Kennispublicatie 3

De GHOR als partner
voor de geneeskundige keten
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Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol
kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om onder meer medewerkers van
ambulancediensten, meldkamers ambulancezorg, ziekenhuizen/traumacentra,
huisartsenposten, GGD’en, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en
eerstehulpverleners.
GHOR staat voor ‘geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio’. De GHOR is in het
leven geroepen om de geneeskundige hulpverlening te coördineren, in situaties waarin de
individuele zorgverleners het werk alleen niet goed aankunnen. Dit is het geval bij rampen
en crises en de voorbereiding daarop. In de praktijk blijkt dat een goede en gecoördineerde
samenwerking, in de geneeskundige keten en ook met de partners daarbuiten, dan van
groot belang is.
Zorgverleners hebben wettelijk een aantal verantwoordelijkheden bij (de voorbereiding
op) de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Hierbij kunnen zij de GHOR
tegenkomen en met de GHOR samenwerken. In deze kennispublicatie wordt nader
toegelicht wat de GHOR is en doet, en wat van de geneeskundige ketenpartners wordt
verwacht bij (de voorbereiding op) rampen en crises. Daarnaast komt aan de orde hoe de
GHOR zorgverleners kan ondersteunen bij hun taken op dit gebied. Deze kennispublicatie
laat zien hoe de GHOR de verbindende schakel is tussen de partners in de geneeskundige
keten, en ook hoe ze de brugfunctie vervult tussen de zorg en het veiligheidsdomein.

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. Het gaat daarbij om opgeschaalde acute zorg (ook
wel ‘spoedeisende medische hulpverlening’ genoemd) en publieke
gezondheidszorg. Deze hulpverlening komt tot stand in een samenspel van
publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten, zoals regionale
ambulancevoorzieningen, meldkamers ambulancezorg, ziekenhuizen, GGD’en,
huisartsen(posten) en Rode Kruis.
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Het bestrijden van een ramp of crisis betekent voor zorgverleners, dat zij hun
reguliere werk uitvoeren in een opgeschaalde situatie. De reguliere zorg is dus
de basis voor de opgeschaalde zorg. Maar het verlenen van geneeskundige zorg
bij bijvoorbeeld honderd slachtoffers tegelijk, is heel anders dan het honderd
keer verlenen van zorg aan één slachtoffer. Bij de opgeschaalde zorg is sprake
van een wezenlijk andere werksituatie. Zorgverleners komen voor andere
uitdagingen te staan (bijvoorbeeld een chaotischer situatie, achterblijven van
informatie of uitputting van hulpmiddelen) en werken als schakel in een
grotere keten. De werkzaamheden kunnen daardoor anders zijn dan in de
reguliere situatie.
De partners binnen de geneeskundige keten zijn op grond van wet- en
regelgeving verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg onder
alle omstandigheden. Onder leiding van de GHOR wordt de geneeskundige hulp
bij rampen en crises gecoördineerd en gezamenlijk verleend. Ook adviseert de
GHOR bij de voorbereiding op die geneeskundige hulpverlening bij rampen en
crises.
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2.

Wat is de GHOR?
GHOR betekent ‘geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio’. De
GHOR valt onder verantwoordelijkheid van het regionale veiligheidsbestuur,
bestaande uit de burgemeesters binnen de regio.
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’ en ‘publieke
gezondheidszorg’ centraal. Publieke gezondheidszorg omvat medische
milieukunde, grootschalige infectieziektebestrijding, gezondheidsonderzoek
na rampen en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen.
De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds
een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen/zorgverleners zélf.
De GHOR verricht bovengenoemde taken zowel in ramp- en crisissituaties
(de ‘warme fase’) als in situaties daarbuiten (de ‘koude fase’, die dient ter
voorbereiding op de warme fase). Zorgverleners kunnen dus in beide fasen
samenwerken met de GHOR:

Warme fase
Bij daadwerkelijke rampen en crises kunnen zorgverleners bijvoorbeeld te
maken krijgen met de aansturing door de GHOR, vanuit een multidisciplinair
coördinatieteam. Binnen zo’n team worden alle acties op elkaar afgestemd. De
GHOR leidt dan vanuit dit team de geneeskundige hulpverlening en onderhoudt
daarbij de contacten met de overige betrokkenen. Dat zijn bijvoorbeeld
de andere zorgverleners, maar ook partners in de multidisciplinaire
samenwerking zoals brandweer, politie en gemeenten, en alle betrokkenen op
bestuurlijk niveau.

