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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 november 2017 Bijlage :  

Steller : K. Arts & I. Welschen Onderwerp : Voorbereiding op crises door zorginstellingen  
 

Algemene toelichting 
Bij een crisis of ramp kan geneeskundige hulp noodzakelijk zijn. Om slachtoffers dan zo goed en 
snel mogelijk te helpen, komt deze geneeskundige hulp tot stand in een samenspel van veel 
organisaties uit de geneeskundige keten.  

Cure-organisaties 

Zo hebben de ambulancedienst, ziekenhuizen, GGD, huisartsen en het Rode Kruis een directe rol 
in de zorg voor slachtoffers. Deze organisaties vatten we samen onder de noemer cure-
organisaties, en zijn dus een belangrijke partner voor de veiligheidsregio’s. Met ieder van deze 
organisaties heeft de Veiligheidsregio (GHOR) afspraken vastgelegd door middel van 
overeenkomsten en convenanten.  
 
Op grond van artikel 33, lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s dienen deze cure-organisaties 
informatie te verstrekken aan het bestuur van de Veiligheidsregio over hun inzet tijdens 
crisisomstandigheden en hoe ze hierop zijn voorbereid. In dit voorstel geven we daar invulling aan 
op die punten waarover contractueel afspraken zijn vastgelegd met deze cure-organisaties. 

Care-organisaties 

Ook wordt er door de Veiligheidsregio (GHOR) samengewerkt met andere zorginstellingen: 
verpleeg- en verzorgingsinstellingen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg. Deze hebben geen rol in de acute patiëntenzorg zoals de cure-organisaties, 
maar zijn extra kwetsbaar bij incidenten gezien hun cliëntenpopulatie. Deze groep 
zorgorganisaties duiden we onder de noemer care-organisaties. 
 
Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn ook de care-organisaties 
verplicht om goede en veilige zorg te leveren. Met het merendeel van deze organisaties heeft de 
Veiligheidsregio (GHOR) samenwerkingsafspraken om ook bij (grootschalige) incidenten 
continuïteit van zorg te kunnen bieden. Voor de care-organisaties geldt geen wettelijke 
informatieplicht richting de besturen van de veiligheidsregio’s, maar we vinden van belang om ook 
over deze groep te rapporteren in dit voorstel aangezien zij kwetsbaar zijn en mede daarom als 
prioritaire risico’s zijn benoemd in het Regionale Risicoprofiel van de Veiligheidsregio. Voor deze 
doelgroep  heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de bestuurlijke taskforce Veiligheid 
in Zorg en Industrie opgericht.  
 
Voor het in dit voorstel gepresenteerde beeld van de cure- als care-instellingen geldt dat dit tot 
stand is gekomen door- en (wordt) besproken met de betreffende zorginstellingen (o.a. met de 
bestuurders van cure-instellingen).  

Voorbereiding op crisisrol door Cure-organisaties 
Ziekenhuizen 
In de met de ziekenhuizen afgesloten overeenkomst ziekenhuiszorg bij rampen en crises in 
Brabant zijn de volgende verantwoordelijkheden benoemd voor de ziekenhuizen: het ontwikkelen 
en in standhouden van een crisisplan, deze te beoefenen, de GHOR te informeren over interne 
gebeurtenissen die kunnen leiden tot een crisis met gevolgen buiten het ziekenhuis en/of een 
situatie waarbij ondersteuning van de GHOR gewenst is, informatie te verstrekken aan de GHOR 
over slachtoffers van een crisis die zijn opgevangen in het ziekenhuis (SIS).  
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Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 

In de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke Wet ambulancezorg wordt voor de RAV 
verantwoordelijkheid voor de eigen voorbereiding op rampen, crises en incidenten. Deze plicht is 
nader uitgewerkt in een regionale overeenkomst met de ambulancedienst. Hierin zijn afspraken 
vastgelegd over het crisisplan en de crisisorganisatie van de RAV, waarin in ook de volgende 
taakverantwoordelijken zijn belegd: command & contol, triage, treatment, transport, 
gewondenregistratie en informatiemanagement. Deze taken zijn van toepassing binnen het proces 
acute gezondheidszorg.  
 
