
Wettelijk kader

Zorginstellingen moeten zichzelf voorbereiden op bijzondere situaties 
die gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van de zorgverlening. 
Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor (hun voorbereiding op) 
de opgeschaalde zorg (Wvr, WTZi, BIG en WKKGZ).
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Acute zorgpartners

Een aantal partners die verenigd 
zijn in het ROAZ worden in het 
Kwaliteitskader Crisisbeheersing 
en OTO 2.0 (november 2015) 
gedefinieerd als acute zorg
partners van de GHOR.

•  Ziekenhuizen (calamiteiten
hospitaal UMC)

• Huisartsenposten
• Ambulancezorg/GMK
•  GGD (GAGS, Slachtofferhulp, 

Maatschappelijk werk)
•  Het Nederlandse Rode Kruis 
   (niet verenigd in het ROAZ, maar 
wel gezien als acute partner)

Care zorgpartners

De herijking van de landelijke 
visie op zorgcontinuïteit 
(maart 2014), die is ontwikkeld 
voor onderstaande doelgroep,  
beschrijft de taken en verant
woordelijkheden van de GHOR. 

•  Verpleeg en verzorgings
instellingen

• Gehandicaptenzorg
• GGZinstellingen
• Jeugdzorg
• Revalidatiecentra
• Specialistische thuiszorg

Overige partners

•  Politie, Brandweer, Gemeenten
•  Risico en Crisisbeheersing, 

Veiligheidshuis
•  Netwerk Acute Zorg NW, 

Traumanet AMC
•  GGD GHOR NL & GHORbureaus
• Apotheken
• Kraamzorg & Verloskundigen

GHORNHN

Acute zorgpartners

Care zorgpartners
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Doel van de GHOR (Geneeskundige Hulp
verlenings Organisatie in de Regio) is dat de 
gezond heids zorg naad loos kan op schalen van 
dagelijkse naar groot schalige hulpverlening. 
Hierbij trekken de betrokken zorg organi saties 
als samen hangende zorg keten op. De continuï
teit van de zorg is onder alle omstandigheden 
geborgd.



GHORNHN ZORGCONTINUÏTEIT - CARE ZORGPARTNERS

De GHOR adviseert en faciliteert op basis van maatwerk

‘Balans tussen zorgvraag en zorgaanbod’

Regionaal meerjaren
OTO-beleidsplan

OTO-activiteiten

OTO-jaarplan
- Opleiding
- Trainen
- Oefenen

OTO-portfolio

- Vakbekwame
  werknemers
- Beoefend crisisplan

Crisisorganisatie

Crisisplan
- Melding en alarmering
- Op- en afschaling
- Leiding en coördinatie
- Informatiemanagement
- Crisiscommunicatie

Taakkaarten

- Continuiteit van
  hulpverlening tijdens
  crisis

Regionale / interne
risicoanalyse

Planvorming
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Resultaat

Afstemming
in ROAZ

De GHOR is de regisseur van de geneeskundige 
hulpverlening bij grootschalige calamiteiten,
die de zorgpartners (betrouwbaar en deskundig) 
adviseert en faciliteert bij de voorbereiding op.
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