Koude fase
Ook bij de voorbereiding op eventuele rampen en crises komen zorgverleners
de GHOR tegen en werken ze met de GHOR samen. Bijvoorbeeld doordat de
GHOR afspraken maakt met alle zorginstellingen over hun taken en prestaties
bij rampen en de voorbereiding daarop, in de vorm van rampenopvangplannen.
Of doordat de GHOR zorginstellingen ondersteunt bij het opzetten van
crisisoefeningen.
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De hulpverlening is niet geslaagd,
als de GHOR niet is gevraagd
Ed d’Hondt, voorzitter GGD Nederland en GHOR Nederland
Het maatschappelijk bewustzijn van de gezondheidsrisico’s
is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Dit heeft de
positie van de witte kolom in de rampenbestrijding en
crisisbeheersing versterkt. De GHOR is een belangrijke
spil als het gaat om de veiligheidsrisico’s voor de publieke
gezondheid, zowel in de koude als warme fase. De GHOR en
GGD werken hierbij steeds intensiever samen en ik vind dat we hierin echt op de goede
weg zijn. In de toekomst verwacht ik dat deze samenwerking nog dichter naar elkaar toe
groeit en meer vanzelfsprekend wordt, mede door de Wet publieke gezondheid. Het is mij
niet ontgaan dat de GHOR zich de afgelopen jaren actief heeft ingezet om de positie te
verwerven die zij nu heeft. Onder meer door het leveren van producten en diensten van
goede kwaliteit is de GHOR inmiddels een onmisbaar onderdeel van de crisisbeheersing en
rampenbestrijding. Naar mijn mening is de hulpverlening dan ook niet geslaagd, als de
GHOR niet is gevraagd.

3.

Wettelijk kader voor de opgeschaalde
geneeskundige hulpverlening
3.1 Wettelijke taken van de geneeskundige keten
		m.b.t. rampen en crises
Zorgverleners hebben wettelijk een aantal taken bij (de voorbereiding op) de
geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Wvr: afspraken over opgeschaalde zorg hebben
In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) wordt aangegeven dat zorgverleners
zich zelf moeten voorbereiden op bijzondere situaties die gevolgen kunnen
hebben voor de continuïteit van de zorgverlening. Zorgverleners zijn dus
zelf verantwoordelijk voor (hun voorbereiding op) de opgeschaalde zorg. Ze
moeten daarover afspraken maken met het bestuur van de veiligheidsregio.
In de praktijk betekent dit dat zorgverleners afspraken maken met de GHOR
over de zorgverlening in opgeschaalde situaties. Het gaat dan bijvoorbeeld
over alarmering, opvangcapaciteit, op- en afschaling, communicatie en
informatieverstrekking.
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WTZi: plannen voor 24 uurstoegankelijkheid en rampenopvangplannen hebben
De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is relevant voor zorginstellingen met
een taak in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. De WTZi geeft onder
andere aan dat deze zorginstellingen zich adequaat moeten voorbereiden op
rampen. Dit impliceert dat deze instellingen gezamenlijk in ROAZ-verband1
afspraken moeten maken over de 24 uurstoegankelijkheid van de acute zorg in
het ROAZ-gebied. Die afspraken worden gemaakt in het ROAZ, georganiseerd
door het ziekenhuis met erkenning ‘traumacentrum’.
Omdat bij een ramp sprake is van een groot aanbod van slachtoffers, impliceert
de WTZi ook dat de bedoelde instellingen moeten beschikken over een actueel
en beproefd rampenopvangplan (ROP). Voor ziekenhuizen wordt dit een ZiROP
genoemd, voor huisartsenposten heeft dit de naam HaROP en voor de GGD heet
het GROP (GGD Rampenopvangplan). Het rampenopvangplan geeft aan hoe de
instelling zich voorbereidt op de opvang van grotere aantallen slachtoffers. Op
basis van het rampenopvangplan worden afspraken gemaakt met de directeur
publieke gezondheid, die leiding geeft aan de GGD en de GHOR. Deze afspraken
maken deel uit van het regionaal crisisplan van de veiligheidsregio.

