuning aan (inter)nationale overheden op het gebied van beheersing van risico’s
van chemische stoffen (inclusief specifieke expertise in acute en kortdurende blootstellingssituaties),
producten en gentechnologie.

IDS

Het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS) doet onderzoek,
(bijzondere) humane diagnostiek en laboratoriumsurveillance naar pathogene micro-organismen die een
bedreiging vormen voor de openbare gezondheidszorg, onder andere bij uitbraken na natuurlijke of
bewuste verspreiding van infectieziekten in de bevolking.

FCC

Finance Planning and Control (FCC) bewaakt niet alleen de financiële positie van het RIVM en toetst de
werking van de financiële organisatie, maar bevat ook het dossierteam Safety & Security, dat onder andere
verantwoordelijk is voor de (safety- en) security-situatie van het RIVM zelf – zo heeft het FCC kennis en
ervaring op het gebied van fysieke beveiliging (terrein en gebouwen), informatiebeveiliging, screening
medewerkers en awareness.
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Annex 4 Overzicht van expertise op het gebied van chemisch binnen centra van het RIVM

Overzicht van expertise binnen centra van het RIVM op het gebied van chemisch in de gehele veiligheidsketen. De focus ligt hierbij op
security en het tegengaan van moedwillige incidenten, maar ook safety-onderwerpen zijn meegenomen die kennis, expertise en/of positie
op CBRNe-security-gebied kunnen versterken

Thema

Centrum Expertise

Adviesfunctie

VLH

Pro-actie en Preventie

VLH

Surveillance

Team omgevingsveiligheid (ABI en MSO) adviseert over risico- en
effectafstanden met betrekking tot ongevallen met gevaarlijke stoffen. Heeft
daarvoor kennis van het gedrag van gevaarlijke stoffen, typische proces-,
opslag- en transportcondities en de kwetsbaarheid van mensen en
gebouwen ten aanzien van hitte, overdruk en inademing toxische stoffen.
Heeft ook kennis van standaardscenario’s en effectafstanden.
Team omgevingsveiligheid (ABI en MSO) adviseert over risico-reducerende
maatregelen met betrekking tot productie, transport en opslag van
gevaarlijke stoffen. Onderscheid naar bronmaatregelen en
omgevingsmaatregelen.

VLH

Duiden van CBRN-signalen in opdracht van NCTV

VSP

Veilig transport chemische stoffen; voorbereiding van regelgeving ten
aanzien van transport

VLH

Team omgevingsveiligheid heeft in het verleden de relevante chemische
bedrijven geïdentificeerd, met betrekking tot de CBRN-objectenlijst van
NCTV.

DMG

Drinkwaterkwaliteitsgegevens per drinkwaterbedrijf en op PC6-niveau,
Landelijke en regionale kaarten met drinkwater-kwaliteitsgegevens,
Voorspellen van de verwijdering van een stof in een drinkwaterzuivering,
Leveren van overzicht van drinkwaternormen, Risicoanalyse en -beoordeling
van nieuwe, opkomende stoffen voor (drink)water, advies over
maatregelen, Beoordelen risico’s van afvalwaterlozingen voor de
innamepunten van drinkwaterwinningen en drinkwaterzuivering
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Thema

Centrum Expertise

Beveiligingsplan

FCC

Safety & Security Beveiligingsplannen

Kennis

VLH

Kennis op alle vlakken van Pro-actie en Preventiefase bij Chemisch

VSP

Kennis op diverse vlakken in het veilig omgaan met chemische stoffen (met
name safety)
Leveren van toelichting van wet- en regelgeving inzake drinkwaterkwaliteit
of beleidsvoornemens tot wijziging hiervan
Methodiekontwikkeling voor detectie van CBRN-agentia in mixed samples,
waarbij safety een belangrijke rol speelt

Adviesfunctie

DMG

Detectie en
methodiek

Z&O
VLH

Methodiekontwikkeling voor detectie van CBRN-agentia in mixed samples,
waarbij safety een belangrijke rol speelt.

Trainingen

VLH

OTO-programma CBRN-responseenheid

Kennis

VSP

Adviesfunctie

VLH

Kennis en ervaring op het gebied van risicobeoordeling in acute
blootstellingssituaties. Afleiden van Rampeninterventiewaarden en opstellen
van stofdocumenten ten behoeve van preventieve risicoschatting.
Advies over te gebruiken (extra) zuiveringsmethoden bij chemische
verontreiniging van (bronnen van) drinkwater
CIb/LCI is National Focal Point. In het kader van IHR/Decision 1082 vindt
communicatie met betrekking tot chemische incidenten/dreigingen vanuit
NL naar internationaal (en andersom) plaats via CIb/LCI.
Milieu Ongevallendienst (MOD) doet risicoschattingen van effecten op de
gezondheid en het milieu na een incident met CB-stoffen.

