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Terugblik op 2015
De coördinatie van geneeskundige zorg in de
crisisnoodopvang voor vluchtelingen in diverse gemeenten
in Hollands Midden, de crisisaanpak bij het ongeval
Julianabrug in Alphen aan den Rijn en de regelmatige
(kennis- en overleg)bijeenkomsten met partners hebben in
sterke mate bijgedragen aan het resultaat in 2015:
het netwerk zorg en veiligheid is versterkt.
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1. Inleiding
GHOR Hollands Midden is verantwoordelijk voor de
coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
hulpverlening en de advisering van andere overheden en
organisaties op dat gebied. De basis hiervoor is de Wet
veiligheidsregio’s.
Binnen de reguliere acute zorg kan aan een relatief beperkt aantal
slachtoffers adequate medische zorg worden geboden. Door op te
schalen naar geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises is het
mogelijk aan grotere aantallen slachtoffers die kwaliteit van medische
zorg te bieden die ook aan één slachtoffer kan worden gegeven.
Zorgpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die
zij leveren, ook onder crisesomstandigheden.
Als netwerkorganisatie is de GHOR de spil tussen zorg, veiligheid
en openbaar bestuur: de GHOR wil opgeschaalde acute zorg én
publieke zorg goed op elkaar laten aansluiten tot één soepele keten.
Acute zorg betreft préhospitale - en hospitale zorg aan en eerstelijns
zorgvragen van slachtoffers bij rampen en crises. Publieke zorg gaat
over infectieziektebestrijding, medisch milieukunde, psychosociale
hulpverlening en gezondheidsonderzoek.
De GHOR bereidt schriftelijke afspraken voor en onderhoudt deze
tussen het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en
zorginstellingen, zorgaanbieders, RAV en GGD in de regio Hollands
Midden. Afspraken gaan over de taak van deze organisaties bij
rampen en crises en hun voorbereiding daarop.
De regietaak van de GHOR toont zich bij een ramp of crisis. Dan
heeft de GHOR de operationele leiding over de crisisaanpak door
de geneeskundige keten. Hiervoor levert de GHOR vakbekwame
en opgeleide personen voor de cruciale leidinggevende en
ondersteunende functies.
In dit voorliggend jaarbericht verantwoordt de GHOR wat zij in 2015
heeft gerealiseerd.
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Doelen
en speerpunten

Speerpunten voor 2015
Versterken risicogerichtheid in advisering met veiligheidspartners
voor risico’s in grootschalige bouw- en infrastructurele projecten en
vergunningverlening risicovolle evenementen. Bijdragen aan (de
herziening van) het Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan
en Regionaal Crisisplan van de VRHM. Voorbereiden overgang
Geneeskundige Combinatie naar Grootschalige Geneeskundige
Bijstand.  Maken en beoefenen van bovenregionale afspraken voor
het versterken van de crisisorganisatie.
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2. Doelen en speerpunten voor 2015
De GHOR werkt met een meerjaren beleidsplan, een
jaarlijkse begroting en een jaarplan. Deze plannen
beschrijven context en richting van het handelen van de
GHOR. De GHOR is aanspreekbaar op transparantie en
gemaakte afspraken.
Daarom werkt het ondersteuningsbureau GHOR vanaf 2008 met een
kwaliteitsmanagementsysteem. In 2015 heeft de GHOR opnieuw het
certificaat voor ISO/HKZ behaald.
Zoveel mogelijk probeert de GHOR de activiteiten in een jaar vooraf
te plannen, deze in meetbare beoogde resultaten te verwoorden en te
monitoren.
Wat de GHOR wil bereiken, zoals dat staat in haar beleidsplan, is dat:
de kans op gezondheidsrisico’s bij risicovolle gebeurtenissen of
risico-objecten is beperkt of zoveel mogelijk vermeden en het
effect van deze risico’s is zoveel mogelijk verminderd.
zorgpartners zijn voorbereid op rampen en crises en goede,
toegankelijke en samenhangende zorg leveren.
	
geneeskundige hulpverlening onderdeel is van de regionale
plannen van de veiligheidsregio.
	
de voorbereiding van de zorgketen aansluit bij de voorbereiding
van de hulpdiensten.

•
•
•
•

Rampen en crises laten zich echter niet vooraf plannen. Het
voorbereidende werk van de GHOR komt wel tot uitdrukking bij deze
onverwachtse gebeurtenissen. Voor 2015 was dat bijvoorbeeld het
omvallen van hijskranen met een nieuw brugdek van de Julianabrug
in Alphen aan den Rijn en de coördinatie van de geneeskundige zorg
voor de 72-uurs crisisopvang voor vluchtelingen.
Het opbouwen en het onderhouden van en ook het samenwerken in
het netwerk van veiligheidspartners en zorgpartners, maar ook de
beschikbaarheid en inzet van de crisisorganisatie van de GHOR zijn
belangrijke onderwerpen, ook in 2015. De verantwoording over 2015
vindt plaats vanuit deze invalshoek.
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Waardering over de adviezen van de GHOR
Uit tevredenheidsonderzoek (juni 2015) blijkt dat
vergunningverleners nog steeds (t.o.v. meting in 2013)
positief zijn over contact, samenwerking, overleg en
advisering door de GHOR. De mate waarin gemeenten
maatadvies aanvragen en het standaardadvies advies
gebruiken is in 2015 gestegen (t.o.v. vorige meting in 2013).

Veiligheidsregio
Hollands Midden

Samenwerken
met partners

2015
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3. Samenwerken met partners
in de Veiligheidsregio
Hollands Midden
In de voorbereiding op crisissituaties is de GHOR
vooral coördinator en adviseur. Zij vormt naar de
veiligheidspartners het ‘loket’ van en voor zorgpartners in
de regio Hollands Midden.
De GHOR is verantwoordelijk om tijdig bij zorgpartners kennis
over gezondheidskundige en geneeskundige aspecten te halen
en te brengen (signaalfunctie) die nodig is voor geneeskundige
hulpverlening, zorgcontinuïteit, veiligheid van hulpverleners en
zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. De verantwoordelijkheid
voor de juistheid van deze kennis ligt bij zorgpartners.

