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1.

Inleiding

Het zorglandschap in Nederland is aan sterke veranderingen onderhevig. De invoering van de
WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) en het beleid van de overheid om burgers zo
lang mogelijk thuis te laten wonen, hebben vergaande consequenties voor de zorg en
daarmee ook voor de GHOR organisatie1.
Het bestrijden van een ramp of crisis is een complex gebeuren, zeker wanneer de
geneeskundige kolom erbij is betrokken. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de
kwaliteit van zorg die zij leveren én voor de continuïteit van die zorg, ook in opgeschaalde
situaties. Dat maakt dat er bij een ramp of crisis vele actoren met verschillende belangen een
rol hebben. Er moet snel en adequaat worden gehandeld ondanks het gebrek aan routine en
eenduidig gezag. Want zowel maatschappelijk gezien als op individueel slachtofferniveau is
bestrijding van de ramp of crisis in het eerste ‘gouden’ uur essentieel om de (im)materiele
schade en letsel zoveel mogelijk te beperken.
De bestaande (spoed-)zorgketen en daarmee samenhangende afspraken vormen de basis
voor de geneeskundige hulpverlening in opgeschaalde situaties. De GHOR heeft ten tijde van
een ramp of crisis de belangrijke taak om de samenwerking tussen de geneeskundige partijen
soepel te laten verlopen en te zorgen voor een goede aansluiting van de geneeskundige
kolom op andere rampenbestrijdings- en crisisbeheersingspartners. Daartoe gaat in
opgeschaalde situaties de operationele leiding over de totale geneeskundige kolom over naar
de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De DPG heeft in dergelijke situaties tevens de
beschikking over de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), een extra voorziening die
kan worden ingezet bij opschaling van de geneeskundige keten.
Ook in voorbereiding op rampen en crises heeft de GHOR een essentiële rol voor de
geneeskundige kolom. Daarnaast dient de GHOR het openbaar bestuur te informeren over de
voorbereiding van de zorginstellingen.
Dat vraagt al met al om een stevige strategische netwerkfunctie van de GHOR.
In opdracht van de Directeur Publieke Gezondheid (tevens eindverantwoordelijke van de
GHOR) van de regio Utrecht is het voorliggende analysedocument geschreven. Aanleiding
hiervoor was de indruk dat GHOR Utrecht niet in staat is om de wettelijke taken en de ambitie
van de VRU zoals beschreven in het Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023 naar behoren uit te
voeren, niet in de laatste plaats omdat de context waarin de GHOR moet werken sterk is
veranderd en aan verandering onderhevig zal blijven.
Met operationeel hard werken levert de GHOR wel veel op maar blijft er vooral werk op
strategisch/tactisch niveau liggen. De GHOR is thans niet in staat om vooruit te kijken en
zaken proactief te beïnvloeden. Hierdoor stagneren noodzakelijke verbeteringen in het
gezondheidszorgsysteem en worden partijen niet aangesproken op hun verantwoordelijkheid.
Dit zou uiteindelijk kunnen uitmonden in onvoldoende geneeskundige hulp voor de inwoners
van de regio Utrecht in opgeschaalde situaties.

1

GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.
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Het organisatieonderdeel GHOR biedt onvoldoende ontwikkelkracht terwijl de
maatschappelijke risico’s nadrukkelijk aanwezig blijven en toenemen. Indien GHOR Utrecht
blijft doen wat ze doet op de manier waarop ze het doet, verliest de GHOR de aansluiting bij
de ontwikkelingen in het zorglandschap en kan de wettelijke verantwoordelijkheid van het
bestuur niet gestand worden gedaan. Met het oog op verantwoorde uitvoering van het werk
is daarom verandering noodzakelijk, waarbij in ieder geval de strategische netwerkfunctie van
de GHOR zal moeten worden versterkt. Teneinde te kunnen onderbouwen welke stappen
hiervoor nodig zijn, is opdracht gegeven om een analyse te maken van de situatie van de
GHOR regio Utrecht, tegen de achtergrond van de visie en ambitie van de VRU, en regionale
en landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en spoedzorg en met gebruikmaking van
gegevens over GHOR-zusterorganisaties.

1.1

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de wettelijke grondslag voor de taken van de GHOR beschreven.
De opdrachtgever, stakeholders en de missie van GHOR Utrecht komen in hoofdstuk 3 aan
bod.
Hoofdstuk 4 handelt over de huidige inrichting van GHOR Utrecht.
In hoofdstuk 5 worden de taken van de GHOR vanuit meerdere invalshoeken belicht; vanuit
de wetgever en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vanuit GGD GHOR NL, en vanuit de
VRU en het bestuur en management van GHOR Utrecht.
In hoofdstuk 6 worden deze taken vertaald naar concrete taakvelden voor GHOR Utrecht,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de crisisorganisatie en de bureauorganisatie.
De voorgaande hoofdstukken leiden tot acht aanbevelingen die in hoofdstuk 7 worden
gedaan voor GHOR Utrecht, en in hoofdstuk 8 wordt een afrondende opmerking gemaakt.
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2

Grondslag GHOR

De GHOR organisatie bestaat vanaf eind 1999 en is in vergelijking met de brandweer, GGD en
politie relatief jong. In eerste aanleg was de GHOR ten tijde van rampen en crises eigenaar van
vier uitvoeringsprocessen: spoedeisende hulpverlening, medische milieukunde, psychosociale
nazorg en grootschalig onderzoek. Bij de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) in
2010 zijn het doel en de taken van de GHOR veranderd van proceseigenaar naar regisseur.

2.1

Wet Veiligheidsregio’s

De Wvr stelt dat in elke gemeente het college van burgemeester en wethouders belast is met
de organisatie van:
o de brandweerzorg
o de rampenbestrijding en de crisisbeheersing
o de geneeskundige hulpverlening
De gemeenten binnen een veiligheidsregio (VR) treffen hiertoe een gemeenschappelijke
regeling zodat de organisatie op regionaal niveau plaats kan vinden.
Het bestuur VR is daarmee verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de
GHOR, en voor het vaststellen van het ambitieniveau van de GHOR.
De GHOR staat onder leiding van de directeur publieke gezondheid, tevens directeur GGD.
In de Wvr art. 1 worden geneeskundige hulpverlening en GHOR als volgt gedefinieerd:
Ø geneeskundige hulpverlening: geneeskundige hulpverlening in het kader van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als
onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van
verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer;
Ø GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de
coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de
advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

2.2

Wettelijke GHOR taken

In de Wvr art. 32 t/m 34 worden de organisatie van de geneeskundige kolom en de taken van
de GHOR meer specifiek beschreven.
Zorginstellingen, individuele zorgaanbieders2, RAV en GGD die in een veiligheidsregio een taak
hebben binnen de geneeskundige hulpverlening in opgeschaalde situaties, treffen de nodige
maatregelen met het oog op hun taak en de voorbereiding daarop. Zij maken met het bestuur
van de veiligheidsregio schriftelijke afspraken over hun inzet en diensten bij de uitvoering van
hun taken. Bovendien verstrekken de genoemde zorginstellingen en zorgaanbieders het VRbestuur alle informatie over hun inzet en de voorbereiding daarop door middel van het

2

Individuele zorgaanbieders zijn onder andere huisartsen, verpleegkundigen en verloskundigen. Zij
vallen onder de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en zijn daardoor gehouden om
doelmatige en verantwoorde zorg te leveren onder alle omstandigheden, dus ook ten tijde van crisis en
rampen.
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jaardocument maatschappelijke verantwoording. Daarbij moet in ieder geval aan de orde
komen:
§ de procedures die gevolgd worden bij een ramp of crisis, waarbij het in ieder
geval gaat over grootschalige alarmering, opschaling, coördinatie,
informatiemanagement en evaluatie;
§ de wijze waarop en de mate waarin personeel en materieel worden ingezet;
§ de bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel, ruimte en materieel;
§ de wijze van trainen en oefenen met het oog op het gezamenlijk optreden bij de
rampenbestrijding en crisisbeheersing en de frequentie waarin getraind en
geoefend wordt;
§ de samenwerking met:
o de functionarissen van de GHOR
o andere instellingen
o andere hulpverleningsinstanties;
§ het onderhoud en beheer van materieel voor de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen dat eigendom is van de veiligheidsregio of het Rijk.
In de Beleidsregels WTZi3 wordt daarover het volgende gesteld: ‘Basisziekenhuizen,
topklinische ziekenhuizen en academische ziekenhuizen bereiden zich in samenwerking met
andere zorgverleners en diensten uit de acute ketenzorg voor op inzet in opgeschaalde
situaties. Hiervoor dient de zorginstelling over een Rampen Opvang Plan te beschikken. […]
Het Rampen Opvang Plan dient regelmatig te worden bijgesteld op grond van ervaringen uit
trainingen en oefeningen.
De zorginstelling stemt haar werkwijze af met de Regionaal Geneeskundig Functionaris4 van
de veiligheidsregio waarin de instelling is gelegen.
De gemaakte afspraken zullen worden opgenomen in een regionaal crisisplan, dat door het
bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld.’
Niet alleen basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en academische ziekenhuizen vallen
onder de WTZi. Ook verpleeg- en verzorgingshuizen, de RAV en gespecialiseerde klinieken5
zijn WTZi-erkende zorginstellingen. Al deze WTZi-instellingen zijn gehouden aan het leveren
van verantwoorde en doelmatige zorg onder alle omstandigheden. Dat betekent dat ook
zorginstellingen die geen directe rol hebben in de primaire opvang van slachtoffers zich
moeten voorbereiden op een ramp of crisis. Om die reden worden deze instellingen in het
Regionaal Risicoprofiel vaak als ‘kwetsbare inrichtingen’ aangemerkt, met name in het kader
van brand in de instelling6. Al deze instellingen dienen voorbereid te zijn zodat de continuïteit
van zorg die zij leveren gewaarborgd is onder alle omstandigheden.