KWZ: verantwoorde zorg leveren, ongeacht de omstandigheden (beschreven in een
continuïteitsplan)
De Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) schrijft dat zorginstellingen
verantwoordelijk zijn voor het leveren van verantwoorde zorg, ongeacht de
omstandigheden. Zij moeten zich daarom voorbereiden op de doorgang van de
interne patiëntenzorg, ook bij (interne) calamiteiten en rampen. Voorbeelden
hiervan zijn stroomuitval of brand in de zorginstelling. De zorginstelling moet
in een zogeheten continuïteitsplan beschrijven, hoe de continuïteit van de
reguliere zorg onder alle omstandigheden wordt gegarandeerd.

Wet BIG: verantwoorde zorg leveren
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
beschrijft de verantwoordelijkheden van zorgverleners voor het leveren van
verantwoorde zorg.

Twaz: eisen aan de regionale ambulancevoorziening
De Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) vervangt de Wet ambulancevervoer
(WAV). De Twaz 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.

1

ROAZ: Regionaal Overleg Acute Zorgketen.
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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.

Benut als zorginstelling de ondersteuning
die de GHOR kan bieden
Martin Smeekes, bestuurslid GHOR Nederland
(portefeuillehouder Kennis & OTO) en plv. directeur publieke
gezondheid, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

In de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) staat
dat zorginstellingen zich moeten voorbereiden op
grootschalig optreden. Deze wetgeving is goed bekend
bij zorginstellingen. Zorginstellingen hoeven deze
voorbereiding echter niet alleen te organiseren. Wij
van de GHOR kunnen ondersteunen bij de planvorming, maar ook bij het beoefenen
hiervan. Hierbij kijken we of hetgeen de zorginstellingen afzonderlijk organiseren
ook past in het grote geheel van hulpverlening bij een ramp of crisis. In de Wet
veiligheidsregio’s (Wvr) wordt deze samenhang geborgd in het regionaal crisisplan.
Dit bestaat uit de rampenopvangplannen, waarin de opgeschaalde zorgketenpartners
GHOR, ambulance, GGD, huisartsen en ziekenhuizen hun organisatie in opgeschaalde
situatie beschrijven. De GHOR functioneert op het snijvlak van deze wetten, inclusief
de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet ambulancezorg (Waz). De GHOR
zorgt dat de afzonderlijke plannen van de zorginstellingen een goede samenhang
hebben. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een ziekenhuis de lichtgewonden naar een
huisartsenpost stuurt, terwijl deze huisartsenpost geen capaciteit heeft.
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3.2 Overige wettelijke context
Naast bovengenoemde wetten is ook de Wpg 2e tranche relevant voor de
opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. Daar vloeien echter geen
specifieke taken voor de zorgverleners uit voort.

Wpg 2e tranche: er is een directeur publieke gezondheid (DPG)
De Wet publieke gezondheid (Wpg) 2e tranche bepaalt dat in elke
veiligheidsregio een directeur publieke gezondheid (DPG) leiding geeft aan
zowel de GGD als de GHOR. De DPG is dus niet alleen verantwoordelijk voor
de ketenregie (GHOR), maar heeft ook zelf een uitvoerende organisatie tot zijn
beschikking (GGD).

Wpg 2e tranche: de veiligheidsregio moet voorbereid zijn op een infectieziektecrisis
De Wpg 2e tranche geeft aan dat het bestuur van de veiligheidsregio
verantwoordelijk is voor de voorbereiding op een infectieziektecrisis. De
wijze van voorbereiding moet dan ook worden opgenomen in het regionale
crisisplan. De taken en bevoegdheden bij een infectieziektecrisis worden in het
crisisplan gezamenlijk vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio en
het bestuur van de GGD. Door de Wpg 2e tranche liggen de bevoegdheden voor
infectieziektebestrijding en openbare orde en veiligheid in elke regio in één
hand, namelijk die van het bestuur van de veiligheidsregio. Bij grootschalige
infectieziektebestrijding vindt dus een centrale aansturing plaats.
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De Wpg 2e tranche geeft bovendien aan dat de arts infectieziektebestrijding
van de (regionale) GGD de voorzitter van de veiligheidsregio onafhankelijk
informeert op het gebied van infectieziektebestrijding. Dit kan eventueel in
samenspraak met bijvoorbeeld het RIVM of het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) plaatsvinden.

