
Dit onderzoek bestond uit het afnemen 
van een aantal telefonische interviews 
met een geselecteerde doelgroep, het 
verspreiden van een digitale enquête 
onder de gehele doelgroep en het  
telefonisch interviewen van vier func-
tionarissen die vanuit andere GHOR 
regio’s de Care Sector bedienen.

Samenvattend

Het overall beeld is dat responden-
ten erg positief zijn over de GHOR 
Zuid-Holland Zuid en de OTO- 

activiteiten. Veelvuldig wordt het  
“soepele, goede en laagdrempelige 
contact” met de GHOR genoemd. 
Respondenten geven aan een duidelijk 
beeld te hebben van wat de GHOR 
voor hen kan betekenen in de voorbe-
reiding op crises en calamiteiten. De 
OTO-activiteiten worden positief ont-
vangen en omschreven als leerzaam.

Van een aantal terugkoppelingen uit 
het onderzoek, hebben wij direct werk 
kunnen maken. Zo laten wij in één  

Om een goed beeld te krijgen van hoe de GHOR OTO-activiteiten 

door u binnen de Care Sector worden ervaren, hebben wij Trimension 

verzocht een beknopt onderzoek uit te voeren. 

Digitale nieuwsbrief 
GHOR ZHZ
maart 2018

Introductie

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,

thuiszorgorganisaties.

Suggesties voor onderwerpen in dit bulle-

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

In deze uitgave: Terugkoppeling onderzoek Trimension ..   

CT Zorg App .. /  Boek over brand en zorg ..
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Terugkoppeling onderzoek Trimension

Ben u de juiste  
contactpersoon?

Uw veiligheid, onze zorg!
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2 - Uw veiligheid, onze zorg!

oogopslag zien wat ons OTO aanbod 
voor het gehele jaar is (zie verder op 
in deze nieuwsbrief) en bieden wij een 
training bij u op locatie aan. 

Gegevens up-to-date

Ook heeft een aantal respondenten 

aangegeven dat zij zich afvragen of 
wij wel contact hebben met de juiste 
contactpersonen in de zorginstelling.  
In ons gegevensbestand staat  
iedereen waar wij ‘regelmatig’ contact 
mee hebben of een opleiding bij ons 
heeft gevolgd. 

Toch kan het voorkomen dat wij niet de 
juiste gegevens hebben. Bent u niet: 
-  degene die aan opleidingen kan  

deelnemen, 
-  zich bezighoudt met de voorbereiding 

op crises en calamiteiten,
-  beslissingsbevoegd is,
-  geïnteresseerd is in (aansluiting met) 

de GHOR.
 
Graag houden wij ons aanbevolen  
om dan de juiste gegevens van uw 
zorginstelling te ontvangen. 

Maar u mag natuurlijk deze nieuwsbrief 
altijd delen binnen uw organisatie!  

CT Zorg app
De CT zorg app is de rampenbestrijding- en crisisbeheersingsapp 

voor zorginstellingen. In deze app vind je alles wat je nodig hebt 

om optimaal te kunnen functioneren tijdens een ramp of crisis.

In deze app vind je landelijke zorgcontinuïteitsplannen, praktische checklists en handige  
informatie over de zeven gevolgen van een ramp of crisis. Ook bevat de app handige tools zoals 
een afkor tingenlijst, een begrippenlijst en voorbeelden van taakkaarten. 

Download de app in de App Store: CT Zorg   

Boek over branden in de zorg
Voor de kerstdagen hebben wij samen met onze collega’s van de brandweer aan alle 

zorginstellingen in onze regio het boek “Casuïstiek uit brandonderzoek voor de zorg” 

uitgedeeld of per post verstuurd.

Het boek bevat 21 echte verhalen over brand in de zorg.  
Brandonderzoeker Joost Ebus is de kartrekker van dit product. 
Wij hopen dat veel zorginstellingen er dankbaar gebruik van gaan 
maken. Bijvoorbeeld in het kader van bewust wording, opleidingen, 
trainingen en oefeningen.

Heeft u het boek niet ontvangen? Er zijn nog een aantal  
exemplaren beschikbaar! Bestel het gratis boek via  
t.schiedon@ghor.vrzhz.nl   

https://itunes.apple.com/nl/app/id1196253902?mt=8
mailto:t.schiedon%40ghor.vrzhz.nl?subject=Reactie%20-%20Boek%20over%20branden%20in%20de%20zorg
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Ook dit jaar biedt het team Zorgcontinuïteit van de GHOR ZHZ u een leuk en educatief 

opleidingstraject aan. In het overzicht hieronder ziet u alle opleidingsmomenten uiteengezet.

