B.8

1. Samenvatting voorstel
Het nu voorliggende ontwerp bestuurlijke afspraken over de relatie tussen de VRHM en de RDOGHM
is een nadere uitwerking van wet- en regelgevingen de in 2014 gewijzigde Gemeenschappelijke
Regelingen VRHM en RDOGHM. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd bijgaande bestuurlijke
afspraken vast te stellen en met een positief advies aan te bieden aan het Algemeen Bestuur
RDOGHM, die op 6 juli 2016 in vergadering bijeen is. De ingangsdatum is 7 juli 2016, daags na
vaststelling door het Algemeen Bestuur RDOGHM.

2. Algemeen

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur VRHM

Datum

I. van Steensel – van
Hage, manager
GHORHM
P. Kessels, hoofd
veiligheidsbureau
VRHM
H. van Dinther,
controller RDOGHM
30 juni 2016
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Portefeuille:

J. Wienen (DB)
J. Bernsen (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Onderwerp:

Bestuurlijke afspraken
tussen de Veiligheidsregio
en de RDOGHM

Opgesteld door:

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen bestuur VRHM besluit:
1. de bestuurlijke afspraken VRHM en RDOGHM vast te stellen, inclusief de procedure bij
benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag DPG
2. het bestuur RDOGHM hiervan in kennis te stellen
3. na vaststelling door het algemeen bestuur RDOGHM op 6 juli 2016 tot ondertekening over te gaan

4. Toelichting op het besluit
De bestuurlijke afspraken tussen de VRHM en de RDOGHM zijn de nadere uitwerking van wet- en
regelgeving en de in 2014 gewijzigde Gemeenschappelijke Regelingen VRHM en RDOGHM.
Gelet op de toepasselijke wet- en regelgeving is ter informatie een overzicht toegevoegd van de
formele eisen welke aan de organisatie van de geneeskundige hulpverlening zijn gesteld.
De voorliggende bestuurlijke afspraken zijn op hun beurt het kader waarbinnen de werkafspraken
tussen de GHOR enerzijds en de GGD en RAV anderzijds gemaakt zijn. Deze werkafspraken zijn ter
informatie bijgevoegd en maken geen deel uit van de het uit te brengen bestuurlijke advies.

5. Kader
Wet Veiligheidsregio`s, 2010 geldend 2016
Wet Publieke Gezondheid, 2e tranche 2014, geldend 2016
Tijdelijke wet ambulancezorg, 2012, geldend 2016
Wet toelating zorginstellingen, 2005, geldend 2016
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRHM, 2014
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling RDOGHM, 2014

6. Consequenties
N.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

8. Implementatie en communicatie
De bestuurlijke afspraken zijn de bevestiging van de bestaande werkwijze
De besluiten worden bekend gemaakt aan alle betrokken functionarissen.

9. Bijlagen
1. Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de RDOGHM
2. Overzicht formele eisen GHOR Hollands Midden
3. Procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag DPG
4. Werkafspraken GHORHM en GGDHM
5. Werkafspraken GHORHM en RAVHM.

10. Historie besluitvorming
2012 Aanpassing terminologie DVO 2006
2006 Dienstverleningsovereenkomst VRHM en RDOGHM
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Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Ondergetekenden:
1.

Het openbaar lichaam Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM) handelend onder de naam Veiligheidsregio,
gevestigd te (2321 BM) Leiden en kantoorhoudende aan het adres Rooseveltstraat 4A, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur, de heer
H.J.J. Lenferink

en
2.

het openbaar lichaam Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG),
gevestigd te (2316 ZV) Leiden en kantoorhoudende aan de Parmentierweg 49, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur, de heer J.A.
de Jager

Overwegende dat:
a)

het college van burgemeester en wethouders belast is met de organisatie van de
geneeskundige hulpverlening (Wvr artt 1 en 2)

b)

het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor het instellen en in standhouden
van een GHOR (Wvr art.10f)

c)

het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de taken, voortvloeiend uit de
Wet veiligheidsregio’s en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden

d)

het bestuur van de veiligheidsregio zorg draagt voor de voorbereiding op de bestrijding van
epidemie van een infectieziekte behorende tot groep A, alsmede op de bestrijding van een
nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid
bestaat (Wpg art.6 lid 2)

e)

de voorzitter van de veiligheidsregio zorg draagt voor de bestrijding van een epidemie van
een infectieziekte behorende tot groep A of een directe dreiging daarvan (Wpg art.6 lid 4)

f)

het bestuur van de veiligheidsregio voorziet in de meldkamerfunctie (Wvr art.10g)

g)

het bestuur van de veiligheidsregio eisen kan vaststellen waaraan de Regionale
AmbulanceVoorziening (RAV) met betrekking tot de meldkamer voor de daadwerkelijke
ambulancezorg moet voldoen (Wvr art.35 lid 4)

h)

het college van burgemeester en wethouders de totstandkoming en de continuïteit van en
de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming met de curatieve
zorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bevordert (WPG art. 2
lid 1)

i)

het bestuur van de RDOG verantwoordelijk is voor de taken, voortvloeiend uit de Wet
Publieke Gezondheid en de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden

j)

het bestuur van de RDOG belast is met de organisatie van de geneeskundige hulpverlening
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k)

het bestuur van de RDOG een meldkamer ambulancezorg in stand houdt als onderdeel van
een gemeenschappelijke meldkamer (TWAZ art.4 lid 2 en GR RDOGHM art.5 lid 2)

l)

het bestuur van de RDOG afspraken maakt met het bestuur van de veiligheidsregio over
de procedure bij benoemen, beoordelen, functioneren en ontslag van de directeur publieke
gezondheid (GR RDOGHM art. 23 lid 5)

m)

de directeur Publieke Gezondheid deel uitmaakt van de veiligheidsdirectie van de
Veiligheidsregio Hollands Midden (WVR, art. 32 lid 1)

n)

het GHOR - bureau als sector GHOR onderdeel is van de RDOG

o)

de samenwerking tussen beide partijen van essentieel belang is bij de voorbereiding op en
inzet bij crises en bestrijding van ongevallen en rampen

Gelet op:
-

de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, hierna te noemen
Veiligheidsregio
de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden, hierna te noemen RDOG

Komen overeen als volgt:

Artikel 1
1.1

1.2
1.3
1.4

Het bestuur van de RDOG verplicht zich aan het bestuur van de Veiligheidsregio alle
benodigde inzet aan personeel en middelen te leveren, welke noodzakelijk is voor de
uitvoering van de in de wet en de gemeenschappelijke regeling voorgeschreven taken
De door de RDOG te leveren inzet is nader uitgewerkt in werkafspraken
In geval van opschaling conform het regionaal crisisplan wordt het gezag geregeld volgens
de GRIP-procedure
Kosten: inzetkosten GRIP zijn voor rekening van de GHOR

Artikel 2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Uitvoering voorgeschreven taken

Begroting en verantwoording

Door de RDOG wordt vóór 1 maart van het jaar n-1 het Programma Geneeskundige
Hulpverlening met programmabegroting en het deel -programma Infectieziekte bestrijding
opgesteld voor de kosten die voortvloeien uit het gestelde in artikel 1
Deze conceptbegroting wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van de
veiligheidsregio
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio geeft na vaststelling van dit concept schriftelijk
advies aan het bestuur van de RDOG
Het bestuur RDOG wijkt slechts af na overleg met het bestuur VRHM
Na afloop van het jaar legt het bestuur van de RDOG vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar
in het Jaarbericht verantwoording af over de werkzaamheden, die voortvloeien uit het
gestelde in artikel 1
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Artikel 3
3.1
3.2

3.3

Reserves en voorzieningen voor GHOR-taken worden door de RDOG beheerd
Onttrekkingen aan en stortingen in de voorziening voor GHOR-taken geschieden op grond
van de daartoe gestelde regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten en worden vastgesteld in de jaarrekening van de RDOG na advies van het
bestuur Veiligheidsregio
Onttrekkingen aan en stortingen in de reserves voor GHOR-taken geschieden bij begroting
dan wel na voorafgaande toestemming van het bestuur Veiligheidsregio

Artikel 4
4.1
4.2

5.2

Wijzigen

Op verzoek van één der partijen treden partijen met elkaar in overleg, ten einde te bezien
of deze overeenkomst al dan niet gewijzigd en/of aangevuld dient te worden.
Wijzigen van en aanvullingen op bepalingen van deze overeenkomst kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 6
6.1

Wederzijdse informatieplicht en periodiek overleg

Beide partijen informeren elkaar over en weer over alle aangelegenheden welke van
belang kunnen zijn voor een verantwoorde dienstverlening.
Bestuurlijk overleg vindt jaarlijks plaats.

Artikel 5
5.1

Financiële consequenties risico’s beleid en uitvoering

Duur en beëindigen

Gemeenschappelijke Regeling VRHM art.56 en Gemeenschappelijke Regeling RDOGHM
art.32 zijn van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Leiden d.d. 6 juli 2016

Het Algemeen Bestuur van de

Het Algemeen Bestuur van de RDOG

Veiligheidsregio Hollands Midden

Hollands Midden

Drs. H.J.J. Lenferink, voorzitter

J.A. de Jager, voorzitter
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Overzicht formele eisen
aan GHOR Hollands Midden

Bijlage bij Bestuurlijke afspraken van Veiligheidsregio Hollands Midden
met Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Juni 2016
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Verantwoording
De GHOR is als netwerkorganisatie een verbindende schakel tussen veiligheid, zorg en openbaar
bestuur. Binnen de geneeskundige keten heeft de GHOR daarvoor afspraken met de zorginstellingen
om zo de voorbereiding op, de samenwerking tijdens repressie en nazorg rond geneeskundige
hulpverlening bij rampen en crises binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden zo goed mogelijk te
laten verlopen.

Geneeskundige hulpverlening
Met de komst van de Wet publieke gezondheid (Wpg) 2e tranche is de relatie tussen GGD en GHOR
verder verstevigd. In de regio Hollands Midden is deze intensievere relatie vanaf 1 januari 2014
vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (GR VRHM) en de
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (GR
RDOG HM). De strekking van de nieuwe afspraken is dat de RDOG HM het programma
‘Geneeskundige Hulpverlening’ uitvoert. Het bestuur VRHM blijft verantwoordelijk voor het instellen en
in stand houden van een GHOR. Binnen de RDOG HM wordt het programma uitgevoerd door de
sector GHOR.

