
Het is van groot belang dat zorginstellingen ook zijn voorbereid op het aanbieden van 

zorg onder bijzondere omstandigheden. Hulp en middelen zijn onder deze omstandig-

heden immers schaars. Naast de geschetste risico’s die zich voordoen, is het juist deze 

sector die over een flink potentieel aan mensen en middelen (capaciteit) beschikt die 

een schakel kunnen zijn in de opvang van capaciteit bij een grootschalig incident.

In beide gevallen (instelling zelf als slachtoffer –zorgvrager- en instelling als hulpverle-

ningspotentieel – zorgaanbieder-) gaat het om het kunnen opvangen van de disbalans 

tussen zorgvraag en zorgaanbod. Dit vraagt het nodige van de zorginstellingen; zowel 

qua eigen (opgeschaalde) bedrijfsvoering als de samenwerking met andere instellingen 

en de hulpdiensten.

Wat doet de GHOR?

De inzet van de GHOR ZHZ is gericht op het creëren van bewustzijn bij u als zorgpartner 

met betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van zorgcontinuïteit. 

Door middel van advisering, ondersteuning en het bieden van handelingsperspectieven. 

Wij willen u graag stimuleren om zorgcontinuïteitsplannen op te stellen en deze te  

beoefenen, zodat uw organisatie continuïteit van zorg kan blijven leveren ook onder 

bijzondere omstandigheden. 

Een digitale nieuwsbrief maakt het  

delen van real-time informatie binnen  

de Witte Kolom mogelijk. 

Graag informeren wij u via deze wijze 

regelmatig over actuele ontwikkelingen 

op gezondheids- en geneeskundig gebied 

inzake de opgeschaalde zorg. Dit doen 

wij met name rondom het onderwerp 

Zorgcontinuïteit.

De frequentie van deze nieuwsbrief is  

afhankelijk van actuele ontwikkelingen of 

de informatiebehoefte onder onze lezers. 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan 

instellingen voor geestelijke gezondheids-

zorg, verpleeg-en verzorgingstehuizen, 

revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, 

thuiszorgorganisatie. 

Suggesties voor onderwerpen in dit bulle-

tin? Mail het ons: t.schiedon@ghor.vrzhz.nl

Introductie
De brand in zorgcentrum De Geinsche Hof in Nieuwegein en verschillende 

infectieziekten zoals de Mexicaanse griep zijn incidenten die het bewustzijn 

over zorgcontinuïteit hebben aangewakkerd. Deze gebeurtenissen hebben 

een grote invloed op de zorgvraag en zorgaanbod en daarmee de continuï-

teit binnen de zorgsector. 
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Uw veiligheid, onze zorg!

Johan Groen, Bestuurder Protestantse Zorg-

groep Crabbehoff: Met de Masterclass hebben 

wij nieuwe inzichten gekregen, zijn allerlei  

praktische handvaten aangeboden, zijn duide-

lijke “do’s and don’ts” besproken en is vooral 

het urgentie besef ontstaan. Voor mij de aan-

leiding om nu zaken te gaan regelen om goed 

voor bereid te zijn op een eventuele crisis!   
Deze masterclass is een uitstekende training om u als be-

stuurder voor te bereiden op crises. U krijg onder meer een 

beter inzicht in de verschillende rollen die u als bestuurder 

heeft tijdens een crisis en wat dit voor u betekent. Ook 

gaat u als bestuurder aan de slag om uw netwerk tijdens 

een crisis in kaart te brengen en te analyseren. Kortom, u 

neemt deel aan een interactieve training waar zowel theo-

rie als praktijk elkaar afwisselen, maar vooral ook het leren 

van elkaar een belangrijke rol speelt.

Datum

Dinsdag 13 september 2016 van 08.30 uur tot 12.30 uur,  

afsluitend een lunch.

Locatie

Veiligheidsregio ZHZ, Romboutslaan 105 te Dordrecht.

U kunt zich aanmelden bij Tamara Schiedon, 

via t.schiedon@ghor.vrzhz.nl

Let op! De Masterclass voor 
bestuurders is verzet van 6 april 
naar dinsdag 13 september.

Nieuw dit jaar!

De GHOR ZHZ heeft  het trainingsaanbod dit jaar vernieuwd. Wij 

willen u  namelijk een workshopsmiddag aanbieden die u kan 

helpen uw eigen crisisorganisatie voor te bereiden op crises. 

Werkwijze

De workshopmiddag is bedoeld voor functionarissen binnen 

de V&V sector die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn 

voor het ontwikkelen / in stand houden van de crisisorganisa-

tie. De workshopmiddag heeft als belangrijkste doel om deze 

functionarissen een aantal concrete handvatten en “tools” te 

geven waarmee zij in hun organisatie de crisisorganisatie kunnen 

opstarten en/of verder door ontwikkelen. U moet hierbij denken 

aan het opzetten en begeleiden van een oefening of het op een 

goede manier borgen van evaluatiepunten naar aanleiding van 

een incident of oefening.