Regionaal beleid van de Veiligheidsregio Hollands Midden
De GHOR heeft in 2015 bijgedragen aan het opstellen van het
Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 en de
actualisatie van het Regionaal Crisisplan. Ook in 2015 is uitvoering
gegeven aan het regionaal beleid van de regio.
De GHOR neemt deel aan alle werkgroepen van de veiligheidsregio,
zoals over Risicoadvisering, Evenementenveiligheid, Planvorming,
Opleiden Trainen Oefenen, Informatievoorziening, Netcentrisch
werken, Communicatie en Evaluaties. Via het Hoofdenoverleg en de
Veiligheidsdirectie vindt voorbereiding plaats van bestuurlijke besluiten
van de veiligheidsregio. Ook hierin is de GHOR vertegenwoordigd.
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Adviezen voor het verlenen van vergunningen door gemeenten
voor risicovolle evenementen
Om risicovolle evenementen tot een veilige gebeurtenis te maken
neemt de GHOR deel aan de hiervoor opgerichte overleggen, samen
met betrokken gemeenten, evenementenorganisaties, politie en
brandweer. Adviezen zijn gericht op het voorkomen en/of verminderen
van beïnvloedbare risico’s voor de volksgezondheid en het vergroten
van de zelfredzaamheid.
Het Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden
(2012) maakt onderscheid in een aanpak voor ‘regulier’ en ‘risicovol’
evenement. Het standaardadvies van de GHOR voor een regulier
evenement is beschikbaar via haar website. Het GHOR-deel van
het maatwerkadvies voor een risicovol evenement wordt opgesteld
in samenwerking met GGD en RAV en afgestemd met politie en
brandweer.
Aantal deeladviezen GHOR

2014

2015

Risicovol evenement

75

60

Regulier evenement

124

239

Totaal

142

299

De GHOR verstrekt alle deeladviezen voor het verlenen van
vergunningen voor risicovolle evenementen binnen de afspraak van
10 werkdagen (beoogd resultaat was > 95%). Vanaf 1 januari 2016
is een coördinatiepunt binnen de veiligheidsregio actief, waardoor
het deeladvies van de GHOR onderdeel wordt van een integraal en
samenhangend advies van de veiligheidsregio aan de desbetreffende
gemeente. Bovendien levert het coördinatiepunt een overzicht van het
aantal (risicovolle) evenementen in de regio.
Belangrijke risicovolle evenementen in 2015 waren Marathon in
Leiden, Leids Ontzet, Tour de France, 20 van Alphen aan den
Rijn, Bloemencorso in de Bollenstreek en Gouda bij Kaarslicht.
De ‘jaarwisseling 2015’ is opnieuw behandeld als een risicovol
evenement.
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Geneeskundige hulpverlening Tour de France in VRHM
rustig verlopen
Op zondag 5 juli jl. raasde het Tour de France-peloton door onze
regio. De adviezen van de GHOR voor de vergunningverlening voor
de bereikbaarheid en side events waren doeltreffend. Ambulances
zijn drie keer uitgerukt voor een hulpverleningsvraag. Het mooie weer
in de week voor de tour maakte dat extra maatregelen nodig waren.
Gemeenten en organisatoren zijn geadviseerd over extra waterpunten
en advisering toeschouwers van de tour over voldoende drinken,
het dragen van luchtige kleding en een pet. De Ambulancepost, het
Groene Hart Ziekenhuis en de Huisartsenpost Midden-Holland waren
tijdens de tour moeilijk te bereiken met de auto. De ambulancedienst
had extra ambulances op belangrijke plaatsen langs het parcours
opgesteld. Het Groene Hart Ziekenhuis en de Huisartsenpost MiddenHolland hadden extra personeel ingezet, zodat deze bij calamiteiten
niet richting het ziekenhuis of de huisartsenpost hoefde. Achter het
peloton reed een Officier van Dienst Geneeskundig mee. Op de
meldkamer waren 2 extra centralisten aanwezig. De GHOR heeft
verloskundigenpraktijken en thuiszorgorganisaties geïnformeerd.

Adviezen bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten
De GHOR adviseert, samen met politie, brandweer en gemeenten,
aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het
gaat hierbij om maatregelen om beïnvloedbare risico’s voor de
volksgezondheid te voorkomen of te beperken bij grootschalige
bouw- en infrastructurele projecten en om zelfredzaamheid van
burgers te vergroten. De GHOR betrekt de GGD en de RAV in het
opstellen van haar adviezen. Projecten in 2015 waren bijvoorbeeld
de Rijnland route, bouwfase Maximabrug in Alphen aan den Rijn, de
verdiepte ligging A4 en de bereikbaarheid voor ambulancepersoneel
bij het kustwerk Katwijk. Na advies en op verzoek van de GHOR
worden liften, geschikt voor brancards, geplaatst in twee te bouwen
ondergrondse parkeergarages in Leiden.
In 2015 is meer aandacht bij de veiligheidspartners voor
risicogerichtheid en voor de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet.
Een gezamenlijke visie over de reikwijdte van het adviseren van
maatregelen voor grootschalige bouw- en infrastructurele projecten is
opgesteld.
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Het vroegtijdig betrekken bij de ontwikkeling van een grootschalig
bouw- of infrastructureel project is essentieel voor een goede
advisering door de GHOR en haar partners. De visie is opgenomen in
het nieuwe Regionale Beleidsplan. Van ‘regelgericht naar risicogericht’
is een speerpunt in dit nieuwe plan.
Vanaf 1 januari 2016 gaan alle aanvragen voor adviezen naar een
coördinatiepunt van de veiligheidsregio. Overzicht en inzicht in aantal
en complexiteit van de adviesaanvragen ontstaat dan. Ook wordt de
GHOR hierdoor altijd betrokken bij het verstrekken van een advies.
Door deelname aan de landelijke Vakgroep Infrastructuur en
Veiligheid en een landelijke vakgroep van GGD GHOR Nederland
stuurt de GHOR Hollands Midden mee aan het landelijk beleid op het
gebied van risicobeheersing.