Respons

LCI

Risicoinschatting

VLH
VSP
DMG
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Risicoschattingen van effecten op de gezondheid in acute
blootstellingssituaties, onder andere ten behoeve van MOD
Expertise in preparatiefase kan ook tijdens respons nodig zijn. Verder advies
over blootstellingroutes van een stof in drinkwater en te nemen
maatregelen op basis van risicobeoordeling.

Nazorg
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Thema

Centrum Expertise

Detectie en
methodiek

Z&O

Methodiekontwikkeling voor detectie van CBRN-agentia in mixed samples,
waarbij safety een belangrijke rol speelt

VLH
VLH

Methodiekontwikkeling voor detectie van CBRN-agentia in mixed samples,
waarbij safety een belangrijke rol speelt
Modelleurs chemische incidenten van de MOD kunnen met berekeningen op
maat aangeven binnen welk gebied maatregelen overwogen kunnen worden
en in welk gebied milieumetingen zinvol zijn.

Kennis

VLH

Uitgebreide kennis en netwerk op het gebied van CBRN-respons

Adviesfunctie

VLH
VLH

Nazorg door cGM-team. Momenteel wordt er een Crisis Expert Team (CET)
psychosociale hulpverlening en nazorg opgericht.
VWS-liaison-piket is 24/7 bereikbaar voor vragen van Regio en Rijk over
nazorgondersteuning, inclusief gezondheidsonderzoek na rampen. CBRNegerelateerd, terrorisme, of stress door andere blootstelling.

DMG

Advies over decontaminatie van drinkwaterleidingen

DMG

Aanbevelingen over hoe een specifiek drinkwaterincident in de toekomst te
voorkomen is op basis van evaluaties of mogelijk nog andere
(kennis)bronnen

VLH

Modelleurs chemische incidenten van de MOD kunnen duiding geven. Wat
zegt de schade over het scenario? Zijn de gemelde schades en/of
gezondheidseffecten inderdaad toe te schrijven aan de aanslag?

VSP

Duiding van waargenomen gezondheidseffecten in relatie tot de blootstelling

Risico-evaluatie
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Annex 5 Overzicht van expertise op het gebied van biologisch binnen centra van het RIVM

Overzicht van expertise binnen centra van het RIVM op het gebied van biologisch in de gehele veiligheidsketen. De focus ligt hierbij op
security en het tegengaan van moedwillige incidenten, maar ook safety-onderwerpen zijn meegenomen die kennis, expertise en/of positie
op CBRNe-security-gebied kunnen versterken

Pro-actie en Preventie

Thema
Adviesfunctie

Surveillance

Kennis

Beveiligingsplan
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Centrum Expertise
VLH
Bureau Biosecurity deelt kennis en informatie over biosecurity en vergroot
bewustwording rondom biosecurity, beleidsondersteuning/beleidsadvies
nationaal & internationaal. (Nationaal) Educatie/Workshops (lezingen, colleges).
Internationaal, BTWC, Peer review.
Centrum EPI doet onder andere Surveillance en Signalering, wekelijks is er een
EPI
signaleringsoverleg met verschillende stakeholders over infectieziekten-uitbraken, op nationaal en internationaal gebied. Het meer specifieke signaleringsoverleg zoönosen en signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties/antibioticaresistentie vinden beide maandelijks plaats. De voorzitters van het signaleringsoverleg nemen deel aan het CBRN-signaleringsoverleg.
VLH

Duiden van CBRN-signalen in opdracht van NCTV

IDS

Testen (emerging) pathogenen in klinische monsters

IDS

Testen (emerging) pathogenen in klinische monsters
Toepassen biosafety- en biosecurity-maatregelen in de praktijk in eigen werkzaamheden met hoog-risico-pathogenen, GGO’s en PVO

Z&O
IDS

Toepassen biosafety- en biosecurity-maatregelen in de praktijk in eigen werkzaamheden met hoog-risico-pathogenen, GGO’s en PVO

FCC

Safety & Security Beveiligingsplannen
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Thema
Adviesfunctie
Detectie en
methodiek

Centrum Expertise
LCI geeft richtlijnen en draaiboeken uit die ondersteunend zijn aan de public
LCI
health-professionals bij de uitvoering van hun werk.
IDS

