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In deze nieuwsbrief vind u informatie over het project 
Zorgrisicoprofiel ZHZ. 

De nieuwsbrieven verschijnen gedurende de looptijd van het project. 
Suggesties of vragen? Mail ze naar info@ghorzhz.nl  

 

 

 

Samen voorbereid zijn op risico’s om zo de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen; dat is 
een uitdaging waar zorgorganisaties, het ROAZ en de GHOR gezamenlijk voor staan. Dit doen 

we door ons voor te bereiden als GGDGHOR crisisorganisatie, door te met oefenen met 

partners en door  projecten en programma’s. 
 

Maar wat zijn nu de actuele risico’s? En waar zou de regio zich op moeten focussen?  
De GHOR ZHZ gaat in samenwerking met de buurregio’s in het ROAZ ZWN gebied en het ROAZ aan de 
slag met het Zorgrisicoprofiel. 

 

Wat is het Zorgrisicoprofiel? 
 

Het Zorgrisicoprofiel is een update van de in 2018 opgestelde risicogerichte benadering van het ROAZ.  

Bij een Zorgrisicoprofiel brengen we samen met u als zorgpartner in kaart welke crisistypen het meest 

relevant zijn voor de acute en niet acute zorg in de regio. Aan de hand van deze crisistypen kijken we 

waar mogelijke knelpunten in de zorg liggen en welke consequenties deze hebben voor het gehele 

zorgsysteem.  

 

Waarom komt er een Zorgrisicoprofiel? 
 

Je wilt dat doen met elkaar wat het meest nodig is. Dat was ook de meerwaarde van de risicogerichte 

benadering. Zo oefenden we voor COVID-19 een pandemisch scenario en is in 2022 en 2023 veel 

aandacht voor digitale verstoring.  

 

Het Zorgrisicoprofiel geeft daarmee inzicht in waar de geneeskundige keten het meest kwetsbaar is ten 

tijde van een ramp en/of crisis. Aan de hand daarvan kunnen we met elkaar prioriteiten stellen bij het 

ontwikkelen van vervolgacties. Het geeft een gezamenlijke focus in de geneeskundige keten op 

crisisvoorbereiding.  

 

De gesprekken omtrent het opstellen van een Zorgrisicoprofiel verstevigen de samenwerking bij de 

voorbereiding op opgeschaalde zorg en bevorderen de onderlinge informatie- uitwisseling. 

Ook in de contourennota voor de nieuwe wet Veiligheidsregio wordt het Zorgrisicoprofiel als taak 

voor de GHOR beschreven. Daarnaast staat in de ROAZ koers 2030 het Zorgrisicoprofiel als 

belangrijk thema opgenomen. 

 

Welk traject kiezen we? 
 

Het traject kiezen we graag samen. We begrijpen dat iedere organisatie het druk heeft. Aan de andere 

kant is er ook veel behoefte aan het voorbereiden op diverse crises. Dit kan niet anders dan met een 

zorgvuldige analyse. Hier is een grof stappenplan voor ontwikkeld, zie de afbeelding op de volgende 

pagina.  

Maar hoe we dat specifiek gaan doen, dat bespreken we graag gezamenlijk.
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Hoe kunt u betrokken worden?  
 

In eerste instantie raadplegen en we het Drechtzorgbestuur en ook het kernteam ZHZ hiervoor. Mocht u 

echter geïnteresseerd zijn om mee te denken, dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact 

opnemen met Jos Bal via j.bal@ghor.vrzhz.nl of met Britt Buijsen via amb.buijsen@vrzhz.nl. 

 

 

Meer informatie! 

 
Wanneer u meer informatie wilt over het Zorgrisicoprofiel, neem dan gerust een kijkje op onze website 

https://ghorzhz.nl/zorgrisicoprofiel/. Gedurende het project plaatsen we daar ook steeds een update. 
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