3

Wet Toelating Zorginstellingen; Beleidsregels WTZi 2017 (geldend t/m heden)
De functie van Regionaal Geneeskundig Functionaris wordt ingevuld door de DPG
5
In de regio Utrecht zijn het Prinses Maxima Centrum (kinderoncologisch centrum) en het Alexander
Monro-ziekenhuis (voor borstkanker) daar een voorbeeld van.
6
Ook in de regio Utrecht zijn deze zorginstellingen opgenomen in het Regionaal Risicoprofiel.
4
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Vaak gaat de Raad van Bestuur van een dergelijke instelling er nog vanuit dat zij bij
grootschalige incidenten een beroep kunnen doen op de burgemeester en de gemeente, of
dat zij terug kunnen vallen op de spoedzorgvoorzieningen in de regio. Dat is niet alleen een
onterechte aanname, het is ook niet mogelijk gezien de terugloop van de beschikbaarheid van
algemene ziekenhuisvoorzieningen.
De GHOR heeft als taak de Raden van Bestuur van zorginstellingen bewust te maken van hun
verantwoordelijkheid, en om te helpen bij de voorbereiding.
Ook bij de bestrijding van A-infectieziekten, die is geregeld in de Wet Publieke Gezondheid
(Wpg), is het VR-bestuur verantwoordelijk voor de voorbereiding op de bestrijding van
grootschalige infectieziekten. De GGD is hierbij verantwoordelijk voor de inhoudelijke
advisering en aanpak, en de GHOR heeft een taak in de coördinatie en de aansturing van de
zorgpartijen.
Indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening bij rampen, crises of grootschalige
uitbraak van A-infectieziekten, of de voorbereiding daarop naar het oordeel van het bestuur
van de veiligheidsregio tekort schiet, treedt het bestuur in overleg met desbetreffende
instelling of zorgaanbieder. De voorzitter van de veiligheidsregio kan, indien hij geen
verbetering constateert, de instelling of zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven.
Blijft de instelling of zorgaanbieder in gebreke, dan verzoekt de voorzitter de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport tegen de desbetreffende instelling of zorgaanbieder de
nodige maatregelen te treffen.
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3

Opdrachtgever, stakeholders en missie

3.1

Opdrachtgever

Het openbaar bestuur is bij wet opdrachtgever van de veiligheidsregio en in het verlengde
daarvan van de GHOR. Omdat de burgemeester verantwoordelijk is voor de
rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen zijn/haar eigen gemeente, hebben alle
burgemeesters uit de regio zitting in het bestuur van de VR.

3.2

Stakeholders

Behalve dat het openbaar bestuur opdrachtgever is, is het ook een stakeholder van de GHOR.
Als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester belang bij
een snelle en soepele geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises, en een adequate
informatievoorziening daarover.
De wethouders Zorg en Volksgezondheid zijn verantwoordelijk voor de volksgezondheid in
hun gemeenten en hebben zitting in het bestuur van de GGD. Zij zijn formeel geen
opdrachtgever van de GHOR maar hebben wel een belangrijke rol in het verbinden van zorg
en veiligheid.
Beide besturen (VR en GGD) hebben in de persoon van de DPG één aanspreekpunt voor
integrale advisering op het gebied van openbare gezondheidszorg en opgeschaalde acute
zorg. De DPG op haar beurt heeft de verantwoordelijkheid om de bestuurders tijdig en
volledig te (laten) informeren over geneeskundige hulpverlening en gezondheidsaspecten,
zowel in de warme als in de koude fase.
De stakeholders van de GHOR zijn verder te onderscheiden in vier groepen:
Ø stakeholders die een rol hebben bij de uitvoering van de acute zorg, zoals
ziekenhuizen, traumacentrum en regionale ambulancevoorziening
Ø stakeholders uit het geneeskundige veld die geen rol hebben in de acute zorg maar
waar de GHOR wel een taak voor heeft in het kader van de systeemcontinuïteit, zoals
verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen
Ø stakeholders die net zoals de GHOR een rol hebben in de rampenbestrijding en
crisisbeheersing en waar de GHOR mee samenwerkt, zoals brandweer, gemeenten en
politie
Ø overige stakeholders zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
In bijlage I staan de stakeholders van GHOR Utrecht meer specifiek benoemd. Dit overzicht is
niet uitputtend en geeft slechts een indicatie van de vele samenwerkingsrelaties van de GHOR
Utrecht.
De taken van de GHOR variëren per stakeholder maar belangrijk is dat de GHOR voor alle
stakeholders uitsluitend een coördinerende, regisserende en adviserende functie heeft.
Dat betekent dat de GHOR vooral verbindend moet zijn.

Analysedocument GHOR Veiligheidsregio Utrecht / Eclecta bv / 19 augustus 2019

8

3.3

Missie

GHOR Utrecht is onderdeel van de VRU, veiligheidsregio Utrecht. Om die reden is de missie
van de GHOR gestoeld op de missie van de VRU. De missie van de VRU luidt: ‘Veiligheidsregio
Utrecht wil de drijvende kracht zijn achter goede hulpverlening en crisisbeheersing in de regio
Utrecht’.
Op basis van wettelijke taken voor de GHOR, maatschappelijke ontwikkelingen en het
ambitieniveau van de bestuurders van de Veiligheidsregio Utrecht, wordt daar nog een
element aan toegevoegd, namelijk de zorg voor de continuïteit binnen het geneeskundige
systeem dat betrokken is bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing.
De missie van de GHOR luidt derhalve:

GHOR Utrecht wil de drijvende kracht zijn achter
goede geneeskundige hulpverlening én
systeemcontinuïteit
bij rampen, crises en grootschalige uitbraak van infectieziekten.

De ‘goede geneeskundige hulpverlening’ komt tot stand door de coördinerende en
regisserende rol van de GHOR in het opschalingsproces van de geneeskundige kolom, en de
voorbereiding daarop. De zorg verlenende partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg die
zij leveren, ook onder bijzondere omstandigheden. Het is aan de GHOR om alle partijen samen
te voegen tot een soepel lopende keten.
Systeemcontinuïteit wil zeggen dat geneeskundige partijen die een rol hebben binnen de
rampenbestrijding en crisisbeheersing, ook in opgeschaalde situaties met elkaar een soepel
werkend systeem blijven vormen. Dat kunnen ook partijen zijn die zelf niet acteren in de
acute zorg, maar bijvoorbeeld wel lichtgewonde slachtoffers op kunnen vangen.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing, het sluiten van
verzorgingshuizen, de toename van verminderd zelfredzamen die thuis wonen, de krapte op
de zorg-arbeidsmarkt en de toenemende specialisatie in ziekenhuiszorg met afname van
algemene bedden als gevolg, is het zorglandschap sterk veranderd en is de continuïteit binnen
het geneeskundige systeem onder druk komen te staan. De GHOR dient bij haar taakinvulling
haar performance hierop aan te passen en deze verandering en de gevolgen daarvan voor
geneeskundige hulpverlening bij incidenten en rampen ook in de nabije toekomst
nauwlettend in de gaten te houden.

Van ketenregie naar systeemdenken
Bovenstaande missie en de uitwerking daarvan vraagt om het doorontwikkelen van de huidige
rol van de GHOR als ketenregisseur. Het vraagt om een invulling waarbij alle geneeskundige
partijen worden uitgenodigd om méér te doen dan alleen het op orde houden van hun eigen
zorgverlening. Het vraagt om een GHOR die de partijen aanzet tot systeemdenken, waarbij de
schotten tussen de zorgverleners wegvallen, men met elkaar meedenkt en gezamenlijk tot
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een oplossing komt. De GHOR dient dit systeemdenken bij haar geneeskundige stakeholders
te initiëren, enthousiasmeren en faciliteren. Dit vraagt van de GHOR een andere manier van
samenwerken met de zorginstellingen, zorgverzekeraars en individuele zorgaanbieders zoals
huisartsen, en het doet een groot beroep op de netwerkfunctie van de GHOR.
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4

Huidige inrichting GHOR Utrecht

4.1

GHOR als onderdeel van de VRU

GHOR Utrecht vormt sinds 2006 samen met de regionale brandweer de VRU, de
uitvoeringsorganisatie van de veiligheidsregio Utrecht.
De DPG van de GGD regio Utrecht (GGDrU) neemt voor 0,1 fte deel aan de directie van de
VRU. De directie VRU wordt verder gevormd door de algemeen directeur VRU en de
directeuren Risicobeheersing, Crisisbeheersing & GHOR, Brandweerrepressie, Bedrijfsvoering
en de stafafdeling Bestuur & Control.
Organisatorisch is de GHOR ondergebracht bij de directie Crisisbeheersing en GHOR. Deze
directie bestaat uit 41,17 fte, waarvan 10,77 fte GHOR medewerkers.
In 2010 zijn de GHOR taken volledig geïntegreerd in de andere VRU-taken. In 2015 is omwille
van de zichtbaarheid van de GHOR de tegenovergestelde beweging gemaakt en zijn de GHOR
taken weer belegd bij dedicated GHOR medewerkers in het organisatieonderdeel GHOR.

4.2

Kenmerken organisatieonderdeel GHOR

De toegestane formatie van 10,77 fte wordt momenteel ingevuld door 9 personen. Dit is
exclusief de DPG die voor 0,1 fte op de formatie van het organisatieonderdeel GHOR rust.
De DPG is eindverantwoordelijk en bepaalt in overleg met het openbaar bestuur de koers en
inhoud van de GHOR. Het hoofd7 organisatieonderdeel GHOR legt verantwoording af aan de
DPG. Daarnaast heeft het hoofd een functionele relatie met de directie Crisisbeheersing &
GHOR van de VRU met betrekking tot beheersmatige zaken.
Formatie GHOR Utrecht
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Figuur 1: Formatie GHOR Utrecht
7

De formele functieaanduiding is ‘voorzitter vakgroep GHOR’.
Vanwege de toename van evenementadvisering is in 2018 geconstateerd dat er op dit onderdeel
extra inzet nodig is. Hiervoor wordt op 1-1-2020 de formatie uitgebreid middels interne overheveling
van formatie van de directie Risicobeheersing naar het organisatieonderdeel GHOR.
9
Op 1/1/2019 is op basis van een gemeentelijke herindeling de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
onder de veiligheidsregio Utrecht komen te vallen en bestaat het adherentiegebied van de VRU-GHOR
uit ruim 1,3 miljoen inwoners. De formatie van de GHOR is vanwege de herindeling met 0,35 fte
verhoogd.
8
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Het aantal effectieve uren van 1 fte is binnen de VRU vastgesteld op 1378 uur.
In het medewerkers-tevredenheidsonderzoek in het kader van de HKZ certificering komt naar
voren dat de GHOR medewerkers een hoge werkdruk ervaren.
Het aantal geneeskundige stakeholders voor de VRU-GHOR is in vergelijking met andere
veiligheidsregio’s ongekend hoog. De zorgkaart van de regio bestaat uit een groot academisch
medisch centrum (UMC Utrecht, inclusief het Centraal Militair Hospitaal, het Calamiteiten
Hospitaal, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het aanpalende Prinses Maxima Centrum),
twee topklinische ziekenhuizen (Meander MC en St. Antonius Ziekenhuis), een perifeer
ziekenhuis (Diakonessenhuis Utrecht) en tientallen grotere en kleinere (privé)klinieken (vooral
super-gespecialiseerde ziekenhuizen zoeken een locatie in het midden van het land). Veel
ziekenhuizen hebben meerdere buitenpoliklinieken in de regio. Daarnaast zijn er zo’n 1.200
huisartsen en 100 care-organisaties verdeeld over 1.400 locaties.