Meldkamerfunctie
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk
voor het voorzien van een meldkamerfunctie.
Centraal in de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) staat dat in iedere regio een aanbieder van
ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. Deze tijdelijke wet is verlengd tot
1 januari 2020. In Hollands Midden is deze aanbieder de Regionale Ambulance Voorziening Hollands
Midden (RAV). De uitvoering is opgedragen aan de GR RDOG HM. Hierin is vastgelegd dat de GR
RDOG zorg draagt voor het in standhouden van een meldkamer en het (doen) verlenen van
ambulancezorg. De RAV is een sector van de RDOG HM.

Infectieziektebestrijding
Belangrijk thema in de gewijzigde Wet publieke gezondheid (Wpg) (2011) is de betere voorbereiding
op infectieziektecrisis door meer aandacht voor infectieziektecrisis bij het decentraal openbaar bestuur
en meer aandacht voor een dergelijke crisis bij partijen in de zorg. De veiligheidsregio is
verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als ook de bestrijding van infectieziekten behorend tot
de groep A. In de GR VRHM en GR RDOG HM van 2014 is deze relatie bevestigd door te regelen dat
het bestuur RDOG HM advies vraagt aan het bestuur VRHM over het deelprogramma
Infectieziektebestrijding.
Het bestuur RDOG HM wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen beide
besturen.

Doel document
Dit document geeft een overzicht van de formele eisen die aan de organisatie van de geneeskundige
hulpverlening in de regio (GHOR) zijn gesteld en de wijze waarop de Directeur Publieke Gezondheid
(DPG), namens het bestuur VRHM, aan deze eisen heeft voldaan.
Hierbij ligt de focus op de eisen en afspraken op het gebied van het proces Acute gezondheid,
Publieke gezondheid en de meldkamer.
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Wettelijke
grondslag

GHOR

Onderwerp

Eisen

Vastgelegd in

Gereed

Het college van burgemeester en wethouders is

GR VRHM art. 1, 34, 36

2014

belast met de organisatie van de geneeskundige

GR RDOGHM art 3

2014

Organisatie geneeskundige hulpverlening in de regio

Wvr: art. 1 en 2
Wpg: art . 2.1

Wvr: art. 1 en 10f

Organisatie geneeskundige
hulpverlening

hulpverlening.

In stellen en in stand houden

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de taak

GR VRHM art. 4b, 5f, 36

2014

van een GHOR

en verantwoordelijkheid van het instellen van en

GR RDOGHM art. 23

2014

De GHOR staat onder leiding van de directeur

GR VRHM art. 28c, 35

2014

Publieke Gezondheid.

GR RDOG HM art 23.3

2014

De schriftelijke afspraken betreffen:

Procedures die gevolgd worden bij een ramp
of crises, waarbij het in ieder geval gaat over
grootschalige alarmering, opschaling,
coördinatie, informatiemanagement en
evaluatie;

Wijze waarop en de mate waarin personeel
en materieel worden ingezet

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van
personeel, ruimte en materieel

Wijze en frequentie van trainen en oefenen
voor het gezamenlijk optreden bij
rampenbestrijding en crisisbeheersing;

Samenwerking met de functionarissen van
de GHOR, andere instellingen en andere
hulpverleningsdiensten

Onderhoud en beheer van materieel voor de
geneeskundige hulpverlening dat eigendom
is van de veiligheidsregio of het Rijk

GR VRHM art. 34

2014
2014

in stand houden van een GHOR
Wvr: art. 32

Leiding aan de GHOR

Wpg: art . 14.3
Wvr: art. 33
Besluit Wvr: art. 5.1

Schriftelijke afspraken tussen
bestuur veiligheidsregio en in de
veiligheidsregio werkzame
instellingen, zorgaanbieders,
ambulancevervoerders en
gezondheidsdiensten die een
taak hebben in de
geneeskundige hulpverlening
over hun inzet en hun
voorbereiding

GR RDOGHM art. 5.3
Uitvoering in schriftelijke afspraken:

Overeenkomsten ziekenhuizen

Convenant Huisartsen

Werkafspraken met RAV HM

Werkafspraken met GGD voor .
Regionaal crisisplan en GGD
Rampenopvangplan (GROP)

2013
2014
2016
2016
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Wettelijke
grondslag

Onderwerp

Eisen

Vastgelegd in

Wvr: art. 16

Regionaal Crisisplan

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een

GR VRHM art.15

Gereed

crisisplan vast. Het omvat een beschrijving van de
organisatie, verantwoordelijkheden, taken en
bevoegdheden tot de maatregelen en

Uitgewerkt in:

voorzieningen die de gemeenten treffen inzake de

Regionaal Crisisplan 2016-2019, deel 2

rampenbestrijding en crisisbeheersing en ook de

Geneeskundige Zorg

2016

afspraken die zijn gemaakt met andere bij
mogelijke rampen en crises betrokken partijen.
Wvr: art. 33.3

Verantwoording zorginstellingen

Instellingen, zorgaanbieders,

GR VRHM art. 34

over hun inzet en voorbereiding

ambulancevervoerders en diensten verstrekken

GR RDOGHM art. 5.3

aan het bestuur veiligheidsregio

het bestuur veiligheidsregio alle informatie over
hun inzet en voorbereiding d.m.v. een
jaardocument maatschappelijke verantwoording.

Eisen m.b.t. verantwoording door
zorginstellingen:

Overeenkomsten ziekenhuizen

Overeenkomsten ziekenhuizen

Convenant Huisartsen

Werkafspraken met RAV HM

Werk afspraken met GGD voor .
Regionaal crisisplan en GGD
Rampenopvangplan (GROP)

Convenanten met verpleeg- en
verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg
en thuiszorg
Uitvoering in:
Bestuurlijke rapportage van de DPG aan
bestuur VRHM

Besluit personeel Wvr:
art. 5.1

Operationele functies
geneeskundige hulpverlening

Betreft regels voor de functies (samenstel van de
te verrichten werkzaamheden) binnen de GHOR
m.b.t. beschikbaarheid en opleiding.

Werkafspraken RAV

2015
2016

Werkafspraken GGD
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Wettelijke
grondslag

Onderwerp

Eisen

Vastgelegd in

Gereed

Wvr: art. 10g en 35.1

Voorzien in de

Het bestuur veiligheidsregio heeft de taak en

GR VRHM art.4e, 5g, 37, 39

2014

Twaz: art. 1e , 4.2 en 7

meldkamerfunctie

verantwoordelijkheid van het voorzien in de

GR RDOGHM art. 5.2

2014

Uitvoering in schriftelijke afspraken:
Service level Agreement
Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands
Midden en de GHOR HM 01-08-2011

2017

Meldkamer

meldkamerfunctie.
Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de
beschikking over een gemeenschappelijke
meldkamer die is ingesteld en in stand wordt
gehouden door het bestuur of door het bestuur

het verlenen of doen verlenen van

Startdocument Project
Meldkamer Den Haag
Versie 2.04
29 november 2013
GMK Haaglanden
GMK Hollands Midden
Fase 1: Samenwonen in “de Yp”
Fase 2: Multidisciplinair samenwerken

ambulancezorg.

A.5 Bijlage 1 DB VRHM 05-12-2013

De meldkamer staat onder leiding van een

GR VRHM art. 28.2, 38

2014

directeur. Het bestuur van de veiligheidsregio

GR RDOGHM art. 5

2014

van een andere veiligheidsregio ten behoeve van
de geneeskundige hulpverlening.
De Regionale Ambulancevoorziening draagt zorg
voor het in stand houden van en meldkamer en

Wvr: art. 35.3

Leiding aan de meldkamer

benoemt de directeur na overleg met het bestuur
van de Regionale AmbulanceVoorziening en de
door de korpschef daartoe aangewezen
ambtenaar van politie. De directeur rapporteert
periodiek aan het bestuur van de veiligheidsregio
over de wijze waarop de meldkamer functioneert,
en heeft instemmingsrecht bij het aanstellen en
aangesteld houden van personeel van de
meldkamer.
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Wettelijke
grondslag

Onderwerp

Eisen

Vastgelegd in

Gereed

Wvr: art. 19

Convenant over de

Het bestuur van de veiligheidsregio, het regionale

GR VRHM art. 39

2014

Wvr: art. 35. 4 en 35.5

meldkamerfunctie

college en de Minister ( als beheerder Korps

GR RDOGHM art. 5.2

2014

landelijke politiediensten) sluiten een convenant
gericht op de samenwerking bij branden, rampen

Uitvoering in schriftelijke afspraken:

en crises en heeft in ieder geval betrekking op de



Werkafspraken RAV en GHOR

2016

meldkamerfunctie.
Het convenant bevat m.b.t. de meldkamerfunctie
in ieder geval afspraken over de locatie, het
beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de
ondersteunende systemen en samenwerking van
politie met brandweer, geneeskundige
hulpverlening en ambulancevervoer in de
meldkamer.
Regeling Twaz: art. 20
Wvr: art. 33
Besluit Wvr: art . 5.1

Schriftelijke afspraken tussen

De schriftelijke afspraken gaan over het

de RAV en de DPG

multidisciplinaire oefenen, de inzet bij
evenementen en de inzet bij een ramp of crisis.
De schriftelijke afspraken betreffen:

Procedures die gevolgd worden bij een ramp
of crises, waarbij het in ieder geval gaat over
alarmering, opschaling, coördinatie,
informatiemanagement en evaluatie;

Wijze waarop en de mate waarin personeel
en materieel worden ingezet

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van
personeel, ruimte en materieel

Wijze en frequentie van trainen en oefenen
voor het gezamenlijk optreden bij
rampenbestrijding en crisisbeheersing;

Samenwerking tussen de RAV, de DPG, de
regionale zorginstellingen en andere

GR VRHM art. 39
GR RDOGHM art. 5.2

2014
2014

Uitvoering in schriftelijke afspraken:

Werkafspraken RAV met GHOR

2016
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Wettelijke
grondslag

Onderwerp

Eisen

Vastgelegd in

Gereed

relevante hulpverleningsinstanties werkzaam
in de regio;


Onderhoud en beheer van materieel voor de
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen
en rampen.

