BG.1B
Vergadering Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Hollands Midden
d.d. 23 juni 2011
Agendapunt BG.1B: Ingekomen en verzonden stukken GHOR en mededelingen
Alle verzonden en ingekomen stukken die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd zijn op te vragen bij het
GHOR-bureau Hollands Midden.

A.

Verzonden stukken

1.

Brief aan
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Ambulance Service Nederland
21 april 2011
UIT2011/2279/VRUIT107/IvS/db
beschikbaarheid/contract met ASN
Aan ASN is gemeld dat de Veiligheidsregio HM geen aanleiding ziet om gebruik te
maken van haar diensten. ASN heeft slechts een vergunning voor
buitenlandvervoer en dat is bij oefeningen in Hollands Midden niet aan de orde.
Ook het inzetten van ambulances van ASN bij rampen is niet mogelijk gezien het
wettelijke systeem van vergunningverlening.
Ter kennisneming.

B.

Ingekomen stukken

1.

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp

:
:
:
:

2.

Korte inhoud :

Voorstel

:

Ambulance Service Nederland
20 februari 2011
m/b
Beschikbaarheid/contact
Verzoek van ASN aan de GHOR om contact te leggen t.b.v. de inzetbaarheid van
ASN bij oefeningen en rampen.
Een conceptantwoord op deze brief is behandeld in het DB van 21 april 2011 en
verzonden (zie onder A.1 verzonden stukken).

Inspectie voor de Gezondheidszorg (bijlage ABVR11.0623/BG 1B B2)
14 maart 2011
2011-299233/pr./RB/db
Rapport “GHOR-bureaus tijdens de Mexicaanse griep onvoldoende zichtbaar voor
de zorgpartners”.
De IGZ en de IOOV hebben een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de
GHOR rond de bestrijding van de pandemie. Belangrijkste conclusie is dat de
GHOR-bureaus zowel in de preparatiefase als in de pandemische fase
nadrukkelijker invulling moeten geven aan hun (wettelijke) taken en hun
zichtbaarheid voor de zorgpartners moeten verbeteren.
Ter kennisneming. Het rapport wordt momenteel doorgenomen op voor de regio
relevante verbeterpunten.

C. Mededelingen
Het incident op 6 december 2010 aan de Argostraat in Alphen aan den Rijn is met de betrokken witte
ketenpartners geëvalueerd. De actiepunten hebben alle betrekking op het proces psychosociale
hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR). Deze punten zijn afgewikkeld of worden momenteel
uitgewerkt met de betrokken partners.
Er staat geen multidisciplinaire evaluatie gepland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2011
De directeur GHOR Hollands Midden
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