4.3

Toekomstige ontwikkelingen

De veiligheidsregio’s Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland zijn voornemens om in 2022
op bepaalde onderwerpen samen te werken. De regio’s vormen samen de politieregio Midden
Nederland, die op haar beurt territoriaal congruent is aan het arrondissement Midden
Nederland.
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor een interregionaal veiligheidsbureau,
een Gemeenschappelijke Meldkamer Midden Nederland en één specifiek kenniscentrum.
Voor het veiligheidsbureau is de trekkersrol belegd bij de VRU, voor de GMK MNL bij VR Gooi
& Vechtstreek en voor het kenniscentrum bij de VR Flevoland.
De omvang van het takenpakket van de GHOR zal ook bij vergaande samenwerking met
andere regio’s niet afnemen; het aantal inwoners en de samenstelling van de geneeskundige
kolom blijven immers gelijk. Bovendien zal de GHOR voor de zorginstellingen binnen de eigen
regio herkenbaar moeten blijven.
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5

De taken van de GHOR vanuit meerdere invalshoeken belicht

In dit hoofdstuk wordt de GHOR en haar taken vanuit meerdere invalshoeken belicht.
Allereerst wordt een samenvatting gegeven van de wettelijke taken, met daarbij een korte
uitwerking in concrete taken. Daarna volgt de visie op de GHOR van het Ministerie van Justitie
en Veiligheid bij monde van de Directeur Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing. In de derde
paragraaf wordt de visie van GGD GHOR NL beschreven. Vervolgens worden in de vierde
paragraaf de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR als onderdeel van de VRU
weergegeven. In paragraaf 5 worden de punten benoemd die afkomstig zijn uit de interviews
die als input hebben gediend voor het opstellen van voorliggende analysedocument. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting waarin de rode draad van alle
invalshoeken wordt beschreven.

5.1

Wettelijke taken, inclusief uitwerking

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
hulpverlening bij rampen, crises en grootschalige infectieziektebestrijding, zowel in de warme
als koude fase. Daarnaast heeft de GHOR een taak in de advisering van de overheden en
andere organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening bij rampen, crises en
grootschalige infectieziekten. De GHOR opereert onder verantwoordelijkheid van het VRbestuur en staat onder leiding van de DPG. Om de taak van de GHOR zo goed mogelijk voor te
bereiden, maakt de DPG namens het bestuur VR afspraken met zorgverleners als de Regionale
Ambulance Voorziening, GGD, huisartsen en ziekenhuizen over hun inzet bij rampen en crises.
De DPG stelt het bestuur VR periodiek op de hoogte van het niveau van voorbereiding van de
zorginstellingen.
Deze wettelijke taken kunnen worden uitgewerkt in de volgende concrete deeltaken10.
Ø Monodisciplinaire GHOR taken
± 50% van het totale taakgebied
Deze taken van de GHOR bestaan uit alle activiteiten die verband houden met het in
stand houden van de crisisorganisatie GHOR. Deze crisisorganisatie draagt zorg voor
de aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.
Om deze crisisorganisatie te waarborgen, dient er gezorgd te worden voor:
§ beschikbare GHOR piketfunctionarissen
§ opleiden, trainen en oefenen van GHOR piketfunctionarissen
§ planvorming en informatievoorziening
Daarnaast adviseert de GHOR overheden en organisaties vanuit het perspectief van de
volksgezondheid voor de vergunning van evenementen en ruimtelijke ordening.
Ø GHOR taken binnen de witte kolom
± 35% van het totale taakgebied
De geneeskundige kolom bestaat uit diverse eigenstandige partijen, zoals
ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen(posten) GGD en het Nederlandse Rode
Kruis. De GHOR taken binnen de geneeskundige kolom bestaan uit alle taken die de
10

De indeling in deeltaken is afkomstig uit een notitie van de DPG Flevoland, de percentages zijn
gebaseerd op de Utrechtse situatie.
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GHOR uitvoert om samen met de partners er voor te zorgen dat de geneeskundige
keten ten tijde van een crisis optimaal functioneert:
§ afspraken maken over ieders taak en rol in opgeschaalde situaties
§ trainen en beoefenen van de keten
§ voorbereiding op continuïteitsvraagstukken voor de zorg
§ informeren bestuur veiligheidsregio over de mate van voorbereiding van
continuïteitsrisico’s in de zorg
§ in stand houden informatievoorziening binnen de witte keten
Ø GHOR taken binnen de veiligheidsregio
± 15% van het totale taakgebied
De GHOR werkt binnen de veiligheidsregio intensief samen met de brandweer,
bevolkingszorg, gemeenten, politie en overige partners om vanuit het perspectief van
de volksgezondheid bij te dragen aan de kwaliteit van de crisisbeheersing binnen de
veiligheidsregio.
Dit doet de GHOR onder andere door mee te werken aan:
§ regionale planvorming
§ ontwikkeling en uitvoering van multidisciplinaire oefeningen en trainingen
§ invulling van de rol van procesmanager van (een van) de expertisegroepen
§ advisering en voorbereiding van grootschalige evenementen

5.2

De visie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

De directeur Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing schetste in een toespraak11 op 21 juni jl.
het volgende beeld over de crisisbeheersing in zijn algemeenheid en de GHOR in het
bijzonder.
§

Multidisciplinaire crisisbeheersing wordt een professie
Door voortschrijdende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen wordt de
samenleving steeds complexer en kwetsbaarder. Dat brengt andere risico’s met zich
mee voor veiligheid en gezondheid en vraagt om een andere taakopvatting van de
multidisciplinaire crisisbeheersing.

§

Noodzaak om ketens te verbinden, zowel horizontaal als verticaal
In het IFV rapport ‘Verbinding tussen werelden’ (2019) wordt geconcludeerd dat in de
crisisbeheersing functionele en algemene ketens niet goed aansluiten, en dat ook de
nationale en decentrale aanpak niet goed op elkaar aansluiten.
In deze veranderende context speelt de GHOR als onderdeel van de veiligheidsregio
voor de verbinding van zorg en veiligheid een essentiële rol. De GHOR is immers de
verbinder bij uitstek tussen het publieke domein en het veelal privaat georganiseerde
zorgdomein, aldus Ir.P.Th Gelton.

11

Samenvatting toespraak Ir. P. Th. Gelton, Directeur Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid, op het afscheidssymposium van dhr. T. van Dijk, DPG Haaglanden,
op 21 juni 2019 (met toestemming om te citeren)
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§

De rol en positionering van de GHOR heeft aandacht nodig
Door de GHOR te integreren in de Wet veiligheidsregio’s heeft de wetgever benadrukt
dat de GHOR-taak voortkomt uit aandacht voor veiligheid. Dit element valt daarmee
onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor rampen en crises, en niet onder de
verantwoordelijkheid van de witte sector. Naar de mening van dhr. Gelton kan de
GHOR bij het uitdragen van die positie een steun in de rug gebruiken van het
openbaar bestuur.

§

Coördinerende rol bij Terrorisme Gevolg Bestrijding, ook na 72 uur
Bij de evaluatie van een grote TGB oefening in 2017 en bij een recent
kennismakingsbezoek van de ministers Grapperhaus en Bruins met GGD GHOR NL
bleek dat op de thema’s gewondenspreiding en nafase bij een terroristische aanslag
nog stappen kunnen worden gezet om de grootschalige hulpverlening te verbeteren.
Het huidige stelsel van opgeschaalde acute zorg is ingericht op een korte periode van
72 uur maar bij de aanslagen in Parijs en Zaventem is gebleken dat er behoefte is aan
een coördinerende rol bij de zgn. secundaire / tertiaire patiëntenspreiding in de
weken daarna. De GHOR zou hier een rol kunnen spelen.

5.3

Landelijke visie GGD GHOR NL

In opdracht van GGD GHOR NL is het visiedocument GHOR 2020; een toekomstbestendige
12
GHOR verschenen. Dit visiedocument is gebaseerd op interviews met een ruime
vertegenwoordiging van DPG’en en stakeholders.
In het visiedocument worden de volgende aanbevelingen voor de GHOR bureaus gedaan:
§ werk aan uniformiteit, eenduidigheid en collectiviteit
§ verleg de focus van reactief naar proactief
§ vergroot het omgevingsbewustzijn
§ accountmanagement op orde: wees zichtbaar op alle niveaus
§ excelleer in het goede en baken af
§ trek op met het ROAZ, bepaal samen een koers
§ positioneer op inhoud, niet op macht
Ter voorbereiding op de evaluatie van de Wvr heeft GGD GHOR NL een position-paper13
opgesteld waarin - met betrekking tot de GHOR - de volgende punten worden benoemd.
§

12
13

Geformaliseerde bovenregionale aansturing bij schaarste in acute zorg
Er is op dit moment geen geformaliseerde bovenregionale aansturing bij schaarste in
de acute zorg. Terwijl een incident met veel slachtoffers brede impact heeft op de
acute processen en op de bedrijfsvoering van zorginstellingen in de nafase. De DPG
zou – samen met VWS – een rol moeten kunnen vervullen als het gaat om de regie op
bovenregionale aansturing.

