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in crisisbeheersing en rampenbestrijding
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Deze kennispublicatie is bedoeld voor GHOR-bureaumedewerkers en -sleutel-
functionarissen. Hiermee krijgt u een eerste beeld van het werk van de GHOR en de context 
ervan, zodat u weet wat van GHOR-medewerkers wordt verwacht1.
De GHOR verricht belangrijk werk op het gebied van geneeskundige hulpverlening bij 
rampen en crises. Omdat de GHOR een kleine netwerkorganisatie is met een grote 
achterban, bent u als GHOR-medewerker de schakel tussen verschillende werelden. Uw 
relatie met de achterban is bepalend voor het succes van uw werk. 
In deze kennispublicatie wordt de GHOR in algemene zin beschreven. In regionale 
documenten (bijvoorbeeld regionale plannen of productenboeken) is de nadere invulling 
van de GHOR in uw eigen regio terug te vinden. Deze documenten zijn aanwezig op uw 
eigen GHOR-bureau.

1.  Rampen en crises voorkomen en bestrijden

Door maatschappelijke, technologische en biologische ontwikkelingen is onze 
maatschappij veiliger geworden, maar ook kwetsbaarder. Van de overheid 
wordt verwacht dat zij risico’s inventariseert, analyseert en zo mogelijk 
wegneemt of beperkt.
Maar niet alles is te voorkomen. Daarom bereidt de overheid zich ook voor 
op mogelijke rampen of crises en de gevolgen daarvan. Door een goede 
voorbereiding kan dan snel en effectief hulp worden geboden, waardoor 
gevolgen beperkter blijven.

2.  Wat is geneeskundige hulp bij rampen en crises?

Bij een ramp of crisis kan het nodig zijn dat geneeskundige hulpverlening 
wordt ingeschakeld. Slachtoffers moeten immers zo goed en zo snel mogelijk 
worden geholpen. Deze geneeskundige hulp bij een groot ongeval of ramp komt 
tot stand in een samenspel van veel organisaties uit de geneeskundige keten 
(ook wel aangeduid als ‘de witte kolom’), zoals:
•	 regionale	ambulancevoorzieningen
•	 meldkamers	ambulancezorg
•	 (al	dan	niet	gespecialiseerde)	ziekenhuizen
•	 gezondheidsdiensten	(GGD’en)
•	 huisartsen(posten).
De eerste drie typen organisaties zijn vooral verantwoordelijk voor de 
opgeschaalde acute zorg, ook wel spoedeisende medische hulpverlening 
genoemd. 

1 Waar in deze publicatie ‘u’ staat mag ook ‘jij’ of ‘je’ gelezen worden.
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De	GGD	is	verantwoordelijk	voor	de	publieke	gezondheidszorg.	Hieronder	
vallen vier deelprocessen, namelijk medische milieukunde2, grootschalige 
infectieziektebestrijding, gezondheidsonderzoek na rampen en psychosociale 
hulpverlening	bij	ongevallen	en	rampen.	Huisartsen(posten)	spelen	een	rol	
bij de zorg voor lichter gewonden, nazorg en eventueel ondersteuning op 
opvanglocaties.
Het	Rode	Kruis	levert	in	de	vorm	van	Snel	Inzetbare	Groepen	ter	Medische	
Assistentie	(SIGMA’s)	ondersteuning,	door	inzet	van	vrijwilligers,	aan	de	
ambulancehulpverlening en speelt een rol bij de opvang en verzorging van 
niet-gewonden en licht gewonden in een opvangcentrum. Ziekenhuizen met 
erkenning traumacentrum kunnen op de ongevalslocatie Mobiele Medische 
Teams (MMT’s) inzetten.

Het	bestrijden	van	een	ramp	of	crisis	betekent	voor	de	geneeskundige	keten,	
dat het reguliere werk wordt uitgevoerd in een zogeheten opgeschaalde 
situatie. De normale bezetting van personeel en middelen wordt dan vertaald 
naar een bezetting die nodig is bij een ramp. Ook de structuur van de 
aansturing wordt aangepast. Zo kunnen meer slachtoffers worden geholpen.
De zorgverleners maken met elkaar afspraken over ketenzorg in opgeschaalde 
situaties, zoals ambulancebijstand en gewondenspreiding. De taken van de 
verschillende zorgverleners staan omschreven in de Wet veiligheidsregio’s 
(Wvr), de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet toelating zorginstellingen 
(WTZi) en de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz). Aan het einde van deze 
kennispublicatie wordt deze wettelijke context nader toegelicht.

2  Dit betreft gezondheidskundig advies bij gevaarlijke stoffen.
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3.  Wat is de GHOR?

De	afkorting	GHOR	staat	voor	‘geneeskundige	hulpverleningsorganisatie	in	
de	regio’.	In	ramp-	en	crisissituaties	(de	‘warme	fase’)	ondersteunt	of	leidt	
de	GHOR	de	geneeskundige	hulpverlening	en	stemt	deze	af	met	andere	
betrokken overheden en kolommen. Dit zijn bijvoorbeeld politie, brandweer 
en	gemeenten.	In	situaties	daarbuiten	(de	‘koude	fase’)	richt	de	GHOR	zich	op	
advisering	en	informatievoorziening.	Ook	is	de	GHOR	dan	betrokken	bij	het	
opstellen en beoefenen van plannen/procedures voor het optreden in de warme 
fase.
De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds 
een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.

De	GHOR	is	in	de	wet	beschreven.	Volgens	de	Wet	veiligheidsregio’s	is	de	GHOR	
belast met:
•	 de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening
•	 de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.3

Doel	van	de	GHOR	is	dat	de	gezondheidszorg,	onder	regie	van	het	openbaar	
bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige 
hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende 
zorgketen kunnen optreden. Zo kunnen slachtoffers van rampen en crises 
optimale zorg krijgen.

4.  GHOR als deel van de veiligheidsregio

De wet geeft de kaders aan voor openbare veiligheid en publieke 
gezondheidszorg. Op basis hiervan is een organisatie van 25 veiligheidsregio’s 
gerealiseerd. Een veiligheidsregio behoort tot de overheid, net als bijvoorbeeld 
provincies, gemeenten en waterschappen. De veiligheidsregio wordt 
ingesteld door de colleges van B en W van de gemeenten uit de betreffende 
veiligheidsregio.
De	GHOR	is	onderdeel	van	de	veiligheidsregio,	naast	brandweer	en	
gemeentelijke crisisbeheersing, en valt onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de veiligheidsregio. Dit bestuur bestaat uit de burgemeesters van 
de gemeenten die samen de veiligheidsregio vormen.
De politie heeft een eigen bestuurlijke organisatie. De veiligheidsregio werkt 
echter bij de uitvoering van haar taken ook nauw samen met de politie.

