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Voorstel nadere regeling GGD Hollands Midden en gemeenten in de
regio Hollands Midden betreffende calamiteiten-/zedenteams van
Zuid-Holland Noord en Midden-Holland (samen Hollands Midden)
Inleiding
Op basis van de Wet Publieke Gezondheid ligt er een verantwoordelijkheid bij de gemeenten met
betrekking tot de psychosociale zorg bij calamiteiten en zedenzaken. In de regio’s Zuid-Holland Noord
en Midden-Holland wordt die psychosociale zorg uitgevoerd door de calamiteiten/zedenteams, die
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worden gevormd door medewerkers van verschillende organisaties . De GGD Hollands Midden
coördineert deze calamiteiten/zedenteams. In Zuid-Holland Noord gebeurt dat sinds 2000 en in
Midden-Holland vanaf november 2006.
De werkwijze van de calamiteiten-/zedenteams is vastgelegd in een convenant (zie bijlage) en de
daarbij behorende draaiboeken. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van het convenant en
de draaiboeken. Uit evaluaties van het calamiteiten/zedenteam bleek dat er behoefte is aan een
nadere regeling om afspraken met gemeenten vast te leggen.
In september 2008 is de rol van de gemeenten bij calamiteiten/zedenzaken tijdens een presentatie
voor burgemeesters ter sprake gekomen. Hier gaven de burgemeesters aan behoefte te hebben aan
heldere afspraken.
Naar aanleiding van de vraag van de burgemeesters en de actualisatie van het convenant en de
draaiboeken wil de GGD Hollands Midden een nadere regeling treffen met de gemeenten in die regio.
Deze nadere regeling betreft afspraken tussen de GGD Hollands Midden (als coördinerende instantie,
tevens namens de andere deelnemers) en de gemeenten in het geval dat zich
calamiteiten/zedenzaken voordoen. Zodra de nadere regeling tussen de GGD Hollands Midden en de
gemeenten uit de regio Hollands Midden definitief is, wordt de regeling verwerkt in de actualisatie van
het convenant en de draaiboeken.
Hieronder worden de taak en de opzet van het calamiteiten-/zedenteam kort toegelicht. Vervolgens
wordt een voorstel voor de nadere regeling gedaan.

•

1

Deze organisaties zijn het AMK, AMW, BJZ, GGD, GGZ, JSO, Politie Hollands Midden, Sociale
Jeugd- en Zedenpolitie Hollands Midden en Slachtofferhulp Nederland.
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Calamiteiten-/zedenteam
Een calamiteit is een gebeurtenis waarbij weinig slachtoffers vallen, maar waarbij veel betrokkenen
zijn en er sprake is van maatschappelijke onrust. In de regio Hollands Midden valt de psychosociale
hulp bij calamiteiten en bij zedenzaken onder de verantwoordelijkheid van de zogenaamde
calamiteiten/zedenteams.
Het doel van zo’n calamiteiten-/zedenteam is het voorkomen en beperken van gezondheidsproblemen
en maatschappelijke onrust bij ingrijpende incidenten. Het team coördineert de psychosociale
hulpverlening: wie doet wat, voor wie en wanneer? Op die manier draagt het team bij aan snelle en
efficiënte hulpverlening: niet teveel en niet te weinig en altijd in nauw overleg met de betrokken
instellingen.