4.

Hoe helpt de GHOR de geneeskundige keten bij zijn
wettelijke taken?
In paragraaf 3.1 is aangegeven wat de wettelijke taken van zorgverleners zijn bij
(de voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De
GHOR kan zorgverleners helpen bij het uitvoeren van die taken.

De GHOR maakt met zorginstellingen afspraken over de opgeschaalde zorg
De Wvr verplicht zorginstellingen afspraken te hebben over de
opgeschaalde zorg. Alhoewel het hebben van deze afspraken dus een eigen
verantwoordelijkheid is van de zorginstellingen, kan de GHOR hierin
adviseren. Daarnaast zorgt de GHOR ervoor dat alle afspraken van de partners
uit de geneeskundige keten zijn afgestemd; niet alleen onderling, maar ook in
relatie tot de plannen van de veiligheidsregio.
Zorginstellingen kunnen dus samen met de GHOR deze afspraken maken. De
afspraken gaan onder andere over:
• de procedures die worden gevolgd bij een ramp of crisis, bijvoorbeeld
rondom grootschalige alarmering, opschaling, coördinatie,
informatiemanagement en evaluatie
• de inzet van personeel en materieel
• de bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel, ruimte en materieel
• de samenwerking met de GHOR en andere (hulpverlenings)instellingen
• de wijze van trainen en oefenen voor crisisbeheersing en
rampenbestrijding.
De GHOR informeert vervolgens het bestuur van de veiligheidsregio over de
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.
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De GHOR adviseert zorginstellingen over rampenopvangplannen en
continuïteitsplannen
Zorginstellingen met een taak in de crisisbeheersing en rampenbestrijding
moeten volgens de WTZi en KWZ voorbereid zijn op die taak. Dat impliceert
dat zij rampenopvang- en continuïteitsplannen moeten hebben. De GHOR kan
zorginstellingen adviseren bij het opstellen en actualiseren van deze plannen.
In veel regio’s is vanuit het GHOR-bureau de webapplicatie ‘GHOR-4-all’
geïmplementeerd. Deze maakt bereikbaarheidsgegevens, cliëntenpopulatie
en eventuele opvangcapaciteit van zorginstellingen inzichtelijk. Daarnaast
kunnen zorginstellingen informatie opnemen over hun continuïteitsplannen.

De GHOR adviseert zorginstellingen over opleiden, trainen en oefenen voor
opgeschaalde zorg
De KWZ en Wet BIG geven aan dat zorgverleners, ongeacht de omstandigheden,
verantwoorde zorg moeten leveren. In crisisomstandigheden kunnen
zorgverleners voor heel moeilijke keuzes komen te staan. Het helpt
om je daarop voor te bereiden met gerichte opleidings-, trainings- en
oefenactiviteiten. De GHOR kan zorginstellingen adviseren en ondersteunen bij
het opzetten en uitvoeren van deze activiteiten.

Zorginstellingen als de GGD kunnen
met de GHOR boven het dagelijks werk
uitstijgen
Vincent Roozen, directeur publieke gezondheid,
GGD Rotterdam-Rijnmond