Infectieziekten bestrijding
Wpg 2de tranche:

Bestrijding infectieziekte

De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg

GR VRHM art. 6

2014

Art. 1ab, 6.2, 6.3, 34.4,

behorend tot groep A door

voor de betrijding van een epidemie van een

GR RDOGHM art. 5, 26.8, 26.9

2014

47, 51, 54, 55, 56

voorzitter veiligheidsregio

infectieziekte behorend tot groep A, of een directe
dreiging daarvan en is bevoegd bevoegd om:

Uitgewerkt in:







Maatregelen te nemen gericht op het individu

Geneeskundige Hulpverlening en

opnemen ter isolatie in een ziekenhuis)

deelprogramma

Maatregelen gericht op gebouwen, goederen

Infectieziektebestrijding, 2017 voor het

en vervoermiddelen


Ontwerpbegroting programma

(zoals opleggen van bestuursdwang voor het

Maatregelen voor havens en luchthavens

2016

bestuur VRHM, tevens in


Ontwerpbegroting 2017 RDOG HM voor
het bestuur RDOG HM.

Wpg 2de tranche:
Art. 8.2, 8.3

Voorbereiden infectieziektecrisis Het college van burgemeester en wethouders
past de maatregelen toe, opgedragen door de
Minister VWS, indien het gaat om de
voorbereiding op de bestrijding van infectieziekten
behorend tot de groep A of een nieuw subtype
humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar

GR VRHM art 6,15

2014

GR RDOGHM art 5, 26.8, 26.9

2014

Uitgewerkt in:
Regionaal Crisisplan 2016-2019, deel 2
Geneeskundige Zorg; proces
(opgeschaalde) infectieziekten bestrijding

2016/2017

voor de volksgezondheid bestaat.
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Procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag directeur publieke gezondheid
Conform art 10 lid 5 van de GR RDOG HM maakt het bestuur van de RDOG HM afspraken met het
bestuur van de Veiligheidsregio HM over de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en
ontslag van de directeur publieke gezondheid.
Deze afspraken luiden als volgt:
1. Bij het ontstaan van een vacature voor de functie van directeur publieke gezondheid (DPG):
a. stellen beide besturen in overeenstemming een profiel voor de functie van DPG vast,
welke bij de werving wordt gebruikt;
b. wordt een selectiecommissie geformeerd, waarin beide besturen ieder twee leden
afvaardigen;
c. deze commissie kiest uit haar midden een voorzitter;
d. de commissie laat zich ten minste bijstaan door een ervaren p&o adviseur;
e. In een adviescommissie, welke de selectiecommissie adviseert is in ieder geval een
afgevaardigde van de veiligheidsdirectie en het MT RDOG
f. Bij alle uitingen in de procedure is duidelijk dat deze namens het bestuur RDOG en
het bestuur VRHM worden gedaan.
2. Met de DPG wordt periodiek en incidenteel een functioneringsgesprek en/of
beoordelingsgesprek gehouden. Bij deze gesprekken zijn:
a. in ieder geval één lid afgevaardigd uit het bestuur van de RDOG HM en één lid
afgevaardigd uit het bestuur van de VRHM aanwezig.
b. Indien er informanten worden bevraagd zijn daar in ieder geval ook een lid van het
MT RDOG en een lid van de veiligheidsdirectie bij.
c. De systematiek van deze gesprekken en de acties die daar uit voortkomen volgt voor
zover niet in strijd met deze afspraken de in de RDOG HM vastgestelde handreiking
‘Gesprekscyclus RDOG HM’
3. Bij wens tot ontslag van de DPG:
a. op eigen verzoek overleggen voorzitters van beide besturen over vorm, hantering
opzegtermijn en eventueel noodzakelijke tijdelijke vervanging.
b. op initiatief van een of beide besturen vindt overleg plaats tussen een gelijkwaardige
delegatie van beide DB’s over verdere besluitvorming en afhandeling.
4. Indien de omstandigheden dat vereisen kan van deze afspraken worden afgeweken nadat
voorzitters zich er van vergewist hebben dat deze handelwijze achteraf door beide DB’s zal
worden goedgekeurd

Agendapunt B.8.3 AB VRHM 30 juni 2016

Werkafspraken
t.b.v.
Regionaal crisisplan en GROP GGD
tussen

Geneeskundige HulpverleningverleningsOrganisatie in de Regio
(GHOR)
en
Gemeentelijke gezondheidsdienst GGD
in
Hollands Midden

Afspraken op basis van:
Modelconvenant Publieke Gezondheid bij rampen en crises
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Werkafspraken GHOR HM en GGD HM t.b.v. Regionaal crisisplan
Veiligheidsregio Hollands Midden en GROP GGD HM
Inleiding
Onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid (DGP) verbindt de GHOR publieke
gezondheid, veiligheid en acute zorg.
De geneeskundige hulpverlening omvat 2 processen: acute gezondheid en publieke gezondheid.
Het proces publieke gezondheid omvat Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK),
Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen (PSHOR).
De GGD is vanaf 6 januari 2014 niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van deze processen in
het kader van rampen en crises maar ook voor de beleidsvoorbereiding.
De werkafspraken hangen onder Bestuurlijke afspraken van Veiligheidsregio Hollands Midden
met Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 2016
Doel van deze afspraken is een goede aansluiting te beschrijven tussen GHOR en GGD.
De coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening is bij een ramp of crisis de
taak van de GHOR. Als de GRIP procedure wordt gestart zal de GHOR op basis van het Regionaal
crisisplan Veiligheidsregio Holland Midden de processen Acute gezondheid en Publieke gezondheid
inzetten ter bestrijding van de ramp/crisis.
De GGD wordt betrokken voor de uitvoering van de publieke gezondheid processen. De uitvoering van
de processen IZB, MMK, GOR en PSHOR alsmede inzetten van het Crisisteam GGD voor de
bestrijding van de ramp/crisis zijn vastgelegd in het GGD RampenOpvangPlan (GROP).
Daarnaast kan vanuit een GGD opschaling (GROP) ook een opschaling naar GRIP ontstaan.
Wanneer nodig zullen deze afspraken geactualiseerd en/of aangevuld worden om optimale
samenwerking onder ramp- / crisis omstandigheden (GRIP) te waarborgen.

1

Personele capaciteit

1.

Op grond van de reguliere functie in de GGD sectoren/stafbureau vervullen leden van het
Managementteam (MT) GGD in het GGD-crisisteam een bepaalde taak. Deze MT-leden
hebben aantoonbare kennis van en ervaring met crisismanagement en rampenbestrijding.
De GGD HM heeft t.b.v. haar opgeschaalde processen de beschikking over voldoende
(eigen) functionarissen om haar Publieke gezondheid taken onder GRIP omstandigheden uit
te kunnen voeren of heeft daar afspraken met derden over gemaakt.
De GGD HM levert, op basis van regionale afspraken met de GHOR, functionarissen ten
behoeve van leiding, coördinatie of advies binnen de operationele GHOR-organisatie, zijnde
ODPG (Operationeel Directeur Publieke Gezondheid) en/of ACGZ (Algemeen Commandant
geneeskundige Zorg) of Liaison voor de backoffice GHOR.
De GGD HM levert, functionarissen voor de uitvoering van de Publieke
Gezondheidsprocessen uit het Regionaal Crisisplan.
De GGD HM zorgt naast de inzet van eigen medewerkers tijdens een crisis, voor afspraken
over inzet, advies of ondersteuning van partnerorganisaties waarmee zij de overeengekomen
bijdrage (inhoudelijke uitvoering) aan de GHOR kan nakomen tijdens een ramp of crisis zoals
PSHOR, Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Arts infectieziekten.
In de afsprakenmatrix (Opstarten GGD processen bij GRIP - warme fase) staan de
afspraken over inzetcriteria, opkomstlocatie, aantallen beschikbare (opgeleide en geoefende)
medewerkers .

2.

3.

4.
5.

6.
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2.

Geoefendheid

1.

De GGD HM draagt aantoonbaar zorg voor de opleiding en geoefendheid van de
functionarissen welke zij t.b.v. opgeschaalde publieke gezondheid-processen beschikbaar
moet hebben.
Een OTO jaarplan wordt jaarlijks met de GHOR afgestemd.
GGD en GHOR betrekken elkaar in hun oefeningen.

2.
3.

3

Taak GHOR HM t.a.v. coördinatie en aansturing

1.

Bij een ramp of crisis zal de ODPG (of de ACGZ) de processen Acute gezondheid en Publieke
gezondheid coördineren en regisseren in opdracht van het openbaar bestuur van de
veiligheidsregio Hollands Midden.

4

Taak GGD HM als zorginstelling

1.
2.

De GGD HM heeft een vastgesteld GGD rampenopvangplan (GROP).
Het GROP is afgestemd met de GHOR.
De GHOR zal de GGD adviseren t.a.v. het GROP waarmee geborgd wordt dat reguliere GGD
processen optimaal aansluiten in een opgeschaalde situatie waar de GHOR de coördinatie en
regie voert. De GGD informeert de GHOR over het overnemen van dit advies.
De GGD is vanaf 06-01-2014 verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van
het Procesplan Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde, Gezondheidsonderzoek na
Rampen en Psychosociale hulpverlening. De Voorzitter Crisisteam is het eerste
aanspreekpunt voor de GHOR als een GROP inzet bij GRIP gewenst is.
Op basis van een melding met een potentieel crisiskarakter kan de Voorzitter GGD-crisisteam
de ACGZ raadplegen als er behoefte is aan extra capaciteit of expertise ten aanzien van de
crisissituatie.

3.

4.

5

Procedures die worden gevolgd bij een ramp of crisis

1.

Alarmering, opschaling, coördinatie, informatiemanagement en evaluatie zijn onderdeel van de
processen Publieke gezondheid (MMK, GOR, PSH en IZB) die in het GROP beschreven zijn
en bij een ramp of crisis in werking (kunnen) treden.
De alarmering van de juiste functionarissen bij de GGD geschiedt, door de GHOR, op basis
van de Afsprakenmatrix - Opstarten GGD processen bij GRIP - warme fase.
De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de Geneeskundige
zorg (Regionaal Crisisplan HM).

2.
3.

6

Periodieke overlegvormen
GHOR en GGD stemmen de processen en ontwikkelingen op het terrein van publieke
gezondheid en veiligheid jaarlijks met elkaar af,
Operationeel niveau
a.
Beleidsmedewerkers OTO minimaal 2x per jaar:
OTO, evaluaties OTO en inzetten.
b.
Beleidsmedewerker (operationele) planvorming en de GROP coördinator:
minimaal 1x per jaar
Afstemming werkinstructies Publieke Gezondheid en GHOR -processen.
c.
Beleidsmedewerker GHOR en GGD Procesleiders IZB, MMK, GOR en PSH
Minimaal 1x per jaar
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Tactisch niveau
d.
Manager GHOR bureau en MT RDOG:
Afstemming gezamenlijk te voeren beleid.
Strategisch niveau
e.
Directie RDOG, manager RAV HM en manager GHOR- bureau: in MT RDOG:
Vaststelling beleid.
Daar waar deze werkafspraken geen duidelijkheid verschaffen over taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden en/of kostenverdeling of te herleiden zijn naar de afspraken binnen de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden tussen de sector GHOR en de sector GGD,
wordt door partijen teruggevallen op het Modelplan GROP en het Modelconvenant Publieke
Gezondheid en in goed overleg een oplossing gezocht.

