Kennispublicatie 4

De GHOR als partner voor brandweer, politie,
gemeenten en andere organisaties/diensten
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Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de
zorginstellingen, waarmee de GHOR multidisciplinair samenwerkt. Het gaat om collega’s
die een rol hebben bij rampen en crises (en de voorbereiding daarop) en daardoor ook de
GHOR tegenkomen.
In de veiligheidsregio is de GHOR het eerste aanspreekpunt voor de geneeskundige
hulpverlening bij grootschalige ongevallen en rampen. De GHOR werkt vooral samen
met de kolommen brandweer, politie en gemeenten, maar ook met andere partijen die
in crisissituaties een rol kunnen hebben. Af hankelijk van de situatie zijn dat bijvoorbeeld
Defensie, energiemaatschappijen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, vliegvelden
en tunnelbeheerders. Deze kennispublicatie is informatief voor al deze organisaties en
diensten.
Tijdens crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen de genoemde organisaties en
diensten de GHOR als partner tegenkomen, wanneer de gezondheid van mensen in het
geding is. Ook bij de voorbereiding op rampen en crises kunnen zij met de GHOR te maken
krijgen, bijvoorbeeld bij multidisciplinaire oefeningen en planvorming.
In deze kennispublicatie wordt toegelicht wat de GHOR is en doet. Ook komt aan de orde
waar de verschillende organisaties/diensten de GHOR als partner in de veiligheidsregio
tegenkomen en hoe met de GHOR wordt samengewerkt. Bij (de voorbereiding op) rampen
en crises brengt elke partner zijn specifieke ervaring en deskundigheid in. Dat geldt voor
de GHOR en voor alle andere partners. Deze multidisciplinaire samenwerking draagt bij
aan een volwaardige en professionele organisatie om vele denkbare crises te beheersen en
rampen te bestrijden.

1.

Geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises
Van de overheid wordt verwacht dat zij risico’s inventariseert, analyseert en zo
mogelijk wegneemt of beperkt. Maar niet alles kan altijd worden voorkomen.
Daarom bereidt de overheid zich ook voor op mogelijke rampen of crises en de
gevolgen daarvan.
Bij een ramp of crisis kan het nodig zijn dat geneeskundige hulpverlening
wordt ingeschakeld. Deze hulpverlening komt tot stand in een samenspel van
publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten (ook wel aangeduid
als de ‘witte kolom’), zoals regionale ambulancevoorzieningen, meldkamers
ambulancezorg, ziekenhuizen, GGD’en, huisartsen(posten) en Rode Kruis.
Het bestrijden van een ramp of crisis betekent voor de geneeskundige keten
dat het reguliere werk wordt uitgevoerd in een opgeschaalde situatie. De
reguliere zorg is dus de basis voor de opgeschaalde zorg. De GHOR ondersteunt
(de voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing en
rampenbestrijding.
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2.

Wat is de GHOR?
De afkorting GHOR staat voor ‘geneeskundige hulpverleningsorganisatie
in de regio’. Naast brandweer, politie en gemeenten is de GHOR één van de
vier ‘klassieke‘ kolommen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding (en
de voorbereiding daarop). Daarnaast wordt bij rampen en crises intensief
samengewerkt met uiteenlopende publieke en private partijen.
De GHOR valt onder verantwoordelijkheid van het regionale veiligheidsbestuur.
Dit bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die samen de
veiligheidsregio vormen.
De legitimatie van de GHOR ligt in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Volgens de
Wvr, artikel 1, is de GHOR belast met:
• de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening
• de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.
Hierbij staan de processen ‘opgeschaalde acute zorg’ (ook wel ‘spoedeisende
medische hulpverlening’ genoemd) en ‘publieke gezondheidszorg’ centraal. De
daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds
een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.
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Op basis van de Wvr heeft de GHOR bij de voorbereiding op rampen en crises
(de ‘koude fase’) onder andere de volgende taken:
• adviseren van zorgverleners over hun voorbereiding op de opgeschaalde
zorg
• met zorgverleners afspraken maken ter voorbereiding op de opgeschaalde
zorg
• toegankelijk maken van plannen voor de opgeschaalde zorg
• bijdragen aan het ontwikkelen van planfiguren voor de veiligheidsregio
• adviseren van overheden en organisaties over crisisbeheersing en
rampenbestrijding, vanuit het perspectief van de volksgezondheid en de
zorg.
Tijdens ramp- en crisissituaties (de ‘warme fase’) heeft de GHOR onder andere
taken met betrekking tot het leiden van de geneeskundige hulpverlening, het
ondersteunen en adviseren van andere organisaties/diensten bij de uitvoering,
en het deel uitmaken van multidisciplinaire coördinerende staven.
De verschillende organisaties/diensten in de multidisciplinaire samenwerking
kunnen dus zowel in de warme als in de koude fase te maken hebben
met de GHOR. De GHOR is daarmee de schakel tussen openbaar bestuur,
gezondheidszorg en veiligheid.