Oplevering verbreding A4 Burgerveen - Leiden
In maart 2015 zijn de werkzaamheden in de verdiepte ligging van de
A4 bij Leiderdorp en de laatste afrondende werkzaamheden rondom
het zuidelijke tracé afgerond. Hiermee is de wegverbreding van
de A4 tussen Burgerveen en Leiden klaar en op 17 juni jl. officieel
geopend. De GHOR was vanaf het begin in 2006 tot het eind in 2015
nauw betrokken bij de advisering, voorbereiding op calamiteiten in
en rondom de verbreding, instructie en oriëntatie bezoeken voor de
operationele diensten. Vanaf 2006 hebben Rijkswaterstaat, Provincie
Zuid Holland, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu (VROM) (inmiddels ministerie van infrastructuur en milieu
(I&M)) Combinatie A4, gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden
en de Veiligheidsregio Hollands Midden intensief samengewerkt
aan de verbreding van de A4 Burgerveen-Leiden. Een project dat
in 2001 is gestart om de doorstroming, de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid in de omgeving van de A4 te verbeteren. Samen met de
partners is ingezet op een goede ruimtelijke inpassing van de rijksweg
A4 in de omgeving. Een sprekend voorbeeld van deze ruimtelijke
inpassing is de parkachtige inrichting rondom de verdiepte ligging
in Leiderdorp. De GHOR heeft met politie, brandweer en betrokken
gemeenten beschreven welke voorbereidingen nodig zijn om de kans
op calamiteiten te verkleinen en hoe tijdens de bouw en na oplevering
een calamiteit het beste kan worden bestreden. Een informatiekaart
is opgesteld, waarin is opgenomen wat afwijkt van de maatregelen die
voor elk incident gelden. De meldkamer moet hiervan op de hoogte
zijn voor het aansturen van de hulpverleningsdiensten.
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Planvorming van de veiligheidsregio
De GHOR werkt eraan om wettelijke eisen aan de geneeskundige
hulpverlening altijd onderdeel te laten zijn van de regionale plannen
en convenanten van de veiligheidsregio.
Een praktisch resultaat zijn de informatiekaarten die politie,
brandweer, gemeenten en GHOR gezamenlijk publiceren over risico’s
in de regio. De informatiekaarten zijn bedoeld voor operationele
functionarissen, die een functie hebben in de aanpak van een crisis.
Voorbeelden in 2015 zijn informatiekaarten voor Keukenhof, Recreatie
Plassen, A4 verdiepte ligging, AKZO, Vondst Conventioneel Explosief
(concept) en Berging kranen en brugdeel Alphen aan den Rijn
(concept). Bij het opstellen van informatiekaarten betrekt de GHOR
haar partners en operationele functionarissen voor advies.
In 2015 is gestart met een tweetal projecten: Grootschalige ziektegolf
en Kleinschalige decontaminatie. GGD, RAV en GAGS nemen
hieraan deel.

Herziening rampbestrijdingsplan AKZO Nobel
De wettelijke termijn van het oude rampbestrijdingsplan AKZO Nobel
was afgelopen. Een werkgroep met medewerkers van de GHOR,
VRHM, politie, brandweer, AKZO en omgevingsdienst West-Holland
hebben een nieuw rampbestrijdingsplan opgesteld. Hier is gekeken
naar wat een incident bij AKZO daadwerkelijk anders maakt voor
de hulpverlening dan normaal. Resultaat is een plan met alleen de
specifieke aandachtsgebieden voor AKZO Nobel, zonder alles dat al is
beschreven in het regionaal crisisplan.
Leden van het Commando Plaats Incident (CoPI) hebben het
rampbestrijdingsplan beoordeeld door twee scenario’s te doorlopen.
Zij hebben vooral gekeken of het plan overeenkomt met hun behoefte
in de praktijk. De Officier van Dienst Geneeskundig heeft aan deze
sessies meegedaan. Hierna is het rampbestrijdingsplan vastgesteld
door het Algemeen Bestuur.
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Thema’s in het Platform GHOR op 28 oktober 2015

e eerste bestuurlijke rapportage over 2014 over de
• Dvoorbereiding
van zorginstellingen op rampen en crisis in
Hollands Midden

• volgens het principe van netcentrisch werken. Met als

	
Snelle en eenvoudige informatiedeling in de zorgketen

•

casus de gesprongen waterleiding in het VU Medisch
Centrum
	
Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) bedoeld voor
verwanteninformatie bij een incident met veel slachtoffers
Uitdagingen in de crisisnoodopvang voor vluchtelingen

opgeschaalde
zorg

Samenwerken
met partners
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4. Samenwerking met partners
in opgeschaalde zorg
De zorgketen in de regio Hollands Midden is opgebouwd
uit zeer veel diverse, autonome partijen die allemaal een
eigen rol en soms verschillende belangen hebben in de
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Vindt een ramp of crisis plaats, dan moeten deze organisaties snel
en adequaat handelen om het aantal slachtoffers te beperken.
Vooral bij partners in de acute zorg en in de publieke zorg is de
complexiteit groot. Het leveren van verantwoorde zorg in bijzondere
omstandigheden vereist extra en bijzondere vaardigheden die
(kunnen) afwijken van het reguliere dagelijkse werk. Een vlotte,
adequate en eenduidige aansturing van de geneeskundige
hulpverleningsketen is dan ook essentieel. De GHOR als onderdeel
van de Veiligheidsregio Hollands Midden is hiervoor verantwoordelijk.
De zorgpartners in de opgeschaalde zorg zijn de vier ziekenhuizen,
het Traumacentrum West, Regionale Ambulance Voorziening, GGD,
Meldkamer Ambulance Zorg, het Nederlands Rode Kruis en de
huisartsenposten en –kringen in de regio Hollands Midden.