Preparatie

IDS

Trainingen

Z&O

Methodiekontwikkeling voor detectie van CBRN-agentia in mixed samples,
waarbij safety een belangrijke rol speelt. Methodiekontwikkeling voor de detectie
van (hoog-risico-)pathogenen in complexe matrices (milieu, voedsel, poeders)

VLH

Methodiekontwikkeling voor detectie van CBRN-agentia in mixed samples,
waarbij safety een belangrijke rol speelt. Methodiekontwikkeling voor de detectie
van (hoog-risico-)pathogenen in complexe matrices (milieu, voedsel, poeders)

LCI

LCI ondersteunt GGD’en in hun OTO-activiteiten, organiseert zelf oefeningen of
neemt deel aan oefening in het licht van outbreak management.
OTO-programma CBRN-responseenheid, inclusief responsteam biologische
calamiteiten

VLH
Kennis

Respons

Adviesfunctie

Kennis op alle vlakken van Preparatiefase bij Biologisch
LCI

LCI

Risico-inschatting

Testen beschikbaar hebben en trainen voor (emerging) pathogenen in klinische
monsters
Testen beschikbaar hebben en trainen voor (emerging) pathogenen in klinische
monsters

VLH
Z&O
LCI

LCI adviseert bij infectieziekten in de regio, coördineert bij regio-overschrijdende
problematiek en communiceert nationaal en internationaal over uitbraken. De
LCI hanteert een wettelijk vastgelegd adviseringsinstrument om de minister van
Volksgezondheid te adviseren (OMT-BAO).
CIb/LCI is National Focal Point. In het kader van IHR/Decision 1082 vindt
communicatie met betrekking tot chemische incidenten/dreigingen vanuit NL
naar internationaal (en andersom) plaats via CIb/LCI.
MOD doet risicoschattingen van effecten op de gezondheid en het milieu na een
incident met CB-stoffen.
Inschatten van risico’s na blootstelling door middel van kwantitatieve microbiologische risicoschattingen QMRA
LCI doet risicoschatting bij een accident met betrekking tot effecten op de
(humane) gezondheid en coördineert de respons.
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Thema
Detectie en
methodiek

Centrum Expertise
Methodiekontwikkeling voor detectie van CBRN-agentia in mixed samples,
Z&O
waarbij safety een belangrijke rol speelt
VLH
Z&O
IDS

Testen (emerging) pathogenen in klinische monsters

IDS

Testen (emerging) pathogenen in klinische monsters

Kennis
Nazorg

Adviesfunctie

VLH
VLH

Risico-evaluatie
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Methodiekontwikkeling voor detectie van CBRN-agentia in mixed samples,
waarbij safety een belangrijke rol speelt
Pathogeendetectie (bacteriën, virussen, parasieten, antibioticaresistentie) in het
milieu (bodem, water, lucht), voedsel, dieren en vectoren

LCI

Kennis op alle vlakken van Responsfase bij Biologisch
Nazorg door cGM-team. Momenteel wordt er een Crisis Expert Team (CET)
psychosociale hulpverlening en nazorg opgericht.
VWS-liaison-piket is 24/7 bereikbaar voor vragen van Regio en Rijk over nazorgondersteuning, inclusief gezondheidsonderzoek na rampen. CBRNe-gerelateerd,
terrorisme, of stress door andere blootstelling.
De LCI hanteert de door de samen met de WHO ontwikkelde evaluatiesystematiek voor een After Action Review (AAR).
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Annex 6 Overzicht van expertise op het gebied van radiologisch/nucleair binnen centra van het RIVM

Overzicht van expertise binnen centra van het RIVM op het gebied van radiologisch/nucleair in de gehele veiligheidsketen. De focus ligt
hierbij op security en het tegengaan van moedwillige incidenten, maar ook safety-onderwerpen zijn meegenomen die kennis, expertise
en/of positie op CBRNe-security-gebied kunnen versterken

Thema
Adviesfunctie

Pro-actie en Preventie

Surveillance

Kennis

Beveiligingsplan

Centrum Expertise
VLH
VLH ondersteunt de ANVS bij de implementatie van wetgeving: nieuw Besluit
Stralingsbescherming; programma kern- en stralingsongevallen.
VLH
Ondersteunt de ANVS-Inspectie bij nucleaire transporten van splijtstof (vers en
opgebrand) van en naar de kerncentrale.
Voert doorlopend metingen uit aan lozingen naar water en lucht; en met
VLH
straling aan de terreingrens van de grote nucleaire installaties (KCB, COVRA,
NRG, Urenco).
Monitoring externe straling met de 160 vaste meetposten van het NMR. Tevens
VLH
25 mobiele gamma-meetposten om op elke locatie te plaatsen, inclusief
stedelijk gebied.
Opbouw van radiologische kennis door Nationaal Meetnet, en contraVLH
expertiseprogramma.
VLH

Deelname en bijdrage aan Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism
(GICNT). Ook deelname aan Comprehensive Test Ban Treaty Organization
(CTBTO).