Aldus overeengekomen en getekend
Leiden, 6 juli 2016
GGD Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

S. J. de Gouw
Directeur Publieke Gezondheid

C.H.C. van Steensel – van Hage,
manager GHOR
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Afsprakenmatrix - Opstarten GGD processen bij GRIP - warme fase
Opstarten team /
Besluit
Wie wordt
Wie laat
proces
opstarten
gealarmeerd
alarmeren /
door
Hoe alarmeren
GGD Crisisteam
DPG
Voorzitter
DPG via
GGD
Erasmusbrug
crisisteam
Zorglijn
MMK

Verantwoordelijk
voor

Informeren /
Afstemmen

Bestuurlijk
verantwoordelijk

VZ GGD CT

Tactisch leiding
geven aan CT

DPG
ACGZ
(LKT)

DPG

DPG
ACGZ
(MMK)
ACGZ
VZ GGD CT

DPG

ACGZ
(OvD-G)

GAGS (acuut)

ACGZ / HIN voor
GAGS via MKA

GAGS

-Advisering van
GAGS gewenst

DPG
(VZ GGD CT)

VZ GGD CT

ACGZ via De
ZorgCentrale
ACGZ
kantooruren via
088-3083361
ACGZ buiten
kantooruren via
de MKA
ACGZ via De
ZorgCentrale
VZ GGD CT

Procesleider
MMK

- Advies van
MMK gewenst

IZB
Arts
Infectieziekten

A-ziekte
B-ziekte
C-ziekte

ACGZ

GOR

ACGZ
adviseert
DPG DPG besluit

VZ GGD CT

PSH(OR)
(bij GRIP)

ACGZ
DPG
VZ GGD CT

LKT

Versie 2016-05-15

Uitvoerende

ACGZ / HIN
telefonisch
(uitvraagprotocol)

Arts
Infectieziekten

Procesleider
GOR (=
gealarmeerd
door
VZ GGD CT)
LKT

Uitvoering GGD
Proces IZB

DPG
ACGZ
(VZ GGD CT)

Uitvoering
proces GOR

ACGZ en / of
VZ GGD CT

Uitvoering /
aansturing PSH
Kernteam

ACGZ
VZ GGD CT
Procesleider
PSH

DPG
Voorzitter
Veiligheidsregio
Hollands
Midden
Burgemeester
DPG

DPG
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Opstarten team /
proces

Besluit
opstarten
door
ACGZ
Procesleider

Wie wordt
gealarmeerd

Wie laat
alarmeren /
Hoe alarmeren
ACGZ / HIN of
procesleider via
De ZorgCentrale

Uitvoerende

Verantwoordelijk
voor

Informeren /
Afstemmen

LOT

Uitvoering /
aansturing PSH
opvangteam

Procesleider
PSH

Functie

inzetcriteria

Voorzitter GGD- Crisisteam
(VZ-GGD-CT).
Leider Kernteam (LKT)

Op verzoek
ACGZ
Op verzoek
ACGZ
Op verzoek
ACGZ

Opkomsttijd /
locatie
Zacht piket /
GGD Leiden
2 uur
RCC- Leiden
2 uur (opvanglocatie gemeente
incident)
bellijst

LOT

Bestuurlijk
verantwoordelijk

Alarmering GGD functionarissen t.b.v. GRIP door GHOR

Leider Opvangteam (LOT)
Geen GGD-medewerkers, uitsluitend afkomstig van
GGZ, SHN en Kwadraad
dienstdoende
procesleiders

Op verzoek
Voorzitter GGDcrisisteam

Aantal

alarmering

5
PSH: 6

In opdracht van (O)DPG via
Erasmusbrugzorglijn
Via De Zorgcentrale

> 10

Via De Zorg Centrale

IZB: 2
MMK: 2
GOZ: 2

RDOG HM

Vergoeding bij inzet (kostenverdeling)
1.
De volgende kosten komen voor rekening van de GGD:
a.
Eigen activiteiten in het kader van de organisatie, coördinatie, aansturing en inhoudelijke regie van de PSHOR, de voorbereiding daarop en
advisering van de uitvoerende organisaties op dat gebied.
b.
Voorbereiding en organisatie van OTO-activiteiten voor het PSHOR-Kernteam en de Psychosociale Opvangteams (PSOT).

Versie 2016-05-15
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2.
a.
3.
b.

De volgende kosten komen voor rekening van Kwadraad, GGZ, JBW en SHN:
Deelname aan de aangeboden OTO-activiteiten
De volgende kosten komen voor rekening van de GHOR:
Daadwerkelijke inzet bij een ramp, groot incident of crisis waarbij GRIP is afgekondigd.

Versie 2016-05-15
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Relatie met andere documenten (voor zover nog niet in het GROP aangehaald)
a. Infectieziektencrisis
Voor verdere taakverdeling tussen GGD en GHOR t.b.v. de bestrijding van een infectieziektecrisis
wordt de ‘Handreiking samenwerking GGD-GHOR bij infectieziektebestrijding; versie 1.0; 10
februari 2014’ gevolgd.
b. In het Convenant Huisartsen Hollands Midden en Veiligheidsregio Hollands Midden zijn de taken
en verantwoordelijkheden richting deze zorgverleners voor GHOR en GGD beschreven.
c. GGD: Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Overeenkomst tussen de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en
Kwadraad Maatschappelijk Werk, Jeugdbescherming West, GGZ Rivierduinen, Slachtofferhulp
Nederland. Versie 1.0: december 2015
d. Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de RDOG
Hollands Midden - 2016 + bijlage Overzicht formele eisen GHOR Hollands Midden vs 1.0
e. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; 1 januari 2014
f. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden; 1 januari 2014
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Inleiding
Werkafspraken GHOR HM en RAV HM
Deze werkafspraken vervangen het document dat op 7 mei 2014 getekend is door RAV HM en GHOR
HM.
Acute gezondheidszorg
Het proces acute gezondheidszorg1 heeft als doel tijdens een ramp of incident gewonde mensen zo
snel mogelijk optimale zorg te verlenen. De GHOR regisseert het totaal van de geneeskundige
hulpverlening. De zorginstellingen blijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.
Het proces acute gezondheidszorg wordt door een aantal ketenpartners uitgevoerd, zoals de
Regionale Ambulancevoorziening (RAV), het Nederlandse Rode Kruis (NRK), ziekenhuizen en
huisartsen.
De RAV is vanaf 01-01-2014 verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het deelprocesplan Prehospitale Acute zorg. Prehospitale Acute zorg start na melding en alarmering met
triage en (prehospitale) behandeling en eindigt met het transport en de overdracht van de patiënt in
het ziekenhuis. Het proces acute gezondheidszorg omvat ook de (verdere) behandeling in het
ziekenhuis. De GHOR heeft voor haar taken in de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening ook
afspraken met o.a. de ziekenhuizen en de huisartsenposten.
Afbakening:
Het Besluit personeel veiligheidsregio’s beschrijft GHOR-functies. Deze functies worden ingezet
tijdens opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. Omdat het besluit geen rechtspositionele
gevolgen heeft voor de hoofdaanstelling van personen werkzaam binnen de RDOG, wordt in deze
werkafspraken niet over functies maar over taken in de opgeschaalde situatie gesproken.
De Coördinator Gewonden Vervoer (CGV) is een GHOR functie die door de Meldkamer
Ambulancezorg werd vervuld. [Bijlage 1: Referentiedocument 1a]
De (landelijke) afspraken over Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) beleggen de
verantwoordelijkheid voor de Taakverantwoordelijke Transport / CGV bij de RAV.
Dit geldt ook voor de taakverantwoordelijke Treatment / HGN (Hoofd gewondennest). [Bijlage 1:
Referentiedocument 1 b]
De werkafspraken Taakverantwoordelijke Transport en Taakverantwoordelijke Treatment worden
conform deze landelijke afspraken binnen de RAV op operationeel niveau uitgewerkt.
Het opheffen van de geneeskundige combinatie (GNK-c) (formeel) per 1-1-2016 en het implementeren
van het concept van Grootschalige Geneeskundige Bijstand voor de geneeskundige keten is reden de
werkafspraken tussen RAV HM en GHOR HM aan te passen.
In het kader van haar wettelijke opdracht (ex art. 33 Wvr over mate van voorbereiding van de
zorgaanbieders op geneeskundige hulpverlening) monitort de GHOR de uitvoering van de afspraken.

1

Voorheen Spoedeisende medische hulpverlening (SMH)
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1

Capaciteit

1.1.

Het crisisplan RAV HM beschrijft de capaciteit van personeel en materieel/materiaal, wettelijk
verplichte plannen (ambulancebijstand, gewondenspreiding) en bedrijfscontinuïteit.
Het dienstdoend MT lid van de RAV HM is in dit kader voor de GHOR HM bereikbaar. [zie
bijlage 2]
RAV functionarissen zijn beschikbaar voor leiding, coördinatie of advies binnen de
operationele GHOR-organisatie, zijnde de OvDG. [zie bijlage 3]
De RAV is verantwoordelijk voor het leveren van capaciteit als er Grootschalige
Geneeskundig Bijstand (GGB) nodig is, te weten:
een Calamiteitenteam (4 verpleegkundigen, 2 chauffeurs)
een Taakverantwoordelijke Command & Control
een Taakverantwoordelijke Transport / MBC in de MKA
een Taakverantwoordelijke Treatment op plaats incident
een Taakverantwoordelijke Primaire Triage
een Taakverantwoordelijke Secundaire Triage

1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

Bij opschaling door MKA en/of OvDG alarmeert de RAV haar roostervrije
ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs om vervolgens het opgekomen personeel – al
dan niet met het calamiteitenvoertuig - extra capaciteit en materiaal voor geneeskundige
hulpverlening te laten leveren.
1.4.

Voor het Calamiteitenteam en taakverantwoordelijken zijn de taakkaarten op basis van het
vastgestelde Modelcrisisplan RAV leidend. De RAV maakt deze regionaal toepasbaar.
RAV HM en GHOR HM hebben overeenstemming hierover.

2.

Opleiden, Trainen en oefenen

2.1.