Thema’s in het Overleg witte ketenpartners in 2015
erkwijze in de zorg bij patiënten met blootstelling of besmetting van
• Wgevaarlijke
stoffen (CBRN werkwijze)
Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS): het proces van verwanteninformatie
•	
	
in het geneeskundig netwerk
•	IRnformatievoorziening
egionaal Risicoprofiel
•	Bestuurlijke
rapportage over voorbereiding zorginstellingen in de regio
• Hollands Midden
ennisbijeenkomst met crisis coördinatoren in de cure en care organisaties in
•	KHollands
Midden in 2016
	
I
ntroductie
van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand per 4 januari 2016
•	Crisisnoodopvang
vluchtelingen
•
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Illustratie van het zorgnetwerk van de GHOR
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Schriftelijke afspraken tussen bestuur van de veiligheidsregio en
zorgpartners
De GHOR maakt en onderhoudt, namens het bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden afspraken met zorgpartners over
hun taken in de geneeskundige hulpverlening en hun voorbereiding
daarop. Basis hiervoor is de Wet veiligheidsregio’s. Alle schriftelijke
afspraken zijn in 2015 actueel. Afspraken met de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond over de inzet van de GAGS zijn geactualiseerd.
Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over de werkwijze bij de inzet van
Grootschalig Geneeskundige Bijstand met het Nederlands Rode Kruis
en de RAV.
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Overleg met zorgpartners
De GHOR initieert of neemt deel aan diverse overlegbijeenkomsten
van zorgpartners. De GHOR richt zich dan op coördinatie van
de voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en ook op de
aansluiting ervan op het regionaal crisisplan.
De Directeur Publieke Gezondheid is lid van Regionaal Overleg
Acute Zorg, georganiseerd door het Traumacentrum West. Het
ROAZ is een bestuurlijke afstemming van de acute zorgketen en
van Opleiden Trainen Oefenen van de regio’s Hollands Midden en
Haaglanden. Deelnemers zijn bestuursleden van de ziekenhuizen,
Traumacentrum, GGZ instellingen, huisartsen en huisartsenposten,
ambulancevoorzieningen, meldkamer en beide directeuren Publieke
Gezondheid.
In de Coördinatie commissie van het ROAZ en het OTO
contactpersonen overleg, waaraan de GHOR heeft bijgedragen,
is besluitvorming voorbereid van de besteding van de OTOstimuleringsgelden van het ministerie van VWS.
Het Platform GHOR is ook een bestuurlijke afstemming, maar
dan alleen in de regio Hollands Midden. De GHOR initieert dit
jaarlijkse overleg. Hieraan nemen deel alle partners in de acute
zorg (ziekenhuizen, Traumacentrum West, RAV, GGD, meldkamer,
vertegenwoordigers van huisartsenposten en het Nederlands Rode
Kruis).
Op beleidsmatig niveau initieert de GHOR drie tot vier keer
per jaar het zgn. ‘Overleg witte ketenpartners’. Ziekenhuizen,
huisartsenposten, meldkamer en RAV nemen hieraan deel. In
dit overleg vindt afstemming plaats over onderwerpen vanuit de
veiligheidsregio en onderwerpen vanuit de opgeschaalde zorg.
De GHOR overlegt regelmatig met GGD, RAV, Meldkamer
Ambulancezorg en het Nederlands Rode Kruis. Hier gaat het om
het uitwerken van afspraken op operationeel niveau, het eventueel
bijstellen van procedures en draaiboeken. Adequate alarmering,
aansluiting uitwerking van de rampenopvangplannen van RAV
en GGD op de processen van de GHOR en de overgang naar de
Grootschalige Geneeskundige Bijstand zijn belangrijke onderwerpen
in 2015 geweest.
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De GHOR initieert een paar keer per jaar overleg met
vertegenwoordigers van de GGD. Dan vindt afstemming plaats over
ontwikkelingen van infectieziektebestrijding, medisch milieukunde,
psychosociale hulpverlening, GAGS, evenementenveiligheid en
gezondheidsonderzoek. De GHOR coördineert ook hier de aansluiting
op de plannen van andere zorgpartners en van de veiligheidsregio.

Bestuurlijke rapportage
Voor de eerste keer heeft de GHOR een bestuurlijke rapportage
opgesteld, zoals de Wet veiligheidsregio’s dat vereist. Hierin
rapporteert de GHOR aan het bestuur veiligheidsregio over de
mate waarin de zorgpartners in de regio voldoen aan de schriftelijke
afspraken met dit bestuur. De vraag in de rapportage is of
zorginstellingen verantwoord zijn voorbereid op rampen en crises.
De GHOR heeft informatie verkregen uit diverse bronnen: deelname
aan visitaties in twee ziekenhuizen (in 2014), door individueel overleg
met de zorginstellingen en informatie uit het gezamenlijke overleg
(zoals Overleg witte ketenpartners).
De bestuurlijke rapportage gaat over de beschikbaarheid van
een rampenopvangplan, beschikbaarheidsregeling van een
crisiscoördinator, het Opleiden Trainen Oefenen en beschikbaarheid
van samenwerkingsafspraken met zorgpartners. De bestuurlijke
rapportage is besproken met de zorgpartners op bestuurlijk niveau
en ook met het bestuur van de veiligheidsregio. De afspraak is bij
de volgende rapportage ook adviezen op te nemen hoe individuele
zorgpartners zich nog kunnen verbeteren.