Voorstel nadere regeling tussen GGD en gemeenten
Bestuurlijk aanspreekpunt
De directeur van de GGD is voor het calamiteiten-/zedenteam het bestuurlijk aanspreekpunt in de
richting van de (afzonderlijke) deelnemers aan de bestuurlijke driehoek (burgemeester, politie, OM).
Informeren:
• Bij een melding bij de calamiteitencoördinator, waarbij het team bijeengeroepen zal worden,
stelt de GGD-directeur de burgemeester of wethouder(s) van de desbetreffende gemeente op
de hoogte en informeert hen over de voortgang.
• De directeur van de GGD vertegenwoordigt het calamiteiten/zedenteam in de richting van de
bestuurlijke driehoek (burgemeester, OM en politie).
• Samenwerking op ambtelijk niveau: De calamiteitencoördinator van de GGD informeert de
ambtenaar zorg/volksgezondheid/ openbare orde en veiligheid. Gemeenten geven aan wie zij
als contactpersoon en achterwacht voor de GGD wensen. Als het calamiteiten-/zedenteam bij
elkaar komt, overlegt de calamiteitencoördinator met de contactpersoon van de gemeente wie
namens de gemeente het beste deel kan nemen aan het calamiteitenteam t.b.v. uitwisseling
van informatie tussen gemeente en het calamiteiten-/zedenteam.
Communicatie en persbeleid rondom calamiteiten
• Bij calamiteiten en -zedenzaken die zeer persgevoelig zijn, zal het persbeleid plaatsvinden op
het niveau van de GGD-directeur, de directie van de betrokken instellingen, de burgemeester,
de hoofdcommissaris politie, de gedeputeerde etc. Het voorstel hiertoe kan gedaan worden
door de calamiteitencoördinator, eventueel op verzoek van de burgemeester. (De
burgemeester wordt immers door de directeur van de GGD op de hoogte gebracht.)
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Opschaling van calamiteitenteam naar PSHOR
Bij calamiteiten die voldoen aan de criteria voor inzet van het calamiteitenteam en zich in de loop der
tijd (dreigen te) ontwikkelen van klein (geen GRIP of GRIP 1) naar groot (GRIP 2 of groter) gelden de
volgende afspraken:
• Zodra er binnen het calamiteiten-/zedenteam een vermoeden bestaat dat een kleinschalig
incident uitgroeit tot een incident van GRIP 2 of meer, wordt de Regionaal Geneeskundig
Functionaris (RGF) door de coördinator calamiteitenteam geïnformeerd. Zij bepalen samen of
het zinvol is om de Leider Kernteam alvast deel te laten nemen aan de vergaderingen van het
calamiteitenteam. De RGF kan worden bereikt via de meldkamer ambulancezorg (MKA)
Hollands Midden via het telefoonnummer 071-5352520. De RGF zal de Leider Kernteam
informeren over het besluit en meldt daarbij waar en wanneer hij dient deel te nemen aan de
volgende vergadering. De Leider Kernteam PSHOR neemt vervolgens contact op met de
calamiteitencoördinator voor uitwisseling en afstemming.
• In geval van GRIP 2 of hoger kan het gemeentelijk beleidsteam en/of de RGF besluiten om
deelproces 24, PSHOR, in werking te stellen. Op dat moment vindt overdracht van informatie
en activiteiten plaats van de voorzitter van het calamiteiten-/zedenteam aan de Leider
Kernteam. De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de psychosociale hulpverlening
wordt door het calamiteiten-/zedenteam overgedragen aan de GHOR; deelnemers van het
calamiteitenteam zijn verantwoordelijk voor interne overdracht aan de deelnemer van het
PSHOR-kernteam van hun eigen organisatie.
• De coördinator calamiteitenteam en de Leider Kernteam bepalen óf en zo ja, wie van het
calamiteitenteam deelneemt/deelnemen aan de eerstvolgende vergadering van het kernteam.
Tijdens deze vergadering wordt besloten of verdere deelname van deze functionaris(sen) aan
het kernteam zinvol is.
Afschaling van PSHOR naar calamiteitenteam
Bij calamiteiten die zich ontwikkelen van groot (GRIP 2 of meer) naar klein (GRIP 1 of helemaal geen
GRIP meer), gelden de onderstaande afspraken:
• De coördinatie van de psychosociale hulpverlening kan in overleg met de RGF, de Leider
Kernteam PSHOR (van de GHOR) en de calamiteitencoördinator worden overgedragen aan
het calamiteiten-/zedenteam.
• De calamiteitencoördinator en de Leider Kernteam bepalen óf en zo ja, wie van het kernteam
deelneemt/deelnemen aan de eerstvolgende vergadering van het calamiteitenteam. Tijdens
deze vergadering wordt besloten of verdere deelname van deze functionaris(sen) aan het
calamiteitenteam zinvol is.
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Conform het document ‘Procedure opschaling en afschaling; psychosociale hulpverlening bij
ongevallen en rampen’, GHOR-bureau Hollands Midden, versie 1.0, september 2009.