3	 In	de	regionale	invulling	van	deze	GHOR-taken	kunnen	in	de	praktijk	andere	termen	worden	
gebruikt.	In	deze	kennispublicatie	worden	de	termen	uit	de	Wvr	gehanteerd.	Zie	voor	de	
regionale	interpretatie	de	doelstelling	van	uw	eigen	GHOR-bureau.	
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Figuur	1:	Overzicht	van	de	25	GHOR-regio’s	(bron	Ministerie	van	VenJ,	zorgatlas	RIVM)

5.  Het GHOR-bureau

Er	zijn	25	GHOR-regio’s	en	daarmee	25	directeuren	publieke	gezondheid4. 
De directeur publieke gezondheid wordt bij de uitvoering van de taken 
ondersteund	door	een	GHOR-bureau.	Het	GHOR-bureau	richt	zich	op	taken	in	de	
koude en de warme fase. Taken in de koude fase betreffen de voorbereiding op 
crisisbeheersing en rampenbestrijding. Taken in de warme fase zijn activiteiten 
die worden uitgevoerd bij een calamiteit. U bent als bureaumedewerker en/of 
als	sleutelfunctionaris	werkzaam	bij	een	GHOR-bureau.	Als	bureaumedewerker	
richt u zich op taken in de koude fase, zoals beleid ontwikkelen voor 
geneeskundige hulpverlening, realiseren van opleiding/training/oefening op 
dat gebied, of adviseren bij planvorming. Als sleutelfunctionaris richt u zich op 
taken in de warme fase, zoals het leiden van de geneeskundige hulpverlening 
vanuit	crisisteams	of	het	coördineren	of	ondersteunen	daarvan.	In	paragraaf	7	
worden de taken in de koude en warme fase nader toegelicht.

4	 De	directeur	publieke	gezondheid	wordt	in	de	operationele	functie,	volgens	het	Referentiekader	
Regionaal	Crisisplan,	aangeduid	als	‘Adviseur	Geneeskundig’.	Hoe	deze	functionaris	in	uw	
eigen regio wordt genoemd, kunt u vinden in het regionaal crisisplan. Daarin staan ook de 
benamingen van de overige functies en rollen.

Als ondergrond voor deze kaart zijn de gemeenten van 2008 gebruikt.
Eventuele wijzigingen of correcties kunnen doorgegeven worden via e-mail: 

atlas@rivm.nl.
Op de site van de Nationale Atlas Volksgezondheid is de meest recente 

informatie te vinden: http://www.zorgatlas.nl, zoekterm 'ghorregio'.Bron: Ministerie BZK

1 Groningen
2 Fryslân
3 Drenthe
4 IJssel-Vecht
5 Twente
6 Noord- en Oost-Gelderland
7 Gelderland Midden
8 Gelderland-Zuid
9 Utrecht

10 Noord-Holland Noord
11 Amsterdam-Amstelland
13 Zaanstreek-Waterland
12 Kennemerland
14 Gooi en Vechtstreek
15 Haaglanden
16 Hollands Midden
17 Rotterdam-Rijnmond
18 Zuid-Holland Zuid
19 Zeeland
20 Midden- en West-Brabant
21 Brabant-Noord
22 Zuidoost-Brabant
23 Noord- en Midden-Limburg
24 Zuid-Limburg
25 Flevoland
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De	25	GHOR-bureaus	zijn	verenigd	in	GHOR	Nederland.	GHOR	Nederland	
behartigt	de	belangen	van	de	GHOR-regio’s	in	het	algemeen,	en	in	het	
bijzonder bij de totstandkoming en invoering van wet- en regelgeving. Zij 
is het aanspreekpunt voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Deze 
ministeries zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de geneeskundige hulp 
bij rampen en crises: VWS is verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke 
gedeelte van de zorgverlening; VenJ is verantwoordelijk voor de organisatie en 
medefinanciering	van	de	rampenbestrijding	en	dus	ook	de	GHOR.

6.  Primaire uitvoeringsprocessen van de 
geneeskundige hulpverlening

De	GHOR-taken	zijn	gericht	op	de	grootschalige	geneeskundige	hulpverlening.	
Hierbinnen	worden	de	volgende	twee	primaire	uitvoeringsprocessen	
onderscheiden:

Opgeschaalde acute zorg
Dit betreft prioritering (‘triage’), behandeling en vervoer van gewonden bij 
rampen en crises. Dit wordt geleverd door de reguliere keten van acute zorg.

Publieke gezondheidszorg
Publieke	gezondheidszorg	is	een	verantwoordelijkheid	van	de	GGD,	waarbij	het	
RIVM	kan	adviseren.	Publieke	gezondheidszorg	omvat:
1. medische milieukunde
2. grootschalige infectieziektebestrijding
3. gezondheidsonderzoek na rampen
4. psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen.
Bij 1 en 2 gaat het om bescherming van de volksgezondheid.
Bij 3 gaat het om onderzoek naar kortetermijn- en 
langetermijngezondheidseffecten van de gebeurtenis, en om het leveren van 
evaluatieve gegevens voor de hulpverlening.
Bij 4 gaat het om de coördinatie van de psychosociale opvang en hulpverlening 
aan slachtoffers na ongevallen en rampen. Deze opvang en hulpverlening 
verloopt	vaak	via	afspraken	van	de	GGD	met	instellingen	voor	slachtofferhulp,	
geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en mogelijk huisartsen.



6 7

7.  Taken van de GHOR in de koude en warme fase 

De	GHOR	voert	haar	taken	niet	alleen	uit	tijdens	een	ramp-	of	crisissituatie,	
maar ook daarbuiten. Steeds staan de bovengenoemde twee primaire 
uitvoeringsprocessen van de geneeskundige hulpverlening centraal. Wat zijn 
dan	de	taken	van	de	GHOR?