GHOR GGD NL / maart 2017
GGD GHOR NL / juli 2017
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§

5.4

Samenwerking tussen de kolommen
GGD GHOR NL beschouwt de oorspronkelijke 4 kolommen (politie, brandweer,
bevolkingszorg en geneeskundige kolom) als de kernpartners in de veiligheidsregio,
omdat zij vrijwel altijd betrokken zijn bij rampen en crises. […] de naar verwachting
vaker voorkomende samenwerking over de regio’s heen, of met landelijke
opererende partijen, is wel gebaat bij verdere standaardisering en uniformering van
processen.

Ontwerp-Beleidsplan VRU

In het Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023 worden de verantwoordelijkheden en taken van
de VRU beschreven. Bij de vertaling van het regionaal risicoprofiel worden twee punten14
genoemd die voor de GHOR van belang zijn:
§ demografische ontwikkelingen; bevolkingsgroei en vergrijzing
§ de voorbereiding op inzet bij situaties van extreem geweld
Om invulling te geven aan de ambitie van de VRU zijn er doelstellingen opgesteld. Deze
doelstellingen omschrijven waar de VRU in de komende beleidsperiode een impuls wil geven
binnen de bestaande middelen, naast de reguliere taken.
De doelstellingen voor de GHOR luiden:
§

Wij willen een stevigere regiepositie innemen als het gaat om voldoende capaciteit
voor, en het presterend vermogen van, spoedzorg
De decentralisatie van de zorg heeft een groeiend effect op de beschikbaarheid en
toegankelijkheid van de spoedzorg. De spoedzorgketen vormt de basis voor
opschaling, maar verschuivingen in het zorglandschap betekenen dat de capaciteit
voor spoedzorg, en daarmee de opgeschaalde voorzieningen daarvoor, onder druk
staan. Het toenemend aanbieden van zorg in de thuissituatie, verschuiving van de
uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar gemeenten, en
bijvoorbeeld de opkomst van nieuwe gespecialiseerde zorgpartners die geen
spoedzorg aanbieden, zorgen voor een terugloop van de beddencapaciteit bij
zorginstellingen die een bijdrage leveren aan het systeem van opgeschaalde
spoedzorg. Voor de GHOR is het van groot belang het zorglandschap te overzien en de
beschikbare capaciteit voor opgeschaalde spoedzorg in beeld te hebben en te
houden, en om zelfstandig en in samenspraak met andere veiligheidsregio’s het
voortouw te nemen in het met zorgketenpartners werken aan het waarborgen van de
capaciteit voor opgeschaalde spoedzorg.

14

De punten worden in het beleidsplan niet expliciet belegd bij de GHOR, maar gezien de wettelijke
taken van de GHOR en de aard van de punten, zijn ze toch in voorliggende notitie opgenomen
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§

Wij willen vanuit onze toezichtsrol actief signaleren, stimuleren en handhaven, opdat
de zorgcontinuïteit in het complexe zorglandschap voldoende voorbereid is
Een goede invulling van de aan de veiligheidsregio opgedragen toezichtrol op
zorginstellingen betrokken bij de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding
daarop, vereist dat de GHOR goed zicht heeft op het zorgrisicoprofiel van de regio. De
GHOR legt daartoe verbindingen met relevante externe organisaties en
organisatieonderdelen binnen de VRU, vergaart en deelt informatie, en bouwt
strategische allianties, in het bijzonder met andere veiligheidsregio’s en de
gemeenten. Hierdoor kan de toezichtsrol van de veiligheidsregio worden versterkt.
Deze toezichtsrol vraag dat de GHOR ook steeds actief blijft investeren in een goede
relatie met de lokale besturen van zorgaanbieders en –instellingen in de regio, en zo
mede regie kan voeren op het waarborgen van de zorgcontinuïteit in de regio.

Verder worden in het Ontwerp-Beleidsplan VRU in het kader van de wettelijke taken van de
veiligheidsregio de voor de GHOR relevante taken ‘Oefenen met convenantpartners’ en
‘Oefenen geneeskundige hulpverlening’ genoemd.

5.5

Ambitieniveau bestuur en management

In de interviews ter voorbereiding op de voorliggende analysedocument is het ambitieniveau
voor GHOR Utrecht opgehaald bij het bestuur en management15.
In alle interviews werd genoemd dat het essentieel is dat de GHOR adequaat op
maatschappelijke ontwikkelingen reageert.
In het verlengde daarvan kwam het afbreukrisico van het openbaar bestuur in alle interviews
aan de orde. Hoewel de burgemeesters formeel gezien niet de taak hebben om de
geneeskundige hulpverlening te organiseren, worden zij er door hun burgers wel op
aangesproken als het niet goed gaat. Bovendien willen zij, als ‘burgervader’, het ook op orde
hebben voor de inwoners van hun gemeenten want gezondheid en goede gezondheidszorg
zijn een groot goed in het leven van hun burgers.
Als de calamiteit erg groot is of lang duurt, wordt niet alleen de burgemeester maar ook de
betrokken minister door de bevolking ter verantwoording geroepen.
Daarnaast zijn de volgende punten - vaak meerdere keren - genoemd bij de vraag naar het
ambitieniveau van GHOR Utrecht:
§

15

Strategische positie van de GHOR
Deze moet worden verstevigd, vooral bij de ziekenhuizen en het ROAZ. Inzicht in de
meerwaarde en taken van de GHOR blijven vaak steken op tactisch of soms zelfs
facilitair niveau, en komen niet aan bij de Raden van Bestuur van zorginstellingen.

zie Bijlage IV voor de lijst met geïnterviewde personen
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Dat belemmert de effectiviteit van de GHOR.
Ook bij het VRU-bestuur moet de GHOR meer zichtbaar worden.
§

Regierol bij systeemcontinuïteit van de zorg ten behoeve van de opschaling
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen is systeemcontinuïteit van de zorg
hoger op de – politieke – agenda komen te staan. Ziekenhuizen en SEH’s zijn overvol
én kampen met een personeelstekort, de zorgzwaarte van patiënten neemt toe en
het aantal verminderd zelfredzamen dat thuis woont, stijgt. Dat maakt dat het
opvangen van grote aantallen slachtoffers een steeds complexer vraagstuk is. De
GHOR heeft hier een regierol in, zowel voor de burgers, als voor het openbaar bestuur
en de betrokken zorginstellingen. In de regio Utrecht zijn uitzonderlijk veel
(privé)klinieken gevestigd, omdat veel super gespecialiseerde klinieken centraal in het
land gevestigd zijn. Deze ‘bedden’ zijn niet inzetbaar als algemene-bed-capaciteit
maar de verpleegkundige- en medische expertise is wel tijdens kantooruren in de
regio aanwezig. De vraag is of deze expertise bij crisissituaties is te mobiliseren en op
welke wijze dit dient te gebeuren. Daar is thans geen zicht op, en evenzo op de
kwetsbaarheid van deze vele privé klinieken.
Het ambitieniveau is dat de GHOR meer zicht moet hebben op de opvangcapaciteit
binnen de regio bij een groot aanbod van slachtoffers, om zodoende haar wettelijke
taak als regisseur beter te kunnen uitvoeren.

§

Toezichtrol op zorg- én systeemcontinuïteit
De GHOR moet adviseren en tegelijkertijd toezicht kunnen houden op de
voorbereiding op een grootschalige inzet binnen de eigen instelling of als onderdeel
van de geneeskundige keten, teneinde het openbaar bestuur over de mate van
voorbereiding binnen de regio te kunnen informeren.
Deze verschillende rollen - advies en toezicht - moeten ook duidelijk worden gemaakt
aan de zorginstellingen, waarbij als uiterste middel een schriftelijke aanwijzing kan
worden gegeven door de voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio.

§

Verminderd zelfredzamen
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen wonen er steeds meer verminderd
zelfredzame mensen thuis. Welke rol de GHOR bij dit onderwerp kan spelen, zal in
samenspraak met andere partijen zoals de gemeenten (bevolkingszorg), politie en
brandweer (evacuatie) en thuiszorgorganisaties (zorg), verder moeten
uitkristalliseren. Het helder communiceren van de (on)mogelijkheden van de GHOR
naar burgers en openbaar bestuur, is daarbij van belang.

§

Informeren van de samenleving
De GHOR moet de samenleving meer informeren over de grenzen van de
geneeskundige hulpverlening. Anders gezegd, ook de onmogelijkheden van de
geneeskundige hulpverlening moet duidelijk worden gecommuniceerd, zodat
iedereen vooraf weet wat er verwacht kan worden.
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5.6

§

Signaleren en agenderen van gebreken in het systeem
De veranderingen in het zorglandschap en de consequenties daarvan voor de
geneeskundige hulpverlening, moeten door de GHOR worden gemonitord,
gesignaleerd en op de – politieke – agenda worden gezet, al dan niet via het VRUbestuur.

§

Terrorismegevolgbestrijding (TGB)
TGB is een betrekkelijk nieuw onderwerp dat landelijk en regionaal hoog op de
politieke agenda staat. Omdat een terroristische aanslag altijd tot doel heeft om
zoveel mogelijk slachtoffers te maken, komen bij dit onderwerp de voornaamste
taakgebieden van de GHOR samen. De GHOR heeft een belangrijke rol bij het
voorbereiden van het geneeskundige systeem op de adequate opvang van - veel terrorisme-slachtoffers.