GGD 
De GGD is conform het convenant Publieke Gezondheid bij Rampen en Crises verantwoordelijk 
voor het leveren van de volgende producten: Medische Milieukunde, Psychosociale Hulpverlening, 
Infectieziekte bestrijding en Gezondheidsonderzoek na rampen.  
  
Huisartsenzorg 
De huisartsenzorg heeft geen verplichte aanvullende rol bij (dreigende) rampen en crises anders 
dan voortzetting van de reguliere zorgverlening. Conform het convenant Huisartsenzorg / GHOR / 
GGD Noord-Brabant en Zeeland zijn daarom de volgende verantwoordelijkheden benoemd: o.a. 
de verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op bijzondere situaties die gevolgen kunnen 
hebben voor de continuïteit van de reguliere huisartsenzorg, de inrichting van een eigen 
crisisorganisatie en dat de bekostiging van de patiëntenzorg ook tijdens crisissituaties valt onder 
de reguliere afspraken met de zorgverzekeraars. 
 
Rode Kruis 
Het Rode Kruis is verantwoordelijk voor en levert het “noodhulpteam” conform de met hen 
kortgesloten overeenkomst over Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Het Rode Kruis zorgt 
daarvoor o.a. dat er 24/7 de beschikking is over een noodhulpteam, bemand door 8 vrijwilligers, 
dat ter plaatse bij een incident een verzorglocatie voor lichtgewonde (T3) slachtoffers in kan 
richten. 

Naleving van de afspraken door de Cure-organisaties 

Alle cure-organisaties hebben zich aantoonbaar voorbereid op een grootschalige inzet conform de 
onderling gemaakte afspraken met de GHOR. Dit blijkt uit tal van gesprekken, oefeningen en 
incidenten. Dat beeld komt ook overeen met het door het ROAZ1 opgestelde ketenbeeld n.a.v. de 
visitatietrajecten op die punten waarover de GHOR met deze partners afspraken heeft.  
 
De Directeur Publieke Gezondheid adviseert het bestuur van de Veiligheidsregio dan ook om géén 
actie te ondernemen conform artikel 34 van de Wet veiligheidsregio’s. Op grond van dit wetsartikel 
zou het bestuur van de Veiligheidsregio in overleg kunnen treden met een zorgaanbieder (cure-
organisatie) indien deze naar het oordeel van het bestuur Veiligheidsregio te kort zou schieten. 
Ook worden verdere mogelijkheden voor escalatie aangereikt in dit wetsartikel; in het 2e lid wordt 
de mogelijkheid tot een schriftelijke aanwijzing geboden, en op basis van het 3e lid zou het bestuur 
van de Veiligheidsregio de Minister van VWS kunnen verzoeken de nodige maatregelen te treffen 
in de richting van de zorginstelling.  
 
Wel is er enige zorg over de reguliere drukte in de acute zorg en de consequenties die dat kan 
hebben voor de opgeschaalde zorg (bij crises). Vraag en aanbod lopen dagelijks uiteen, waardoor 
niet alleen wachttijden ontstaan, maar ook de continuïteit van zorg onder druk komt te staan. Deze 
zorgen worden ook door het ROAZ uitgesproken, en zijn niet alleen regionaal van aard maar 
landelijk. Hoewel deze problematiek valt in de functionele keten van de gezondheidszorg (VWS), 
wordt de regionale aanpak ervan gevolgd door de GHOR. Mocht het noodzakelijk blijken, dan zal 
het bestuur van de Veiligheidsregio (opnieuw) worden geïnformeerd over de ontwikkelingen.  

                                                      
1 Het ROAZ betreft het Regionaal Overleg Acute Zorg waarin aanbieders van zorginstellingen op bestuurlijk 

niveau afspraken maken over het acute zorgaanbod in de regio.  