Koude fase
In	de	koude	fase	kunt	u	als	GHOR-bureaumedewerker	uiteenlopende	taken	
verrichten:

Met ketenpartners afspraken maken ter voorbereiding op de opgeschaalde zorg
Bijzondere situaties, zoals rampen en crises, kunnen gevolgen hebben voor de 
continuïteit van de zorgverlening. Volgens de Wvr moeten zorgverleners die 
een rol spelen in de geneeskundige hulpverlening zich daarom voorbereiden 
op	die	bijzondere	situaties.	Hierover	moeten	schriftelijke	afspraken	worden	
gemaakt	met	de	GHOR.	In	de	praktijk	nemen	medewerkers	van	het

De rol van de GHOR verandert, 
maar de GHOR blijft keihard nodig
Martin Smeekes, bestuurslid GHOR Nederland (portefeuillehouder 
Kennis & OTO) en plv. directeur publieke gezondheid, 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Als GHOR bewegen we ons op het snijvlak van verschillende 
wetgevingen, zoals de Wet veiligheidsregio’s, de Wet publieke 
gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet toelating 
zorginstellingen. Deze complexe omgeving proberen we te 
verduidelijken aan zorginstellingen, hulpverleningspartners 

en het openbaar bestuur. We geven aan dat zij in hun voorbereiding op rampenbestrijding en 
crisisbeheersing niet alleen staan. Ik vind dat we er als GHOR goed in slagen eenduidigheid 
te brengen in de organisatie van de opgeschaalde zorg, hierbij gesteund door de wetgeving. 
Onze kracht is te zorgen voor samenhang tussen de afzonderlijke plannen en bij te dragen aan 
het gezamenlijk oefenen, natuurlijk met respect voor de eigen accenten van de verschillende 
partijen. Daarnaast zijn we voor zowel monodisciplinaire partners als multidisciplinaire 
partners het aanspreekpunt voor informatie vanuit de witte kolom. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om informatie over infectieziektebestrijding (samen met de GGD) en slachtofferinformatie. 
Dergelijke informatie is ook multidisciplinair en voor het openbaar bestuur van groot belang. 
In deze kennispublicatie wordt beschreven waar wij als GHOR voor staan. Deze informatie is 
belangrijk voor zowel onze partners als onszelf. 
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GHOR-bureau	het	initiatief	tot	het	maken	van	deze	afspraken.	De	afspraken	
gaan (minimaal) over de volgende onderwerpen:
•	 de procedures die worden gevolgd bij een ramp of crisis
•	 de inzet van personeel en materieel (capaciteit en specialiteit)
•	 de bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel, ruimte en materieel
•	 de wijze van opleiden, trainen en oefenen met betrekking tot de opschaling
•	 de	samenwerking	met	de	GHOR	en	andere	(hulpverlenings)instellingen
•	 het	onderhoud	en	beheer	van	materieel	voor	de	GHOR,	dat	eigendom	is	van	

de	veiligheidsregio	of	het	Rijk.
De	GHOR-bureaumedewerker	informeert	vervolgens	het	bestuur	van	de	
veiligheidsregio over deze voorbereidingen van de zorgverleners op de 
opgeschaalde zorg. De schriftelijke afspraken tussen de zorgverleners en de 
GHOR	worden	ondertekend	door	het	bestuur	van	de	veiligheidsregio,	of	namens	
dit bestuur door de directeur publieke gezondheid.

Zorgen voor beschikbaarheid, bereikbaarheid en vakbekwaamheid van GHOR-
sleutelfunctionarissen

Beschikbaarheid
Het	GHOR-bureau	moet	zorgen	voor	voldoende	beschikbaarheid	van	GHOR-
sleutelfunctionarissen,	24	uur	per	dag,	7	dagen	per	week.	In	het	Besluit	
personeel	veiligheidsregio’s	worden	de	volgende	GHOR-sleutelfunctionarissen	
onderscheiden:
•	 operationeel	directeur	GHOR5

•	 hoofd	sectie	GHOR	(HS-GHOR)
•	 officier	van	dienst	-	geneeskundig	(OvD-G)
•	 commandant	van	dienst	-	geneeskundig	(CvD-G)
•	 hoofd	actiecentrum	GHOR	(HAc)
•	 operationeel	medewerker	actiecentrum	GHOR	(OMAc)
•	 coördinator	gewondenvervoer	(CGV)
•	 hoofd	gewondennest	(HGN)
•	 leider kernteam psychosociale hulpverlening
•	 leider opvangteam psychosociale hulpverlening.
Bovenstaande	GHOR-functies	worden	ingevuld	vanuit	het	GHOR-bureau,	
de	GGD,	de	regionale	ambulancevoorziening	(RAV)	en/of	de	partners	uit	
de	geneeskundige	keten.	Het	GHOR-bureau	is	er	verantwoordelijk	voor	dat	

5	 Op	basis	van	de	Wpg	2e	tranche	staat	de	GHOR	per	1	januari	2012	onder	leiding	van	de	directeur	
publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarmee vervalt de functie van 
directeur	GHOR.	Het	Besluit	personeel	veiligheidsregio’s	is	nog	niet	aangepast	op	deze	situatie.	
In	het	kader	van	de	feitelijke	crisisbeheersing	is	dus	nog	sprake	van	een	operationeel	directeur	
GHOR.	In	de	praktijk	wordt	deze	functie	ingevuld	door	de	directeur	publieke	gezondheid	en	
degenen	die	naast	de	DPG	in	het	desbetreffende	piket	participeren.
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deze functionarissen worden benoemd, op piket gesteld (waardoor ze in een 
vastgestelde periode, bijvoorbeeld een week, beschikbaar en bereikbaar zijn), 
met opleiding/training/oefening worden voorbereid op hun taak en middelen 
krijgen om hun functie uit te oefenen. 

Bereikbaarheid
Het	GHOR-bureau	zorgt	voor	de	bereikbaarheid	van	de	GHOR-
sleutelfunctionarissen.	Zij	moeten	in	de	piketperiode	24	uur	per	dag,	7	dagen	
per week oproepbaar zijn via de meldkamer ambulancezorg. Ook tijdens een 
inzet moeten zij bereikbaar zijn en de communicatieapparatuur goed kunnen 
gebruiken om hun taak uit te kunnen voeren.

Vakbekwaamheid
Het	GHOR-bureau	draagt	zorg	voor	de	vakbekwaamheid	van	de	GHOR-
sleutelfunctionarissen. Deze functionarissen moeten een programma voor 
initiële vakbekwaamheid (startniveau) volgen. Daarnaast is er aandacht voor 
blijvende vakbekwaamheid, bijvoorbeeld in de vorm van bij-/nascholing, 
bijwonen van vakbijeenkomsten, registratie van opleidings-/trainings-/
oefenactiviteiten en bijhouden van portfolio.
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Toegankelijk maken van plannen voor de opgeschaalde zorg
Het	GHOR-bureau	beschikt	over	uiteenlopende	plannen	en	informatiebronnen	
die	relevant	zijn	met	betrekking	tot	de	opgeschaalde	zorg.	Het	gaat	hierbij	om	
monodisciplinaire plannen voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen 
en crises, maar ook om multidisciplinaire plannen. Daarbij kunt u denken aan: 
regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan, regionaal crisisplan, bestuurlijke 
netwerkkaarten, draaiboeken, bereikbaarheidsgegevens, plannen op het 
gebied van opleiden/trainen/oefenen en evaluatierapporten van oefeningen 
en	inzetten.	De	GHOR-bureaumedewerker	moet	deze	plannen	en	informatie	
toegankelijk	maken	voor	met	name	de	eigen	GHOR-medewerkers,	de	witte	
ketenpartners en het openbaar bestuur. Dat betekent dat u deze documentatie 
op verzoek opvraagt, archiveert en/of doorgeeft.