Datum

Dinsdag 27 september 2016 van 12.00 uur tot 16.30 uur,  

inloop met lunch 

Locatie

Brandweer kazerne Hendrik-Ido-Ambacht,  

Krommeweg 1 te Hendrik-Ido-Ambacht

U kunt zich aanmelden bij Tamara Schiedon, 

via t.schiedon@ghor.vrzhz.nl

Masterclass voor  
Bestuurders  
ZorginstellingenWorkshopmiddag  

‘Voorbereiden op crises’

Communicatie

Wij benaderen u over het algemeen via email berichten over specifieke onderwerpen 

zoals trainingen, bijeenkomsten en dergelijke rondom zorgcontinuïteit. In het vervolg ge-

bruiken wij deze digitale nieuwsbrief om u op de hoogte brengen over zorgcontinuïteit 

maar ook andere GHOR zaken die voor u van belang zijn om te weten. 

Deze nieuwsbrief is er voor u! Wilt u iets vertellen over hoe u uw organisatie voorbereidt 

op een incident? Of heeft u een specifiek onderwerp wat u aan bod wilt laten komen? 

Laat het ons weten!

Chris Dekkers, waarnemend manager Bureau GHOR ZHZ
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Aan- of aanmelden

Kent u professionals waarvoor de  

informatie uit dit bulletin interessant is. 

Wilt u zelf liever niet op de verzendlijst 

staan? Laat het ons weten via  

t.schiedon@ghor.vrzhz.nl

Uw veiligheid, onze zorg!

De training is geschikt voor alle leden die 

zitting nemen in het Crisisbeleidsteam 

van hun organisatie. Tijdens de training 

verkrijgt u door middel van een combi-

natie van theorie en casuïstiek inzicht  in 

de taken, werkzaamheden en rollen van 

een Crisisbeleidsteam. Ook reikt de trainer 

diverse hulpmiddelen aan die een Crisis-

beleidsteam kunnen helpen om een crisis 

te managen:

•  Beeld-, oordeel- en besluitvorming  

bij rampen en crises,

•  Informatiemanagement bij rampen  

en crises.

Datum

Dag 1   25 mei 2016 van 08.30 tot 12.30 uur, 

afsluitend met lunch 

Dag 2  14 juni 2016 van 13.00 tot 17.00 uur, 

inloop met lunch

Locatie

Veiligheidsregio ZHZ, Romboutslaan 105 

te Dordrecht

Op dit moment hebben wij nog  

3 plaatsen vrij!!  

U kunt zich aanmelden bij Tamara  

Schiedon, via t.schiedon@ghor.vrzhz.nl

2-daagse training leden Crisisbeleidsteam bijna VOL

Volgende keer:  .. kijken we terug op de training ‘Samenwerken  

in het netwerk’ van 15 maart jl. / .. de tool ‘Zorgcontinuïteit in  

balans’ / .. update samenwerking Brandweer en GHOR in het  

project ‘Geen nood bij brand’

Wij vragen u discreet met deze telefoonnummers om te gaan en deze  

niet zomaar te verspreiden.

Vorig jaar hebben we onder de zorginstellingen van ZHZ pasjes verspreid van hoe de GHOR ZHZ tijdens een crisis is 

te bereiken. Door een wijziging van een telefoonnummer zijn deze echter achterhaald. Momenteel verspreiden we 

dan ook nieuwe pasjes onder/via de crisiscoördinatoren van de verschillende zorginstellingen. Mocht u deze nog niet 

hebben en wilt u deze graag ontvangen, dan horen we dit graag van u! 

Hoe bereik ik...

Bij een incident in de regio Zuid-Holland Zuid, waarbij 

de hulpverleningsdiensten zijn opgeschaald, is (vanaf 

GRIP 2) ook de sectie van de GHOR in werking gesteld. 

Is uw organisatie of de omgeving waar uw organisatie 

zich bevindt betrokken en heeft u behoefte aan meer  

informatie?

Bel dan met 088 - 636 52 55

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Romboutslaan 105, 3312 KP Dordrecht | Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht

T 088 – 636 5000 | W www.ghorzhz.nl | Tw twitter.com/VRZHZ

Hoe bereik ik...
De sectie GHOR ZHZ?

U bent crisiscoördinator en u heeft behoefte aan contact met de ACGZ, omdat er een grootschalig en/of langdurig incident voordoet waar uw organisatie een nadelig effect van ondervindt? 
Bel dan met de meldkamer via 088 - 061 68 62  
Vraag om contact met de dienstdoende ACGZ enu wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105, 3312 KP Dordrecht | Postbus 350, 3300 AJ DordrechtT 088 – 636 5000 | W www.ghorzhz.nl | Tw twitter.com/VRZHZ

Hoe bereik ik...De Algemeen Commandant  Geneeskundige Zorg?