 

 
AGP 12 ABVRBN 20171109 Voorstel Voorbereiding op crises door zorginstellingen Pagina 3 van 4 

 

Voorbereiding op crises door Care-organisaties 

Met de care-organisaties zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over: 

 Interne crisisorganisatie van de zorginstelling 

 Zorgcontinuïteitsplan 

 Het beoefenen van het zorgcontinuïteitsplan 

 Informatiedeling en onderlinge bereikbaarheid bij crises  
Op basis van gesprekken die de GHOR periodiek voert met de care-organisaties is per organisatie 
een beeld geschetst op bovengenoemde onderwerpen. Dit beeld vormt input voor de huidige 
gespreksronde. 

Naleving van de afspraken door de Care-organisaties 
Interne crisisorganisatie 

De meeste care-organisaties hebben hun interne crisisorganisatie op orde of zijn ermee bezig.  

 

Zorgcontinuïteitsplan  

Onderwerpen zoals de interne crisisorganisatie en de voorbereiding op verschillende disbalansen 

die kunnen ontstaan bij calamiteiten zijn bij de meeste organisaties beschreven in een 

zorgcontinuïteitsplan of ander plan. De ene organisatie is hier actiever mee bezig dan de andere, 

maar de basis is bij vrijwel iedereen op orde. Organisaties waarbij het nog niet op orde is worden 

door de GHOR extra bezocht en krijgen ondersteuning aangeboden.  

 

Het beoefenen van het zorgcontinuïteitsplan 

De meeste oefen- of trainingsactiviteiten die instellingen zelf initiëren zijn gericht op 

bedrijfshulpverlening, soms is hierbij ook aandacht voor zorgcontinuïteit maar vaak ook niet. De 

GHOR biedt zelf een aantal activiteiten aan waaronder  een doorlooptraining voor het crisisteam 

(circa 10 per jaar), daarnaast adviseert de GHOR de care-instellingen bij hun opleidingsplan.   

 

Informatiedeling en bereikbaarheid  

Voor informatiedeling wordt het landelijke systeem GHOR4all gebruikt. In dit systeem plaatsten 

zorginstellingen zelf hun capaciteits- en crisisbereikbaarheidsgegevens. Het systeem is in de 

laatste jaren steeds beter gevuld door de zorginstellingen, maar niet dekkend voor de gehele 

keten. Jaarlijks doen alle care-organisaties mee aan een bereikbaarheidsoefening op basis van de 

gegevens in GHOR4all. 

Voorbereiding op crises door zorginstellingen in de toekomst  

De zorg is continue in beweging; zorginstellingen hebben te maken met fusies, groot 

personeelsverloop en een veranderend zorgaanbod. Hierdoor kan de aandacht en prioriteit voor 

de genoemde veiligheidsonderwerpen onder druk komen te staan. De GHOR biedt handreikingen 

maar het vraagt van zowel de zorginstellingen als de GHOR blijvende aandacht.  

 

Naast de ’klassieke’ care-organisaties ontstaan er ook vele varianten op zelfstandig wonen met 

zorg. Deze speciale woonvormen vragen om maatwerk: wat wil je met elkaar minimaal geregeld 

hebben als het gaat om het voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en wat niet?  

 

De GHOR zal dan ook blijven investeren in de samenwerking met de zorginstellingen om, samen 

met de andere hulpdiensten zoals de brandweer, deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden 

(onder andere door een multidisciplinaire aanpak voor het risico brand in een gebouw met 

verminderd zelfredzamen).  

 

In 2019 zullen we u opnieuw informeren over de voorbereiding op crisis door zorginstellingen. 
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Dagelijks Bestuur (kennisname) 26-10-2017 

Algemeen Bestuur (kennisname) 9-11-2017 

 

Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:  
 
1. Kennis te nemen van de mate van voorbereiding door cure-organisaties op hun rol bij crises. 
2. Kennis te nemen dat gelet op de kwaliteit van deze voorbereiding het niet noodzakelijk is 

actie te ondernemen in de richting van de cure-instellingen. 
3. Kennis te nemen van de mate van voorbereiding op crises door care-organisaties gelet op 

hun kwetsbaarheid.  
 
 

 
Akkoord 

 
Ja 

 
 

 
Nee 

 
 

 

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm Paraaf:  …………… 
 

Bijlage(s) 

 


