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Korte inhoud:
De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) informeert u hierbij over de ontwikkelingen en de mate van
voorbereiding van de zorgaanbieders over het jaar 2017. Deze 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.
Als de voorbereiding naar oordeel van het bestuur van de veiligheidsregio tekortschiet kan het
bestuur hiervoor in overleg treden met de ketenpartner (artikel 34). De Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (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
Alle zorginstellingen zijn onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk om de zorg te continueren
en hiervoor toepasselijke maatregelen te nemen. Op basis van de rapportage 2017 kan worden
geconcludeerd dat de GHOR-ketenpartners zich goed hebben voorbereid op een grootschalige inzet
conform de gemaakte afspraken.
De GHOR is in 2016 gestart met de ZZG Zorggroep om de zorgcontinuïteitsplannen in
overeenstemming te krijgen met het landelijke format. De ervaringen hiervan neemt de GHOR mee
naar andere care-organisaties. De GHOR gaat in 2018 verder met de gesprekken met zorgpartners.
Aandachtspunt voor de GHOR is het voldoende in beeld krijgen van de zorginstellingen in de regio.
Wij spreken hen aan en bieden waar mogelijk ondersteuning in samenwerking met partners binnen
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Als er meerdere zorginstellingen op één terrein zijn gehuisvest, zoals bij Park Dekkerswald in de
gemeente Berg en Dal, is onderlinge afstemming noodzakelijk. Op aangeven van de GHOR worden
hier nu stappen in gemaakt. Deze afstemming met alle betrokken partijen loopt nog door in 2018.
Ontwikkelingen in de zorg
De zorg is in Nederland zeer doelmatig ingericht. Hierdoor is er weinig ‘speelruimte’ aanwezig om
schommelingen in de zorgvraag op te vangen. Bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt voor

zorgprofessionals. Dit maakt de zorgcontinuïteit kwetsbaar, waardoor in de opgeschaalde acute zorg
knelpunten kunnen ontstaan. Deze kwetsbaarheid werd onder andere duidelijk tijdens de recente
griepepidemie: de toenemende druk zorgde ervoor dat sommige ziekenhuizen operaties moesten
uitstellen of een opnamestop moesten instellen.
Goed inzicht verkrijgen en houden in de zorg continuïteit is daarom van belang. Voldoende capaciteit
bij de GHOR om de afstemming met en tussen zorgpartijen invulling te geven, is dan ook een
aandachtspunt.
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