Samenvatting

De rode draad in bovenstaande paragrafen is de veranderende samenleving en de rol die de
GHOR heeft om de geneeskundige hulpverlening met die veranderingen in de pas te laten
lopen. Een voorbeeld daarvan is de regierol die de GHOR moet hebben in het veranderende
zorglandschap van de spoedzorg.
Dat betekent dat de GHOR zijn stakeholders goed moet kennen en voor de Raden van Bestuur
van zorginstellingen een volwaardige gesprekspartner moet zijn.
Het vraagt ook een andere manier van werken en een meer proactieve rol van de GHOR want
een reactieve rol betekent per definitie dat er achter de feiten wordt aangelopen en dat is in
de crisisbeheersing een slechte zaak.
Verschillende keren wordt de verbindende rol van de GHOR benadrukt, zowel binnen de
geneeskundige helpverlening als binnen de veiligheidsregio.
Ook de toezichtsrol bij zorginstellingen komt aan de orde.
Een ander punt dat verschillende keren wordt genoemd, is de strategische positie van de
GHOR binnen het zorgveld én de veiligheidsregio. Deze strategische positie moet worden
versterkt zodat de GHOR haar bijzondere rol als verbinder, regisseur en coördinator optimaal
kan benutten en ten dienste kan stellen voor een adequate crisisbeheersing en
rampenbestrijding.
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6

Vertaalslag naar GHOR Utrecht

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke activiteiten GHOR Utrecht moet uitvoeren teneinde
de taken en ambities waar te kunnen maken zoals die in hoofdstuk 5 vanuit meerdere
invalshoeken zijn beschreven.
Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de crisisorganisatie die wordt geactiveerd
bij een incident, ramp of crisis, en de bureauorganisatie die als belangrijkste taak heeft de
crisisorganisatie goed op haar kerntaak voor te bereiden.
Indien relevant wordt bij de bureauorganisatie aangegeven aan welke bureautaken GHOR
Utrecht nu niet toekomt. Voor de crisisorganisatie is dat niet nodig, omdat daar geen lacunes
in de taken zijn.
In de laatste paragraaf wordt op verzoek van het bestuur en management een vergelijking
gemaakt tussen het GHOR bureau Utrecht en 4 andere GHOR bureaus.

CRISIS-ORGANISATIE
regie voeren en coordineren
informeren en adviseren
inzetten van GHOR functies

BUREAUORGANISATIE
accounthouderschap, incl. informeren
bestuur en zorgcontinuïteit
planvorming, incl. terrorisme
gevolgbestrijding
GHOR functies, incl. vakbekwaamheid
en OTO

Figuur 2: De GHOR bureauorganisatie en GHOR crisisorganisatie
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6.1

De crisisorganisatie

De crisisorganisatie is de operationele organisatie die wordt ingezet ten tijde van een incident,
ramp of crisis. Binnen de VRU kent de crisisorganisatie vier deelprocessen:
§ M&A - melding en alarmering
§ O&A - opschaling en afschaling
§ L&C - leiding en coördinatie
§ I-mgm - informatiemanagement
Voor de voorbereiding op deze processen wordt de samenwerking en verbinding gezocht met
de andere afdelingen binnen de VRU, politie en RAVU die ook met deze processen zijn belast.
Tijdens een crisis levert de GHOR volgens de vigerende wet- en regelgeving meerdere
piketfunctionarissen. Deze worden deels ingehuurd bij andere organisaties.
In onderstaande schema staan de GHOR piketfuncties weergegeven.

GHOR piketfuncties
(operationeel) DPG Directeur Publieke
Gezondheid
ACGZ - Algemeen
Commandant
Geneeskundige Zorg

OvDG - Officier van Dienst
Geneeskundig

Taken en bijzonderheden
Deelname aan GBT (gemeentelijk
beleidsteam) of RBT (regionaal
beleidsteam)

Aantal
functionarissen

Invulling door

9

Gezamenlijke invulling met de
VR Utrecht, VR Gooi &
Vechtstreek en VR Flevoland;
Utrecht levert 3 DPG’en

6

GHOR Utrecht en
inhuur bij UMCU,
St Antonius ziekenhuis en
GGDrU

14

GHOR Utrecht en
inhuur bij RAVU en
Ambulancedienst Kijlstra

Deelname aan ROT (regionaal
operationeel team)
(Inter-) regionaal consultatie en
afstemmingsoverleg
Deelname aan COPI (commando
plaats incident)
Er zijn 2 regio’s (Oost en West) met
ieder een eigen OvDG

HAG - Hoofd Acute
Gezondheid

Geen aparte functionaris, taken zijn
verdeeld over OvDG en ACGZ

nvt

HPG - Hoofd Publieke
Gezondheid

Deelname aan crisisorganisatie GGD

5

Inhuur bij GGDrU

HIN - Hoofd Informatie

Deelname aan crisisorganisatie
GHOR bureau

6

GHOR Utrecht, VRU

HON - Hoofd
Ondersteuning

Deelname aan crisisorganisatie
GHOR bureau

6

GHOR Utrecht, VRU en inhuur
bij VR Haaglanden

Figuur 3: GHOR piketfuncties die worden ingezet bij GRIP 1 t/m 4 of bij flexibele opschaling
GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
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Behalve het invullen van de verschillende piketfuncties die tijdens een GRIP situatie nodig zijn,
brengt het op orde zijn en houden van de crisisorganisatie voor de GHOR ook nog andere
taken met zich mee:
• accounthouderschap voor de verschillende piketgroepen
• vakbekwaamheid van de piketfunctionarissen monitoren en verder ontwikkelen
• planvorming en beschrijven werkwijzen
• OTO; opleiden, trainen en oefenen; zowel binnen VRU-verband als met
zorginstellingen
Deze taken worden uitgevoerd door de bureauorganisatie van GHOR Utrecht.

6.2

De bureauorganisatie

De bureauorganisatie voert alle voorbereidende werkzaamheden uit die nodig zijn om bij een
incident, ramp of crisis de geneeskundige hulpverlening adequaat te kunnen organiseren.
Daarbij moet GHOR Utrecht niet alleen haar eigen crisisorganisatie op orde hebben, maar zij
moet ook zicht hebben op alle zorginstellingen in de regio en hun voorbereiding op
incidenten. Daarnaast moet GHOR Utrecht de verbinding leggen met de gemeente, politie en
VRU-organisatie op dit onderwerp. De GHOR moet weten hoe er bij een incident binnen het
geneeskundige veld wordt samengewerkt en tegelijkertijd moet de GHOR dit geneeskundige
veld kunnen coördineren en kunnen verbinden met andere partners in de crisisbeheersing en
rampenbestrijding, zowel tijdens een incident als bij de voorbereiding daarop.
Het op orde houden van de crisisorganisatie heeft voor de GHOR een hoge prioriteit en is een
complex gebeuren. Er wordt gewerkt met een keten die uit zeer veel verschillende schakels
bestaat met allemaal eigen, specifieke kenmerken en aandachtspunten. Dit vereist van de
GHOR maatwerk en standaardisatie van processen is nauwelijks mogelijk. Daarbij zijn de
GHOR-ketenpartners een vreemde eend in de bijt van de VRU en vraagt bijvoorbeeld het
inhuren van een GHOR piketfunctionaris die afkomstig is uit een andere organisatie (zoals de
ambulancedienst) de nodige aanpassingen van de reguliere procedures binnen de VRU.
Deze complexiteit maakt dat een groot deel van de beschikbare capaciteit van de
bureauorganisatie wordt ingezet om de crisisorganisatie op orde te houden.
De werkzaamheden van de bureauorganisatie staan hieronder gegroepeerd in verschillende
taakgebieden. De taken waar GHOR Utrecht niet of onvoldoende aan toekomt, staan waar
relevant benoemd bij de diverse taakgebieden.

6.2.1 Netwerkfunctie voor de geneeskundige kolom
De strategische netwerkfunctie voor de geneeskundige kolom is de kerntaak van de GHOR.
Juist die kerntaak komt bij GHOR Utrecht nauwelijks uit de verf.
De GHOR moet alle geneeskundige stakeholders in beeld hebben en daarbij de rol van
systeemregisseur (die verder gaat dan de rol van ketenregisseur) adequaat invullen. Systeem
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regisseur wil zeggen dat niet alleen alle betrokken partijen tot een keten worden gesmeed,
maar dat alle partijen wordt gevraagd daarbij over hun eigen schutting heen kijken naar het
belang van het gehele systeem en gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Systeemdenken is gebaseerd op onderling vertrouwen. Partijen zullen alleen meedenken als
zij weten dat de anderen dat ook doen en dat alle partijen het beste voor hebben met het
gehele systeem. Vertrouwen is alleen mogelijk als je elkaar kent, en weet wat je van elkaar
kunt verwachten. Dat betekent dat de GHOR zichtbaar moet zijn en moet beschikken over
taakvolwassen account- en netwerkfunctionarissen, die kennis hebben van de zorgsector. Het
netwerk van de accounthouders bestaat uit de stakeholders die een rol hebben bij de
uitvoering van de acute zorg en de stakeholders die een taak hebben bij de zorgcoördinatie.
Bij beide type stakeholders moet op strategisch en tactisch niveau geacteerd kunnen worden.
Het accounthouderschap omvat meerdere aandachtsgebieden:
§ initiëren, coördineren en regisseren van systeemcontinuïteit
§ adviseren over zorgcontinuïteit bij individuele instellingen, onder andere over het
Rampen Opvang Plan en OTO activiteiten
§ toezicht houden bij zorgpartners op zorg- en systeemcontinuïteit
§ informeren van het openbaar bestuur over de voorbereiding door de zorginstellingen
Taken waar de GHOR niet aan toekomt:
§ Verkrijgen van een goed beeld van de effecten van de veranderingen in de spoedzorg,
en de betekenis van deze veranderingen op de systeemcontinuïteit
§ Dit beeld uitwerken in scenario’s en daar voor de gehele geneeskundige keten
passende maatregelen bij formuleren
§ Toezicht op de crisisplannen van zorginstellingen
§ Toetsing van de mate van preparatie van zorginstellingen op crisis en wettelijke taak
tijdens opschaling
§ Op structurele wijze terugkoppeling geven aan het bestuur van de veiligheidsregio
over de mate van voorbereiding binnen de geneeskundige keten
§ Afstemming met vitale partners en gemeenten over kwetsbare thuiswonenden en hoe
met deze doelgroep omgegaan dient te worden
§ Contact met thuiszorg(koepels); deze zijn überhaupt niet in beeld
§ Risicobeoordeling van de vele privéklinieken in de regio
§ Contact met de huisartsen onderhouden. Er is 1x per jaar overleg met de
huisartsenvereniging over de hoofdlijnen maar huisartsen moeten meer worden
betrokken bij de planvorming en trainingen zodat zij bekend raken met de GHOR. Ook
moet er kennis worden gemaakt met de nieuwe Huisartsenpost-coöperatie en moeten
contactgegevens van de huisartsen actueel worden gehouden. Het convenant met de
huisartsen moet opnieuw worden opgesteld (is in 2016 verlopen)
§ Structureel contact met centra voor thuisbeademing of nierdialyse
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6.2.2 Planvorming
Planvorming omvat het brede taakgebied van de voorbereiding op het operationele optreden
bij crises en rampen. Een belangrijk onderdeel is het opstellen van strategische en
operationele leidraden. GHOR Utrecht zelf moet ook haar planvorming op orde hebben; welke
functionarissen worden wanneer ingezet? en hoe worden zij vakbekwaam gemaakt en
gehouden?
Daarnaast heeft GHOR Utrecht een adviserende en stimulerende rol bij de planvorming van
stakeholders uit het zorgveld. Het voorbereid zijn op de opvang van grote aantallen
slachtoffers – van binnen of buiten een zorgorganisatie – en het kunnen continueren van de
zorg onder alle omstandigheden, zijn daar onderdeel van.
Planvorming omvat ook de evaluaties van inzetten en het kwaliteitsmanagementsysteem.
Taken waar de GHOR niet aan toekomt:
§ Samenhang aanbrengen tussen de processen bevolkingszorg, nafase en
crisiscommunicatie
§ Bovenregionale planvorming en bovenregionale samenwerking