GHOR-regio's
Editie mei 2008
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Groningen
Fryslân
Drenthe
IJssel-Vecht
Twente
Noord- en Oost-Gelderland
Gelderland Midden
Gelderland-Zuid
Utrecht
Noord-Holland Noord
Amsterdam-Amstelland
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Gooi en Vechtstreek
Haaglanden
Hollands Midden
Rotterdam-Rijnmond
Zuid-Holland Zuid
Zeeland
Midden- en West-Brabant
Brabant-Noord
Zuidoost-Brabant
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg
Flevoland

Schiermonnikoog
Ameland
Eemsmond
Terschelling
De Marne

Dongeradeel

Loppersum

Ferwerderadiel
het Bildt

Menaldumadeel

Tytsjerksteradiel

Leeuwarden

Franekeradeel

Achtkarspelen

Delfzijl

Ten Boer
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Slochteren
Scheemda
Hoogezand- Menterwolde
Sappemeer

Haren

Smallingerland
Boarnsterhim

Sneek

Tynaarlo

Stadskanaal

Aa en Hunze

Ooststellingwerf

Skarsterlân

Vlagtwedde

Heerenveen

Nijefurd

Wieringen

Reiderland

Bellingwedde
Pekela

Opsterland
Assen

Wymbritseradiel

Winschoten

Veendam

Noordenveld
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Bolsward

Den Helder

Groningen

Marum
Littenseradiel

Wûnseradiel

Borger-Odoorn
Gaasterlân-Sleat

Weststellingwerf

Lemsterland

Anna Paulowna

3

Midden-Drenthe
Westerveld

Wieringermeer

Zijpe

Appingedam
Bedum

Zuidhorn

Grootegast
Leek

Harlingen

Texel

Winsum

Kollumerland en
Nieuwkruisland

Dantumadeel

Leeuwarderadeel

Vlieland

Schagen
Niedorp
Harenkarspel
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Opmeer
Langedijk
Heerhugowaard

Koggenland

Alkmaar
Heiloo
Castricum

12

Zwartewaterland

Graft- Beemster
De Rijp
Zeevang

13

Dalfsen

4

Zwolle
Dronten

25

Lelystad

Zaanstad Oostzaan
Waterland
Landsmeer

Hattem

Twenterand
Tubbergen

Heerde
Olst-Wijhe

Zeewolde

Harderwijk

Muiden

Ommen

Oldebroek
Elburg

Almere
Diemen

Hardenberg

Kampen

Haarlemmerliede
en
Bloemendaal Spaarnwoude
Haarlem
Amsterdam
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Hoogeveen

Staphorst

Schermer

Zandvoort
Heemstede
Bennebroek

De Wolden

Urk

Hoorn Drechterland

Uitgeest
Heemskerk
Wormerland Purmerend
Edam-Volendam
Beverwijk
Velsen

Meppel

Noordoostpolder

Emmen

Coevorden

Steenwijkerland

Andijk
Medemblik
Wervershoof Enkhuizen
Stede Broec

Bergen (NH.)