Coördinatie geneeskundige zorg in de 72-uurs crisisnoodopvang
voor vluchtelingen
Vanaf 9 oktober 2015 heeft de GHOR voor én in overleg met
gemeenten in de regio Hollands Midden basisgezondheidszorg
(huisartsen- en verpleegkundige zorg) voor crisisnoodopvang
georganiseerd. Verder is er afstemming met apotheken geweest, zijn
er materialen voor huisartsenzorg en verpleegkundige zorg geregeld
en zorginstellingen die specialistische zorg leveren (o.a. ziekenhuizen)
geïnformeerd en betrokken. De schaarse extra capaciteit voor
huisartsenzorg, ook voor avond, nacht en weekend is samen met de
huisartsen (posten) georganiseerd. Het was voor de eerste keer dat
de GHOR gezondheidszorg coördineerde voor gemeenten zonder
sprake van een GRIP-situatie, maar wel van een crisissituatie voor
gemeenten.
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De GHOR kon haar netwerk inzetten, dat ook hiertoe bereid was,
om voor gemeenten de basisgezondheidszorg te organiseren.
In de veiligheidsregio is regelmatig overleg geweest waar GHOR,
politie, brandweer onder leiding van het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing, bijeen kwamen om de (crisisnood)opvang te
monitoren en gemeenten te adviseren. Ook binnen de RDOG
heeft een dergelijk overleg plaatsgevonden. De GHOR is bij beide
overleggen aanwezig voor de verbinding tussen de verschillende
partijen.
Neveneffect voor GHOR en partners was dat de constructieve
samenwerking de netwerkrelaties heeft verstevigd.

Grootschalig Geneeskundige Bijstand
Op 4 januari 2016 is het model Grootschalig Geneeskundige Bijstand
(GGB) in Nederland geïmplementeerd. Het GGB-model zorgt tijdens
crisissituaties voor een grotere slagkracht in de geneeskundige
hulpverlening, door een optimale afstemming tussen de verschillende
onderdelen in de geneeskundige keten. Het GGB-model voorziet in
de behoefte aan een instrument dat zich richt op het vergroten van de
prehospitale geneeskundige capaciteit met hulpverleners, materieel
en onderdak bij (te verwachten) grote of langdurige incidenten met
veel slachtoffers, met name op moeilijk bereikbare plaatsen of onder
slechte weersomstandigheden.
Ambulancepersoneel concentreert zich op zwaargewonden; het Rode
Kruis organiseert de hulpverlening aan lichtgewonden. De GHOR
adviseert en monitort of de keten goed op elkaar is aangesloten. Bij
een grootschalig incident heeft de GHOR de regie en coördinatie over
de inzet van de GGB.
Het GGB-model vervangt de Geneeskundige Combinatie (GNK-c),
die vanaf 1998 operationeel was. De GHOR heeft in 2015 met het
Nederlandse Rode Kruis en met de RAV afspraken voorbereid en
gemaakt voor de invoering van het GGB-model in de regio Hollands
Midden.
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Waardering over GHOR
it het tevredenheidsonderzoek (juni 2015)
•	Ublijkt
dat verpleeg- en verzorgingshuizen en

•

gehandicaptenzorg opnieuw (t.o.v. meting in 2013)
zeer tevreden zijn met het contact, samenwerking
met en kennisbijeenkomsten van de GHOR.
	
Een lagere respons in het onderzoek bevestigt
het beeld van de GHOR dat extra aandacht en
maatregelen nodig zijn om deze doelgroep bij de
GHOR betrokken te houden. Partners zijn bekend
met wat zij van de GHOR kunnen verwachten:
kennis en informatie op de voorbereiding van
crisissituaties, adviseren en meedenken met de
voorbereiding.

care
organisaties

Samenwerken
met partners

2015

Jaar
bericht
5. Samenwerking met
de care organisaties
Ook in de care sector (verpleeg- en verzorgingshuizen,
instellingen voor gehandicaptenzorg en thuiszorg) is de
laatste jaren gewerkt aan de voorbereiding op rampen en
crisis door het opstellen van zorgcontinuïteitsplannen.
Deze plannen beschrijven hoe instellingen zorg kunnen blijven leveren
onder moeilijke omstandigheden. Veel zorginstellingen hebben
daarvoor het format gebruikt dat de GHOR heeft aangereikt. Dit format
baseert zich op de gevolgen van een ramp of crisis. Bijvoorbeeld een
toename van cliënten, een afname van het personeel, het uitvallen
van nutsvoorzieningen of het niet meer toegankelijk zijn van de
locatie.
De Raad van Directeuren Publieke Gezondheid heeft een landelijke
beleidsvisie op zorgcontinuïteit vastgesteld voor de care organisaties.
In deze visie is uitgewerkt hoe de GHOR met zorginstellingen
afspraken kan maken over het veiligstellen van zorgcontinuïteit bij
calamiteiten. De GHOR Hollands Midden werkt volgens deze visie.
De beleidsvisie wordt landelijk ondersteund. Een voorbeeld daarvan is
de applicatie GHOR4all, dat laat zien hoe de zorgcontinuïteit van een
zorginstelling is geregeld.
Een uitdaging van zorginstellingen is het in praktijk brengen van de
zorgcontinuïteitsplannen door het crisisteam ten tijde van een ramp
of crisis. Met die uitdaging is de GHOR landelijk aan de slag gegaan
en heeft een nieuwe tool ontwikkeld: denk- en taakkaarten voor het
crisisteam gebaseerd op de 7 disbalansen. Met deze kaarten kan het
zorgcontinuïteitsplan concreet en hanteerbaar worden gemaakt voor
het crisisteam. De GHOR brengt deze taakkaarten onder de aandacht
in de regio Hollands Midden.
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Verminderd zelfredzamen is een belangrijk thema voor care
organisaties. De GHOR heeft meegewerkt aan een landelijke visie
over de rol van de GHOR voor minder zelfredzamen die thuiszorg
ontvangen van een zorginstelling. Deze visie ondersteunt de discussie
die landelijk hierover wordt gevoerd. De visie van de GHOR Hollands
Midden is een onderwerp in het nieuwe beleidsplan GHOR 20162019, dat de GHOR in 2016 opstelt.
Op 31 december 2015 had 82% van verpleeg- en verzorgingshuizen,
instellingen gehandicaptenzorg en thuiszorg alle afspraken
uitgevoerd zoals schriftelijk vastgelegd (beoogd resultaat >80%).
Daarnaast bereidt de grootste GGZ organisatie (Rivierduinen) zijn
zorgcontinuïteitsplan voor.
De GHOR organiseert jaarlijks één of twee kennisbijeenkomsten
voor de care organisaties. Het doel ervan is informatie en best
practices uit te wisselen binnen de sector. Dergelijke bijeenkomsten
dragen bij om de sector te blijven stimuleren aandacht te geven
aan voorbereiding op crisissituaties en bewust met risico’s om te
gaan. Optreden in crisissituaties is nu eenmaal geen core business
voor de care organisaties. De GHOR heeft in het najaar gewerkt
aan een kennisbijeenkomst voor de care en cure organisaties
gezamenlijk dat op 28 januari 2016 plaatsvindt. Verwacht wordt
dat deze bredere doelgroep elkaar informeert en inspireert op het
onderwerp: voorbereiding op crisissituaties. De GHOR probeert zo de
zorgpartners te blijven boeien en (ver)binden.