Adviseren van zorginstellingen over de voorbereiding op de opgeschaalde zorg
Zorginstellingen kunnen zich voorbereiden op de opgeschaalde zorgverlening 
door goede rampenopvang- en (zorg)continuïteitsplannen te hebben. 
Rampenopvangplannen	geven	aan	hoe	organisaties	zich	voorbereiden	op	de	
opvang	van	grotere	aantallen	slachtoffers.	Continuïteitsplannen	geven	aan	
hoe de continuïteit van de reguliere zorg wordt gegarandeerd bij bijvoorbeeld 
brand	of	stroomuitval.	Als	GHOR-bureaumedewerker	kunt	u	zorginstellingen	
adviseren bij het opstellen en actualiseren van deze plannen.
Daarnaast bereiden de zorginstellingen zich op de opgeschaalde zorg voor 
met gerichte opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten. Ook hierbij kunt u de 
zorginstellingen adviseren.
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Oefeningen organiseren
De	GHOR	organiseert	regelmatig	monodisciplinaire	oefeningen	voor	de	witte	
kolom.	Daarnaast	draagt	de	GHOR	bij	aan	multidisciplinaire	crisisoefeningen,	
waarin de geneeskundige keten samen met bijvoorbeeld gemeenten, brandweer 
en politie wordt beoefend.

Bijdragen aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio
De	GHOR	draagt	vanuit	het	perspectief	van	de	volksgezondheid	en	de	zorg	bij	
aan	de	ontwikkeling	van	de	veiligheidsregio.	Als	GHOR-bureaumedewerker	
kunt u bijdragen aan het ontwikkelen van plannen (bijvoorbeeld regionaal 
beleidsplan of regionaal crisisplan), het uitwerken van die plannen 
(bijvoorbeeld in opleidingsbeleid of evenementenbeleid), de implementatie van 
vernieuwingen en organisatieontwikkeling.

Adviseren van overheden en organisaties over crisisbeheersing en rampenbestrijding
De	GHOR	kan	in	dit	kader	het	openbaar	bestuur	op	aanvraag	adviseren:
•	 over	zorg	en	hygiëne	in	het	kader	van	evenementenveiligheid
•	 over	bijvoorbeeld	toegankelijkheid	voor	hulpverleners	en	vluchtwegen	bij	

bouwprojecten	of	infrastructurele	projecten.	Het	gaat	hierbij	om	onder	
andere woonwijken, winkelcentra, industrieterreinen en -gebouwen, 
recreatievoorzieningen, grootschalige/vitale infrastructuur, verkeer en 
openbaar vervoer. Voor alle hulpverleners is het erg belangrijk dat zij snel 
ter plaatse kunnen komen. Voor de geneeskundige hulpverlening is het 
bovendien	essentieel	ook	weer	snel	weg	te	kunnen.	Daarom	is	GHOR-advies	
hierbij relevant. 

Door bovenstaande adviezen worden al in een vroeg stadium (namelijk bij 
risicobeheersing) voorwaarden geschapen voor adequate hulpverlening 
en zelfredzaamheid. Zo kunnen voorzienbare gezondheidsrisico’s worden 
teruggedrongen.	De	GHOR	kan	deze	adviesrol	op	veel	manieren	invullen,	
bijvoorbeeld op basis van eigen expertise, mono- en multidisciplinaire 
samenwerking en inhuur van expertise.
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Samenwerken over de regiogrenzen 
heen is kenmerkend voor de GHOR-
aanpak
Adrie Henkes, beleidsmedewerker GHOR Flevoland en 
HS-GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek

In de koude situatie ben ik beleidsmedewerker GHOR. 
In de warme situatie vervul ik de functie hoofd 
sectie GHOR (HS-GHOR). Op tactisch niveau ben ik 
als HS-GHOR belast met de coördinatie, aansturing 
en regie van de geneeskundige hulpverlening. 

Daarnaast ben ik adviseur voor de directeur publieke gezondheidszorg. De functie 
van HS-GHOR is boeiend, omdat je met alle actoren te maken hebt. Het is belangrijk 
dat je de juiste personen kent en gekend wordt, zowel mono- als multidisciplinair. 
Hierdoor kan ik mijn informatiepositie goed vervullen. Het belang van een goed 
netwerk werd duidelijk tijdens het Koninginnedagdrama bij de Naald in Apeldoorn. 
Een collega-HS-GHOR benaderde mij voor slachtoffers uit Flevoland. Voor de opvang 
van deze slachtoffers is samen met de leider van het kernteam psychosociale nazorg 
georganiseerd in Flevoland. Dit is een voorbeeld van een goede multidisciplinaire 
samenwerking over de grenzen van regio’s. Deze manier van samenwerken vind ik 
onder andere kenmerkend voor mijn werk en de GHOR in zijn algemeenheid. 

Bijdragen aan multidisciplinaire operationele plannen
De	GHOR	draagt	vanuit	het	perspectief	van	de	volksgezondheid	en	de	
zorg bij aan multidisciplinaire plannen, zoals rampbestrijdingsplannen, 
calamiteitenplannen en preparatieplannen voor evenementen, bouwprojecten 
of	infrastructurele	projecten.	Als	GHOR-bureaumedewerker	neemt	u	dan	deel	
aan multidisciplinaire werkgroepen die deze plannen opstellen en zorgt u voor 
de geneeskundige inbreng.

Bovenstaande taken hebben steeds betrekking op de primaire uitvoerings-
processen van de geneeskundige hulpverlening (‘opgeschaalde acute zorg’ en 
‘publieke gezondheidszorg’) en de afstemming daarvan met de verschillende 
samenwerkingspartners, zowel uit de geneeskundige keten als uit de andere 
kolommen/organisaties/diensten.
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Warme fase

Coördineren, aansturen of regisseren van de geneeskundige hulpverlening
Naast	de	twee	primaire	uitvoeringsprocessen	‘opgeschaalde	acute	zorg’	en	
‘publieke gezondheidszorg’ onderscheidt het Besluit veiligheidsregio’s vier 
besturende en ondersteunende processen:
•	 melding	en	alarmering
•	 op-	en	afschaling
•	 leiding	en	coördinatie
•	 informatiemanagement.

