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SAMENVATTING 
 

Het efficiënt communiceren bij de bestrijding van rampsituaties vormt een grote uitdaging voor 

betrokken hulpverleners. Studies naar de aanpak van hulpverleningsdiensten tijdens rampen laten 

zien, dat het ontbreken van informatie en het ontvangen van teveel informatie belangrijke factoren 

zijn, die invloed hebben op het verloop van de bestrijding van de ramp. Het is essentieel voor 

hulpverleningsdiensten om taakrelevante informatie tijdig te ontvangen, zeker bij de aanvang van 

een ramp. Een tekort aan relevante informatie of een teveel aan irrelevante informatie ondermijnt 

het beslissingsproces van hulpverleners, hun taakuitvoering en belemmert het overzicht op de 

situatie. 

Hulpverleners binnen het domein van de rampenbestrijding streven ernaar de 

informatieverspreiding te optimaliseren. Zij ontvangen intensieve trainingen, zodat zij bekend raken 

met uiteenlopende rampsituaties en multidisciplinaire activiteiten en aanwezige hulpmiddelen 

binnen deze rampsituaties. Bij grote incidenten wordt in het operationele commando van een 

rampenbestrijdingsorganisatie gebruik gemaakt van een informatiemanager. Deze persoon is 

verantwoordelijk voor het verzamelen en verspreiden van relevante informatie en hij heeft als doel 

het in kaart brengen van een gemeenschappelijk operationeel overzicht. Daarnaast is hij degene die 

continu op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de rampsituatie. Ondanks inspanningen om 

informatie efficiënter te verspreiden tijdens rampsituaties, bestaat er nog steeds een forse 

discrepantie tussen de daadwerkelijke informatievoorziening en de informatiebehoeften van 

hulpverleners. 

Onze bijdrage aan het overbruggen van deze informatie-gap bestaat uit een software systeem, dat 

de communicatie tussen hulpverleners monitort en mogelijk informatie hieruit doorstuurt naar 

hulpverleners, die niet waren opgenomen in de oorspronkelijke informatie-uitwisseling. Het systeem, 

TAID dat staat voor Taak-Adaptieve Informatie Distributie, voldoet aan de eisen voor tijdige 

informatievoorziening en kan zich aanpassen aan de dynamiek bij crisis en rampsituaties. Het 

systeem wordt getraind aan de hand van voorbeelden uit de praktijk waarbij de relevantie voor 

andere hulpverleners bekend is. Op basis hiervan wordt vastgesteld voor wie welke informatie op 

welk moment relevant is. Relevantie van de informatie is daarbij afhankelijk van workflow 

informatie, zoals de taakomschrijving en locatie van de hulpverlener op een bepaald moment. Hierbij 

maakt TAID gebruik gemaakt van taakomschrijvingen toegewezen aan rollen van hulpverleners bij 

crisis en rampbestrijdingssituaties. Deze informatie wordt aangeleverd aan TAID door andere 

informatiesystemen (bijv. GPS). 

Het bepalen van relevantie van informatie wordt in het TAID systeem gerepresenteerd als een 

classificatietaak. Onderdeel van de classificatietaak is het leren van een model, die de (ir)relevantie 

van de gecommuniceerde informatie kan aangeven. Voor het bouwen van het relevantiemodel 

maakten we gebruik van leeralgoritmen uit het gebied van machine learning. Deze leeralgoritmen 

zijn in staat om complexe taken op te lossen door het automatisch bouwen van een model op basis 

van voorbeelden. Het alternatief voor deze aanpak bestaat eruit de taak op te lossen door het 

handmatig construeren van het model op basis van regels, die de relevantie van communicatie 

tussen hulpverleners aangeven. Een dergelijke aanpak is echter zeer gecompliceerd en tijdrovend. 

De input voor de classificatietaak betrof de communicatie tussen twee hulpverleners en de 

contextuele situatie van alle hulpverleners (d.w.z. taakomschrijving en afstand tot elkaar). De output 

betreft de beslissing met betrekking tot de (ir)relevantie van de informatie voor iedere hulpverlener, 

die niet betrokken was in de oorspronkelijk communicatie. In dit proefschrift hebben we de 

haalbaarheid onderzocht van het gebruik van een machineleermethode, die (ir)relevante informatie 



uit communicatiestromen tussen hulpverleners in rampsituaties automatisch kan herkennen. 

Belangrijke gegevens voor het bepalen van relevantie werden geïdentificeerd en gebruikt voor het 

bouwen van het relevantiemodel, zoals bijvoorbeeld het relateren van contextuele informatie van 

hulpverleners met de informatie die werd gecommuniceerd.  

Een aanzienlijk deel van de informatie, die werd gebruikt als input voor de leermethode bestond uit 

gesproken dialogen. Hierdoor waren de berichten die op relevantie werden beoordeeld relatief kort. 

We hebben daarom onderzocht of we segmenten uit de dialogen konden herkennen die grotere en 

meer begrijpelijke berichten zou opleveren. Voor deze detectie-taak maakten we tevens gebruik van 

een leermethode uit machine learning voor het automatisch bouwen van een model, dat werd 

getraind aan de hand van voorbeelden die aangaven waar in de stroom van dialoogcommunicaties 

zich samenhangende segmenten bevinden. Deze segmenten bleken vervolgens bij te dragen in het 

ontdekken van relevante informatie voor de classificatietaak en gaven de hulpverleners meer 

samenhangende informatie. Alle gebouwde modellen in TAID zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe 

gegevens ontleend aan communicatie gedurende daadwerkelijke of nagespeelde crisis en 

rampsituaties en zijn technisch geëvalueerd. 

We onderzochten verder welke effecten de distributies van relevant geachte informatie, uitgevoerd 

door het TAID systeem, zouden kunnen hebben op de hulpverlening tijdens een crisis of 

rampsituatie. Doordat evaluatie in een reële setting niet mogelijk was, hebben we een stuk 

rampenbestrijdingsscenario gemodelleerd in Brahms op basis van een daadwerkelijke rampoefening. 

Brahms is een geschikte tool voor het modelleren simuleren van de werk praktijk. Op basis van de 

simulatie-experimenten konden we het TAID-effect meten en een impressie geven van de mogelijke 

grootte van de impact en schatten we in hoe dit effect doorwerkt. De analyse van deze effecten 

richtte zich op het meten van de tijd die hulpverleners gebruikten om hun taken uit te voeren en 

informatie uit te wisselen met andere hulpverleners. De resultaten van TAID’s technische evaluatie 

betreffende de gebouwde classificatiemodellen voor het herkennen van relevante informatie bleken 

veelbelovend. Vervolgens lieten de simulatie-experimenten zien, dat het verwachte effect van de 

informatiedistributie van het TAID-systeem binnen het gebruikte scenario beperkt bleef tot 

specifieke situaties. In deze situaties leidde de interventie van TAID tot een consistente verbetering 

van de informatievoorziening en het gemeenschappelijk operationeel overzicht, doordat betrokken 

hulpverleners de beschikking hadden over meer relevante informatie dan voorheen. Daarnaast 

resulteerde de extra informatie gestuurd door het TAID-systeem in een beperkt aantal situaties in de 

tijdsreductie van de operationele taakuitvoering. Het ontvangen van extra berichten van TAID kan in 

sommige gevallen dus leiden tot een effectieve crisis- of rampenbestrijding. 