FCC

Safety & Security Beveiligingsplannen
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Preparatie
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Thema

Centrum

Adviesfunctie

VLH

Expertise
VLH ondersteunt DCC-IenW, en de ANVS bij het Nationaal crisisplan Stralingsincidenten (NCS). NCS responsplan.

VLH

Landelijke Afstemming Meetstrategie Stralingsongevallen (LAMS)

VLH

Centrum Veiligheid heeft twee goed uitgeruste meetwagens voor het nemen
van monsters en het uitvoeren van metingen in het veld. VLH heeft een
radiologisch laboratorium.

VLH

Centrum Veiligheid heeft twee goed uitgeruste meetwagens voor het nemen
van monsters en het uitvoeren van metingen in het veld. VLH heeft een
radiologisch laboratorium.

Trainingen

VLH

Stralingsongeval-organisatie traint en oefent regelmatig in klein en groot
verband om tijdens een kernongeval inzicht te kunnen geven in de risico’s voor
de mens via directe en indirecte (voedsel)blootstelling aan radiologische
agentia.

Kennis

VLH

Adviesfunctie

VLH

Kennis op alle vlakken van preparatiefase bij Radiologisch en Nucleair
RGEN/KWR geeft advies over te gebruiken (extra) zuiveringsmethoden bij
nucleaire verontreiniging van (bronnen van) drinkwater.

Detectie en
methodiek

Respons

Risico-inschatting

VLH

ANVS is National Focal Point. Communicatie m.b.t. radiologische/nucleaire
incidenten/dreigingen vanuit NL naar internationaal (en andersom) vindt plaats
via ANVS, waarbij VLH betrokken is.

VLH

OOS doet risicoschattingen van effecten op de gezondheid na een incident met
radiologische stoffen.
Bestaande Responsorganisatie RGEN = Radiologisch en Geneeskundig
Expertise Netwerk.

VLH
VLH
VLH
Detectie en
methodiek
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VLH

Stralingsongeval-organisatie geeft inzicht in de risico’s voor de mens via
directe en indirecte (voedsel)blootstelling aan radiologische agentia.
Modelleurs voeren risicoschattingen uit van effecten op de gezondheid na een
incident met nucleaire stoffen.
Ondersteuning van de DDA (dienstdoend ambtenaar). Straling RIVM. Stralingsinspectiewagen en radiologische meetwagens monstername, identificatie
agentia, veiligstellen van bronnen
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Thema

Centrum

Kennis

VLH

Nazorg

Adviesfunctie

VLH

VLH
Risico-evaluatie

VLH

Expertise
Kennis langjarig vastgelegd in Cursussen stralingsbescherming (nivo-3), crisisresponsplannen, oefeningen, Radiologisch Handboek Hulpverleners en
dergelijke
VLH ondersteunt de beschermingsstrategie van de ANVS. De
managementopties die vastgelegd zijn in het EURANOS Handbook functioneren
hier als leidraad.
Nazorg door cGM-team samen met RGEN. Momenteel wordt er een Crisis
Expert Team (CET) psychosociale hulpverlening en nazorg opgericht.
VWS-liaison piket gezondheidsonderzoek na rampen. CBRNe-gerelateerd,
terrorisme, of stress door andere blootstelling.
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Annex 7 Overzicht van expertise op het gebied van explosieven binnen centra van het RIVM

Nazorg

Preparatie

Pro-actie en Preventie

Overzicht van expertise binnen centra van het RIVM op het gebied van explosieven in de gehele veiligheidsketen. De focus ligt hierbij op
security en het tegengaan van moedwillige incidenten, maar ook safety-onderwerpen zijn meegenomen die kennis, expertise en/of de
positie op CBRNe-security-gebied kunnen versterken

Thema
Centrum Expertise
Adviesfunctie
VLH
Bijdragen aan Werkgroep Explosieven/Inhoudelijke opdrachten, met name
rondom zelfgemaakte explosieven: welke stoffen/componenten, welk effect,
enzovoort
VLH

