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1. De Deelprocesplannen 12 (preventieve openbare gezondheidszorg) en 13
(Geneeskundige hulpverlening) vast te stellen;
2. De beide Deelprocesplannen aan de 28 gemeenten aan te bieden ter opneming
in het gemeentelijk rampenplan.
Vervolgprocedure deelprocesplan:
1. Aanbieding aan de 28 gemeenten ter opneming in het gemeentelijke
rampenplan.

Betreft

A. Deelprocesplan 12 Openbare gezondheidszorg
Het voorliggende stuk is de actualisatie van het deelprocesplan uit 2003. De
actualisatie heeft geen gevolgen voor bestaande afspraken.
De Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) is conform de wet bij zware
ongevallen en rampen verantwoordelijk voor de totale geneeskundige hulpverlening.
Openbare gezondheidszorg is onderdeel van deze geneeskundige
hulpverleningsketen.
De Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG) omvat twee hoofdelementen:
• Medische Milieukunde
• Infectieziektebestrijding
Beide elementen zijn zelfstandige onderdelen die los van elkaar worden uitgevoerd.
Alle activiteiten die door de RGF worden ondernomen ter voorbereiding op de
uitvoering van het POG-proces, zoals contractafspraken met ketenpartners, worden
in voorliggend deelproces buiten beschouwing gelaten.
Een alternatieve locatie voor het GHOR-Actiecentrum is nog niet ingevuld, omdat
overleg hierover nog gaande is.
Doelstelling
De POG is gericht op:
• bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een gevaar
voor mens en milieu, om zo (extra) gezondheidsschade voor slachtoffers,
hulpverleners en de gehele bevolking te voorkomen of te verminderen
• voorkomen van de verspreiding van infectieziekten
Kerntaken
De belangrijkste kerntaak van de GHOR is het adviseren van de burgemeester over
de (mogelijke) effecten van een (dreigend) ziekteverwekkend incident.
Medische Milieukunde
De adviezen van de Medische Milieukunde zijn van essentieel belang voor bevolking
en hulpverleners.
Infectieziektebestrijding
Er is voor de infectieziektebestrijding een Generiek Operationeel Draaiboek
Infectieziektecrisis Regio HM beschikbaar. Dit draaiboek is gebaseerd op de
landelijke LCI-richtlijn en is door de Beheergroep Infectieziekten van de RDOG
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Hollands Midden geschreven.
Gewijzigd:
- het document is in het geldende regionale format gezet
- de tekst sluit aan bij de landelijk gebruikte terminologie
- actualisatie van monodisciplinaire ontwikkelingen en afspraken voor de GHOR
- toevoeging landelijk vastgestelde kwalificatieprofielen voor de GHORfunctionarissen
Het procesdeelplan is besproken en heeft de instemming van de betrokken
gezondheidszorginstellingen en de regionale adviescommissie rampenbestrijding.
B. Deelprocesplan 13 Geneeskundige hulpverlening
Het voorliggende stuk is de actualisatie van het deelprocesplan uit 2001. De
actualisatie heeft geen gevolgen voor bestaande afspraken.
De Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) is conform de wet bij zware
ongevallen en rampen verantwoordelijk voor de totale geneeskundige hulpverlening.
Dit procesplan behelst een beschrijving van de repressieve organisatie van de
Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH), van het moment van het incident tot
aan de aankomst van slachtoffers in de ziekenhuizen of andere opvanglocaties.
Een alternatieve locatie voor het GHOR-Actiecentrum is nog niet ingevuld, omdat
overleg hierover nog gaande is.
Doelstelling
Het doel van de SMH is het garanderen van snelle en hoogwaardige geneeskundige
hulp direct na het ontstaan van een ramp of een zwaar ongeval, teneinde de
ziektelast en de sterfte van ongevalslachtoffers te minimaliseren.
De SMH omvat de totale keten van samenhangende en georganiseerde medische
en paramedische handelingen, vanaf het opsporen van gewonden en het verlenen
van eerste hulp, tot en met het ontslag en nazorg uit het ziekenhuis of een andere
voorziening.
Kerntaken
De SMH heeft in de acute fase de volgende taken:
- opmaken situatierapport m.b.t. slachtoffers
- triage van slachtoffers
- verlenen van individuele geneeskundige hulp
- medisch transport naar ziekenhuis of andere voorziening
- gewondenspreiding
Gewijzigd:
- het stuk is in het geldende regionale format gezet
- de tekst sluit aan bij de thans geldende wetgeving
- de tekst sluit aan bij de landelijk gebruikte terminologie
- de tekst sluit aan bij de in 2007 ingevoerde GRIP-opschalingssystematiek
- actualisatie van monodisciplinaire ontwikkelingen en afspraken voor de GHOR
- toevoeging landelijk vastgestelde kwalificatieprofielen voor de GHORfunctionarissen
Het procesdeelplan is besproken en heeft de instemming van de betrokken
gezondheidszorginstellingen en de regionale adviescommissie rampenbestrijding
HM.
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