Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)
Veiligheid met Zorg geregeld
Gedegen voorbereiding op crises
De GHOR Rotterdam-Rijnmond levert onder het
motto ‘Veiligheid met Zorg geregeld’ een gedegen
voorbereiding op crises. Een voorbereiding die zorgt
voor een optimale uitvoering van de geneeskundige
hulpverlening bij zware ongevallen en rampen in de
regio. De GHOR maakt samen met de Brandweer
deel uit van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond en werkt nauw samen met Politie, DCMR
Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf
Rotterdam.
Elke dag gebeuren er ongevallen. Ambulancedienst,
Politie en/of Brandweer handelen deze noodsituaties af.
Bij zware ongevallen en rampen worden echter
verschillende hulpverlenende instanties tegelijk
gealarmeerd. In dat geval is er behoefte aan coördinatie.
De GHOR staat 24 uur per dag paraat om de
geneeskundige hulpverlening te coördineren. Om de
hulpverlening bij grootschalige incidenten optimaal te
laten verlopen, bereidt de GHOR zich gedegen voor. Dat
gebeurt onder meer door vooruit te denken, protocollen
en werkinstructies op te stellen, taken te verdelen en
hulpverlenend personeel op te leiden en te trainen.

Risicofactoren
In de regio Rotterdam-Rijnmond bevinden zich vele
risicofactoren die bij de voorbereiding op geneeskundige
hulpverlening in het oog moeten worden gehouden.
Denk aan de 1,2 miljoen inwoners, de haven, de
petrochemische industrie, Rotterdam The Hague Airport,
het Feyenoord stadion en het grote aantal evenementen
dat er jaarlijks plaatsvindt. Bij zware ongevallen en
rampen in dit gebied zijn daarom vele verschillende
scenario’s denkbaar. De voorbereiding op de
geneeskundige hulpverlening vraagt voor elke situatie
dan ook om een specifieke benadering.
Gebeurt er in de regio een groot ongeval of ramp, dan
moeten de diverse organisaties in korte tijd
professionele hulp kunnen bieden. Er kunnen
mensenlevens in gevaar zijn. Juist omdat dan vaak moet

worden gewerkt onder chaotische omstandigheden, zijn
heldere structuren en een duidelijke taakverdeling nodig.
Om de situatie beheersbaar te maken, moet iedereen
weten wat moet worden gedaan, door wie en op welke
manier. Dat wordt onder meer bereikt door het GHORpersoneel goed op te leiden, veel te oefenen en goede
afspraken met ketenpartners te maken. Het oefenen
gebeurt zowel op monodisciplinair (met de
geneeskundige partners) als multidisciplinair niveau.

Samenwerking
Samen met Brandweer, Politie, gemeenten, DCMR
Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf Rotterdam is
de GHOR verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
geneeskundige hulpverlening in de regio RotterdamRijnmond. Goede samenwerking en afspraken zijn
hierbij letterlijk van levensbelang. Met deze
multidisciplinaire partners werkt de GHOR aan:
 integrale ramp- en incidentbestrijdingsplannen;
 het uitvoeren van risico-inventarisaties bij
risicobedrijven en grote evenementen;
 het opstellen en uitvoeren van jaarlijkse
opleidings- en oefenplannen.
Daarnaast werkt de GHOR samen met de organisaties
in de regio die geneeskundige hulp verlenen: de
ketenpartners. Tijdens een incident of ramp kan de
GHOR aan de ketenpartners hulp vragen. Maar ook in
de voorbereiding - bijvoorbeeld bij oefeningen - wordt
nauw met hen samengewerkt. De ketenpartners van de
GHOR zijn:









Ambulancediensten
GGD
Nederlandse Rode Kruis
Huisartsen
Gemeenschappelijke Meldkamer
Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen (PsHOR)
Traumacentrum/MMT
Ziekenhuizen