De RAV HM maakt afspraken met de GHOR HM over het opleiden en oefenen van de OvDG.
die zij beschikbaar stelt voor de operationele GHOR-organisatie [zie bijlage 4].

2.2.

De RAV HM draagt aantoonbaar zorg voor de opleiding en geoefendheid van de
functionarissen die zij t.b.v. opgeschaalde zorgprocessen beschikbaar moet hebben. Voor
Taakverantwoordelijke Treatment en taakverantwoordelijke Transport geldt een (financiële)
overgangsregeling. [Bijlage 1: Referentiedocument 1c]

3.

Bijstandsverlening en opschaling

3.1

De RAV HM maakt gebruik van Pariter om haar ambulancecapaciteit in te zetten ten behoeve
van de opschaling in de eigen regio dan wel bijstandsverlening aan andere regio’s.
De RAV HM beschikt over een Gewondenspreidingsplan.
De RAV HM beschikt over een plan om in geval van een groot ongeval, een ramp of een
andere crisissituatie, de continuïteit van de ambulancezorg te kunnen waarborgen.
In dit plan is ook opgenomen hoe de RAV HM aanvulling, aflossing c.q.
voortzettingsvermogen heeft georganiseerd.
De RAV HM werkt mee aan de evaluatie van de bestrijding van rampen, ongevallen en
incidenten.

3.2
3.3

3.4
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3.5

Indien er sprake is van (ambulance)bijstandsverlening zal de Taakverantwoordelijke
Transport de bijstandsambulances naar opstelplaatsen/uitgangsstellingen sturen (UGS in het
Handboek Grootschalig Optreden van de Brandweer Hollands Midden (februari 2010) tevens
genoemd als opvangplaats voor GHOR-eenheden/ambulances).

4

Overige punten

4.1

Informatie verstrekking.
Voor het optreden in specifieke situaties is operationele informatie digitaal beschikbaar voor
de OvDG (GHOR tablet in de piket auto). Regionale plannen zijn via LCMS (Landelijk Crisis
Management Systeem) in te zien.
Evenementen.
Voor evenementenbeleid wordt samengewerkt door GHOR HM, RAV HM en GGD HM [zie
bijlage 6]. De GHOR coördineert overleg hiervoor. De RAV draagt op verzoek van de GHOR
(daar waar nodig) bij aan de evenementenadvisering en /of (zorg) capaciteit.
Voor grote evenementen kan een OvDG ingezet worden. Dit wordt voor af met het hoofd
Operationele Dienst RAV besproken.
RAV HM en GHOR HM bespreken jaarlijks de regionale evenementenplanningskalender in
januari. Mutaties of andere voor beide partijen noemenswaardige veranderingen m.b.t de
kalender worden tussentijds (telefonische) overlegd.
De RAV HM wordt tijdig geïnformeerd over risicovolle evenementen met advies Ambulance
op stand-by (>3 maanden voor evenement). GHOR HM informeert de
opdrachtgever/organisator over kosten die door de RAV HM in rekening worden gebracht
indien het advies wordt overgenomen. Tarieven zijn te raadplegen op www.nza.nl
TCO, Team Collegiale Ondersteuning
Medewerkers van de GHOR die vanuit hun parate operationele taak een traumatische
ervaring hebben opgedaan kunnen een beroep doen op het TCO-team van de RAV HM. De
medewerker zelf of de sectormanager GHOR / het hoofd operationele dienst RAV HM zetten
het proces in gang.
Rapid Responder
Naast andere hulpverleningspartners zoals politie en brandweer zal de Meldkamer
Ambulancezorg ook een beroep kunnen doen op de OvDG, die als Rapid Responder dan de
taak heeft, de hulpverlening te starten gedurende de aanrijdtijd die nodig is om een
ambulance ter plaatse te krijgen. De alarmering van een OvDG voor GHOR taken heeft
voorrang op die voor opgeschaalde ambulancezorg.

4.2

4.3

4.4

5

Taak GHOR HM t.a.v. coördinatie en aansturing

5.1

GHOR HM is verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van de geneeskundige
hulpverlening bij een ramp of crisis. Bij een ramp of crisis zal de Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg (ACGZ) vanaf GRIP2 de processen Acute gezondheidszorg en
Publieke gezondheidszorg coördineren en regisseren in opdracht van het openbaar bestuur
van de veiligheidsregio Hollands Midden.
GHOR HM zal hiertoe rechtstreeks de MKA en de operationele functionarissen direct
betrokken bij het incident als OvDG en Taakverantwoordelijke Transport aansturen. De
informatiecoördinatie (crisisplan GHOR) is daarbij een belangrijk product. De GHOR stuurt
indirect de Taakverantwoordelijke Treatment aan. Deze functie wordt vervuld door een

5.2

4
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verpleegkundige (Calamiteitenteam of door OVDG aangewezen vanuit een van de
ambulances).

6

Taak RAV HM bij opgeschaalde acute zorg

6.1

T.a.v. het slachtoffervolgsysteem wisselt de RAV HM niet medische slachtoffergegevens uit
met de GHOR HM t.b.v. het slachtofferbeeld dat met het openbaar bestuur gedeeld wordt en
t.b.v. verwanteninformatie voor regionale of landelijke matching van niet zelfredzame
slachtoffers aan een verwanten zoekvraag. GHOR HM en RAV HM leggen de wijze waarop
privacy gevoelige slachtofferinformatie uitgewisseld wordt vast [bijlage 8].
De RAV HM draagt vanaf 1 januari 2014 zorg voor het onderhouden, beheren en uitvoeren
van het deelprocesplan Prehospitale Acute zorg als onderdeel van het proces Acute
gezondheidszorg. Het Proces Acute gezondheidszorg is één van de Geneeskundige
processen in het Regionale Crisisplan Hollands Midden, waar de GHOR HM ten tijde van
opschaling de coördinatie en regie over voert.

6.2

7

Meldkamer Ambulancezorg

7.1

De instandhouding van de Meldkamer Ambulancezorg is een verantwoordelijkheid van het
bestuur van de RDOG Hollands Midden.
In het kader van haar regietaak heeft de GHOR HM toegang tot de MKA.
De RAV HM is belast met de functionele uitvoering van de meldkamertaken (aanname,
indicatiestelling, uitgifte van ritten en het bewaken van de spoedparaatheid in het werkgebied
van de RAV Hollands Midden., alsmede alarmering functionarissen bij opschaling en
informatiemanagement) en Taakverantwoordelijkheid Transport bij opschaling.

7.2
7.3

8
8.1

8.2
8.2.1
8.2.2.
8.2.3
8.3
8.3.1
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.5.1

Materiele voorzieningen
T.b.v. een inzet zijn verbindingsmiddelen, schoenen en kleding beschikbaar voor de OvDG;
de aanschaf, het beheer en onderhoud worden door de GHOR HM in samenspraak met de
RAV HM geregeld.
Verbindingsmiddelen
De GHOR HM beheert de pagers voor OvDG.
De GHOR HM levert GHOR informatie aan die in het piketvoertuig aanwezig dient te zijn.
(Onderhoudt de Ipad waarop alle informatie (documenten) digitaal beschikbaar is)
De RAV HM beheert de GSM, de mobilofoon en de portofoons die bij de OvDG en
OvDG voertuigen horen.
Schoenen
De OvDG’en hebben vanuit hun reguliere functie bij de RAV HM adequate
veiligheidsschoenen.
Kleding
OvDG kleding bestaat uit drie bovenstukken (hemd of polo), drie broeken, fleecetrui,
parka en drie t-shirts en wordt door de GHOR geleverd.
De kleding voor de OvDG’en wordt mee gewassen in het programma van de RAV HM.
De GHOR betaalt deze waskosten
Voertuigen
De RAV HM voert het beheer en onderhoud uit van de twee OvDG piketvoertuigen.
5
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8.5.2
8.5.3

De RAV HM onderhoudt de calamiteitenvoertuigen die 24/7 beschikbaar zijn. De
standplaatsen van het calamiteitenvoertuigen passen in het landelijke dekkingsplan GGB.
De GHOR HM vergoedt aan de RAV HM kosten voor stalling calamiteiten voertuigen en
onderhoud en verzekering [zie bijlage 5]

9.

Informatieverstrekking

9.1

De RAV HM verstrekt de GHOR HM een overzicht over de gerealiseerde inzet.
(inzetrapportage via de app)
De MKA heeft tijdens een ramp of crisis de taak bij te dragen aan het monodisciplinaire
informatiemanagement. (Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden 150611; 3.1
Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) / Calamiteitenmeldkamer (CMK) en bijlage 8 in dit
document)

9.2

10.

Verrekening kosten

10.1

Uitgegaan wordt van de kostenverdeling zoals vastgelegd in de door GGD GHOR Nederland
en Ambulancezorg Nederland (AZN) op 13 juli 2015 vastgestelde regionale model
overeenkomst (Hoofdstuk III Financiële bepalingen, artikel 6) [Bijlage 1: Referentiedocument
1b, bijlage 9].
De GHOR HM vergoedt aan de RAV HM kosten voor bestede uren door OvDG ,
Taakverantwoordelijke Treatment en Taakverantwoordelijke Transport voor Opleiden, Trainen
en Oefenen en voor inzet [bijlage 3 f en g].
De GHOR HM betaalt aan de RAV HM een vaste jaarlijkse vergoeding voor de
beschikbaarheid van de OvDG, levering en brandstof voor de twee piketvoertuigen van de
OvDG en alsook voor de huur voor (stallings)ruimte voor de GHOR HM [bijlage 5].
Het tarief van de bestede uren door de RAV HM is gebaseerd op de voor de RAV HM
geldende CAO afspraken.
De Regels voor inkoopfacturen RDOG HM zijn van toepassing. In afwijking hierop is geregeld
dat de RAV HM binnen 14 dagen na afsluiting van het kwartaal aan de GHOR HM factureert.
De RAV HM zorgt ervoor dat de vaste vergoedingen uiterlijk voor 31 december van het
kalenderjaar bij de GHOR HM in rekening zijn gebracht.
De GHOR HM vergoedt aan de RAV HM kosten voor bestede uren door
Taakverantwoordelijke Treatment en Taakverantwoordelijke Transport voor Opleiden, Trainen
en Oefenen en voor inzet [bijlage 3 f en g].
Als overgangsregeling betaalt de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) gedurende drie jaar na
ingang van deze overeenkomst, maar uiterlijk tot het moment waarop de rollen Hoofd
Gewondennest (HGN) en Coördinator Gewondenvervoer (CGV) uit het Besluit Personeel
Veiligheidsregio’s worden geschrapt, de vacatiekosten van de RAV voor het doen volgen door
de ambulancebemanningen en meldkamercentralisten van de landelijke e-learnings voor
respectievelijk de rollen taakverantwoordelijke coördinatie treatment en taakverantwoordelijke
coördinatie transport en gewondenspreiding, omdat deze rollen in de plaats komen van de
rollen Hoofd Gewondennest (HGN) en Coördinator Gewondenvervoer (CGV) die voorheen
voor rekening van de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) waren. Deze vacatiekosten worden
afgerekend op basis van een verantwoording van daadwerkelijke kosten en zijn gemaximeerd
op de in 2015 door de GHOR begrote kosten voor respectievelijk HGN en CGV. Na deze
periode komen de kosten voor rekening van de RAV.

