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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".

Samensteller: José Luermans

Van de DPG wordt verwacht dat deze informatie bijeenbrengt over de mate
van voorbereiding en uitvoering van de taak van de instellingen zoals bedoeld in
de Wvr. Informatie die het bestuur van de veiligheidsregio inzicht hierin geeft
wordt o.a. verkregen uit schriftelijke afspraken, jaarverslagen, prestatieindicatoren, accountgesprekken e.d..
Vanuit het netwerk Zorgcontinuïteit is een landelijk rapportagemodel voor de 25
veiligheidsregio’s ontwikkeld. Met ingang van de rapportage 2015 zal dit landelijk
model het uitgangspunt zijn voor de jaarlijkse rapportage richting bestuur.
Op basis van de rapportage 2015 over de stand van zaken met betrekking tot de
voorbereiding van de diverse keten- en zorgpartners op rampen en crises kan
geconcludeerd worden dat de zorgketen op de goede weg is om zich voor te
bereiden op een grootschalige inzet.
Ten aanzien van de verpleeg- en verzorgingshuizen is geconstateerd, dat met
name in de nachtelijke uren de personele capaciteit onvoldoende is om in geval
van een calamiteit een snelle ontruiming van de getroffen instelling te
garanderen. Ofschoon diverse instellingen initiatieven ontplooien om de gevolgen
hiervan te ondervangen, moet ernstig rekening gehouden worden met het feit dat
een snelle ontruiming van een door een calamiteit getroffen instelling niet tot de
mogelijkheden behoort. Het ontruimen van een verpleeg- of verzorgingshuis
komt (landelijk) zelden voor. De instelling is zelf verantwoordelijk voor het
voorbereiden op en het organiseren van de ontruiming. 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
e
hulpverlening bij rampen en crises (zie hierboven, 1 alinea).
Beslispunten
De rapportage 2015 mate van voorbereiding geneeskundige zorgketen op
rampen en crises ter kennisname aanbieden aan het AB overleg (bijlage 1 )
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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