Nunspeet

Raalte

Hellendoorn
Wierden

14

16
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9

15

Dinkelland

Almelo
Borne

Epe

Haarlemmermeer
Rijssen-Holten
Ouder-Amstel Weesp Naarden Huizen
Hillegom
Ermelo
Amstelveen
Deventer
Blaricum
Noordwijkerhout
Abcoude
Aalsmeer
Lisse
Laren Eemnes
Uithoorn
Putten
Noordwijk
Hof van Twente
Bunschoten
Voorst
Teylingen
Hilversum
Loenen
De Ronde Venen
Nijkerk
Baarn
Wijdemeren
Alkemade
Katwijk
Apeldoorn
Jacobswoude
Oegstgeest
Lochem
Nieuwkoop
Amersfoort
Leiderdorp
Barneveld
Breukelen
Soest
Leiden
Wassenaar
Maarssen De Bilt
Zutphen
Voorschoten
Leusden
Alphen aan den Rijn
Zoeterwoude
Brummen
Woerden
Zeist
Leidschendam- Rijnwoude
Scherpenzeel
Berkelland
Bodegraven
Utrecht
Woudenberg
Boskoop
Voorburg
Ede
's-Gravenhage
Zoetermeer
Renswoude
Montfoort
Waddinxveen Reeuwijk
Bronckhorst
Bunnik Utrechtse Heuvelrug
Rozendaal
IJsselstein
Oudewater
PijnackerRheden Doesburg
Nieuwegein
Veenendaal
Gouda
Nootdorp
Westland
Arnhem
Oost Gelre
Houten
Delft
Lansingerland Moordrecht
Wijk bij Duurstede
Renkum
Lopik
Zevenaar
Rhenen Wageningen
Vlist
Westervoort
Vianen
Doetinchem
Midden-Delfland
Schoonhoven
Capelle aan Ouderkerk
Bergambacht
Duiven
Culemborg
den IJssel
Schiedam
Maassluis
Buren
Zederik
Liesveld
Aalten
Nederlek
Montferland
Overbetuwe
Rozenburg Vlaardingen
Neder-Betuwe
Leerdam
Oude IJsselstreek
Lingewaard
Westvoorne
Rotterdam
Rijnwaarden
Nieuw-Lekkerland
Geldermalsen
Brielle
Tiel
Ridderkerk
Millingen
Druten
Graafstroom Giessenlanden
aan de Rijn
Beuningen
Gorinchem
Hellevoetsluis
Barendrecht
West Maas en Waal
Ubbergen
Spijkenisse
Hardinxveld-Giessendam
Lingewaal
Neerijnen
Bernisse
Nijmegen
Sliedrecht
Goedereede
Zwijndrecht
Oud-Beijerland
Wijchen
Binnenmaas
Groesbeek
Zaltbommel
Woudrichem
Lith
Korendijk
Heumen
Werkendam
Maasdriel
Oss
Dordrecht
Dirksland
Mook en
Cromstrijen Strijen
Middelaar
Middelharnis
Aalburg
Grave
Maasdonk
Landerd
Cuijk
Schouwen-Duiveland
's-Hertogenbosch
Gennep
Geertruidenberg
Oostflakkee
Heusden
Drimmelen
Bernheze
Waalwijk
Mill en Sint Hubert
Sint-Michielsgestel
Moerdijk
Vught
Uden
Oosterhout
Boxmeer
Loon op Zand
Dongen
Bergen (L.)
Haaren
Schijndel
Sint Anthonis
Boekel
Veghel
Steenbergen
Halderberge
Noord-Beveland
Boxtel
Tholen
Etten-Leur
Breda
Tilburg
Sint-Oedenrode
Gilze en Rijen
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Oldenzaal
Losser
Hengelo
Enschede

Haaksbergen

7

Winterswijk

8

17

18

21

20

Veere
Middelburg
Vlissingen

Goes

19

Bergen op Zoom
Roosendaal
Kapelle

Borsele

Oisterwijk

Rucphen
Alphen-Chaam Goirle
Zundert

Reimerswaal

Hilvarenbeek

Oirschot

Baarle-Nassau
Woensdrecht

Gemert-Bakel
Laarbeek
Son en
Breugel
Nuenen,
Gerwen en Helmond
Nederwetten
Deurne
Eindhoven