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6
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10.7

De gehanteerde indexcijfers voor personele en materiële kosten deelt de RAV HM jaarlijks
mee aan de GHOR HM voor 1 oktober voorafgaand aan het volgende kalenderjaar. Het tarief
vergoedingen overzicht wordt voor 1 oktober jaarlijks geactualiseerd [bijlage 10].

11
11.1

Periodiek overleg GHOR HM en RAV HM

12

Evaluatie en verlenging

12.1

Jaarlijks vindt overleg plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
In [bijlage 7] zijn de overlegvormen en niveaus samengevat weergegeven.

Deze samenwerkingsafspraken worden jaarlijks na datum van parafering /ondertekening
geëvalueerd en stilzwijgend met een jaar verlengd.

Aldus afgesproken,

Leiden, 4 januari 2016

RAV Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

P. Haasbeek
Algemeen manager RAV

C.H.C. van Steensel – van Hage,
Manager GHOR
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Bijlagen bij werkafspraken RAV HM en GHOR HM
Bijlage 1: Lijst met documenten waarnaar in deze werkafspraken verwezen wordt.

1a

1b

1c

De werkafspraken zijn gebaseerd op geldende wet en regelgeving, landelijke en regionale
documenten:
 Wet veiligheidsregio’s,
 Besluit veiligheidsregio’s,
 Regeling personeel veiligheidsregio’s
 Wet Publieke gezondheid,
 Tijdelijke wet ambulancezorg

Service Level Agreement Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden en de GHOR HM
01082011
Referentiedocument waarin afspraken over de opgeschaalde taak Coordinator Gewonden
Vervoer (CGV) staan.
Referentiedocument
Actualisatie verantwoordelijkheidsverdeling tussen GHOR en RAV, Versie 0.10; 11 juni 2015
GGD GHOR Nederland en Ambulancezorg Nederland zijn landelijk overeen gekomen dat de
rollen Coördinator Gewondenvervoer (CGV) en Hoofd Gewondennest (HGN) ingevolge de
wettelijke verantwoordelijkheidsverdeling, die volgt uit de Wet veiligheidsregio’s en de
Tijdelijke Wet ambulancezorg, ten onrechte in het Besluit personeel veiligheidsregio’s worden
aangemerkt als GHOR-functies en vooruitlopend op de in 2017/2018 verwachte wijziging van
de regelgeving in praktische zin al opgedragen moeten worden aan de ambulancezorg in de
vorm van de nieuwe rollen taakverantwoordelijke coördinatie treatment en
taakverantwoordelijke coördinatie transport en gewondenspreiding.
(Landelijke) Modelovereenkomst GHOR - RAV 13 juli 2015 DEFINITIEVE VERSIE
(Landelijk Model) Regionale overeenkomst
VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) …….en Regionale Ambulancevoorziening ……………
In werkafspraken RAV HM - GHOR HM wordt uit gegaan van een kostenverdeling zoals die in
de door GGD/GHOR Nederland en Ambulancezorg Nederland (AZN) op 13 juli 2015 definitief
vastgestelde regionale model overeenkomst (Hfdst III Financiële bepalingen, artikel 6).
Het referentiedocument beschrijft in artikel:
6.2.
Als overgangsregeling betaalt de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) gedurende drie jaar
na ingang van deze overeenkomst, maar uiterlijk tot het moment waarop de rollen Hoofd
Gewondennest (HGN) en Coördinator Gewondenvervoer (CGV) uit het Besluit personeel
veiligheidsregio’s worden geschrapt, de vacatiekosten van de RAV voor het doen volgen door
de ambulancebemanningen en meldkamercentralisten van de landelijke e-learnings voor
respectievelijk de rollen taakverantwoordelijke coördinatie treatment en taakverantwoordelijke
coördinatie transport en gewondenspreiding, omdat deze rollen in de plaats komen van de
rollen Hoofd Gewondennest (HGN) en Coördinator Gewondenvervoer (CGV) die voorheen
voor rekening van de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) waren. Deze vacatiekosten worden
afgerekend op basis van een verantwoording van daadwerkelijke kosten en zijn gemaximeerd
op de in 2015 door de GHOR begrote kosten voor respectievelijk HGN en CGV. Na deze
periode komen de kosten voor rekening van de RAV.

1d
1e

6.3.
Voor alle kostenposten geldt dat BTW, die eventueel in rekening moet worden
gebracht, voor rekening komt van de inhuurder.
Model opschalingsplan ambulancezorg versie 0.5 (‘RAV’S VOORBEREID’ Juni 2014)
Model afspraak RAV - DPG Afspraken uitwisseling slachtofferinformatie bij rampen en crises.
8
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1f

1g

1h
1i
1j

1k

1l

September 2015
Een Slachtoffervolgsysteem (SVS) maakt het mogelijk om slachtoffers tijdens een ramp te
volgen vanaf de ramplocatie ‘het gewondennest’ tot in de afdelingen van de ziekenhuizen. Bij
rampen of crises met meer dan 10 gewonden start de eerste ambu / OvDG met het gebruik
van gewondenkaarten. De RAV stelt gegevens van behandelde en vervoerde gewonden
beschikbaar aan de GHOR voor het samenstellen van het slachtofferbeeld (aantallen en
toestand) en slachtoffergegevens voor verwanteninformatie. Dit kan zijn door ‘rit informatie’
beschikbaar te stellen of de CGV (vanuit de meldkamer ambulancezorg) het slachtofferbeeld
en de gegevens te laten verzamelen en door te geven aan de ACGZ.
Beschrijving operationele functies en werkinstructies - op basis van Kwalificatiedossier Officier
van Dienst geneeskundig (OvDG)-definitief 17 september 2015 (IFV)
 Functiebeschrijving OvDG Officier van Dienst Geneeskundig
 Werkinstructie OvDG
Online cursus opgeschaalde ambulancezorg :voor alle RAV’s beschikbaar vanaf 16 november
2015.
De online cursus bestaat uit de modules:
 algemene module voor alle RAV medewerkers
 functie-specifieke module voor centralisten
 functie-specifieke module voor ambulancechauffeurs en – verpleegkundigen.
Digitaal crisisplan RAV: landelijke basis beschikbaar als App, regionaal te vullen met (eigen)
documenten
Procesplan Acute gezondheidszorg (Spoedeisende Medische Hulpverlening) [na 1-1-2014
Proces Acute Gezondheidszorg met deelproces Prehospitale Acute zorg)
Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het
regionaal crisisplan. Versie 1.0, Datum 13 mei 2013, Status Definitief - Besluit Raad DPG d.d.
26 april 2013; Beheer PGVN i.o.
Toelichting op crisismodel GHOR versie Raad DPG .d.d. 26 april 2013
Regionaal Crisisplan Deel 1
Veiligheidsregio Hollands Midden - Datum: 11 juni 2015
Vastgesteld door het AB VRHM op 25 juni 2015
Algemene Inkoopvoorwaarden RDOG Hollands Midden Gedeponeerd: 11-07-2011
Geregistreerd bij de KvK onder nummer 27365105
https://platform.rdoghm.nl/zoeken/paginas/results.aspx?k=inkoopvoorwaarden

Bijlage 2: Specifieke taken: Capaciteitsbeheer door RAV HM
De ACGZ kan een (24/7) beroep doen op het (dienstdoend) MT-lid als er een verstoring van de
reguliere capaciteit van de ambulancehulpverlening dreigt te ontstaan. Een verzoek wordt gedaan
door de ACGZ als de zorgvraag en het zorgaanbod (m.b.t. triage/behandelen/vervoer) door een ramp
of crisis een te grote weerslag gaan geven op de reguliere werkzaamheden van de RAV. Het
dienstdoend lid MT RAV zal op dat moment de interne bedrijfsvoering dusdanig inrichten dat
ambulancehulpverlening t.b.v. de ramp zo goed mogelijk geleverd kan worden en de reguliere
ambulancehulpverlening zo min mogelijk verstoord wordt.

