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1. Kennis te nemen van bijgaande notitie “De geneeskundige combinatie Een
gezamenlijke verantwoordelijkheid” van 5 januari 2009 van GHOR Nederland
(bijlage 1);
2. De RGF opdracht te geven te streven naar de uitkomst van bovengenoemde
notitie, met name landelijke uniformiteit en spreidingsplan uiterlijk per 1 januari
2010;
3. Indien BZK negatief reageert op de voorstellen van GHOR Nederland, de RGF
te mandateren de beide ambuvoertuigen met aanhanger en de SIGMA-bus met
aanhanger van de GNK Leiden over te nemen, in ieder geval tot 1 januari 2011.

Betreft

Het beleidsvoornemen van het ministerie van BZK om één van de twee GNK’s in
Hollands Midden in te nemen, dan wel dat de regio voor eigen kosten de tweede
GNK overneemt.
Geneeskundige Combinatie (GNK)
Doel:
Verbeteren van de aansluiting op de dagelijkse geneeskundige hulpverlening. Het
achterliggende doel is kwaliteitsverbetering van die geneeskundige hulpverlening.
Met de invoering van goed uitgeruste ambulanceteams en de Snel Inzetbare Groep
ter Medische Assistentie (SIGMA) werden de mogelijkheden om adequate
geneeskundige hulpverlening te bieden in situaties met veel gewonden aanmerkelijk
vergroot.
Samenstelling:
De GNK is een organiek samenwerkingsverband en bestaat uit een Mobiel Medisch
Team (MMT, 2 artsen of 1 arts en 1 verpleegkundige) met busje; twee
ambulanceteams (2 chauffeurs en 2 verpleegkundigen), een SIGMA (8 NRKvrijwilligers) en een Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG).
Beleid BZK:
In zijn brief van 3 september 2008 deelt BZK de uitvoering van voorgenomen beleid
mee: inname van 12 van de 42 GNK’s. De regio HM heeft 2 GNK’s: één in Gouda en
één in Leiden; de GNK Leiden wordt ingenomen. Deze brief van BZK is de eerste uiting
over dit onderwerp aan uw bestuur (zie bijlage 2).
De voorzitter van de veiligheidsregio HM heeft de minister een brief geschreven waarin
hij zijn bedenkingen uit tegen de uitvoering van het voorgenomen BZK-beleid. Daarop
heeft op 21 november 2008 BZK een brief naar de voorzitter van GHOR Nederland
geschreven (bijlage 3), waarin staat dat afgesproken is dat “het bestuur van GHOR
Nederland uiterlijk 1 februari 2009 met een eigen voorstel komt betreffende aantal en
spreiding van de GNK’s in Nederland”.
De termijn waarbinnen de regio aan kan geven of tot overname wordt overgegaan is
verlengd tot 1 maart 2009.
Overnamekosten:
De overnamekosten van de GNK Leiden zijn nog niet bekend. De Landelijke Faciliteit
Rampenbestrijding (LFR) is nog niet in staat hiervoor een termijn te noemen.

1

Kosten omwisseling en vernietiging expirerende genees- en verbandmiddelen
Wel bekend zijn de kosten van omwisseling en vernietiging van expirerende genees- en
verbandmiddelen in de GNK Leiden: in 2009 zijn die € 6000,- ex BTW (kleine
omwisseling); voor 2010 € 11.000,- ex BTW (grote omwisseling).
Eenzelfde bedrag geldt voor de GNK Gouda.
Aanvulling middelen per GNK na oefeningen en inzetten is gemiddeld € 5.000,- per
jaar.
Samenvattend:
Reguliere omwisselings- en vernietigingskosten per GNK genees- en verbandmiddelen:
€ 11.000,- excl. BTW in de even kalenderjaren en € 16.000,- excl. BTW in de oneven
jaren
Totaal Hollands Midden:
2x GNK = € 22.000,- excl. BTW in de even jaren
2x GNK = € 32.000,- excl. BTW in de oneven jaren
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