6.2.3 Risicobeheersing
Risicobeheersing behelst het inventariseren, analyseren, beoordelen en adviseren van en over
nieuwe en tijdelijke risico’s van objecten en situaties. Het - mede - opstellen van wijzigings- en
verbetervoorstellen is daar een voorbeeld van.
Het adviseren over evenementen valt ook onder risicobeheersing.
GHOR Utrecht heeft in 2018 een zeer groot aantal evenementen geadviseerd; in totaal 1.900
evenementen waarvan 1.300 A-evenementen en 600 B- en C-evenementen.
De impact die de nieuwe omgevingswet (2021) heeft op dit taakveld, is nog niet goed in te
schatten. Zodra op landelijk niveau de systematiek beschikbaar komt om zorgprofielen op te
stellen, zal dit in de regio Utrecht moeten worden uitgevoerd en structureel moeten worden
onderhouden.

6.2.4 Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)
De GHOR piketfunctionarissen moeten vakbekwaam zijn. Daarvoor dienen zij opgeleid,
getraind en geoefend te zijn.
Ook binnen de geneeskundige kolom dient er te worden geoefend.
Taken waar de GHOR niet aan toekomt:
§ Structureel proactief oefenen met de zorgketenpartners als RAVU, meldkamer,
ziekenhuizen, brandweer, politie, GGDrU
§ Deel kunnen nemen aan trainingen bij ketenpartners, waarnemingen/respons
oefeningen
§ Mogelijkheden verkennen voor een regionale trainerspool voor oefentools zoals ETS,
MacSIM, ISEE Hospital
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§

Coördinatie / leveren van projectleiders voor systeemoefeningen in de witte kolom; dit
wordt nu veelal opgepakt door Traumazorgnetwerk Midden Nederland

6.2.5 Informatievoorziening
Een belangrijk onderdeel van goede geneeskundige hulpverlening is informatievoorziening.
De GHOR heeft daar een belangrijke rol in. In de koude fase informeert de GHOR het
openbaar bestuur over de mate van voorbereiding van de grootschalige geneeskundige
hulpverlening in haar regio, en tijdens een incident, crisis of ramp heeft de GHOR een
spilfunctie in het realtime informeren van alle betrokken – geneeskundige – partijen over de
voortgang van de geneeskundige hulpverlening.
Er worden verschillende systemen gebruikt binnen GHOR Utrecht.
De GHOR dient deze systemen bij de geneeskundige ketenpartners te faciliteren en indien
nodig te ondersteunen bij de doorontwikkeling;
I.
LCMS-GZ – Landelijk Crisismanagement Systeem Geneeskundige Zorg; een
applicatie gebaseerd op netcentrisch werken, die ook door politie, brandweer en
gemeenten wordt gebruikt om realtime informatie uit te wisselen tijdens een
incident
II.
GHOR4all – webapplicatie voor zorginstellingen, om hun voorbereiding op de
rampenbestrijding in kaart te brengen en contactgegevens te genereren tijdens
een crisis
III.
VIC – Veiligheidsinformatiecentrum VRU
Taken waar de GHOR/VRU niet aan toekomt:
§ Gedegen oppakken en borgen van informatiemanagement binnen de geneeskundige
keten; behalve capaciteit ontbreekt hiervoor ook de kennis, ook in de bredere VRUorganisatie

6.2.6 Terrorismegevolgbestrijding
De voorbereiding op TGB kent voor de GHOR meerdere actiepunten:
§ Voorbereiden geneeskundige kolom op TGB
Ook hierbij speelt systeemcontinuïteit een belangrijke rol.
§ TGB beleid ontwikkelen en/of vertalen
Vertalen van het bovenregionale en landelijke beleid naar de regio Utrecht. Daarnaast
wordt deelgenomen aan het bovenregionaal samenwerkingsverband GHOR 6 (4 grote
steden, Schiphol/Kennemerland en Hollands Midden) en wordt waar mogelijk een
actieve bijdrage geleverd aan de producten die in het samenwerkingsverband worden
ontwikkeld.
§ Multidisciplinaire afstemming entameren
TGB is een multidisciplinaire activiteit waarbij vooral met de politie veel afstemming
nodig is. Deze samenwerking kan alleen soepel verlopen als de
hulpverleningsorganisaties goed op elkaar zijn ingespeeld.
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Taken waar de GHOR niet aan toekomt:
§ TBG is binnen de VRU belegd bij het organisatieonderdeel crisisbeheersing. De GHOR
heeft onvoldoende capaciteit om hierin te participeren en om de benodigde
activiteiten uit te voeren, ook niet voor de geneeskundige kolom

6.2.7 Deelname regionale en landelijke gremia
De GHOR neemt deel aan meerdere regionale en landelijke gremia, zoals overleg met de
andere GHOR bureaus, GGD GHOR NL, het Instituut voor Fysieke Veiligheid, etc.
Taken waar de GHOR niet aan toekomt:
§ De GHOR neemt wel deel aan het overleg met IFV en GGD GHOR NL maar het
voorbereiden van bijeenkomsten en deelname aan relevante werkgroepen is vanwege
te weinig capaciteit simpelweg niet mogelijk

6.2.8 Leiding en PIOFACH taken
De medewerkers van het organisatieonderdeel GHOR worden hiërarchisch aangestuurd door
het hoofd GHOR. Naast deze taak heeft het hoofd ook inhoudelijke taken, zoals
accounthouderschap en deelnemen aan diverse gremia.
De PIOFACH (personeelszaken, (management)informatievoorziening, organisatie, financiën,
automatisering, communicatie, huisvesting) worden betrokken bij de VRU.

6.3

Vergelijking GHOR bureaus

Op verzoek van het bestuur en management is GHOR Utrecht vergeleken met andere GHOR
bureaus in het land. Omdat een vergelijking van alle 25 GHOR bureaus niet beschikbaar is16, is
ervoor gekozen een overzicht te maken met vijf regio’s die een doorsnede vormen van de
GHOR regio’s in Nederland17, te weten Utrecht, Amsterdam Amstelland, Haaglanden, Hollands
Midden en Groningen.
Uit het overzicht (zie bijlage II) blijkt dat GHOR Utrecht haar taken doet met een zeer magere
bezetting. Dat roept de vraag op of de GHOR haar wettelijke taken goed kan volbrengen. Het
antwoord op die vraag is nee. Dit antwoord wordt onderschreven door de hierboven
genoemde taken waar de GHOR niet aan toekomt en door de ervaren hoge werkdruk die
medewerkers hebben aangegeven in het medewerkers tevredenheidsonderzoek 2018.

16

Zowel GGD GHOR NL als Berenschot hebben geen benchmark van 25 GHOR bureaus
Rotterdam is buitenbeschouwing gelaten omdat er in de regio Rotterdam Rijnmond veel chemische industrie is, waarvoor bijna
dagelijks wordt opgeschaald
17
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7

Aanbevelingen

Op basis van de wettelijke taken en het ambitieniveau, de maatschappelijke ontwikkelingen
en de specifieke kenmerken van de regio Utrecht, de huidige inrichting van het
organisatieonderdeel GHOR en de VRU, en de vergelijking met andere GHOR bureaus, kunnen
er aanbevelingen worden gedaan voor GHOR Utrecht.
I.

Verstevig de strategische netwerkfunctie van de GHOR
De belangrijkste kerntaak van de GHOR is de strategische netwerkfunctie. De GHOR
moet de spil zijn in het geneeskundige veld en een verbindende rol spelen tussen de
vele partijen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding, zowel binnen als buiten het
geneeskundige veld. Deze kerntaak komt bij GHOR Utrecht niet tot nauwelijks uit de
verf ondanks dat er enorm hard wordt gewerkt door de huidige bureaumedewerkers.
Om deze taak naar behoren uit te kunnen voeren zijn een paar voorwaarden
essentieel. Er moeten taakvolwassen medewerkers zijn die het zorgveld kennen en
die voor de Raden van Bestuur van zorginstellingen een serieuze gesprekspartner zijn.
Daarnaast moeten deze netwerkers voldoende ruimte en tijd hebben om proactief te
kunnen werken op strategisch niveau. Dat betekent dat er af en toe ‘met de benen op
tafel’ nagedacht moet kunnen worden over maatschappelijke ontwikkelingen,
scenario’s, strategisch tactische acties en netwerk-versterkende activiteiten.
Bovendien moeten zij in staat zijn om het systeemdenken bij de geneeskundige
ketenpartners te implementeren (zie ook pag. 9).
Ø Concreet: het GHOR team moet worden versterkt met professionals die de
strategische netwerkfunctie van de GHOR vorm kunnen geven. Zij moeten de zorg
goed kennen, op strategisch niveau kunnen denken en acteren, en zij moeten in
kunnen spelen op de dynamiek van het geneeskundige (spoed)veld. Zij moeten in staat
zijn om het systeemdenken te introduceren in het zorgveld, en deze manier van
denken samen met de geneeskundige partijen verder kunnen ontwikkelen.
Ø Er wordt in meervoud gesproken omdat het zorgveld van de regio Utrecht zo
uitgebreid is dat deze taak bij meer dan één functionaris belegd moet worden.

