
WAT WIJ ZOAL DOEN 
• Wij zorgen voor samenwerking tussen zorgpartners, 

veiligheidspartners en het openbaar bestuur
• Wij adviseren over en bereiden ons voor op crises
• Wij organiseren regelmatig overleg met onze zorg 

sectoren
• Wij adviseren over de gezondheid en geneeskundige 

hulpverlening bij evenementen
• Wij trainen onze crisisfunctionarissen en ondersteunen 

trainingen bij zorgpartners
• Wij coördineren de geneeskundige hulpverlening 

tijdens crisis
• Wij prioriteren samen met de zorg en het bestuur onze 

voorbereiding op prioritaire risico’s
• Wij zorgen voor een actueel en gedeeld beeld vanuit 

ons informatiemanagement tijdens crisis
• Belangrijke afspraken leggen wij vast in plannen en 

convenanten
 

GHOR ZHZ IN CIJFERS EN BEELD

HIGHLIGHTS 2022
• Thema digitale verstoring (netwerkbijeenkomst, 

scenariosessies, etc) 
• Rodedradenanalyse evaluaties Coronacrisis en vertaling 

naar crisisplanvorming
• Inzet combinatie langlopende crises (COVID-19, OEK, 

Crisisnoodopvang)
• Integratie Regionaal Overleg Niet Acute  

Zorg in Drechtzorg
• Ontwikkeling gezamenlijk accountmanagement met GGD

JAAROVERZICHT 2022 
IN FEITEN EN CIJFERS

SPEERPUNTEN 2023
•	 Opstellen	van	zorgrisicoprofiel	met de zorgpartners 
• Ontwikkelen van een methode voor het 

informatiegestuurd werken in de Witte Kolom
• Investeren in de bovenregionale samenwerking 

in Regionaal Overleg Acute Zorg verband en het 
leveren van een constructieve bijdrage aan de 
doorontwikkeling op landelijk niveau

• Borgen doorontwikkeling van 
netwerksamenwerking en accountmanagement

Vakbekwaamheidsactiviteiten 
met/voor onze multidisciplinaire 
partners

Vakbekwaamheidsactiviteiten voor 
onze eigen crisisorganisatie

Nieuwe piketfunctionarissen 
opgeleid

Genees- en gezondheidskundig 
evenementenadviezen

Vakbekwaamheidsactiviteiten met/
voor onze zorgpartners

Incident 
Nieuw-Beijerland +

Schietincident  
Alblasserdam +

22

32

+
Bijeenkomst voor 
Crisisorganisatie 
GGDGHOR

3

112

16 Symposium 
rondom ‘Digitale 
weerbaarheid’

+

Ketenoefeningen 
Opgeschaalde 
Zorg (GGB+)

+

Opnieuw GGDGHOR projectteam

Iedere locatie een eigen medische kaart

Inzet gepensioneerde huisartsen en schouwen van locaties: 

Uitleg hoe zorg in NL is geregeld: 

5 Nieuwsbrieven naar de zorg

Presentatie over hygiëne en infectieziekten aan locatiemanagers

Vertaling van hygiëne maatregelen

Aansluiting JGZ op locaties

Informatievoorziening over veel voorkomende infectiezieken

Inzet psycholoog: 

Inzet Medicoo in Piershil: 

Organisatie zorgverlening op eerste CNO locaties

OEKRAÏNE EN CRISISNOODOPVANG

+

+

+

+

VERBINDER
Vanuit een 
integrale 
benadering

ADVISEUR
Risico- en crisis-

beheersing

VERSCHAFFER
VAN STRUCTUUR

INFORMATIE-
KNOOPPUNT

GHOR

VEILIGHEID
ZORG

OPENBAAR
BESTUUR

Officier	van	Dienst	
Geneeskundig 
ingezet, zonder 
GRIP

GRIP inzetten 

9 118

INZETTEN

https://ghorzhz.nl/nieuws/bij-deze-zwarte-bladzijde-hebben-hulpverleners-bijgedragen-wat-mogelijk-was/
https://ghorzhz.nl/nieuws/impact-betrokkenen-en-ghor-collegas-bij-schietincident-alblasserdam/
https://ghorzhz.nl/nieuws/sectie-ggdghor-blijft-vakbekwaam/
https://ghorzhz.nl/nieuws/samenvatting-van-het-symposium-digitale-verstoring/
https://ghorzhz.nl/nieuws/oefening-met-geneeskundige-partners-in-caribabad-gorinchem/
https://ghorzhz.nl/nieuws/snel-schakelen-agendas-en-mensen-vrij-maken/
https://ghorzhz.nl/nieuws/huisarts-vertelt-vluchteling-hoe-de-zorg-in-nederland-is-geregeld
https://ghorzhz.nl/nieuws/oekraiense-psychologen-bieden-hulp/
https://ghorzhz.nl/nieuws/oekraiense-vluchtelingen-ontvangen-huisartsenzorg-online/