Aanmelden voor onderstaande activiteiten? Dat kan nu al! Mail uw aanmelding naar t.schiedon@ghor.vrzhz.nl

Welke trainingen  
kunt u volgen in 2018?

Lerende oefening met 
casuïstiek voor het 
Crisisbeleidsteam (CBT)

Gestart wordt met het kort opfrissen van de 
theorie. Hierna gaan de deelnemers aan de hand 
van één of twee oefenscenario’s vooral samen aan 
de slag als zijnde een CBT van een zorginstelling. De 
trainer voorziet de deelnemers (na afloop) steeds 
van de nodige tips en tricks. De oefenscenario’s 
betreffen in ieder geval ramp- of crisistypen 
zoals opgenomen in het calamiteitenplan/
zorgcontinuïteitsplan.

Datum

Donderdag 24 mei 2018, van 08.30 tot 13.00 uur 
(incl. lunch)

Doelgroep(en) en verwacht aantal deelnemers 

Leden en plaatsvervangende leden van een CBT 
van een zorginstelling (max. 10 deelnemers).  
Zowel voor beginner als gevorderde.

Locatie

Veiligheidsregio ZHZ, Romboutslaan 105  
te Dordrecht

Training voor 
verslagleggers/notulisten/
ondersteuners van een 
Crisisbeleidsteam (CBT)

Gestart wordt met een korte uitleg over de rol 
binnen het CBT en de werkzaamheden die behoren 
bij de functie. Hierna gaan de deelnemers vooral 
echt aan de slag in hun rol, aan de hand van één 
of enkele cases. De trainer voorziet de deelnemers 
hierbij continu van de nodige tips en tricks.

Datum

Donderdag 24 mei 2018, van 12.30 tot 17.00 uur 
(incl. lunch)

Doelgroep(en) en verwacht aantal deelnemers 

Verslagleggers/notulisten/ondersteuners van een 
CBT (max. 8 deelnemers). Zowel voor beginner  
als gevorderde.

Locatie

Veiligheidsregio ZHZ, Romboutslaan 105  
te Dordrecht

mailto:t.schiedon%40ghor.vrzhz.nl?subject=Reactie%20nieuwsbrief%20-%20aanmelding%20training


Training Crisiscommunicatie 
i.c.m. casus ‘insuline incident’

In bijna iedere crisissituatie is de communicatie ‘leading’, maar 
hoe communiceer je niet alleen tijdig, maar ook adequaat 
richting de medewerkers en andere interne en externe 
stakeholders? Tijdens deze interactieve training wordt aan de 
hand van korte theorie, praktijkvoorbeelden en cases antwoord 
gegeven op onder meer deze vragen en hiervoor praktische 
tips meegegeven aan de deelnemers.

Belangrijk onderdeel (van met name deel 2) van deze 
training is de casus van het zogeheten ‘insuline incident’, die 
vorig jaar bij Huys te Hoecke heeft gespeeld. Bij deze casus 
was de (crisis)communicatiestrategie van de zorginstelling 
zeer bepalend voor het verloop. Theus van der Poel 
(Manager Intramurale zorg bij Zorgwaard) vertelt tijdens 
de training hoe de interne- en externe communicatie heeft 
plaatsgevonden in Huys te Hoecke. Antwoord wordt gegeven 
op vragen als: Wat was de impact op cliënten, familieleden en 
medewerkers en hoe zijn zij geïnformeerd? Welke rol hebben 
de media gespeeld? Met welke dillema’s hield het CBT zich 
bezig? Aangezien de opgedane ervaringen niet alleen voor 
communicatiemedewerkers van meerwaarde zijn, maar 
(o.a. de bestuurlijke dilemma’s en implicaties) ook zeker voor 
directeuren van een zorginstelling, willen we ook hen graag 
uitnodigen voor het tweede gedeelte van deze training.

Datum

Dinsdag 5 juni 2018
Deel 1: van 8.30 tot 11.15 uur
Deel 2: van 11.15 tot 13.00 uur (incl. lunch)

Doelgroep(en) 

Communicatie medewerkers en/of 
crisisbeleidsteamleden die verantwoordelijk  
zijn voor het onderdeel (crisis)communicatie.
Deel twee is eveneens bestemd voor directeuren 
van zorginstellingen en/of voorzitters van het CBT. 
Zowel voor beginner als gevorderde.