Best

Waalre
Eersel

Bergeijk

Meijel

Cranendonck

Meerlo-Wanssum

Arcen en
Velden

Sevenum

Someren Asten

Valkenswaard

Hulst
Terneuzen

Horst aan de Maas

22

Heeze-Leende

Sluis

Venray

Geldrop-Mierlo

Veldhoven
Reusel- Bladel
De Mierden

Helden

Maasbree Venlo

23

Kessel

Nederweert

Beesel

Leudal

Weert

Roermond
Maasgouw

Roerdalen

Echt-Susteren

Sittard-Geleen
Stein
Beek

Onderbanken
Schinnen
Brunssum

24

Nuth
Meerssen

Landgraaf

Heerlen

Kerkrade
Voerendaal
Maastricht Valkenburg
aan de Geul
Simpelveld
Margraten
Gulpen-Wittem
Eijsden
Vaals

Bron: Ministerie BZK

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'.

Figuur 1: Overzicht van de 25 GHOR-regio’s (bron Ministerie van VenJ, zorgatlas RIVM)
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Bij de uitvoering van haar taken werkt de GHOR als ‘netwerkorganisatie’
samen met veel publieke en private zorgverleners. De GHOR kan daarmee
een relatief kleine, maar slagvaardige organisatie zijn. Door de GHOR wordt
in opgeschaalde situaties het netwerk van publieke en private zorgverleners
aangestuurd.
In elke GHOR-regio is een directeur publieke gezondheid aangesteld, die bij de
uitvoering van zijn taken wordt ondersteund door een GHOR-bureau. Nadere
informatie over de verschillende GHOR-regio’s is te vinden via de websites van
de betreffende veiligheidsregio’s.
Doel van de GHOR is dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde
zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe
samenwerking met de andere hulpdiensten. Elke partij heeft daarbij een
essentiële inbreng vanuit de eigen expertise. In gezamenlijkheid is een brede
en professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding mogelijk.

Netwerken en het behartigen van belangen
zijn echte GHOR-talenten
Jac Rooijmans, directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
en voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Crisisbeheersing
Ik vind de GHOR een belangrijke én bijzondere partner in
het veiligheidsdomein. Met een relatief klein groepje mensen
brengt de GHOR een groot schip, oftewel de witte kolom, in
beweging. De GHOR kan niet zoals de brandweer en politie
Figuur
1: Overzicht
de 25 GHOR-regio’s
(bron:
Ministerie van
terugvallen
op eigenvan
soldaten
en indianen. Het
opbouwen
VenJ, zorgatlas RIVM)
van relaties en netwerken en het behartigen van belangen vind ik echte talenten van de
GHOR. Een netwerkpartij bij uitstek en deze kwaliteit is zowel mono- als multidisciplinair
inzetbaar. Ik ben voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Crisisbeheersing (POC),
waar onder meer de GHOR zitting in heeft. Het POC is een afstemmingsoverleg waar
de hulpdiensten, gemeenten en het Veiligheidsberaad hun vragen en belangen bij
rampenbestrijding en crisisbeheersing openlijk bespreekbaar maken. De ervaring van de
GHOR als belangenbehartiger binnen de witte kolom is voor mij bij dit overleg een erg
welkome toevoeging, naast hun inhoudelijke bijdrage als vertegenwoordiger van de witte
kolom.
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3.

Multidisciplinaire samenwerking met de GHOR
Alle partners, dus zowel de GHOR als de andere organisaties/diensten, hebben
een eigen rol in de multidisciplinaire samenwerking bij (de voorbereiding op)
rampen en crises. Elke partner heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid en
voegt zich van daaruit in het geheel van de rampbestrijdingsstructuur. In dat
kader voeren alle betreffende organisaties of diensten onderstaande activiteiten
samen met (onder andere) de GHOR uit.