Ondersteuning bij vergunningaanvraag verkoop gevoelige stoffen

VLH

Beleidsadvisering rondom ontplofbare stoffen en vuurwerk

Kennis

VLH

Kennis over precursoren en wetgeving m.b.t. zelfgemaakte explosieven

Detectie en
methodiek

VLH

Meten van (sporen van) precursoren

Trainingen

VLH

Kennis

VLH

Training meldpunt verdachte aankopen i.r.t. zelfgemaakte explosieven/HME.
Training Brandweer & Omgevingsdiensten over Explosieven
Kennis op alle vlakken van Training, Detectie en Methodiek in Preparatiefase bij
Explosief

Adviesfunctie

VLH
VLH

Risicoevaluatie
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Nazorg door cGM-team
VWS-liaison piket is 24/7 bereikbaar voor vragen van Regio en Rijk over
nazorgondersteuning.

VLH

VWS-liaison piket gezondheidsonderzoek na rampen. CBRNe-gerelateerd,
terrorisme, of stress door andere blootstelling.

VLH

Duiding van effecten. Wat zegt de schade over het scenario?
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Annex 8 Overzicht van CBRNe-expertise mogelijke externe partners

Mogelijke partners waar kennis en kunde op het gebied van Pro-actie en Preventie aanwezig is die niet of beperkt beschikbaar is binnen
het RIVM

Biologisch

Chemisch

Kennispartner

Omschrijving van kennis en activiteiten

TNO Rijswijk

Kennis over toxiciteit van chemische stoffen die bij een aanslag kunnen worden
gebruikt

Instituut voor fysieke
veiligheid (IFV)

Kennis en ervaring over voorkomen, aanpak en afhandeling van incidenten met
chemische stoffen; incidentbeheersing en crisismanagement

Koninklijke Vereniging
van de Nederlandse
Chemische Industrie
(VNCI)

Kennis en ervaring over veilig omgaan met chemische stoffen (productie,
transport, opslag, beveiliging) en bijbehorende regelgeving

Erasmus MC

Werkzaamheden met hoog-risico-pathogenen, dual-use- en biosecuritybeheersmaatregelen

LUMC

Werkzaamheden met hoog-risico-pathogenen, dual-use- en biosecuritybeheersmaatregelen

TNO Rijswijk

Kennis rondom dual-use- en biosecurity-beheersmaatregelen

Wageningen
Bioveterinary Research,
Lelystad

Werkzaamheden met hoog-risico-zoönotische pathogenen

Wageningen Food Safety
Research (WFSR)

Kennis van biologische toxinen

Bernhard-Nocht-Institut
für Tropenmedizin
(BNITM), Harmburg

Huisvesting van een BSL-4-laboratorium. Kennis rondom biosecuritymaatregelen
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Explosief

Radiologisch en Nucleair

Kennispartner

Omschrijving van kennis en activiteiten

Robert Koch Institute
(RKI), Duitsland

Huisvesting van een BSL-4 laboratorium. Kennis rondom biosecurity-maatregelen

Porton Down, UK

Huisvesting van een BSL-4 laboratorium. Kennis rondom biosecurity-maatregelen

Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Toezichthouder op de veiligheid van nucleaire installaties, de bescherming van
werknemers, de bevolking en het milieu tegen ioniserende straling, het vervoer
van radioactieve stoffen en radioactief afval, stralingsincidenten en beveiliging

Radiologisch en Geneeskundig Expertise
Netwerk (RGEN)

Kennisnetwerk met vertegenwoordigers van ANVS, Rikilt, RWS, KWR-Drinkwater,
NVWA, Defensie, KNMI

Kerncentrale Borssele

Specialistische kernreactorkennis

NRG Petten

Productie van radionucliden voor medisch gebruik

Urenco

Uraan-verrijking-kennis

Reactor Instituut Delft

Neutronenactivering en specialistische radiochemie

Landelijke Afstemming
Meetstrategie
Stralingsongevallen
(LAMS)

Opzetten, beschrijven en actueel houden van een gecoördineerde operationele
samenwerking en informatiedeling tijdens stralingsongevallen tussen RIVM en
andere kenniscentra

Explosieven
Opruimingsdienst
Defensie (EODD)

Identificatie en opruiming van conventionele explosieven alsook geïmproviseerde
explosieven

Centrex CBRN-E

Kennisknooppunt van nationale en internationale expertise op het gebied van
CBRNe voor de ‘first respons’-organisaties

BDS (Bom Data
Systems)

Systeem waarin informatie wordt opgeslagen over explosieven en chemische,
biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidenten, zodat
overheidsdiensten dit snel en mobiel kunnen raadplegen
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