Figuur	2:	Overzicht	besturende	en	ondersteunende	processen

In	de	warme	fase	(bij	de	opgeschaalde	geneeskundige	hulpverlening)	voert	de	
GHOR	deze	besturende	en	ondersteunende	processen	uit,	met	betrekking	tot	de	
opgeschaalde	acute	zorg	en	de	publieke	gezondheidszorg.	Ook	draagt	de	GHOR	
zorg voor afstemming ervan met de verschillende samenwerkingspartners. 
Concreet	betekent	dit	dat	u	als	GHOR-sleutelfunctionaris	in	de	warme	fase	de	
geneeskundige hulpverlening coördineert, aanstuurt of regisseert. Dit houdt in 
dat u:
•	 de geneeskundige hulpverlening op de juiste wijze en met de juiste 

prioriteitsstelling leidt en/of
•	 zorg draagt voor informatiedeling en -afstemming, en/of
•	 andere organisaties/diensten ondersteunt en adviseert bij de uitvoering 
 en/of
•	 deel uitmaakt van multidisciplinaire coördinerende staven (dit wordt nader 

toegelicht in paragraaf 8) en/of
•	 zorgt draagt voor op- en afschaling en/of
•	 bijdraagt aan de evaluatie.
Dit alles draagt bij aan het voorkomen en beperken van gezondheidsschade bij 
slachtoffers.

Acute zorg

ANP ZiROP HaROP GROP

Publieke gezondheidszorg

Melding en alarmering

Op- en afschaling

Leiding en coördinatie

Informatiemanagement

besturende en ondersteunende processen
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8.  Organisatie van de rampenbestrijding

Zoals	aangegeven	werkt	de	GHOR	samen	met	de	zorginstellingen	en	
zorgverleners in de witte kolom, en daarnaast met de brandweer (rode kolom), 
politie	(blauwe	kolom)	en	gemeenten	(oranje	kolom).	Verder	werkt	de	GHOR	
samen met bijvoorbeeld waterschappen, milieudiensten en Defensie. Bij een 
(dreigende) ramp of crisis worden een aantal coördinatiestructuren actief, die 
een	deel	van	de	keten	gaan	aansturen.	Bent	u	als	GHOR-sleutelfunctionaris	
actief in de warme fase, dan kunt u in dat geval multidisciplinair samenwerken 
op een van de volgende niveaus: 

In het commando plaats incident (CoPI)
Het	gaat	hier	om	de	operationele	leiding	op	de	plaats	van	een	incident,	
uitgevoerd	door	een	multidisciplinair	team.	Vanuit	de	GHOR	neemt	de	OvD-G	
(officier	van	dienst	-	geneeskundig)	of	CvD-G	(commandant	van	dienst	-	
geneeskundig) zitting in dit team. 

In het regionaal operationeel team (ROT)
Dit team bestaat uit functionarissen van de verschillende hulpdiensten, 
die de inzet van hun operationele diensten op afstand leiden in overleg 
met	het	CoPI.	Vanuit	de	GHOR	neemt	het	HS-GHOR	(hoofd	sectie	GHOR)	
zitting	in	dit	team.	Het	HS-GHOR	geeft	leiding	aan	de	GHOR-functionaris	
in	het	CoPI,	de	leden	van	de	sectie	GHOR	in	het	ROT,	de	leider	van	het	
kernteam	psychosociale	hulpverlening	en	het	hoofd	actiecentrum	GHOR	(met	
daaronder	de	medewerkers	van	het	actiecentrum	GHOR).	Dit	actiecentrum	
organiseert de logistieke en facilitaire ondersteuning van de geneeskundige 
hulpverlening bij rampen en crises. Ook speelt het een belangrijke rol bij de 
informatievoorziening.
Bij rampen en crises wordt onderscheid gemaakt in ‘brongebied’ en 
‘effectgebied’.	Het	brongebied	is	de	plaats	van	het	incident.	Het	effectgebied	is	
het gebied daarbuiten, waar het incident effecten heeft op de omgeving. Dit 
kan	beperkt	zijn	tot	de	eigen	regio,	maar	ook	bovenregionaal	zijn.	Het	ROT	
houdt zich vooral bezig met het effectgebied.

In het gemeentelijk of regionaal beleidsteam (GBT of RBT)
Dit team ondersteunt de burgemeester van een getroffen gemeente om op 
bestuurlijk niveau sturing te geven aan de bestrijding van de gevolgen van een 
ramp.	Vanuit	de	GHOR	neemt	de	(operationeel)	directeur	publieke	gezondheid	
zitting in dit team6. Deze adviseert de burgemeester, over zaken die betrekking 

6	 In	het	Besluit	personeel	veiligheidsregio’s	is	deze	functionaris	nog	aangeduid	als	‘operationeel	
directeur	GHOR’.
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hebben	op	de	GHOR	in	relatie	tot	het	multidisciplinair	optreden.	De	directeur	
publieke	gezondheid	geeft	direct	leiding	aan	het	HS-GHOR	in	het	ROT.	
In	het	RBT	kan	sprake	zijn	van	een	zogeheten	‘ontkleurd	operationeel	leider’.	
Deze adviseert dan, namens de verschillende kolommen, de voorzitter van de 
veiligheidsregio. Op verzoek van deze voorzitter kan de (operationeel) directeur 
publieke	gezondheid	als	adviseur	deelnemen	aan	het	RBT.

Figuur	3:	Operationele	crisisorganisatie	

De rampenbestrijdingsorganisatie is onder reguliere omstandigheden een 
lege organisatie. Tijdens een rampsituatie wordt deze organisatie in korte 
tijd opgebouwd. Dit opbouwen van uitvoerende en bestuurlijke diensten 
(opschalen)	vindt	plaats	via	een	aantal	GRIP-fasen.	
‘GRIP’	staat	voor	‘Gecoördineerde	Regionale	Incidentbestrijdings	Procedure’.	
De	fasen	lopen	van	GRIP 1 tot en met GRIP 4: 7

•	 Bij	GRIP 1	vindt	aansturing	vanuit	het	CoPI	plaats.
•	 Bij	GRIP 2	vindt	aansturing	vanuit	het	ROT	plaats.
•	 Bij	GRIP 3	vindt	aansturing	vanuit	het	GBT	plaats.
•	 Bij	GRIP 4	vindt	aansturing	vanuit	het	RBT	plaats.