3.1 Samenwerking in de koude fase
Bij multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen
De GHOR is (mede)organisator van multidisciplinaire opleidings-, trainingsen oefen- (‘OTO’) activiteiten. Daarin professionaliseren onder andere
zorgverleners, brandweer, gemeenten en politie zich en evalueren ze samen of
de hulpverlening voldoende op elkaar aansluit. Deze partners werken daarom
in de koude fase bij multidisciplinaire OTO-activiteiten en/of de organisatie
daarvan samen met GHOR-functionarissen. Hierdoor krijgt men over en weer
meer inzicht in elkaars werk. Ook wordt op deze manier het netwerk van de
partners met de GHOR-functionarissen versterkt.
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De GHOR brengt kennis en ervaring van
de ene gemeente mee naar de andere
gemeente
Mark de Laat, beleidsmedewerker Veiligheidsbureau en
GHOR Gelderland-Zuid
Vanuit het Veiligheidsbureau Gelderland-Zuid is een
systeem voor het classificeren van evenementveiligheid
ontwikkeld. Bij evenementen met een groot
veiligheidsrisico organiseren we samen met de
gemeenten en veiligheidspartners van tevoren een
veiligheidsoverleg. Daarin bespreken we de veiligheidsrisico’s en scenario’s. Hier
koppelen we dan de benodigde voorzorgsmaatregelen en expertise aan. Een proactieve
aanpak. De geneeskundige aandachtspunten worden meegenomen in de scenario’s en
de GHOR is één van de deelnemers aan dit veiligheidsoverleg. Vanuit mijn GHORfunctie kijk ik welke reguliere én extra zorg er nodig zijn voor het evenement. Ik
zorg dat dit als eis wordt opgenomen in de vergunning. De GHOR is in tegenstelling
tot de andere partners bij evenementveiligheid regionaal georganiseerd. Als GHORfunctionaris neem ik de informatie, kennis en ervaring van de ene gemeente mee
naar de andere gemeente. Vanuit deze netwerkrol hebben wij als GHOR een grote
toegevoegde waarde.

Bij de ontwikkeling van de veiligheidsregio
De verschillende organisaties en diensten binnen de veiligheidsregio dragen
alle bij aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio. Zo wordt door hen samen
gewerkt aan:
• het ontwikkelen van plannen (bijvoorbeeld regionaal risicoprofiel, regionaal
beleidsplan of regionaal crisisplan)
• het uitwerken van die plannen (bijvoorbeeld in opleidingsbeleid of
evenementenbeleid)
• de implementatie van vernieuwingen
• organisatieontwikkeling.
Zowel de GHOR als de andere partners dragen bij aan bovengenoemde
activiteiten. Elke organisatie of dienst doet dit vanuit het eigen perspectief,
waarbij de GHOR het perspectief van ‘de volksgezondheid en de zorg’
vertegenwoordigt.
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Bij multidisciplinaire operationele planvorming
In de veiligheidsregio worden uiteenlopende multidisciplinaire
operationele plannen ontwikkeld, bijvoorbeeld rampbestrijdingsplannen,
calamiteitenplannen en preparatieplannen voor evenementen. Er kan
aan verschillende organisaties/diensten worden gevraagd daaraan een
bijdrage te leveren. Zo draagt de GHOR vanuit haar perspectief bij aan
deze multidisciplinaire operationele plannen. Dit wordt gedaan in de
multidisciplinaire werkgroepen die deze plannen opstellen; daar komen de
verschillende partners elkaar dus tegen.

De GHOR is volwaardig partner
van de veiligheidsregio
Henk van Essen, korpschef en kwartiermaker
Haaglanden (en Hollands Midden),
portefeuillehouder Veiligheidsregio en Conf licten Crisisbeheersing in de Raad van Korpschefs