De GHOR is de specialist als het gaat om opgeschaalde
zorg. Hierbij is de GGD het aanspreekpunt als het
gaat om medisch inhoudelijke kennis en kunde van
infectieziektebestrijding. Beide vullen elkaar aan.
Waar de GGD in contact staat met de professionals in
de publieke gezondheidszorg, heeft de GHOR de overall view op de totale organisatie
van de zorg. Door elkaars kwaliteiten te kennen, waarderen en benutten kan
optimaal zorg worden geleverd aan burgers. En daar gaat het volgens mij om. In de
warme fase moeten wij als GGD en andere zorginstellingen onze zorgverlening op
orde hebben, zodat burgers snel en goed worden geholpen. Dan moet je boven jezelf
en het dagelijks werk kunnen uitstijgen. Samen met de GHOR kan de GGD net als
ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsen zorgen dat alles ook goed is geregeld
wanneer het water aan de lippen staat. Bij ons stelt de GHOR bijvoorbeeld het GGD
Rampenopvangplan op. Met deze voorbereiding weet ik zeker dat we het bij een
volgende mogelijk zelfs zwaardere grieppandemie samen nog beter gaan oppakken.
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De GHOR organiseert oefeningen
De GHOR organiseert regelmatig crisisoefeningen voor de partners uit de
geneeskundige keten. Daarnaast is de GHOR ook (mede)organisator van
oefeningen met de geneeskundige keten en bijvoorbeeld gemeenten, brandweer
en politie. Zo zorgt (mede) de GHOR ervoor dat deze partners samen kunnen
oefenen in een multidisciplinaire omgeving.

De GHOR maakt plannen toegankelijk en inzichtelijk
Zorginstellingen moeten plannen hebben om goed voorbereid te zijn op
een opgeschaalde situatie. Datzelfde geldt voor de andere partners in de
geneeskundige keten, en tevens voor de partners in de multidisciplinaire
samenwerking. Het kan hierbij gaan om monodisciplinaire plannen, maar ook
om multidisciplinaire plannen. Bijvoorbeeld: regionaal risicoprofiel, regionaal
beleidsplan, regionaal crisisplan, draaiboeken, bereikbaarheidsgegevens,
plannen op het gebied van opleiden/trainen/oefenen en evaluatierapporten van
oefeningen en inzetten. Deze plannen worden op een aantal centrale punten
samengebracht en beschikbaar gesteld. Ook de GHOR heeft deze plannen
beschikbaar. Desgewenst kunnen zorgverleners/zorginstellingen ze via de
GHOR opvragen of raadplegen.

De GHOR is regisseur van de geneeskundige hulpverlening bij een operationele inzet
Bij een daadwerkelijke inzet bij een ramp of crisis heeft de burgemeester het
opperbevel. De zogeheten GHOR-sleutelfunctionarissen zijn dan belast met
de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening.
Ze zorgen voor afstemming tussen het openbaar bestuur, de zorgverlening
en andere hulpdiensten. De partners in de geneeskundige keten kunnen
in de warme fase met name te maken krijgen met de volgende GHORsleutelfunctionarissen:
• directeur publieke gezondheid
• hoofd sectie GHOR
• hoofd actiecentrum GHOR
• operationeel medewerker(s) actiecentrum GHOR.
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Met welke GHOR-sleutelfunctionarissen de partners in de geneeskundige keten
mogelijk te maken krijgen op de verschillende niveaus, is weergegeven in
onderstaand schema.
Niveau

Zorginstelling

GHOR-sleutelfunctionaris

Strategisch niveau

Raad van bestuur/directie

Directeur publieke gezondheid

Tactisch niveau

Crisisteam

Hoofd sectie GHOR

Operationeel niveau

Crisisteam/individuele
afdelingen en aangewezen
functionarissen

Hoofd actiecentrum GHOR
Operationeel medewerker
actiecentrum GHOR

Figuur 1: Samenwerking tussen geneeskundige keten en GHOR-sleutelfunctionarissen

De GHOR-sleutelfunctionarissen hebben onder andere de volgende taken:
• deel uitmaken van multidisciplinaire coördinerende staven
• leidinggeven, coördineren en aansturen van de geneeskundige
hulpverlening op het rampterrein
• andere organisaties/diensten ondersteunen en adviseren bij de uitvoering
• zorg dragen voor informatiemanagement (informatiedeling en -afstemming)
• zorg dragen voor op- en afschaling en/of
• bijdragen aan de evaluatie.
Zorgverleners krijgen bij een operationele inzet dus zeker te maken met
de GHOR. De GHOR zorgt ervoor dat de hulpverlening van de verschillende
zorgverleners/organisaties in de opgeschaalde situatie op elkaar wordt
afgestemd. Deze gezamenlijke inzet draagt eraan bij dat gezondheidsschade bij
slachtoffers wordt voorkomen en beperkt.