7	 Soms	wordt	de	term	‘GRIP	0’	gebruikt;	dit	betreft	dan	het	zogeheten	‘motorkapoverleg’	bij	de	
dagelijkse	hulpverlening.	De	term	‘GRIP	5’	wordt	soms	gebruikt	als	de	gevolgen	van	een	ramp	de	
regiogrenzen/provinciegrenzen	overschrijden.	En	de	term	‘GRIP	6’	wordt	soms	gebruikt	als	de	
gevolgen van een ramp de landsgrenzen overschrijden.

Regionaal operationeel team
(ROT) (met o.a. HS-GHOR)

Operationele 
actiecentra

Commando plaats incident
(CoPI) (met o.a. OvD-G/CvD-G)

Leider CoPI

Operationeel leider

Burgemeester Gemeentelijk beleidsteam (GBT)
met o.a. directeur GHOR

Gemeentelijke actiecentra

Gemeentelijk management-/ 
crisisteam (met o.a. 

gemeentelijke diensthoofden
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Behalve een brede multidisciplinaire opschaling, is ook monodisciplinaire 
opschaling van (alleen) de geneeskundige hulpverlening mogelijk. Dit speelt 
vooral als:
•	 een zorginstelling opschaalt en (een deel van) het rampenopvangplan in 

werking stelt
•	 een grootschalige infectieziektecrisis of pandemie dreigt.

In	beide	gevallen	betekent	dit	voor	de	GHOR	ook	vaak	een	opschaling,	
bijvoorbeeld om de inzet van de verschillende zorginstellingen te coördineren.

9.  Wederzijdse afhankelijkheid

In	het	voorgaande	is	toegelicht	dat	de	GHOR	wettelijk	verantwoordelijk	is	voor	
de (voorbereiding op de) coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige 
hulpverlening bij rampen en crises, inclusief het maken van afspraken hierover 
met de ketenpartners. De feitelijke uitvoering van de primaire zorgprocessen 
is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners. Zij zijn 
wettelijk verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg onder 
álle	omstandigheden	(Kwaliteitswet	zorginstellingen	en	Wet	op	de	beroepen	
in de individuele gezondheidszorg). Zij moeten zich dus ook voorbereiden op 
bijzondere situaties die gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van de 
zorgverlening	en	hierover	schriftelijke	afspraken	maken	met	de	GHOR.

De GHOR is niet geneeskundig inhoudelijk 
betrokken en houdt daardoor goed het overzicht
Jos Körner, medewerker OTO, regionaal multidisciplinair oefencoördinator, 
commandant van dienst geneeskundig, Bureau GHOR Brabant-Zuidoost 

Op 12 juni 2011 om 09.30 uur kregen we bericht van een grote 
uitslaande brand bij Timco plastic. Om 02.00 uur was het sein 
brand meester. We moesten in de tussentijd een verzorgingstehuis 
ontruimen. De 225 inwoners vervoerden we met een groot aantal 
ambulances en het gemeentevervoer. Er waren die dag maar 
liefst vier officieren van dienst geneeskundig (OvD-G’s) actief. 
Bij een opschaling als deze ben ik de commandant van dienst geneeskundig (CvD-G) en stuur 
ik onder meer de OvD-G’s aan. Ik vertegenwoordig de witte kolom in het commando plaats 
incident (CoPI). Van hieruit coördineer ik met de brandweer en politie de inzet. Omdat ik 
niet geneeskundig inhoudelijk betrokken ben bij de uitvoering, kan ik goed het overzicht 
houden. In het CoPI worden richtinggevende besluiten genomen en neem ik de besluiten 
voor de geneeskundige hulpverleners in het veld. Omdat er tijdens de inzet geen tijd is voor 
onduidelijkheid en discussie, zorg ik dat ik altijd helder en duidelijk ben over de genomen 
beslissingen. 
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De	verantwoordelijkheden	van	zorgverleners	en	GHOR	vullen	elkaar	dus	aan.	
In	feite	is	er	sprake	van	een	wederzijdse	afhankelijkheid,	waarbij	elke	partij	
zijn	taken	heeft.	De	GHOR	is	immers	geen	‘inhoudsdeskundige’	op	het	gebied	
van zorg, maar wel de partij die inzicht heeft in de coördinatie en regie van de 
grootschalige	geneeskundige	hulpverlening.	Het	is	daarom	van	belang	bij	de	
zorgverlener:
•	 in	gesprek	te	komen	met	de	juiste	gesprekspartner:	de	functionaris	die	bij	

de zorginstelling verantwoordelijk is voor de voorbereiding op bijzondere 
situaties (bijvoorbeeld een crisiscoördinator)

•	 te	inventariseren	hoe	ver	hun	voorbereiding	op	bijzondere	situaties	is	
en	aan	te	geven	wat	de	GHOR	aanvullend	kan	bieden.	Bijvoorbeeld	op	
het gebied van planvorming, opleiden/trainen/oefenen of informatie-
uitwisseling bij rampen en crises (niet alleen bij opschaling maar ook bij 
afschaling, zodat zorgverleners niet nodeloos paraat blijven staan). 
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10.  GHOR als schakel tussen openbaar bestuur, 
gezondheidszorg en veiligheid 

Bij	het	uitvoeren	van	haar	taken	is	de	GHOR	schakel	tussen	drie	domeinen:

1. Openbaar bestuur
De	GHOR	is	een	publieke	taak.	Deze	wordt	in	de	voorbereiding	uitgevoerd	
onder verantwoordelijkheid van de colleges van B en W. Tijdens een inzet 
wordt deze publieke taak uitgevoerd onder het opperbevel van de burgemeester 
(bij lokale rampen en crises) of de voorzitter van de veiligheidsregio (bij 
bovenlokale rampen en crises).

2. Gezondheidszorg
De geneeskundige hulpverlening wordt bij rampen en crises uitgevoerd door 
de	reguliere	zorgaanbieders	en	zorginstellingen.	De	GHOR	heeft	hierin	de	
coördinerende, aansturende en regisserende taak.

3. Veiligheid
De	GHOR	is	onderdeel	van	de	veiligheidszorg	in	Nederland.	Voor	een	goede	
hulpverlening	moet	de	GHOR	zorg	dragen	voor	een	goede	samenwerking	tussen	
de zorgketen en de partners op het gebied van fysieke veiligheid. Dit betreft 
met name brandweer, politie en gemeenten, en verder diverse publieke en 
private partners.

