
GHOR BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD IN 2022

De GHOR crisisfunctionarissen zijn ingezet bij 
verschillende incidenten en crises. Ook bij het organiseren 
van crisisnoodopvang voor Oekrainse vluchtelingen en 
asielzoekers was de GHOR betrokken. De GHOR koppelt 
als netwerkorganisatie de zorgpartners zoals huisartsen 
en GGD aan gemeenten om zo het zorglandschap voor 
deze vluchtelingen goed neer te zetten.  Ook hadden 
we nog te maken met de laatste fase van de COVID-19 
crisis. Daarin droegen we regionaal en landelijk bij aan 
de monitoring van beddencapaciteit en knelpunten in de 
zorgsector en de ontwikkeling van een landelijke monitor 
ketencontinuiteit.   

INZET BIJ INCIDENTEN

Na twee jaar zonder evenementen ging het van 
0 - 100: er werden weer volop evenementen 
georganiseerd. Meer nog dan in eerdere jaren. 
Dat betekende voor de GHOR een versnelling en 
uitbreiding voor evenementenadvisering. 
Extra uitdagingen hierbij waren extreem weer (hitte) 
en het nieuwe fenomeen van het vermeende ‘needle 
spiking’.  Hiernaast vroeg de implementatie van de 
nieuwe veldnorm voor evenementenadvisering tijd 
en aandacht. Zowel in een andere werkwijze voor de 
GHOR als in het overdragen van kennis tussen alle 
betrokken partijen. 

EVENEMENTENADVISERING

Door intensivering van de 
samenwerking GGD-GHOR 
(crisisorganisatie) is er vanaf 
augustus 1 pool van dienstdoende 
DPG-en voor twee veiligheidsregio’s.

SLEUTELFUNCTIONARISSEN 

In beide veiligheidsregio’s werd gestart 
met de herziening van een aantal 
multidisciplinaire meerjarenplannen:
het Regionaal Risicoprofiel (RRP), het
Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan
(RCP). De GHOR adviseerde hierbij op het 
gebied van gezondheidszorg en
geneeskundige hulpverlening. Daarnaast
is een traject opgestart samen met
aangrenzende veiligheidsregio’s en
zorgpartners in de regio om de impact van
de afsluiting van de Haringvlietbrug (2023)
inzichtelijk te maken.

ADVISERING BIJ PLANVORMING

Eind november organiseerden de drie 
GHOR-bureaus in Brabant gezamenlijk een 
netwerkbijeenkomst met als thema “crisis van 
de toekomst”. Het was voor het eerst sinds 
de COVID-19 crisis dat we weer in een grote 
bijeenkomst fysiek bij elkaar konden zijn.  Het 
was waardevol om op deze manier met elkaar 
de verdieping te zoeken. 

OPTIMALISATIE NETWERK 

TOTAAL 1580 
WAARVAN

109 MKO 

14 GRIP 1

1 GRIP 2

AANTAL INZETTEN

De basis van datagedreven werken werd 
gelegd, resulterend in de ontwikkeling 
van dashboards en rapportages voor 
ketenpartners en de eigen organisatie. 
Data wordt steeds belangrijker voor onze 
advisering. Op innovatief vlak zijn we onder 
meer bezig met het inzetten van RPA’s 
(Robotic Process Automation), repeterende 
handelingen kunnen we eenvoudig laten 
automatiseren.

DATAGEDREVEN WERKEN

De GHOR crisisfunctionarissen versterkten hun vakbekwaamheid door 
intensief samen te trainen met GGD crisisfunctionarissen en te oefenen met 
collega’s van de Veiligheidsregio’s. We oefenden ook samen met partners 
uit de acute zorg binnen hun crisisteams. Online trainingen vulden het 
programma van trainen en oefenen op locatie aan. Daarmee heeft blended 
learning een blijvende plaats gekregen in het programma vakbekwaamheid. .

VAKBEKWAAMHEID IN BEWEGING