5.

Wat doet de GHOR nog meer?
Hierboven is aangegeven wat de GHOR doet voor de partners uit de
geneeskundige keten. Daarnaast verricht de GHOR een aantal andere
activiteiten. Deze richten zich breder op de veiligheidsregio of de overige
multidisciplinaire partners. Deze bredere GHOR-activiteiten worden hierna
kort toegelicht.
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De GHOR zorgt voor beschikbaarheid, bereikbaarheid en vakbekwaamheid van
GHOR-sleutelfunctionarissen
24 uur per dag, 7 dagen in de week, moeten er GHOR-sleutelfunctionarissen
beschikbaar en bereikbaar zijn. Dit wordt door de GHOR geregeld. Ook zorgt
de GHOR ervoor dat deze functionarissen een programma voor (blijvende)
vakbekwaamheid volgen.

De GHOR draagt bij aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio, vanuit het
perspectief van de volksgezondheid en de zorg
In dit kader is de GHOR onder andere betrokken bij 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.

De GHOR is een goede partner bij het
opstellen, uitvoeren en oefenen van
rampenopvangplannen
Jan Duijsters, adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Máxima Medisch
Centrum en ZiROP-beheerder

In ons ziekenhuis leerden we de GHOR in 2003 pas écht
goed kennen, toen het Máxima Medisch Centrum serieus
startte met het ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP).
De start van een fijne samenwerking. De GHOR heeft het
ziekenhuis intensief begeleid bij het opzetten van een ZiROPorganisatie en de werkstructuur die zo essentieel zijn in de opschaling en de voorbereiding
daarop. Zo werden we enthousiast voor het ZiROP. Nog steeds is GHOR Brabant-Zuidoost
nauw betrokken bij ons ziekenhuis en inmiddels hebben we verschillende producten
samen ontwikkeld, zoals het 7 stappenmodel (een PDCA-cylus), waarnemingsformulieren
en gezamenlijke pools van oefenondersteuners. Ik ben wel trots op deze producten en
werkwijzen, temeer omdat ze ook landelijk worden geïntroduceerd. Ook ben ik tevreden
over de inzet van de GHOR bij de dreigende grieppandemie twee jaar geleden en over het
feit dat we bij oefeningen kunnen rekenen op de scherpte en deskundigheid van de GHOR als
medeorganisator, deelnemer én waarnemer.
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De GHOR draagt bij aan multidisciplinaire operationele planvorming, vanuit het
perspectief van de volksgezondheid en de zorg
Voorbeelden hiervan zijn operationele plannen zoals rampbestrijdingsplannen
en preparatieplannen voor evenementen. Daartoe neemt de GHOR deel aan
multidisciplinaire werkgroepen die deze plannen opstellen.

De GHOR adviseert overheden en organisaties over crisisbeheersing en
rampenbestrijding, vanuit het perspectief van de volksgezondheid en de zorg
Het gaat hierbij om bijvoorbeeld evenementenveiligheid of infrastructurele
ontwikkelingen. Zo kunnen voorzienbare gezondheidsrisico’s worden
teruggedrongen.

6.

Financiering van de GHOR
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.
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Colofon
Deze kennispublicatie is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de
opgeschaalde acute zorg. Het gaat om onder meer medewerkers van ambulancediensten,
meldkamers ambulancezorg, ziekenhuizen/traumacentra, huisartsenposten, GGD’en,
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en eerstehulpverleners. Er zijn nog drie andere
kennispublicaties uitgebracht, gericht op medewerkers bij de GHOR-bureaus en GHORsleutelfunctionarissen, het openbaar bestuur en de multidisciplinaire ketenpartners. 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.
• Klaassen, F.C.W. & Smeekes, M.D (december 2011). Een toekomstbestendige verbinding tussen
zorg en veiligheid. In Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing.
• Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), GHOR Nederland, Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG), Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) (2009). Geneeskundige
hulp bij ongevallen en rampen - Handreiking, samenwerking tussen huisartsen en GHOR.
• 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 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
Ed d’Hondt, Jan Duijsters, Martin Smeekes en Vincent Roozen 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

16