Figuur	4:	De	GHOR	op	het	raakvlak	van	de	domeinen	openbaar	bestuur,	gezondheidszorg	en	
veiligheid

Openbaar bestuur

VeiligheidGezondheidszorg

Publieke
gezondheid

Publieke
veiligheid

Veiligheid
in de zorg

GHOR
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Doordat	u	als	GHOR-medewerker	op	de	verschillende	domeinen	werkzaam	
bent,	kan	zich	de	vraag	aandienen:	‘Wie	is	die	GHOR-medewerker	nu	eigenlijk?’	
De	GHOR-medewerker	heeft	immers	voortdurend	verschillende	petten	op,	
levert in alle domeinen een bijdrage en is de verbindende schakel daartussen. 
Voor	u	als	GHOR-medewerker	betekent	dit,	dat	u	oog	moet	hebben	voor	de	
verschillende invalshoeken van die werelden. Zo kan het bijvoorbeeld nodig 
zijn in een overleg met zorgverleners op de stoel van de ‘veiligheid’ zitten, of in 
een overleg met de brandweer aan te geven hoe zij steeds de zorgverleners in 
de	communicatie	moeten	betrekken.	U	dient	als	GHOR-medewerker	daarom	de	
verschillende belangen en posities te kunnen verduidelijken en bruggenbouwer 
te zijn. 

Bij dreiging voor de volksgezondheid is de 
bijdrage van de GHOR extra belangrijk
Jelle Buijtendijk, hoofd GHOR-bureau Kennemerland en operationeel 
directeur GHOR

In het beleidsteam benadruk ik als operationeel directeur GHOR 
altijd de volksgezondheidsaspecten. Ik bekijk daarnaast de 
consequenties van de crisissituatie voor de organisatie van de 
gezondheidszorg van morgen en overmorgen. Hoewel tijdens een 
inzet niet altijd alle strategische informatie voorhanden is, zorg ik 
er samen met het beleidsteam voor dat we tot een goed algemeen 

totaalbeeld komen. Van daaruit kijken we vooruit. Samenwerking is niet vanzelfsprekend. 
Daar investeren we in. Goed oefenen zorgt ervoor dat we er als beleidsteam staan tijdens 
hoogspanning. Bij alle incidenten kan de knop ineens omgaan. Zoals in 2009 bij het eerste 
griepgeval (Nieuwe Inf luenza A) in Nederland, toen moest op Koninginnedag ook ineens alle 
hens aan dek en schaalden we op zoals in elke andere GRIP-situatie. Een volgende pandemie is de 
grootste dreiging voor de volksgezondheid op dit moment. Dat maakt de bijdrage van de GHOR, 
en de bijdrage van de operationeel directeur GHOR in het bijzonder, extra belangrijk.
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11.  Financiering

De voorbereiding en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening door de 
reguliere zorgsector wordt in beginsel gefinancierd vanuit de zorgpremies. De 
GHOR	wordt	bekostigd	vanuit	de	volgende	twee	bronnen:

1. Inwonersbijdrage vanuit de gemeenten in de veiligheidsregio
De gemeenten in de veiligheidsregio leveren een bijdrage aan de 
Gemeenschappelijke	Regeling	Veiligheidsregio,	onder	andere	voor	het	
uitvoeren	van	de	GHOR-taken.	Per	veiligheidsregio	bepalen	de	gemeenten	
daartoe gezamenlijk de ‘inwonersbijdrage’: het bedrag dat elke gemeente per 
inwoner afdraagt aan de veiligheidsregio. 

2. BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding)
Veiligheidsregio’s	ontvangen	van	het	Rijk	doeluitkeringen,	zoals	de	BDUR.	De	
BDUR	is	gebaseerd	op	een	bepaald	‘bodembedrag’	met	daar	bovenop	een	toeslag	
op grond van de in de regio aanwezige risico’s. Deze financiële middelen 
worden ter beschikking gesteld aan de veiligheidsregio en zijn niet gekoppeld 
aan de specifieke onderdelen van de veiligheidsregio.

U	kunt	bij	uw	eigen	regio	nagaan	wat	de	inkomsten	voor	de	GHOR	zijn	vanuit	
de	inwonersbijdrage	respectievelijk	de	BDUR.
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Wettelijke context

Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
Door de Wvr zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld. De GHOR is onderdeel van 
de veiligheidsregio. De Wvr biedt de structuur voor de samenwerking tussen opgeschaalde 
zorg, brandweer en openbaar bestuur. Verder verplicht de Wvr elke veiligheidsregio tot het 
beschikken over een regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan, regionaal crisisplan en 
waar nodig rampbestrijdingsplannen.
In artikel 1 staat: ‘GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast 
met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de 
advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.’
In artikel 33 staat dat zorgverleners zich zelf moeten voorbereiden op bijzondere situaties 
die gevolgen kunnen hebben voor de zorgverlening en hierover schriftelijke afspraken 
moeten maken met het bestuur van de veiligheidsregio.

Wet publieke gezondheid (Wpg), 2008
De Wpg regelt onder andere de organisatie van de publieke gezondheidszorg en 
de bestrijding van infectieziektecrises. Gemeenten hebben hierin een belangrijke 
taak. Om die uit te voeren, moeten zij beschikken over een GGD. De Wpg beschrijft 
de verantwoordelijkheden van de GGD, waaronder die voor medische milieukunde, 
grootschalige infectieziektebestrijding, gezondheidsonderzoek na rampen en psychosociale 
hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Wet publieke gezondheid (Wpg) 2e tranche (1 januari 2012) in relatie tot de Wvr
De Wpg 2e tranche is per 1 januari 2012 van kracht. De Wpg is gewijzigd om aan te sluiten 
op de Wvr en heeft de volgende gevolgen:
•	 Het	bestuur	van	de	veiligheidsregio’s	is	verantwoordelijk	voor	de	voorbereiding	op	een	

infectieziektecrisis. GGD-bestuur en veiligheidsbestuur moeten samen het deel van het 
crisisplan vaststellen dat over infectieziekten gaat.

•	 Er	dient	een	directeur	publieke	gezondheid	(DPG)	te	zijn	aangesteld,	die	zowel	leiding	
geeft aan de GGD-organisatie als aan de GHOR-organisatie. In tijd van crises treedt de 
DPG coördinerend en adviserend op, op het terrein van de infectieziektebestrijding en 
volksgezondheidsvraagstukken, en geeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening 
door de gehele witte kolom.