2015

Jaar
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Bestuurdersbijeenkomst verpleeg- en verzorgingshuizen
op 9 april 2015
Door recente ontwikkelingen in de zorg worden mensen minder snel
opgenomen in een zorginstelling. Cliënten blijven langer thuis wonen
en ontvangen daar hun zorg. Nieuwe woonvormen ontwikkelen zich
voor mensen die zelfstandig wonen, maar wel zorg ontvangen. Om
hierover met bestuurders van verpleeg- en verzorgingshuizen van
gedachten te wisselen heeft de GHOR op 9 april 2015 met hen een
bijeenkomst georganiseerd.
Onderwerpen die zijn besproken: stand van zaken van het onderzoek
‘Versterking van infectiepreventiecommissies bij zorginstellingen
in de regio Hollands Midden’, door een arts Infectieziekten GGD
Hollands Midden. Brand in een zorginstelling! Of toch niet? Wat
kan er gebeuren als er meer mensen zelfstandig gaan wonen die
zorg ontvangen? Een praktijkverhaal van de brandweer Rotterdam
Rijnmond. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groene
Hart Ziekenhuis vertelde over de Veilige Publieke Taak (VPT) in een
zorginstelling. De VPT-aanpak heeft als doel het aantal gevallen van
agressie en geweld tegen medewerkers met een (semi-) publieke taak
te verminderen.

De GHOR heeft denk- en taakkaarten ontwikkeld. Daarmee kunnen
zorginstellingen hun zorg continuïteitsplan vertalen naar concrete
taken per functionaris tijdens een crisis. Dit is een voorbeeld van
welke de GHOR naar zorgpartners tracht te ondersteunen in hun
voorbereiding op crisissituaties. Ook ondersteunt de GHOR meer
en meer verpleeg- en verzorgingshuizen in hun oefenactiviteiten.
Zorgpartners Midden Holland heeft in samenwerking met de GHOR
een door de GHOR ontwikkelde oefening uitgevoerd. Met Libertas is
de GHOR in gesprek om ook met hun een oefening te organiseren.
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Parate
organisatie

Operationele functies in de parate
organisatie van de GHOR in 2015
(alfabetische volgorde)

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)
Ambuteamchauffeur
Ambuteamverpleegkundige
Coördinator GewondenVervoer (CGV)
Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
(GAGS)
Hoofd Acute Gezondheid (ingevuld door ACGZ)
Hoofd GewondenNest (HGN)
Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN-GZ)
Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON-GZ)
Hoofd Publieke Gezondheidzorg (vz Crisisteam GGD)
Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG)
Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG)
Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc)
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie

2015

Jaar
bericht
6. Crisisorganisatie
De GHOR beschikt over een parate organisatie, die
geactiveerd wordt bij een ramp of crisis. In 2015 werkten
ca. 160 personen in deze parate organisatie; zij waren 24
uur en 7 dagen per week beschikbaar.
Vanaf 4 januari 2016 is de landelijke werkwijze Grootschalige
Geneeskundige Bijstand ook in Hollands Midden gestart. Hierdoor
vervalt de Geneeskundige Combinatie (GNK-c) en daarmee de
twee ambulanceteams en de Snel Inzetbare Groep ter Medische
Assistentie (SIGMA).
Vanuit de RAV vervullen 14 medewerkers voor de GHOR de functie
van OvDG. De wettelijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd
heeft gevolgen voor de uitstroom van OvDG’en. De GHOR heeft
hierdoor te maken met een relatief grote uitstroom en daarmee
instroom van nieuwe medewerkers in deze belangrijke operationele
functie. In 2015 zijn drie nieuwe OvDG’en geworven en opgeleid.
Voor een succesvolle crisisorganisatie is de kwaliteit van de
informatievoorziening van doorslaggevend belang. Het toenemende
gebruik van mobiele middelen zoals smartphones en tablets biedt
mogelijkheden, ook tijdens een operationele inzet. De GHOR heeft
daarom een app voor de iPad laten ontwikkelen. Door de app kan
belangrijke informatie over het incident op een eenvoudige en
overzichtelijke manier op worden gevraagd en vastgelegd. Om de app
te kunnen gebruiken hebben de functionarissen een training gevolgd.
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Opnieuw heeft de GHOR een contact(mid)dag voor haar operationele
functionarissen georganiseerd. Deze bijeenkomst brengt mensen met
elkaar in contact die bij een incident moeten samenwerken maar dat
in het dagelijkse werk niet doen. Ca. 60 personen waren aanwezig.