II.

Breidt de formatie uit
Behalve dat binnen het GHOR bureau de competenties voor de strategische
netwerkfunctie bij te weinig medewerkers aanwezig zijn, is ook de huidige toegestane
formatie te krap om deze netwerkfunctie goed in te vullen.
De huidige formatie is ook niet toereikend om de wettelijke taken uit te voeren, zoals
het informeren van het bestuur over de voorbereiding door de zorginstellingen. Ook
thuiszorgorganisaties, huisartsen en de vele privéklinieken zijn niet aangehaakt bij de
GHOR terwijl dat met het oog op de veranderingen binnen de geneeskundige spoedketen wel noodzakelijk is.
Hierdoor lopen burgers ten tijde van een ramp of crisis een groter risico op matig
functionerende zorgorganisaties en een gebrekkige geneeskundige keten. Tevens is
daardoor het afbreukrisico van het bestuur groot.
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Ø Concreet: de formatie van de GHOR moet worden uitgebreid. Om de wettelijke taken
uit te kunnen voeren en de maatschappelijk ontwikkelingen te kunnen vertalen naar
de wereld van de crisisbeheersing, is minimaal uitbreiding nodig van 1 fte account- en
netwerkfunctionaris, 1 fte beleidsmedewerker, 1fte specialist informatiemanagement
en communicatie en 0,5 fte secretariële ondersteuning. (zie ook aanbeveling III en IV)
De formatie GHOR Utrecht komt er bij de voorgestelde uitbreiding als volgt uit te zien:
fte
hoofd GHOR

1,00

beleidsmedewerker

1,00

account- en netwerkfunctionaris

3,50

specialist risico & veiligheid II

1,00

specialist OTO GNK

3,00

specialist operationele voorbereiding

1,00

specialist risico & veiligheid III

2,00

Specialist Informatie en communicatie GHOR

1,00

Secretariële ondersteuning

0,50
totaal

14

Figuur 4: Aanbevolen formatie GHOR Utrecht (afgerond op 0,5 fte)

III.

Zorg voor de integrale benadering en (interne) samenwerking
Binnen de GHOR en VRU is een keur aan documenten die niet per definitie op elkaar
aansluiten wat niet bevorderlijk is voor helderheid en duidelijkheid, zowel richting de
eigen organisatie als naar de ketenpartners.
De (werk- en beleids-) processen kunnen beter op elkaar aansluiten en zouden meer
bekend moeten zijn binnen de eigen organisatie en bij de ketenpartners.
Het bedienen van landelijke gremia en de overheid zou meer in afstemming en/of
gezamenlijkheid door de GHOR en VRU kunnen worden gedaan.
Ø Concreet: er is beleidscapaciteit (1 fte) nodig om samen met het GHOR team te zorgen
dat de (werk- en beleids-) processen van zowel de eigen organisatie als dat in de
geneeskundige keten en landelijke gremia op elkaar aansluiten.
Ø Voor informatiemanagement in de witte keten en communicatie is specifieke expertise
nodig (1 fte). Deze specialist dient de koppeling te leggen binnen de eigen organisatie
(verschillende vakgebieden binnen GHOR en VRU) en de landelijke en regionale gremia
op dit vakgebied.
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IV.

Zorg voor ‘olie in de motor’; secretariële-, administratieve en logistieke ondersteuning
Kijk kritisch op welke wijze de secretariële-, administratieve- en logistiek
ondersteunende taken zijn georganiseerd en belegd.
De DPG, het afdelingshoofd en de netwerkcoördinatoren maken afspraken met
ketenpartners op strategisch en tactisch niveau. Dit vergt veel aandacht en
accuratesse, en ook het agendabeheer van de DPG van de GGDrU en VRU moet
naadloos aansluiten en vraagt om specifieke aandacht.
Bovendien hebben ook andere medewerkers, zoals OTO-functionarissen, behoefte
aan ondersteuning. Nu doen zij voorkomende werkzaamheden veelal zelf waaronder
administratieve werkzaamheden, en dat is redelijk kostbaar.
Logistieke zaken zoals het beheer van kleding, pagers, portofoon, etc. vraagt aandacht
vanuit de GHOR. Ook dat wordt nu gedaan door medewerkers in schaal 10 of 11 en is
daardoor een kostbare aangelegenheid.
Ø Concreet: er dient voor secretariële en administratieve ondersteuning 0,5 fte
beschikbaar te zijn voor onder andere de DPG en het afdelingshoofd.
Ø Voor de ondersteuning van medewerkers zal binnen de directie CB en GHOR gekeken
moeten worden op welke wijze dit vorm moet krijgen, waarbij technologie en
organiseren van het eigen werk uitdrukkelijk aan de orde dienen te komen.
Ø Op basis van afspraken met de ondersteunende onderdelen binnen de VRU dienen de
wederzijdse verwachtingen en geleverde dienstverlening jaarlijks te worden
geëvalueerd.

V.

Breng focus aan
De GHOR documenten kenmerken zich door een enorme hoeveelheid aan taken en
taakgebieden. Focus of speerpunten ontbreken. Juist bij een krappe formatie is het
stellen van prioriteiten essentieel en moet er worden gefocust op wat echt relevant is.
Ø Concreet: bij uitbreiding van het team moeten nieuwe taken worden belegd en
bestaande taken deels worden herschikt. Deze exercitie biedt tevens de gelegenheid
om duidelijk te maken wat binnen de GHOR de hoogste prioriteit heeft, en in het
verlengde daarvan welke taken in ieder geval gedaan moeten worden en welke taken
kunnen wachten.

VI.

Waardeer de functies op het juiste niveau
Door de functies op het juiste niveau te waarderen, kunnen mensen met de juiste
benodigde kwaliteiten worden aangetrokken.
De huidige functie van account- en netwerkfunctionaris is ingeschaald in schaal 10. Op
basis van het ambitieniveau wordt er van deze functionaris verwacht dat hij/zij kan
acteren op beleidsmatig en strategisch niveau, en een serieuze gesprekspartner is
voor de Raden van Bestuur van zorginstellingen. Dat komt niet overeen met de
vaardigheden en kwaliteiten die bij schaal 10 horen.
Ø Concreet: waardeer de functies van het organisatieonderdeel GHOR op het juiste
niveau.
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VII.

Maak de geneeskundige kolom meer bewust van Terrorisme Gevolg Bestrijding
Omdat het doel van een terroristische aanslag is om zoveel mogelijk slachtoffers te
maken, is dit een ramptype waarbij de geneeskundige keten zwaar wordt belast. De
GHOR heeft een belangrijke taak in de bewustwording, voorbereiding en coördinatie
van de geneeskundige kolom voorafgaand en tijdens een terroristische aanslag. GHOR
Utrecht dient de reeds ingeslagen weg te continueren; TGB op de agenda houden en
een koppeling maken met de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB18). Deze
aanpak heeft haar vruchten afgeworpen tijdens de aanslag van 18 maart.
Ø Concreet: de GHOR moet binnen de VRU TGB als basisactiviteit continueren en de
koppeling leggen met het GGB model. Omdat TGB raakvlakken heeft met meerdere
functies van het GHOR bureau, moet het een gezamenlijke actie zijn van verschillende
functionarissen van de GHOR.

VIII.

Stop met adviseren A evenementen
Het aantal evenementen waarover de GHOR - in samenwerking met de GGDrU adviseert, ligt rond 1.900 evenementen, waarvan 1.300 A-evenementen. Bij de
meeste andere GHOR bureaus worden alleen B- en C-evenementen geadviseerd.
Door de GHOR te laten focussen op B- en C-evenementen kan samen met de
gemeenten toezicht en handhaving worden ontwikkeld, wat noodzakelijk is gezien de
ontwikkeling van de evenementen en de effecten op de continuïteit van (spoed)zorg.
Ø Concreet: draag zorg dat het werkproces van Evenementadvisering daadwerkelijk
gestroomlijnd wordt zodat de GHOR alleen B- en C-evenementen hoeft te adviseren,
en laat de advisering van A-evenementen over aan de gemeenten en de frontoffice
van de VRU - tenzij specifieke kenmerken van het A-evenement inmenging van de
GHOR rechtvaardigen.
Ø Zorg voor een verdere ontwikkeling van de Toezicht- en Handhavingstaak zonder in
verantwoordelijkheden en bevoegdheden te treden van gemeenten en derden.

18

Grootschalige Geneeskundige Bijstand is een landelijk systeem van geneeskundige hulpverlening
door ambulancediensten, Mobiel Medische Teams, en het Nederlandse Rode Kruis, onder leiding van
de GHOR.
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8

Tenslotte

De aanbevelingen in hoofdstuk 7 richten zich op het verstevigen van de strategische
netwerkfunctie van de GHOR, het op sterkte brengen van de formatie, het aanbrengen van
focus en het herschikken van taken. Ondanks de geadviseerde uitbreiding komt het
organisatieonderdeel GHOR Utrecht niet heel erg ruim in de formatie te zitten gezien het
profiel van de regio en het feit dat de omgeving voortdurend aan verandering onderhevig is.
Door de aanbevelingen integraal uit te voeren, zal GHOR Utrecht kunnen voldoen aan de
wettelijke taken die zij hebben. Daarnaast zal de GHOR in staat zijn adequaat in te spelen op
maatschappelijke ontwikkelingen, en kan zij een serieuze gesprekspartner zijn voor haar
opdrachtgever en de verschillende stakeholders.
Daarmee worden de burgers naar behoren bediend en wordt het afbreukrisico voor het
bestuur tot normale proporties teruggebracht.
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Bijlage I

Stakeholders GHOR Utrecht

Stakeholders
die een rol
hebben in de
uitvoering van de
acute zorg

- UMC Utrecht bestaande uit: academisch ziekenhuis, traumacentrum,
Wilhelmina Kinderziekenhuis, Centraal Militair Hospitaal en
Calamiteiten-hospitaal
- Meander MC
- St. Antonius Ziekenhuis
- Diakonessenhuis Utrecht
- Ravu
- GGD regio Utrecht
- huisartsenposten
- Nederlandse Rode Kruis