•	 Het	werkgebied	van	een	GGD	dient	gelijk	te	zijn	aan	dat	van	de	veiligheidsregio.	
Gemeenten hebben de mogelijkheid een GGD te vormen die meer dan één 
veiligheidsregio omvat. In dit geval is vereist dat deze GGD de betreffende 
veiligheidsregio’s in zijn geheel omvat.

Wet toelating zorginstellingen (WTZi)
De WTZi beschrijft onder andere dat ziekenhuizen, RAV, GGZ en huisartsenposten binnen 
het door het ziekenhuis met erkenning traumacentrum georganiseerde Regionaal Overleg 
Acute Zorgketen (ROAZ) afspraken maken over de 24 uurstoegankelijkheid van de acute 
zorg.
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Verder dienen ziekenhuizen zich adequaat voor te bereiden op rampen. Daartoe moeten 
zij beschikken over een actueel en beproefd ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP) en 
afspraken met de directeur GHOR , die worden vastgelegd in het regionaal crisisplan van 
de veiligheidsregio. 
 
Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz)/Wet ambulancezorg (Waz)
Ter vervanging van de Wet ambulancevervoer (WAV) is na een lange parlementaire 
discussie in 2010 de Wet ambulancezorg (Waz) vastgesteld door het parlement. Het 
kabinet heeft echter afgezien van invoering, omdat de Waz mogelijk strijdig is met 
aanbestedingsregels van de EU. In plaats van de Waz is daarom de Tijdelijke wet 
ambulancezorg (Twaz) in procedure gebracht. Deze regelt vanaf 2012 voor een periode 
van vijf jaar een gebruiksvergunning per veiligheidsregio. Hiermee kan de regionale 
ambulancevoorziening (RAV) de ambulancezorg in de regio uitvoeren. De Twaz beschrijft:
•	 De	verantwoordelijkheden	van	de	RAV.
•	 De	schaalgrootte	van	de	RAV.	Deze	is	identiek	aan	de	veiligheidsregio.
•	 De	eisen	die	het	bestuur	van	de	veiligheidsregio	kan	stellen	aan	de	RAV,	ten	aanzien	

van de meldkamer, de ambulancezorg en de registratie van slachtoffers. Het gaat om 
onder andere eisen aan personeel en samenwerking in de keten van acute zorg en de 
keten van openbare orde en veiligheid. Voor het overige (bijvoorbeeld de inzet van 
RAV-medewerkers als sleutelfunctionaris, hun uitrusting, of deelname aan oefeningen) 
gaat het om regionaal maatwerk. Daarover maakt de DPG, namens het bestuur 
van de veiligheidsregio, met de RAV afspraken voor wat betreft het optreden tijdens 
opgeschaalde situaties en de voorbereiding daarop.

Binnen de genoemde periode van vijf jaar wordt een nieuwe wet voor de ambulancezorg 
uitgewerkt. Daarin wordt zowel de relatie met de acute gezondheidszorg als de relatie met 
het veld van openbare orde en veiligheid opnieuw geregeld.

Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ), Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet BIG)
Deze wetten beschrijven de verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor het leveren van 
verantwoorde zorg, ongeacht de omstandigheden.
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Colofon 

Deze	kennispublicatie	is	bedoeld	voor	GHOR-bureaumedewerkers	en	GHOR-sleutel-
functionarissen en medewerkers van de veiligheidsregio’s. Er zijn nog drie andere 
kennispublicaties uitgebracht, gericht op het openbaar bestuur, de multidisciplinaire 
ketenpartners en de zorginstellingen in de witte kolom. 
Deze publicaties vindt u op www.ghoracademie.nl

Deze kennispublicatie is gebaseerd op bestaande documentatie waaronder:
•	 GGD	Gooi	en	Vechtstreek/GGD	Flevoland	(2011).	Diensten- en productenboek
•	 GHOR	Academie/Nederlands	Instituut	Fysieke	Veiligheid	Nibra	(2008).	Basisleerstof GHOR.
•	 GHOR	Nederland	(2	december	2010).	De nieuwe GHOR.
•	 GHOR	Nederland.	Werkprogramma	GHOR	Nederland	2011.
•	 Ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	(juli	2011).	Wet publieke gezondheid in 

relatie tot de Wet veiligheidsregio’s - factsheet.
•	 Projectteam	Referentiekader	Regionaal	Crisisplan	(2009).	Referentiekader Regionaal Crisisplan 

2009.
•	 Veiligheidsberaad/GHOR	Nederland.	De GHOR-keten versterkt.
•	 Wetsteksten.

Tekst: Anja Zonneveld, PLATO, Universiteit Leiden
Fotografie:	Rob	Jastrzebski,	Martin	de	Jongh	en	Arthur	Wijnen
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GHOR Academie

Postbus 7010

6801 ha  Arnhem

T 026 355 24 20

F 026 351 50 51

www.ghoracademie.nl

De GHOR Academie: dé academie voor 
opgeschaalde zorg en GHOR

De GHOR Academie is het centrum waar de kennis en OTO-vraag en aanbod voor de 
opgeschaalde zorg en de reguliere zorg onder grootschalig optreden samenkomen. 
Vanuit dit centrum bereiden wij professionals uit de zorg voor op hun werk in 
opgeschaalde situaties en dragen wij bij aan professionele hulpverlening aan burgers.

 

Organisatie
De GHOR Academie is samen met de Brandweeracademie, de Academie voor  Crisis- 
beheersing, de Academie voor Leiderschap Veiligheidsregio’s, Infopunt Veiligheid en 
de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding onderdeel van het Nederlands Instituut 
Fysieke Veiligheid (NIFV). Ook trekken wij nauw op met GHOR Nederland. 
We ondersteunen de bestuurlijke programma’s in hun samenwerking met de zorg-
partners. Wij adviseren over de professionalisering van het werkveld en maken 
producten en diensten voor het geformuleerde beleid. De GHOR Academie onder-
houdt daarnaast intensief contact met de hulpverleningsorganisaties en GHOR-regio’s 
om OTO- en kennisbehoeften te signaleren. Samen met deze organisaties maken wij 
hier passend aanbod op in de vorm van opleidingen, kennisproducten, advies en/of 
onderzoek. 

Samenwerkingspartners
Wij werken bij de ontwikkeling en uitvoering van ons aanbod samen met onze part-
ners binnen de geneeskundige hulpverlening, veiligheidspartners, gerenommeerde 
kennis- en opleidingsinstituten en andere academies. Met verschillende professionals 
maken we bruikbare producten en diensten voor de opgeschaalde zorg.