Bijeenkomst voor GHOR-functionarissen
op 29 september 2015
Tijdens een grootschalig incident werken voor de GHOR
functionarissen vanuit verschillende organisaties samen. Om die
samenwerking goed te laten verlopen, vindt de GHOR het belangrijk
dat functionarissen die met elkaar samenwerken elkaar ook kennen.
Voor de 9de keer heeft de jaarlijkse contactdag voor operationele
GHOR-functionarissen plaatsgevonden.
Voor deze middag was het Veiligheid en Trainingscentrum van
Schiphol de locatie. Het programma startte met een korte terug- en
vooruitblik op de ontwikkelingen van en voor de GHOR Hollands
Midden. Hierna is de groep in tweeën gesplitst. Een groep kreeg
een rondleiding langs de crashtenders van Schiphol en het tot voor
kort grootste oefenvliegtuig in de wereld. De andere groep maakte
in korte sessies nader kennis met collega’s, waarmee men in het
dagelijkse leven niet samenwerkt. Na ongeveer een half uur wisselden
de groepen. Aansluitend hield GHOR Kennemerland een presentatie
over hun rol bij vliegtuigincidenten en de crash met het vliegtuig
van Turkish Airlines en MH17 in het bijzonder. De deelnemers
waren positief over de bijeenkomst. Het programma bood voor alle
functiegroepen aanknopingspunten.

Opleiden Trainen Oefenen
Het vakbekwaam maken en houden van operationele GHORfunctionarissen door opleiden, trainen en oefenen is een essentieel
onderdeel van de voorbereiding van de GHOR op rampen en
crisis. De GHOR organiseert activiteiten voor het oefenen van de
afspraken uit het Regionaal Crisisplan, samen met haar partners
in de veiligheidsregio. Ook het beoefenen van de samenwerking
tussen de operationele GHOR-functionarissen staat centraal. In 2015
zijn mogelijkheden gecreëerd en benut voor het beoefenen samen
met zorginstellingen, waarbij gekeken is naar aansluiting op hun
crisisorganisatie.

2015
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Het oefenen en trainen van vastgelegde werkwijzen van GHORfunctionarissen is onderdeel van elke training en oefening. Het
functioneren van deelnemers aan oefeningen is geëvalueerd door
externe waarnemers. Het jaarprogramma 2015 is uitgevoerd:
van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en
•	91%
geoefend volgens de jaarplanning (beoogd resultaat>90%).
	
van de uitgevoerde trainingen en oefeningen is
• 100%
monodisciplinair geanalyseerd en/of geëvalueerd (beoogd
resultaat >90%).

Préhospitale oefeningen, zorg voor slachtoffers voordat zij
naar het ziekenhuis gaan
Na de positieve reacties van de deelnemers op de oefeningen van
2014, heeft de GHOR ook in 2015 weer acht keer een oefening voor
de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG), Hoofd Gewonden
Nest (HGN), Coördinator Gewonden Vervoer (CGV) en 1ste
Ambulanceverpleegkundige georganiseerd. Doelen zijn deelnemers
trainen op de operationele inzetprocedures, het vormen van een
gezamenlijke Beeld-, Oordeels-, en Besluitvorming en inzicht
verkrijgen in elkaars taken en wie wanneer waarvoor verantwoordelijk
is. Daarnaast heeft elke functiegroep nog eigen aanvullende
oefendoelen. De OvDG wordt beoordeeld op het leidinggeven aan de
geneeskundige hulpverlening op de plaats incident en het coördineren
van de multidisciplinaire samenwerking. De oefendoelen voor de
HGN zijn inrichten van een gewondennest of behandelcentrum
en leidinggeven aan een gewondennest of behandelcentrum.
Voor de CGV lag de nadruk op het (laten) inrichten en in stand
houden ambulancestation, het coördineren gewondenvervoer en
slachtofferregistratie. De 1ste Ambulanceverpleegkundige stemt, in
het motorkapoverleg, de multidisciplinaire samenwerking af met de
politie en brandweer en maakt een eerste plan van aanpak welke hij
deelt met de OvDG.
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Het oefenen van het GGD Rampenopvangplan (GROP) heeft vorm
gekregen door het geven van tegenspel van GHOR-functionarissen bij
GROP-oefeningen en door het meekijken van GROP-functionarissen
bij oefeningen van de veiligheidsregio.

Oefenen van het herziene rampbestrijdingsplan
AKZO Nobel
Netwerkbijeenkomsten voor brandweer, politie, GHOR en gemeenten
zijn door de GHOR-functiegroepen Officier van Dienst Geneeskundig,
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Hoofd Informatie
Geneeskundige Zorg bezocht. Het rampbestrijdingsplan is tijdens de
bijeenkomst uitgelegd, er is een casus besproken en een rondleiding
gegeven op het AKZO terrein. Voor de beeldvorming is het goed te
weten voor welke gebouwen risico’s gelden. In drie dagdelen hebben
leden van het CoPI het rampbestrijdingsplan met AKZO geoefend.
Het scenario was een brand in een van de productiehallen. In deze
productiehallen van Akzo Nobel staan verschillende ketels. De
brand in een ketel slaat over naar diverse andere ketels, waardoor
het brandmeldsysteem af gaat. Een onbekend aantal personen
is aanwezig. De bedrijfsbrandweer schaalt bij aankomst bij de hal
direct op naar GRIP 1. De oefendoelen lagen op de onderwerpen
netwerken/informatiemanagement, coördineren en samenwerken. Het
gaat hierbij om het onderhouden van contacten tussen de teamleden
en de leden van andere organisaties. Het stellen van prioriteiten
in acties, mensen en middelen. Het elkaar betrekken bij acties
en besluitvorming. Aan de oefeningen nam de Officier van Dienst
Geneeskundig deel. Hij heeft regelmatig contact onderhouden met de
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen.

