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Inleiding
Sinds 27 april 2009 is er een aantal ontwikkelingen ten aanzien van de Mexicaanse
griep. Er is een serieuze verwachting dat deze griep zich binnen afzienbare termijn
zal verspreiden over de rest van de wereld
Deze rapportage meldt de voorbereidingen door GGD en GHOR op een mogelijke
grieppandemie in onze regio.
Gezien de stand van zaken is de GGD Hollands Midden leidend. De GHOR Hollands
Midden is liaison tussen de gezondheidszorg en de partners in de Veiligheidsregio:
vooralsnog zijn dit gemeenten, regionale brandweer en politie.
Communicatie
Op 29 april en 1 mei 2009 heeft het ministerie van BZK via de Commissarissen van
de Koningin alle gemeenten schriftelijk geïnformeerd (zie bijlage).
Op 3 mei 2009 heeft de directie van de RDOG Hollands Midden de burgemeesters
en de gemeentelijke medewerkers belast met taken op het gebied van de
gezondheidszorg schriftelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen tot dan toe.
De GHOR heeft de medewerkers Openbare Orde en Veiligheid (MOV’s), de politie,
de regionale brandweer, de veiligheidsdirectie en de Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK) afschriften van deze correspondentie doen toekomen.
Alle informatie is terug te vinden op de website van de GHOR Hollands Midden, die
dagelijks wordt bijgehouden.
Acties sinds 27 april 2009:
1. Het operationeel draaiboek 3: “Bestrijding influenzapandemie januari 2006”
wordt geactualiseerd. Het concept is besproken in de twee bijeenkomsten op 20
en 26 mei jl. (zie punt 3).
2. Het ministerie van VWS heeft een distributieplan antivirale middelen opgesteld.
Dit distributieplan ligt bij het LOCC, de datum waarop het beschikbaar komt voor
de regio`s is nog niet bekend
3. Er zijn twee informatieve bijeenkomsten over de actualisering van het draaiboek
3 georganiseerd: op 20 mei 2009 voor de ziekenhuizen, het traumacentrum, de
RAD, de MKA, de GGD en de huisartsenposten; op 26 mei 2009 voor de
gemeenten, de MOV’s, de ambtenaren zorg, de politie, de regionale brandweer,
de GMK en het veiligheidsbureau
4. Voor de GHOR is zorgcontinuïteit het grootste knelpunt. Afspraken hierover
worden gemaakt met de ziekenhuizen, de huisartsenposten en het
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traumacentrum.
Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan de voorbereiding van afspraken met de
thuiszorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen en de apothekers
5. Voor de gemeenten en de operationele diensten (brandweer / politie) ligt de
prioriteit primair op het maken van een continuïteitsplan voor de eigen
organisatie; daarnaast hebben de gemeenten een belangrijke (regie)rol bij de
continuïteit van primaire levensbehoeften en vitale infrastructuur. Hiertoe behoort
ook het maken van afspraken met de diverse “partners” zoals
drinkwaterleidingbedrijven, energiebedrijven etc.
Begin 2009 is aan alle gemeenten door het ministerie van BZK een “toolbox”
gezonden, waarin wordt uitgelegd wat de gemeenten te doen staat ter
voorbereiding op een grieppandemie.
Tijdens de informatieve bijeenkomst van 26 mei 2009 heeft met name de
coördinerend gemeentesecretaris de gemeentelijke vertegenwoordigers
opgeroepen actief de voorbereiding op een mogelijke grieppandemie ter hand te
nemen
6. Op de bijeenkomst van 20 mei zijn geen huisartsen geweest. Voor hen is een
aparte bijeenkomst georganiseerd op 10 juni 2009.
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