PROGRAMMA
8u45

Onthaal met koffie

13u10

9u25

Inleiding door dagvoorzitter

Christian Van De Voorde, luitenant-kolonel
Brandweer Gent
Case ‘Treinramp Wetteren – mei 2013’

9u30
Elke Allaert, diensthoofd noodplanning, federale
directie civiele veiligheid Oost-Vlaanderen
Case ‘Brand in woonzorgcentrum Melle –
augustus 2009’

13u45

10u05

14u20

Erik De Soir, crisispsycholoog De Weg Wijzer
Evidence-based psychosociale zorg bij
collectieve noodsituaties: lessen uit recente
rampensituaties

Yves D’Eer, ambtenaar noodplanning Beveren
Mijn rol als ambtenaar noodplanning
a.d.h.v. de concrete case ‘Ongeval Vrasene
E34 – april 2013’

10u50

Koffiepauze

11u10
Christophe De Craemer, commissaris
Federale Wegpolitie West-Vlaanderen
Case ‘Kettingbotsing A 19 Zonnebeke –
december 2013’

Johan Van Durme, burgemeester Oosterzele
Mijn rol als burgemeester a.d.h.v. de concrete
case ‘Windhoos Oosterzele – februari 2013’

14u55
Saskia Vanhove, attaché nooplanning federale
directie civiele veiligheid West-Vlaanderen
Communicatie bij rampen & Incidenten.
Hoe bereik je welke doelgroep?
Implementatie van nieuwe technologieën.

15u30

Receptie

11u45
Geert Arno, adjunct-Federaal
Gezondheidsinspecteur
De evacuatie van rust- en ziekenhuizen

12u20

Lunch

—
DAGVOORZITTER

Ivan Saerens

RAMPEN
EN INCIDENTEN

STUDIED AG

DINSDAG
20 MEI 2014
FLANDERS EXPO

RAMPEN EN INCIDENTEN

INSCHRIJVEN
Studiedag Rampen en incidenten
20 mei 2014 — Flanders Expo, Gent
Fax naar 09 270 32 42 — Mail naar info@khis.be
of inschrijven via www.khis.be

Rampen en Incidenten zijn van alle tijden: een
storm, kettingbotsing, gezinsdrama, treinongeluk, ……jaarlijks vinden kleine tot grote, ernstige
tot minder ernstige rampen en incidenten
plaats. Soms met dodelijke afloop, soms met
gekwetsten, soms met geen slachtoffers.
Rampen en incidenten zijn allicht onvermijdelijk.
Maar een goede aanpak, preventie, evaluatie,
nazorg,… kan een erg groot verschil maken.
Daarom nemen Uitgeverij Politeia en KHIS vzw
het initiatief om een allereerste editie van de
Studiedag Rampen en Incidenten te organiseren.
Het opzet van deze studiedag is heel eenvoudig:
praktijkgerichte aanpak en ervaringsuitwisseling. Praktijkgerichte aanpak door niet te
vertrekken van theoretische modellen, maar erg
concrete cases van rampen en incidenten die
zich in het recent verleden hebben voorgedaan.
Een brand in een rusthuis met doden, een kettingbotsing, een treinramp, een windhoos,….
erg concrete gevallen die zich recent hebben
voorgedaan en die in principe in elke gemeente
zouden kunnen voorvallen. Via deze praktijk
gerichte aanpak evolueren naar maximale
ervaringsuitwisseling die als basis moet dienen
voor een betere preventie, voorzorg en aanpak
indien er zich rampen of incidenten zouden
voordoen.

BESTELBON
KHIS vzw, Lange Kruisstraat 6a, 9000 Gent
BE 0808.722.355
IBAN: BE34 7370 2558 3690 – BIC: KREDBEBB

VOOR WIE ?
Voor alle betrokkenen bij de noodplanning

IK TEKEN IN VOOR DE STUDIEDAG (PERSOONLIJKE FICHE)

NAAM

ORGANISATIE / DIENST / ZONE

WAAR EN WANNEER ?
Dinsdag 20 mei 2014 van 9u15 tot 16u30.
Flanders Expo, maaltekouter 1 – 9051 Gent

FUNCTIE

KOSTPRIJS ?
95 euro per persoon (excl. BTW)
In de deelnameprijs zijn inbegrepen:
Studiedag – dranken – lunch – receptie

ADRES

INSCHRIJVEN ?
Inschrijven kan tot 19/05/2014 via de website
(www.khis.be) of het antwoordformulier. Na uw
inschrijving ontvangt u een uitnodiging tot betaling.
Na betaling ontvangt u een persoonlijke uitnodiging,
routebeschrijving en parkeerkaart. Annuleren kan
enkel schriftelijk en uiterlijk tot en met 14/05/2014.

INFO EN ORGANISATIE
Katleen Haentjens
0472 97 88 48 Info@khis.be

www.khis.be

E-MAIL

TEL.

DATUM

HANDTEKENING

Na inschrijving ontvang ik een uitnodiging tot
betaling. Na betaling ontvang ik een persoonlijke
uitnodiging + routeplan + parkeerkaart.
Facturatie onmiddellijk na inschrijving X of facturatie pas na ontvangst bestelbon X BTW-nr: ………