In 2015 zijn drie oefensessies uitgevoerd waarop operationele
functionarissen van brandweer, politie, GHOR, gemeenten en
veiligheidsregio elkaar tijdens drie opeenvolgende dagen tien
scenario’s oefenen. Ook nu weer waren de ervaringen positief.
Door te oefenen in teams die wisselen van samenstelling werken
de operationele functionarissen samen met een groot aantal
functionarissen waarmee zij ook tijdens een incident samenwerken.
Ook kan in korte tijd een groot aantal scenario’s worden geoefend,
waardoor zij te maken krijgen met verschillende thema’s. De
deelnemers zijn intensief gecoacht, waardoor het leerrendement hoog
ligt. ’s Avonds was er volop gelegenheid om (nader) kennis te maken
met de (multidisciplinaire) collega’s.

2015

Waardering

Jaar
bericht
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Waardering over de GHOR
het tevredenheidsonderzoek (juni 2015) blijkt dat de
•	Uit
waardering voor het jaarprogramma Opleiden, Trainen

•
•

Oefenen, de uitvoering ervan, verstrekte informatie en de
gehouden evaluaties hoog is (gemiddeld 7 tot 7,5) en ook is
gestegen t.o.v. de metingen in 2010 en 2013.
Voor de uitvoering van het Opleiden, Trainen, Oefenen zijn
de Officieren van Dienst Geneeskundig met name zeer
tevreden. Aspecten die zijn meegenomen zijn: aandacht voor
veiligheid, verstrekte informatie voorafgaand aan de opleiding
of oefening, de organisatie van opleiding of oefening en de
aandacht voor samenwerking met andere functionarissen.
	Het contact met de GHOR wordt positief gewaardeerd en in
het bijzonder de sfeer van het contact (7,5), de kennis van de
GHOR (7), telefonische bereikbaarheid (7,3), gelegenheid tot
het stellen van vragen (7,4).

Operationele inzetten
De GHOR is er voor de regie en coördinatie van de geneeskundige
hulpverlening bij rampen en crises. De wijze waarop zij deze taak
heeft voorbereid, komt hier tot uiting. Om te leren en te verbeteren
evalueert de GHOR elke inzet.
De OvDG, ACGZ, ODPG en HIN hebben elk een wettelijk verplichte
opkomsttijd. Afhankelijk van de functie moeten zij na alarmering op
de afgesproken locatie zijn binnen 30 minuten (OvDG), 45 minuten
(ACGZ) en 60 minuten (ODPG, HIN). Het aantal inzetten in 2015 was
78, waarvan 7 met een GRIP-alarmering. Van deze 7 inzetten was
92 % op tijd (1 keer een te late opkomst). De GHOR streeft naar 98%
op tijd.

Aantal GHOR-inzetten periode 2012-2015
GHORinzetten

OvDG

ACGZ

ODPG

HIN

HON

Logistiek

Totaal

2012

53

16

0

7

0

0

76

2013

54

18

0

5

0

0

77

2014

74

17

0

3

0

1

95

2015

56

16

1

3

1

0

76

De GHOR werkt in de veiligheidsregio samen volgens de
Gecoördineerde Regionale Inzet Procedure (GRIP). De wettelijke
opkomst plicht geldt voor alle inzetten vanaf GRIP 1. Het aantal GRIPinzetten is jaarlijks rond de 60. De meeste inzetten zijn GRIP 0.

Aantal GRIP-inzetten periode 2012-2015
GRIPinzetten

GRIP 0

GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

Totaal

2012

43

10

4

0

0

57

2013

46

9

2

0

0

57

2014

59

14

0

0

1

74

2015

46

5

1

1

0

59

2015

Jaar
bericht
Op 20 februari 2015 heeft de GHOR Hollands Midden bijgedragen
aan de tweede landelijke inzet voor de Slachtoffer Informatie
Systematiek (SIS) bij een brand in een seniorenflat in Nijmegen.
Contactgegevens zijn verzameld in de backoffice, gevestigd in
Driebergen en in het landelijke systeem gezet. De politie matcht de
informatie van de verwante die op zoek is naar een bekende en de
informatie vanuit onder meer de ziekenhuizen.
Een belangrijk incident was op 3 augustus 2015. Hierbij zijn bij
werkzaamheden aan de Julianabrug in Alphen aan den Rijn twee
bouwkranen en een brugdeel omgevallen. De enorme ravage maakte
het voor de hulpverlening lastig om naar slachtoffers in het puin te
zoeken. Een USAR-team is ingezet om hierbij te helpen. Zij konden,
met hulp van honden, de zoek- en reddingsoperaties uitvoeren.
Gelukkig werd in de avond duidelijk dat er geen slachtoffers waren.
De inzet door de GHOR is positief verlopen.

Inzet van de GHOR bij het ongeval Julianabrug
Alphen aan den Rijn
De hulpverlening was groots aanwezig. In de eerste paar uur was de
onzekerheid over slachtoffers groot. Dit was voor de GHOR bij aanvang
van de inzet het grootste aandachtspunt. Ook voor de GHOR waren
vrijwel alle disciplines aanwezig. De Officier van Dienst Geneeskundig
was ter plaatse en nam deel aan het CoPI. Ook twee ambulanceteams
en een Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie waren op de
plaats van het incident. Zij ondersteunen het ambulancepersoneel. De
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Hoofd Informatie
Geneeskundige Zorg waren in het ROT en de Operationeel Directeur
Publieke Gezondheid nam deel aan het BT. Ook de Backoffice GHOR
is ingezet, voor onder meer het contact met de Meldkamer Ambulance
Zorg en de back-office Slachtoffer Informatie Systematiek in Driebergen.
Ook heeft de Backoffice het verzenden van slachtofferinformatie via
het beveiligde zorgmail voorbereid. Via de GHOR is de Psychosociale
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ingezet.

Na de inzet

Voor de berging van de brugdelen heeft de Veiligheidsregio Hollands
Midden een informatiekaart ontwikkeld. Hierop is een aantal algemene
en voor de hulpdiensten specifieke onderwerpen opgenomen die van
belang zijn bij de berging. De brugdelen zijn inmiddels verwijderd.
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