Ik ken de GHOR van grote acties, zoals
de dreigende grieppandemie waar de
GHOR het voortouw nam. Dit komt niet
vaak voor. Bij rampenbestrijding en
crisisbeheersing zijn het vaker blauw en rood die in de lead zijn. Ik heb
ook samengewerkt met de GHOR bij de Afghanistan-top. Zij dachten net
als politie, brandweer en gemeenten mee over de scenario’s. Scenario’s
die verder gaan dan een aanslag. Voedselvergiftiging of brand werden
ook doorgenomen en hierop zijn de nodige voorbereidingen getroffen.
De GHOR zie ik als een volwaardig partner van de veiligheidsregio.
Ik vind onze GHOR in Haaglanden betrouwbaar en kundig in wat
ze doen. Ik moest afgelopen weekend nog aan de GHOR denken, bij
een groot ongeluk in Duitsland. Een aantal slachtoffers is naar een
ziekenhuis in Twente gebracht. Ik ga ervan uit dat de GHOR hieraan
heeft bijgedragen, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Het is
in ieder geval goed te zien dat er snel is opgeschaald.
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3.2 Samenwerking in de warme fase
Bij een operationele inzet
Bij een operationele inzet zijn GHOR-sleutelfunctionarissen belast met de
coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Het gaat
hierbij om de volgende functionarissen:
1) directeur publieke gezondheid1
2) hoofd sectie GHOR
3) officier van dienst - geneeskundig
4) commandant van dienst - geneeskundig
5) hoofd actiecentrum GHOR
6) operationeel medewerker actiecentrum GHOR
7) coördinator gewondenvervoer
8) hoofd gewondennest
9) leider kernteam psychosociale hulpverlening
10) leider opvangteam psychosociale hulpverlening.
In de warme fase kunnen de andere organisaties/diensten deze GHORfunctionarissen tegenkomen wanneer deze:
• de geneeskundige hulpverlening leiden
• zorg dragen voor informatiedeling of -afstemming over de geneeskundige
hulpverlening
• andere organisaties/diensten ondersteunen of adviseren bij de uitvoering
• deel uitmaken van multidisciplinaire coördinerende staven, bijvoorbeeld
het CoPI of ROT
• bijdragen aan de gezamenlijke evaluatie.

1

In het Besluit personeel veiligheidsregio’s is deze functionaris nog aangeduid als ‘operationeel
directeur GHOR’
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4.

Hoe dragen de verschillende organisaties/diensten
bij aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen
en crises?
Elke kolom heeft zijn eigen specifieke expertise (hoofdproces), aanvullend op
de andere kolommen:
• De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van
de geneeskundige hulpverlening en advisering op dat gebied.
• De brandweer is verantwoordelijk voor bron- en effectbestrijding in geval
van brand of gevaarlijke stoffen en het redden van mens en dier.
• De politie is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid,
strafrechtelijk onderzoek, identificatie en verkeer.
• De gemeente is verantwoordelijk voor bevolkingszorg, onder andere opvang
en verzorging van slachtoffers en schadeafhandeling.
Per hoofdproces is de aangegeven kolom verantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering daarvan. Andere organisaties/diensten kunnen
in die processen echter wel bepaalde (deel)taken uitvoeren. Dat maakt de
processen per definitie multidisciplinair. Hieronder wordt toegelicht wat de
verschillende organisaties/diensten in de warme fase kunnen betekenen voor
de geneeskundige hulpverlening.
De brandweer kan als volgt bijdragen aan de geneeskundige hulpverlening bij
rampen en crises:
• De brandweer creëert een veilige werkomgeving, door brand en uitstoot
van gevaarlijke stoffen te bestrijden. Dit is een randvoorwaarde om
het rampgebied veilig te kunnen verklaren. Daarna kunnen (ook) de
geneeskundige hulpverleners daar werken.
• De brandweer voert metingen uit om de eventuele aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen te meten. Op basis hiervan geeft de GGD medische
adviezen aan bevolking en hulpverleners.
• De brandweer ondersteunt bij de hulpverlening, door het gebied
toegankelijk en begaanbaar te maken.
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De GHOR is het aanspreekpunt voor
multidisciplinaire partners voor
slachtofferinformatie
Martin Smeekes, bestuurslid GHOR Nederland
(portefeuillehouder Kennis & OTO) en plv. directeur publieke
gezondheid, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Multidisciplinair zorgen wij als GHOR namens de
geneeskundige hulpverlening voor de afstemming bij
opschaling (GRIP). Ook in de voorbereiding hierop
speelt de GHOR een belangrijke rol, zodat als zich een
incident of ramp voordoet iedereen weet wat er te doen staat. Neem bijvoorbeeld een
verkeersongeval. Onderling worden afspraken gemaakt over de aanrijroute van de
ambulances na afzetting door de politie. Bij bevrijding door de brandweer worden
via triage afspraken gemaakt over welke patiënten eerst moeten worden vervoerd.
En zodra slachtoffers met een ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd, zijn
afspraken met de gemeente over slachtofferinformatie van belang. Gemeenten willen
weten waar deze mensen heen zijn gegaan en hoe het met hen gaat. Maar ook de
politie wil voor haar proces weten waar de slachtoffers zijn, bijvoorbeeld voor een
strafrechtelijk onderzoek. De informatie vanuit de witte kolom is daarmee interessant
voor de multidisciplinaire partners. Politie, brandweer en gemeenten hebben hiervoor
één aanspreekpunt en dat is de GHOR.