Takenpakket
De GHOR Rotterdam-Rijnmond heeft een diversiteit aan
taken. De zorg voor een goede voorbereiding op en
coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij
zware ongevallen en rampen is al genoemd. In geval
van een ramp kan sprake zijn van verschillende soorten
ramptypen, variërend van luchtvaartongevallen en
terroristische aanslagen tot de grootschalige uitbraak
van een infectieziekte. Daarnaast geeft de GHOR
gezondheidsadviezen wanneer er bijvoorbeeld een
giftige wolk is ontsnapt. De Gezondheidskundig
Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) geeft in dat geval
uitsluitsel of de vrijgekomen concentratie een gevaar
(kan) opleveren voor de gezondheid. Bovendien
adviseert de GHOR de 15 gemeenten in het
Rijnmondgebied over de gewenste geneeskundige
hulpverlening bij het afgeven van een vergunning voor
een evenement, zoals het Zomercarnaval, de Roparun
of de Wereldhavendagen. Tot slot regelt de GHOR dat
wanneer een groot aantal mensen een traumatische
ervaring hebben gehad bij een ongeval of ramp worden
opgevangen door medewerkers van de psychosociale
hulpverlening (PsHOR).

Verantwoordelijkheden
De GHOR is verantwoordelijk voor de volgende
processen:
 Acute Gezondheidszorg: hierbij gaat het om het
organiseren van snelle en adequate
geneeskundige hulp ten behoeve van gewonden
direct na het ontstaan van een ramp of zwaar
ongeval;
 Publieke Gezondheidszorg, met een verdeling
in:
o
Psychosociale Hulpverlening bij ongevallen
en rampen (PsHOR); de collectieve
psychosociale opvang en nazorg van de
slachtoffers en hun verwanten;
o
Advisering: gezondheidskundige advisering
gevaarlijke stoffen, advisering op het
gebied van hygiëne en infectiepreventie en
advisering op het gebied van
gezondheidsonderzoek;
o
Gezondheidsonderzoek (individueel,
groepen en gezondheidsmonitoring) en
infectieziekten bestrijding (surveillance en
registratie, bron- en contactopsporing,
beschermende maatregelen,
hygiënemaatregelen, isolatie en
quarantaine).

Veiligheidsketen
De GHOR werkt volgens de veiligheidsketen. Deze
bestaat uit de volgende elementen:
1. Proactie  het wegnemen van structurele
oorzaken van incidenten ter voorkoming van het
ontstaan ervan. Bijvoorbeeld: adviseren bij de
aanleg van nieuwe wegen en tunnels.

2. Preventie  vooraf maatregelen nemen ter
voorkoming van het ontstaan van incidenten c.q.
het beperken van de gevolgen ervan wanneer
zij zich toch voordoen. Bijvoorbeeld: adviseren
bij vergunningverlening over de geneeskundige
inzet bij evenementen, zoals het Zomercarnaval
en de Roparun.
3. Preparatie  zodanig voorbereiden dat
incidenten kunnen worden bestreden.
Bijvoorbeeld: het opleiden, trainen en oefenen
van het GHOR-personeel.
4. Repressie  de daadwerkelijke bestrijding van
zware ongevallen en rampen. Bijvoorbeeld:
coördinatie van de inzet van de geneeskundige
hulpverleners.
5. Nazorg  doen wat nodig is om zo snel
mogelijk de gevolgen van incidenten te
herstellen en naar de ‘normale’ situatie en
verhoudingen terug te keren. Bijvoorbeeld: het
verlenen van psychosociale hulp na een
traumatische ervaring.
Deze vijf elementen van de veiligheidsketen leiden
samen tot een optimale bestrijding van zware
ongevallen en rampen.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over het takenpakket van de
GHOR kunt u vinden op onze website:
www.veiligheidsregio-rr.nl. Daarnaast is over een aantal
onderwerpen specifieke informatie gezet in een
folderlijn. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact
op met het GHOR-secretariaat via telefoonnummer
(088)8779908
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