Stakeholders
uit het
geneeskundig veld
waar de GHOR
een taak voor
heeft

- VVT-sector; verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg
- thuisbeademing, nierdialyse, etc.
- gehandicaptenzorg (valt ook onder WTZi)
- verloskundigen
- apothekers
- penitentiaire inrichtingen
- (privé) klinieken
- Prinses Maxima Centrum (kinder-oncologisch ziekenhuis)

Stakeholders
waarmee wordt
samengewerkt in
de crisisbeheersing en
rampenbestrijding

- brandweer
- politie
- gemeenten
- defensie
- Openbaar Ministerie
- evenementen organisaties
- waterschappen en nutsbedrijven
- buurregio’s

Overige
stakeholders

- GGD GHOR Nederland
- Landelijk Netwerk Acute Zorg
- Ministeries van VWS en J&V
- LOCC en NCC
- Inspecties IGJ en OOV
- IFV en andere kennisinstituten

Figuur 5: Stakeholder GHOR Utrecht
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Bijlage II

Vergelijking GHOR bureaus

In hoofdstuk 6 wordt vergelijking aangehaald tussen vijf GHOR bureaus. De informatie voor
deze vergelijking is afkomstig van de hoofden GHOR bureaus van desbetreffende organisaties.
Zij hebben toestemming gegeven voor het gebruiken en weergeven van de informatie.

inwoners regio
gemeenten

specifieke kenmerk(en)

inbedding GHOR

DPG
formatie
totaal
waarvan
administratieve
ondersteuning
ziekenhuizen

Utrecht

Amsterdam
19
Amstelland

Haaglanden

Hollands
Midden

Groningen

1.343.000

1.000.000

1.000.000

760.000

600.000

26

6

9

18

12

grootste
inwonersaantal
van alle regio’s
in NL
--calamiteitenhospitaal

hoofdstad
--veel toerisme

residentie
regering en
koningshuis
--internationale
stad recht &
vrede
--kustlijn

stedelijk en
landelijk
gebied

stedelijk en
landelijk
gebied
--aardbevingen
--kustlijn en
grensgebied
--chemiepark

bij VR

bij GGD

bij VR

bij GGD
--beleid bij VR

bij VR
--fysiek bij GGD

DPG is lid van
directie VRU

DPG is lid van
directie VR
AA

DPG is lid van
directie
VR HL

DPG is lid van
directie VR
HM

DPG is lid van
directie VR HL

10,77 fte

17 fte

16 fte

12,58 fte

9,1 fte

0 fte

3 fte

2 fte

0,9 fte

0,5 fte

7

2

3

4

4 + 26

20

ziekenhuis-locaties

52

7

7

4

4

koepelorganisaties care
instellingen

100

33

> 300

15

24

1.400

352

veelvoud van
300

743

185

care-locaties

19

De GHOR Amsterdam Amstelland voert de GHOR taken voor Zaanstreek Waterland uit maar de bovengenoemde kengetallen
hebben betrekking op Amsterdam Amstelland, exclusief Zaanstreek Waterland.
20
De regio Utrecht heeft een bijzonder groot aantal gespecialiseerde klinieken die in het midden van het land hun vestiging
hebben.
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Utrecht

Amsterdam
19
Amstelland

Haaglanden

Hollands
Midden

Groningen

huisartsen (bij
benadering)

1.200

850

> 450

280

290

evenementenadvisering

1.900
(1.300 A,
600 B+C)

300
(alleen C)

200
(alleen B+C)

300
(alleen B+C)

1.200
(770 A,
430 B+C)

Figuur 6: Vergelijking GHOR bureaus Utrecht, Amsterdam Amstelland, Haaglanen, Hollands Midden en
Groningen.
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Bijlage III

Definities, begrippen en afkortingen

Bureauorganisatie GHOR
De bureauorganisatie bestaat uit bureaumedewerkers die voorbereidende werkzaamheden
verrichten zodat de crisisorganisatie GHOR adequaat haar werk kan doen. Dit zijn
werkzaamheden als planvorming, vakbekwaamheid en OTO.
Crisisorganisatie GHOR
De organisatie waar de piketfunctionarissen toe behoren op het moment van een incident.
Piketfunctionarissen van de GHOR zijn: dienstdoende Directeur Publieke Gezondheid,
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, Officier van Dienst geneeskundig, Hoofd
Publieke Gezondheid, Hoofd Informatie en Hoofd ondersteuning.
DPG
Directeur Publieke Gezondheid.
Deze functie omvat de taken directeur GGD en directeur GHOR.
GGB
Grootschalige Geneeskundige Bijstand.
Dit is een landelijk systeem van geneeskundige hulpverlening door ambulancediensten,
Mobiel Medische Teams, en het Nederlandse Rode Kruis, onder leiding van de GHOR.
Informatiemanagement
Proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en
bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan, worden vertaald in informatievoorziening.
(uit: Wikipedia).
Koude fase
Fase waarin voorbereidingen worden getroffen voor optreden bij crisis of een dreiging
daarvan (zie voor warme fase hierna).
LNAZ
Landelijk Netwerk Acute Zorg; vereniging waar de 11 traumacentra in Nederland bij zijn
aangesloten.
Multipartners
Brandweer, politie, gemeenten, defensie, waterschappen en andere organisaties die een rol
kunnen spelen bij de crisisbeheersing (niet zijnde partners uit de witte kolom).
RAV
Regionale AmbulanceVoorziening; in de regio Utrecht is dat de Ravu.
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ROAZ
Regionaal overleg acute zorg. Het initiëren en voorzitten van dit overleg is een van de
wettelijke taken van het traumacentrum, in de regio Utrecht het Universitair Medisch
Centrum Utrecht. Het overleg heeft als taak de zorg in de regio te optimaliseren, en lacunes in
de zorg te signaleren. Aan het overleg nemen alle (witte) ketenpartners deel.
Warme fase
De fase waarin de crisis heeft plaats gevonden en bestreden en beheerst dient te worden, of
wanneer er een reële dreiging op een crisis bestaat (zie ook Koude fase).
Witte kolom
Organisaties in de acute zorg of publieke gezondheid, zoals ziekenhuizen, ambulancedienst,
GGD en care organisaties.
VRU
Organisatie Veiligheidsregio Utrecht, het uitvoeringsorgaan van de veiligheidsregio.
VVT
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg; deze sector omvat de zorg aan patiënten die niet in het
ziekenhuis wordt gegeven.
WTZi-instellingen
Wet Toelating Zorginstellingen; zorginstellingen waar patiënten of bewoners 24/7 verblijven
en zorg krijgen. Ook een RAV valt onder de WTZi.
WVr
Wet veiligheidsregio’s.
Wpg
Wet publieke gezondheid.
Zorgcontinuïteit
Het op orde hebben van de continuïteit van zorg in opgeschaalde situaties binnen een
individuele instelling.
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Bijlage IV

Verantwoording

De volgende personen zijn geïnterviewd
§
§
§
§
§

Dhr. F. Backhuijs, burgemeester gemeente Nieuwegein, voorzitter
Bestuursadviescommissie GHOR veiligheidsregio Utrecht
Mw. A. Borst, hoofd HRM VRU
Dhr. R. Frek, directie crisisbeheersing en GHOR VRU
Mw. N. Rigter, DPG GGDrU (directeur publieke gezondheid GGD regio Utrecht)
Dhr. R.J. Schouwerwou, hoofd GHOR VRU

Geraadpleegde documenten
Ø Afscheidsspeech tbv afscheid dhr. T. van Dijk, DPG Haaglanden, dd 21 juni 2019;
ir, P. Th. (Paul) Gelton, directeur Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing
Ø Ambitie van de VRU; uit: Beleidsplan VRU 2020-2023 (versie 10 december 2018)
Ø Bestuurlijke rol in relatie tot ontwikkeling in de zorg en ondersteuning door DPG en
GHOR; Gespreksnotitie GHOR; VRU, v20190124
Ø Externe Stakeholdersanalyse; GHOR VRU, 03-07-2018
Ø GHOR 2020, een toekomstbestendige GHOR; GGD GHOR NL, maart 2017
Ø Jaarplan kwaliteit 2019; GHOR VRU
Ø Jaarplannen 2018 concept, Organisatieonderdeel GHOR; VRU
Ø Jaarverslag kwaliteit GHOR 2018, systeembeoordeling; GHOR VRU
Ø Kadernota 2019; VRU, 30 november 2017
Ø Nieuwe ordening type taken GHOR (concept); M. Vluggen, DPG Flevoland, juni 2019
Ø Ontwerp Beleidsplan VRU 2020-2013, Vergaderstuk AB 20190327-07; VRU
Ø Organisatie- en formatiestaat VRU, 20181101
Ø Organisatierapport GHOR, concept ten behoeve van bespreking met opdrachtgever;
J.A. Lameris, 30-04-2014
Ø Overzicht beleidsactiviteiten / prioriteiten 2019; PowerPointpresentatie VRU
Ø Overzicht personele functies GHOR VRU; uit: HKZ GHOR VRU
Ø Programma GHOR; uit: PB 2019 2020 GHOR; VRU
Ø Positionering BAC Crisisbeheersing en GHOR, Strategische agenda BAC 2018-2019;
bijlage 1pMemo BAC Crisisbeheersing en GHORdef, 28 februari 2018
Ø Position Paper evaluatie wet veiligheidsregio’s; GGD GHOR NL, juli 2019
Ø Regionale overeenkomst Veiligheidsregio Utrecht (GHOR) en Regionale
AmbulanceVoorziening provincie Utrecht; RAVU en GHOR VRU, 16-02-2016
Ø www.wetten.overheid.nl

Eclecta bv
De penvoerder van voorliggende notitie is vanaf eind 1999 betrokken bij de oprichting en
ontwikkeling van de GHOR organisatie, en is in meerdere regio’s eindverantwoordelijk
geweest voor de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast zijn de afgelopen 20 jaar
opdrachten uitgevoerd voor o.a. veiligheidsregio’s, RAV’en, GGD’en, LNAZ en GGD GHOR NL.
De notitie is in nauw overleg met de DPG en hoofd GHOR tot stand gekomen.
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