De politie kan als volgt bijdragen aan de geneeskundige hulpverlening bij
rampen en crises:
• Afzetting en afscherming door de politie is nodig om de geneeskundige
hulpverlening aan slachtoffers mogelijk te maken.
• De politie kan het verkeer regelen, door een verkeerscirculatieplan voor de
hulpverleningsvoertuigen te gebruiken. De politie kan bijvoorbeeld aan- en
afvoerroutes vrijmaken.
• Het handhaven van de openbare orde door de politie is een voorwaarde om
onder andere de veiligheid van hulpverleners te waarborgen.
• Bij het begidsen begeleidt de politie (bijstands)ambulances en andere
hulpverleningsvoertuigen.
• De politie heeft de zorg voor de overleden slachtoffers en draagt zorg voor
het inlichten van nabestaanden.
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De gemeente kan als volgt bijdragen aan de geneeskundige hulpverlening bij
rampen en crises:
• Bij het registreren van slachtoffers koppelt de gemeente slachtoffers aan
familie en woonplaats. Op deze wijze worden slachtoffers herenigd met hun
familie.
• De gemeente zorgt voor opvang van niet-gewonde slachtoffers en de
registratie daarvan. Onder hen zullen zich verwanten van slachtoffers
bevinden. Samenwerken op het gebied van informatievoorziening is hierin
van groot belang.
• De gemeente richt een opvangcentrum in voor getroffenen. Daar is de GGD
verantwoordelijk voor de psychosociale hulpverlening.
• De gemeente is verantwoordelijk voor het proces ‘communicatie’. Daarmee
wordt de bevolking geïnformeerd en geadviseerd over alle geneeskundige
aspecten van het incident of de calamiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het slachtofferbeeld of de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook
verstrekt de gemeente informatie over het eventueel instellen van een
gezondheidsonderzoek.
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Publieke of private partijen waarmee de GHOR samenwerkt, kunnen als volgt
bijdragen aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises:
• Deze publieke of private partijen hebben een rol bij het veiligstellen
van de vitale infrastructuur, bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening,
drinkwatervoorziening of banksector. Uitval of verstoring van deze sectoren
kan grote schade tot gevolg hebben. Afhankelijk van de aard, omvang,
ernst of trend van het incident kunnen in de opschaling veel publieke of
private partijen worden betrokken. Hun bijdrage aan de geneeskundige
hulpverlening bestaat daaruit, dat zij dan middelen leveren of andere
ondersteuning verlenen, zodat de geneeskundige hulp überhaupt geboden
kan worden. Is een organisatie/dienst als externe partner ingeschakeld, dan
vindt met de leider van het CoPI overleg plaats over de inzet.
• Voor wat betreft Defensie geldt een specifieke bijdrage aan de
geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. In het kader van
de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking kan Defensie bijstand
leveren, bijvoorbeeld bij grootschalige incidenten waarbij chemische,
biologische, radiologische of nucleaire stoffen zijn vrijgekomen. Zijn de
civiele mogelijkheden ontoereikend, dan levert Defensie ondersteuning.
Defensie zet zich in om een bepaald effect of resultaat te bereiken. Ze
vertaalt een binnengekomen verzoek dan in door haar in te zetten mensen
of middelen. Deze staan dan onder leiding van de commandostructuur van
de veiligheidsregio.
De veiligheidsregio sluit convenanten op het gebied van vitale infrastructuur
en nutsvoorzieningen. Deze worden regionaal afgesloten op basis van landelijke
modellen.
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5.

