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Korte inhoud: 

De Directeur Publieke Gezondheid informeert u hierbij over de ontwikkelingen en de mate van 

voorbereiding van de zorgaanbieders over het jaar 2018. Deze jaarlijkse rapportage geeft invulling 

aan artikel 33, lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s. 

 

Hierin staat dat zorgaanbieders met een directe rol in de geneeskundige hulpverlening bij rampen en 

crises - de zogenaamde ketenpartners - alle informatie verstrekken aan het bestuur van de 

veiligheidsregio over hun inzet in het kader van de opgeschaalde zorg en hun voorbereiding daarop. 

 

De GHOR heeft over de inrichting van de geneeskundige keten een aansturende en coördinerende 

rol in het totale zorgveld, dus ook voor zorginstellingen die geen directe taak bij geneeskundige 

hulpverlening bij rampen en crises. De zogenaamde care-organisaties (zoals verpleeg- en 

verzorgtehuizen) zijn daarom ook onderdeel van de rapportage. 

 

Mate van voorbereiding 

Ketenpartners: alle zorginstellingen zijn onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk om de zorg 

te continueren en hiervoor toepasselijke maatregelen te nemen. Op basis van de rapportage 2018 

kan worden geconcludeerd dat de GHOR-ketenpartners zich goed hebben voorbereid op een 

grootschalige inzet conform de gemaakte afspraken. 

 

Care-organisaties: de GHOR heeft ter bevordering van het urgentiebesef bij de care-partners in 2018 

een bijeenkomst georganiseerd met aandacht voor lessen uit de praktijk. De GHOR gaat in 2019 

verder met de gesprekken met zorgpartners. Aandachtspunt hierbij dat de care-organisaties helder 

hebben bij wie welke verantwoordelijkheid ligt als er sprake is van een ramp of crisis en wat we voor 

elkaar kunnen betekenen. 

 

Ontwikkelingen in de zorg 

Krapte in de keten is momenteel ‘het nieuwe normaal’. Dit kan ook effect hebben op de opgeschaalde 

acute zorg. Het kennen van elkaar en elkaars taken, rollen en verantwoordelijkheden is van 

essentieel belang. Informatie-uitwisseling binnen de geneeskundige keten op basis van deze kennis 

draagt bij aan een beter inzicht in de continuïteit van zorg  en daarmee aan een goede voorbereiding 

op opgeschaalde acute zorg. Hier met alle betrokken partijen invulling aan te geven is een 

aandachtspunt voor de GHOR. 

 



 

 

Beslispunten 

 Kennisnemen van de rapportage ‘De mate van voorbereiding van zorgaanbieders op rampen 
en crises 2018’ 

Bijlagen 

 Rapportage ‘De mate van voorbereiding van zorgaanbieders op rampen en crises 2018’ 

 


