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In de wet veiligheidsregio's (Wvr 2010), staat omschreven dat de instellingen zich moeten
voorbereiden op hun taak in de geneeskundige zorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De
memorie van toelichting voegt daaraan toe: "Het bestuur van de veiligheidsregio laat zich periodiek
door de directeur GHOR op de hoogte stellen van de staat van voorbereiding van de instellingen. Zo
nodig spreekt de directeur namens het bestuur van de veiligheidsregio een instelling erop aan
wanneer de voorbereiding niet aan de maat is. Indien een instelling volgens het bestuur zich niet of
onvoldoende voorbereidt op een ramp of crisis kan de voorzitter van de veiligheidsregio de
desbetreffende instelling een aanwijzing geven" (art 34). De bestuurlijke verantwoordelijkheid
beperkt zich volgens de Wvr (art. 33) tot het maken van afspraken met instellingen die een directe
rol hebben in de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises, de zg. ketenpartners.
Van de DPG wordt verwacht dat deze informatie bijeenbrengt waarmee het bestuur van de
veiligheidsregio inzicht verkrijgt over de mate van voorbereiding en uitvoering van de taak van de
instellingen zoals bedoeld in de Wvr.
Vanuit het netwerk Zorgcontinuïteit is een landelijk rapportagemodel voor de 25 veiligheidsregio’s
ontwikkeld dat als uitgangspunt dient voor de jaarlijkse rapportage richting bestuur.
Conform de wet zijn zorginstellingen onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk om de zorg te
continueren en hiervoor toepasselijke maatregelen te nemen. Op basis van de rapportage 2016 kan
worden geconcludeerd dat de GHOR-ketenpartners zich goed hebben voorbereid op een
grootschalige inzet conform de gemaakte afspraken. Ten aanzien van de verpleeg- en
verzorgingshuizen is in het verleden geconstateerd, dat met name in de nachtelijke uren de
personele capaciteit beperkt is om snel te ontruimen bij een incident. Daarom is eind 2016 een pilot
gestart met de ZZG groep locatie Dekkerswald. Het doel hiervan is om te komen tot adequatere
planvorming die leidt tot positieve resultaten op een aantal samenhangende onderdelen.
Deze pilot wordt in 2017 gecontinueerd, waarbij ook multidisciplinaire afstemming gezocht wordt met
andere hulpdiensten - zoals de brandweer- die op dit terrein een rol hebben. De pilot kan als
voorbeeld dienen voor de andere care-organisaties in Gelderland-Zuid, die in het jaar 2017 verder
gaan met het waarborgen van de zorgcontinuiteit, hierin gefaciliteerd en ondersteund door de GHOR.
De GHOR adviseert het bestuur van de veiligheidsregio geen actie te ondernemen ex artikel 34 van
de Wet Veiligheidsregio’s.

Beslispunten

Kennisnemen van de rapportage “De mate van voorbereiding zorgaanbieders op rampen en
crises, bestuurlijke rapportage 2016”.
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instellingen als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, zorgaanbieders als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg, ambulancevervoerders en gezondheidsdiensten in die regio, die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening
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