Hoe draagt de GHOR bij aan de processen van de
verschillende organisaties/diensten?
De GHOR kan bijdragen aan de processen van de verschillende organisaties/
diensten. Politie, brandweer, gemeenten en andere organisaties/diensten
kunnen namelijk behoefte hebben aan advies vanuit een zorginstelling. De
GHOR is dan het aanspreekpunten en speelt een verbindende rol.
Bijvoorbeeld:
• De brandweer kan behoefte hebben aan advies van de GGD over de wijze
van ontsmetting van mens en dier, over de ontsmetting van voertuigen en
infrastructuur, of over geneeskundige aspecten bij het opstellen van een
waarschuwingsbericht aan de bevolking.
• De politie kan bij het ontruimen gebruik willen maken van de RAV, voor
het vervoer van niet-zelfredzame burgers zoals invalide of bedlegerige
personen.
• De gemeente kan behoefte hebben aan een GGD-advies over het inzamelen
van besmette waren en de geneeskundige gevolgen van het vrijkomen van
gevaarlijke stoffen. Of de gemeente wil gebruikmaken van de GGD voor de
psychosociale hulpverlening in een opvangcentrum voor getroffenen.
Voor al dit soort vragen is de GHOR het loket en de schakel tussen de betrokken
partners.
Zijn aspecten met betrekking tot zorg en veiligheid relevant voor een
bepaalde publieke of private partij (bijvoorbeeld Defensie, energieleveranciers,
waterschappen, drinkwaterbedrijven, tunnelbeheerders en vliegvelden), dan
deelt de GHOR deze informatie met hen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld
informatie over de melding, de aard van het incident, de capaciteit of de
relevante gevolgen.
Bij de regionale GHOR-bureaus is bekend welke afspraken gemaakt zijn tussen
de verschillende organisaties/diensten en de GHOR.
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Colofon
Deze kennispublicatie is bedoeld voor partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,
waarmee de GHOR multidisciplinair samenwerkt. De GHOR werkt vooral samen met
brandweer, politie en gemeenten, maar ook met andere partijen die in crisissituaties
een rol kunnen hebben. Afhankelijk van de situatie zijn dat bijvoorbeeld Defensie,
energiemaatschappijen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, vliegvelden en
tunnelbeheerders.
Er zijn nog drie andere kennispublicaties uitgebracht, gericht op medewerkers bij de GHORbureaus en GHOR-sleutelfunctionarissen, het openbaar bestuur 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 (2011). Handreiking inbedding GHOR en GGD in de Veiligheidsregio.
• 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.
• NVBR, GHOR Nederland, Raad van Hoofdcommissarissen Politie, LOCG (2009). Handreiking
Regionaal Risicoprofiel.
• 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 en Martin de Jongh
Deze uitgave is tot stand gekomen met medewerking van een werkgroep bestaande uit:
Vincent Pot, senior beleidsmedewerker, GHOR Nederland (voorzitter werkgroep)
Annemarie Batenburg-Kurpershoek, bureaumanager, GHOR Zuid-Holland Zuid
Antoinette Gelton-Schiebroek, senior beleidsmedewerker, GHOR Haaglanden
Angela Haans, beleidsmedewerker, GHOR Gelderland-Zuid
Claudia van Meegen, beleidsadviseur incidentbestrijding, GHOR Brabant-Zuidoost
René Stumpel, arts, directeur GHOR, Gooi en Vechtstreek
Wendy Lion, adviseur OTO, GHOR Academie
Met dank aan:
Eric van der Maas, projectleider ‘Actualisatie GHOR-opleidingen’
Carian Cools, decaan/programmamanager GHOR Academie
Henk van Essen, Jac Rooijmans, Mark de Laat en Martin Smeekes voor hun medewerking aan
de interviews.
© GHOR Academie, 1e druk, 1e oplage, maart 2012
De informatie uit deze publicatie mag uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden met bronvermelding.
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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 Crisisbeheersing, 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 zorgpartners. Wij adviseren over de professionalisering van het werkveld en maken
producten en diensten voor het geformuleerde beleid. De GHOR Academie onderhoudt 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 partners 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.

GHOR Academie
Postbus 7010
6801 ha Arnhem
T 026 355 24 20
F 026 351 50 51
www.ghoracademie.nl
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