Bijlage 3: Specifieke taken: OvDG
De meest actuele beschrijving van de operationele functie (conform de regeling personeel
veiligheidsregio’s) en werkinstructie zijn opgesteld door de GHOR HM en zijn onderdeel van deze
werkafspraken.
a.
Werkinstructie OvDG
De werkinstructies zijn opgenomen in hoofdstuk 1 van “Operationeel handboek OvDG”: dat door de
GHOR HM actueel gehouden wordt. Het operationele boekje behoort tot de standaarduitrusting van de
9
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OvDG en is digitaal beschikbaar in de GHOR app op de tablet in de piketwagens. De werkinstructie
OvDG wordt vastgesteld in het breed OvDG overleg.
b.
Plaats in de organisatie
GHOR- en RAV HM-medewerkers zijn allen in dienst bij de RDOG HM. Hieruit volgt dat in de “going
concern”-fase de manager van de “sector” de hiërarchisch leidinggevende is. Taken in opgeschaalde
situatie worden onder functionele / operationele leiding uitgevoerd.
c.
Werving, selectie en toegewezen taak OvDG’en
Bij een vacature start de GHOR na overleg met de RAV de interne sollicitatieronde.
Selectie en gesprekken worden gedaan door: een locatiehoofd RAV HM, de GHOR
beleidsmedewerker OTO en een OvDG uit het andere werkgebied.
De selectiecommissie doet een voordracht aan de managers RAV HM en GHOR.
Bij aanvaarding van de toegewezen taak tekent de kandidaat voor aanvaarding van de verplichting
zich bereikbaar en beschikbaar te houden voor de werkzaamheden als OvDG en alle daarbij
behorende opleidingen, trainingen en oefeningen.
d.
Functioneringsgesprekken uitvoering OvDG-taken
De manager GHOR HM voert jaarlijks een gesprek op basis van het kwalificatieprofiel, verslagen van
inzetten, evaluaties en OTO-resultaten.
Van het gesprek wordt door de manager GHOR HM een verslag gemaakt dat door betrokkenen
getekend wordt. Indien hiertoe aanleiding is kan naar aanleiding van het functioneringsgesprek een
extra gesprek worden ingelast tussen de manager GHOR-bureau, de OvDG en het Hoofd
Operationele Dienst van de RAV HM.
Overigens komt de OvDG-taak (zij het zijdelings) ook in het functioneringsgesprek in het kader van de
reguliere RAV HM-functie aan bod. Indien hier bijzonderheden uit voortkomen, koppelt de RAV HM
deze in overleg met de OvDG terug aan de manager GHOR-bureau.
Afspraken ten aanzien van het verbeteren van competenties / acties bij onvoldoende functioneren
worden vastgelegd in een opleidingsdossier van de GHOR.
e.
Beëindiging werkzaamheden als OvDG
Bij beëindiging van de werkzaamheden in de toegewezen taak als OvDG door één van de OvDG-en is
de RAV HM HM verantwoordelijk voor de dekking van de OvDG-taken.
Het Hoofd Operationele Dienst van de RAV HM meldt beëindiging van de toegewezen taakuitoefening aan de manager GHOR - bureau.
De beleidsmedewerker OTO draagt zorg voor het aanleveren van een lijst met in te leveren
persoonlijke uitrusting: schoenen, kleding, porto, GSM, sleutel, legitimatiepas GHOR en overige
GHOR-gerelateerde middelen.
De OvDG levert zijn/haar persoonlijke uitrusting in bij zijn leidinggevende van de RAV HM. In overleg
met de medewerker materieel en logistiek GHOR komt de uitrusting retour naar de GHOR.
De beleidsmedewerker OTO draagt zorg voor verwijdering van de persoonsgegevens uit het systeem:
telefoon- en adreslijsten, mailinglist, toegang Besloten Domein website, toegang e-learning
omgevingen en overige relevante domeinen, documenten en systemen.
f.
Opleiden OvDG;
De initiële OvDG-opleiding bestaat uit:
 Rijopleiding op de weg en op “de baan” (remmen, uitwijken, slippen, rijden op glad wegdek, etc.);
10
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de OvDG opleiding bij het IFV (Arnhem).
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g.
Inzet OvDG GHOR
 Voor de GHOR HM geldt dat de OvDG ingezet is als de alarmeringscriteria OvDG van toepassing
zijn: bij een incident vanaf GRIP 1
 Bij behoefte aan coördinatie
 Bij een (verwachte) inzet van drie of meer ambulances bij een incident
 Op verzoek van de verpleegkundige van de eerste aanwezige ambulance
 Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen
 Op aanvraag van het MMT
 Bij een incident met een grote psychische impact voor de omgeving
 Op verzoek van GHOR-bureau (inzet evenement)
Bovenstaande inzet criteria op basis van LPOvDG 1.0

Bij een noodoproep van ambulance personeel via C2000
Daar kunnen criteria uit het Schema afbakening verantwoordelijkheid voor inzet OvDG (uit Actualisatie
verantwoordelijkheidsverdeling tussen GHOR en RAV 110615.doc) aan toegevoegd worden.
Voor opgeschaalde ambulancezorg opereert de OvDG onder verantwoordelijkheid van de manager
RAV HM. Als er vanuit multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing sprake is van
ketenregie GHOR (zorgen voor aansluiting acute gezondheidsprocessen en publieke
gezondheidsprocessen) gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid
(DPG).

Bijlage 4: Opleiden, Trainen en Oefenen
Inkoop opleidingen bij Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg (AGOZ) of andere
(gecertificeerde) opleidingsinstituten, examinering en rijopleiding worden bepaald en betaald door de
GHOR.
Voor de urenvergoeding van de GHOR HM aan de RAV HM wordt een onderscheid gemaakt tussen
functionarissen die wel en functionarissen die geen bureaufunctie hebben. De laatste groep kan een
aantal activiteiten in de zogenaamde ‘leegloopuren’ doen. Bij bureaufunctionarissen ligt dit anders. Tijd
besteed aan de opleiding gaat ten koste van uren voor eigenlijke werkzaamheden.
Initiële Opleiding OvDG
5 tot 7 maanden (138 SBU)
De nog op te leiden OvDG moet voldoen aan de instroomeisen van het kwalificatiedossier OvDG.
Het model crisisplan RAV (januari 2015) levert een Taakkaart OvDG Leiding geven.
De OvDG stuurt monodisciplinair de volgende taakverantwoordelijken aan:
 Taakverantwoordelijke triage: > 20 slachtoffers en/of groot incidentterrein
 Taakverantwoordelijke treatment op moment dat gewondenverzamelplaats wordt gecreëerd
(in principe taak voor derde aangekomen ambulance)
 Taakverantwoordelijke secundaire triage op moment dat verzamel- en verzorglocatie wordt
ingericht voor T3 slachtoffers (secundaire triage wordt uitgevoerd door ambulance verpleegkundigen, evt. i.c.m. een MMT en/of huisarts).
 Taakverantwoordelijke Noodhulp (is rol van teamleider NRK) op moment dat verzamel- en
verzorglocatie wordt ingericht voor opvang T3 slachtoffers
 Taakverantwoordelijke Transport in de MKA
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Overige scholingsmomenten OvDG: (planning door OTO GHOR in afstemming met de RAV)
 Mono oefening
 Multi oefening
 Rijopleiding (openbare weg / op de baan)
 CoPI training
 Landelijke Bijscholing (uiterlijk 30 maanden na behalen vorige opleiding indien aangeboden)
 Themabijeenkomsten
Bijlage 5: Afspraken over beheer en onderhoud voertuigen
Het betreft twee OvDG-voertuigen. Tussen RAV HM en GHOR HM vindt jaarlijks een verrekening
plaats over de brandstofkosten voor deze twee voertuigen. De auto’s zijn uitgerust met materialen
voor zowel reguliere inzet als GHOR-inzetten.
Stallingsruimte overig materieel: vanaf 1 januari 2016 vergoedt de GHOR HM aan de RAV HM kosten
voor stalling calamiteiten voertuigen en onderhoud en verzekering.
Op basis van onderstaande ‘Indicatie beheerkosten GHOR voor calamiteitenvoertuigen GGB’ die het
IFV beschikbaar stelt aan de RAV.
Kostenposten en indicatieve kosten per voertuig per jaar
Kostenpost
Verzekering
Stalling
Onderhoud

Indicatief bedrag
€ 1.750
€ 750
€ 1.500

De voertuigen zijn vrijgesteld van wegenbelasting.
Het is niet de bedoeling van de wetgever dat de bestaande financiële middelen voor dagelijkse
ambulancezorg worden aangewend voor een aanvullende voorziening die niet dagelijks wordt
gebruikt. Om die reden hebben AZN en GGD GHOR Nederland landelijk afgesproken dat de
bovengenoemde beheerkosten voor de calamiteitenvoertuigen vooralsnog voor rekening zijn van de
veiligheidsregio’s. (11 juni 2015 - onderdeel van de landelijke afspraken tussen AZN en GGD GHOR
NL)
Bijlage 6: Schema advisering evenementen
De GHOR HM ontvangt adviesaanvragen voor evenementenvergunningen van gemeenten en
coördineert de samenwerking in de advisering met de RAV HM en GGD HM.
De GHOR HM onderscheidt de volgende categorieën evenementen:
Categorie

Toelichting

A

Regulier evenement

B

Aandachtevenement (risicoaanpak Ja/Nee)

C

Risicovol evenement (verhoogde veiligheidsaandacht)
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Adviesaanvraag van gemeente
aan GHOR inzake evenement

Classificatie
van
evenement

Klasse Aevenement

Advies door GHOR
aan gemeente

Klasse Bevenement

Klasse Cevenement

Bij risicoaanpak
Adviesvraag van
GHOR aan RAV/MKA
en GGD.

Overleg tussen
GHOR, RAV/MKA en
GGD over advies aanvraag.

Advies door GHOR
aan gemeente.

Gezamenlijk advies
door GHOR aan
gemeente
Kennisgeving van
advies aan partners
binnen witte kolom

Bijlage 7: Periodieke overlegvormen
Operationeel niveau
a.
Beleidsmedewerker OTO en OvDG’en in het reguliere overleg hoofd operationele dienst RAV
HM en de OvDG’en: 2x per jaar: OTO, evaluaties inzetten.
b.
Beleidsmedewerker operationele planvorming GHOR, Hoofd operationele dienst RAV en
Locatiehoofd Meldkamer Ambulancezorg, Beleidsmedewerker OTO GHOR minimaal 3 x per
jaar: Afstemming werkinstructies Acute gezondheidszorg en GHOR opschaling / OTO
evaluaties OTO en inzetten.
c.
Beleidsmedewerker risicobeheersing of adviseur Evenementen GHOR en het hoofd
operationele dienst RAV HM: minimaal 2x per jaar; inzet bij evenementen
Tactisch niveau
d.
Manager GHOR bureau en Manager RAV HM: in MT RDOG:
Afstemming gezamenlijk te voeren beleid.
Strategisch niveau
e.
Directie RDOG, manager RAV HM en manager GHOR- bureau: in MT RDOG:
Vaststelling beleid.
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Bijlage 8: Uitwisselen informatie
Proces

Informatieproduct

(Spoedeisende)
Medische Hulpverlening
- Triage
- Behandelen
- Vervoeren

Input
- METHANE
-Situatiebeeld
- Veilig- onveilig
gebied
- begidsingsplan

Psychosociale
Hulpverlening &
Publieke
Gezondheidszorg

Informatie vanuit / voor
COPI, ROT:
GHOR coördineert en
bewerkt verzamelde en
ontvangen informatie voor
de multi-partners

- Aantal personen
en bijzonderheden
- Opvanglocatie
- Gevaarlijke
stoffengegevens
- Gevaarlijke
stoffengegevens
Input voor GHOR
via:
- GAGS
(Gezondheidskundig Adviseur
Gevaarlijke Stoffen)

Output
- alarmeren Code 10-50
Informeren ambulancehulpverlening over
- Geneeskundig advies ¨reddingwijze¨
- Geneeskundig advies ¨prioritering bij redding¨
- Bijdrage Slachtofferbeeld (T1,T2,T3)
- Locatie gewondennest
- Verzoek begidsen voertuigen
Informatie delen / rol in de alarmering op verzoek
ACGZ
- Alarmeren Arts infectieziekten
- Alarmeren GAGS
Informeren zorginstellingen (bijv. ziekenhuizen) op
verzoek ACGZ
- Advies t.a.v. volksgezondheidsaspecten
- Advies over het bieden van geneeskundige
verzorging in opvangcentra
- Geneeskundig advies ¨ontsmettingswijze ¨
- Advies Hulpverleners / Hulpverleningsdiensten
gezondheidsaspecten
- Slachtofferlijst (incl. aantal, locaties,
bijzonderheden)