Locatie

Veiligheidsregio ZHZ, Romboutslaan 105  
te Dordrecht
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Oefening Crisisbeleidsteam 
(CBT) bij u op locatie

Op veler verzoek organiseren we dit jaar drie maal een 
CBT oefening op locatie. Lees de voorwaarden goed.

Aan de hand van een casus kan een CBT oefenen 
in eigen teamsamenstelling. Per oefeningen wordt 
gewerkt met twee CBT’s, waarbij het eerste team de 
casus voor zijn rekening neemt en het tweede team in 
de buitenring observeert. Na een korte evaluatie onder 
begeleiding van de trainer, wisselen we van rollen en 
van scenario. Het team dat in de buitenring zat, gaat nu 
oefenen en het andere team observeert.
We werken met twee scenario’s:
- 1e scenario speelt zich af in de zorginstelling 
- 2e scenario is een zogenaamde ramp op afstand

Datum

De oefening wordt drie maal georganiseerd, 
één maal voor de zomervakantie en twee 
maal in het najaar. De data zijn afhankelijk 
van de beschikbaarheid van de deelnemende 
zorginstellingen en de trainer.

Doelgroep(en)

Leden van het CBT, van in totaal zes 
zorginstellingen. Alleen voor gevorderden.

Locatie

Locatie van een zorginstelling

Voorwaarden

In totaal kunnen er zes zorginstellingen deelnemen. U kunt aangeven wie u wilt zijn: de ontvangende locatie of de gast.  
Als ontvangende locatie beschikt u minimaal over een grote (vergader)kamer waar uw CBT kan oefenen en waar het ‘gast’ 
CBT mee kan kijken. Tevens heeft u ook een kamer beschikbaar voor leden van het tegenspel (4 à 5 deelnemers). Als gast 
CBT neemt u uw volledige CBT mee naar een andere zorginstelling. U krijgt hier ook een volwaardige oefening als CBT!
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Aan- of afmelden

Kent u professionals waarvoor de

informatie uit dit bulletin interes-

sant is. Wilt u zelf liever niet op

de verzendlijst staan? Laat het ons

weten via t.schiedon@ghor.vrzhz.nl
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Training Liaison CoPI 
(Commando Plaats Incident)

De GHOR ziet het belang in van het hebben van een 
liaison/vertegenwoordiger vanuit uw instelling in de 
CoPI-unit die ter plaatse kan komen bij een incident. 
Alleen het aanwijzen van een liaison is niet voldoende. 
We hebben dan ook een training ontwikkeld om deze 
liaisons voor te bereiden op hun rol in het CoPI.

De training wordt gegeven in ’s Gravendeel. In de  
CoPI-unit zelf wordt middels een interactief programma 
onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen:

- Beeld (globaal) van de hectiek van een crisis;
-  Welke crisispartners zijn zoal betrokken (of kunnen 

zijn) in een CoPI;
- Processen van deze crisispartners;
- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
 van een CoPI;
- Afspraken in onze Veiligheidsregio; 
- Rol van de liaison in ons CoPI.

Datum

Donderdag 6 december 2018, van 9.00 tot 12.00 uur

Doelgroep(en) en verwacht aantal deelnemers 

Medewerkers die namens hun zorginstelling plaats 
nemen in het CoPI (max. 7 deelnemers). Zowel voor 
beginner als voor gevorderde.

Locatie

Brandweerkazerne ’s-Gravendeel,  
Korte Smidsweg 11 te ‘s-Gravendeel

GHOR jaaroverzicht 2017
Ieder jaar brengen wij in een mooi overzicht weer wat er zich allemaal in de GHOR 
keten heeft afgespeeld. De directeur Publieke Zorg, Karel van Hengel, bedankt via 
die weg iedereen die in 2017 een bijdrage heeft geleverd om met elkaar de GHOR 
werkzaam heden uit te kunnen voeren. Hij geeft aan dat wij in 2018 weer voor de 
volle 100% klaar staan om samen met onze ketenpartners de genees- en gezond-
heidskundige hulpverlening in de regio te organiseren.

Bekijk op de GHOR website wat het jaar 2017 heeft gebracht:  
ghorzhz.nl/nieuws/jaaroverzicht-2017  

https://ghorzhz.nl/nieuws/jaaroverzicht-2017/