Uitwisselen slachtofferinformatie
De RAV is als zorginstelling gehouden aan de geheimhoudingsplicht daar waar het gaat om informatie
van patiënten/slachtoffers die door de RAV gestabiliseerd, behandeld en vervoerd zijn.
Het LPO (landelijk protocol OvDG werkversie) wijdt het protocol 4.3 aan gegevensverstrekking en het
LPA8 (landelijk protocol ambulancezorg; maart 2014) onder 12.2 gegevensverstrekking, beschrijft
mogelijkheden om het beroepsgeheim te doorbreken t.b.v. inlichten familie evt. met tussenkomst MMA
om slachtoffergegevens voor de Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) aan de GHOR beschikbaar te
stellen.
Het verzamelen van slachtoffergegevens door de GHOR tijdens een ramp of crisis met andere
zorgverleners dan de RAV, is recent door de ‘Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en
ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises’ (Versie 1.3, 6 december 2012) en het
vastleggen van een afspraak hierover in een convenant met de ziekenhuizen beter uitvoerbaar
geworden voor zorgverleners en de GHOR.
Vanaf september 2015 is er ook een Model afspraak RAV - DPG; Afspraken uitwisseling
slachtofferinformatie bij rampen en crises (GGD/GHOR NL en AZN Nederland)
GHOR HM en RAV HM komen het volgende overeen m.b.t. het uitwisselen van slachtofferinformatie
bij rampen en crisis
AFSPRAKEN OVER INFORMATIE-UITWISSELING
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Bij een crisis doet de DPG (of ACGZ) melding bij de directie van de RAV dat er sprake is van een
crisis waarvoor de DPG slachtofferinformatie wil ontvangen van de RAV:
 De RAV verstrekt vervolgens een actueel slachtofferbeeld aan de GHOR: aantal opgevangen
en/of vervoerde slachtoffers, totaal aantal per bestemming, totaal aantal slachtoffers per
triageklasse. Dit gebeurt via de partnerviewer van Ritlogging.
De GHOR wordt ook geautoriseerd om deze gegevens te raadplegen. Deze afspraken worden
tussen RAV, MKA en GHOR verder uitgewerkt conform de ‘Werkafspraken uitwisselen
slachtofferinformatie’ die in 2012 in het witte ketenpartneroverleg zijn gemaakt.
Gegevensoverdracht vindt plaats via een secure –mailadres.
 De GHOR en de RAV hebben hierover de volgende afspraken gemaakt:
De directie van de RAV kan op expliciet verzoek van de DPG en uitsluitend ten behoeve van
verwanteninformatie aanvullend (niet anonieme) slachtoffergegevens (voor zover beschikbaar)
leveren aan de GHOR. Bij kinderen tot 16 jaar (die niet vergezeld worden door een persoon die
gezag over hen heeft) en bij niet-aanspreekbare personen kan in spoedeisende situaties
toestemming worden verondersteld. Bij aanspreekbare personen vanaf 16 jaar dient expliciete
toestemming aan het slachtoffer te worden gevraagd. Indien geen toestemming wordt verleend,
worden de persoonsgegevens niet aan de DPG verstrekt.
De GHOR HM en de RAV HM hebben over het verstrekken van deze gegevens de volgende concrete
afspraken gemaakt:
1.
Regionale afspraken
In het Witte Ketenpartner-overleg zijn op regionaal niveau werkafspraken voorbereid tussen
de RAV en de GHOR, die ook voor de ziekenhuizen / huisartsenposten van toepassing zijn.
Deze afspraken omvatten:

De procedure voor het opvragen van slachtoffergegevens;

De verificatie van de GHOR als ontvangende partij;

Informatie over in de geneeskundige keten overleden slachtoffers, op basis van de
landelijke handreiking en de lokale afspraken hierover;

Het beschikbaar stellen van niet tot personen herleidbare informatie (aantallen,
toestand/ernst van de verwondingen) t.b.v. het openbaar bestuur.
Deze werkafspraken worden vastgesteld in het ROAZ.
2.
Verzoeken van/aan derden
Verzoek om informatie van en aan derden, zoals Verwanteninformatie en Crisis.nl lopen via de
GHOR.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afspraken berust te allen tijde bij (dienstdoend lid)
MT RAV HM en de directeur Publieke Gezondheid HM.
Afspraken
RAV HM en GHOR HM wisselen de slachtoffergegevens conform de ‘Werkafspraken uitwisselen
slachtofferinformatie tussen RAV HM en GHOR HM’ uit in een excelbestand dat via een secure –
mailadres veilige gegevensoverdracht mogelijk maakt.
De OvDG en Taakverantwoordelijke Transport werken tijdens een ramp of crisis volgens dit zelfde
principe bij het uitwisselen van slachtoffergegevens met de ACGZ in opdracht van de
Operationeel Directeur Publieke Gezondheid.
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Bijlage 9 Verdeling kosten tussen RAV HM en GHOR HM.
(conform landelijk modelconvenant)
Product
uit landelijk modelconvenant
1. Risicoprofiel RAV en
beleidskeuzes
2. Crisisplan RAV

Kostenposten
RAV
Ontwikkel- en
beheerkosten
Ontwikkel- en
beheerkosten
Eigen OTOkosten

3.

Eerste ambulance

4.

Taakverantwoordelijke
primaire triage

Eigen OTOkosten

5.

Taakverantwoordelijke
(coördinatie) transport
en gewondenspreiding

Ontwikkel- en
beheerkosten
planvorming
Eigen OTOkosten

6.

landelijke e-learnings voor
taakverantwoordelijke
coördinatie transport en
gewondenspreiding
Taakverantwoordelijke
(coördinatie) treatment
landelijke e-learnings voor
taakverantwoordelijke
coördinatie treatment

7.

Dienstdoend
leidinggevende/crisiscoördinator RAV

8.

Vakbekwaamheid RAVpersoneel bij
opgeschaalde
ambulancezorg

Kostenposten GHOR
Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
Voor de kosten geldt een overgangsregeling als
beschreven in artikel 6.2.

Ontwikkel- en
beheerkosten
planvorming
Eigen OTOkosten

Ontwikkel- en
beheerkosten
planvorming
Eigen OTOkosten
Initiële
vakbekwaamheid
(reguliere
opleiding) voor
rekening van de
RAV.
Dat geldt ook voor
bijscholing,
training en
monodisciplinaire
beoefening onder
opgeschaalde
omstandigheden.
Via het ROAZ kan
bekostiging
worden
aangevraagd
conform artikel 6

Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
Voor de kosten geldt een overgangsregeling als
beschreven in artikel 6.2.
Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
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9.

Gewondenregistratie en
slachtofferinformatie

10. Informatiemanagement

en 7 van het
landelijke OTOconvenant.
Alle kosten voor
eigen RAVregistratie voor de
RAV
Tijdsbesteding
uitvoering door
centralisten
meldkamer
ambulancezorg

De kosten voor de systemen voor multidisciplinair
informatiemanagement komen voor rekening van de
Veiligheidsregio (brandweer en GHOR), in afstemming
met de Politie.

Bijdrage
bekostiging LCMS
conform landelijke
verdeelsleutel IFV
11. Taakverantwoordelijke
secundaire triage
verzorglocatie
12. Calamiteitenvoertuig

Aan dit “product” zijn geen kosten verbonden.
IFV: beschikbaar stellen voertuig (inclusief inventaris
(medische uitrusting en – verbruiks-middelen,
verbindings-en andere communicatiemiddelen)
GHOR/VEILIGHEIDS
REGIO:
verzekering, stalling en onderhoud
Piketkosten
De GHOR vergoedt aan de RAV de piketkosten,
conform de voor de deelnemende piket-functionarissen
vigerende rechtspositieregeling/landelijke cao
ambulancezorg.

13. Officier van Dienst
Geneeskundig (OvDG)

Inzet OvDG voor
opgeschaalde
ambulancezorg
“RAV GEEL”
PM

Inzet
De GHOR vergoedt aan de RAV de daadwerkelijk
gemaakte personeels-kosten van operationele inzetten
bij opschaling.
OTO
De GHOR neemt voor eigen rekening de kosten van
opleidingen, trainingen en oefeningen die direct
samenhangen met de betreffende GHOR-functie,
waaronder multidisciplinaire oefeningen.
De GHOR geeft een vergoeding aan de RAV voor het
volgen/bijwonen van opleidingen, trainingen en
oefeningen ten behoeve van de opgeschaalde GHORtaak als OvDG. De GHOR en RAV maken nadere
afspraken over de vergoedingen.
Alarmeringsmiddelen
De GHOR neemt voor eigen rekening de decentrale
kosten van alarmerings- (P2000), verbindingsmiddelen
(C2000) en pagers, voor zover deze niet in de reguliere
activiteiten van de RAV worden gebruikt.
Persoonlijke standaard uitrusting
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De GHOR neemt voor eigen rekening de kosten van
aanschaf en beheer van de persoonlijke standaard
uitrusting.
De GHOR kan aanschaf en/of beheer uitbesteden aan
de RAV.
Verzekering
De GHOR neemt voor eigen rekening de kosten van
aanvullende letselschade- en
aansprakelijkheidsverzekeringen, voor zover deze
nodig zijn.

Bijlage 10 Tarieven en vergoedingen
Onderstaande tarieven en vergoedingen hebben betrekking de dienstverlening door de RAV HM aan
de GHOR HM in 2015 en in 2016.
Onderwerp
Bereikbaarheidsvergoeding OvDG
Uurtarief OvDG,
Taakverantwoordelijke Transport en
Taakverantwoordelijke Treatment
Beheer en onderhoud van twee OvDG
voertuigen (77-XD-PN en 78-XD-PN)
Brandstofkosten van twee OvDG
voertuigen (77-XD-PN en 78-XD-PN)
Huur GHOR gebouw Vondellaan
Leiden
Beheerskosten voor
calamiteitenvoertuigen GGB
(verzekering, stalling en onderhoud)

Kosten 2015 in €

Kosten in 2016 in €

105.948,24
49,76

12.544,66
2.281,14
13.427,50
Niet van toepassing

Nader overeen te
komen
2 x 4.000,-
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