
GHOR BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD IN 2020

Met name voor de eerste teststraat in de regio 
waren we de operationele schakel tussen partijen: 
GGD had duidelijke procesinhoudelijke eisen en 
wensen & de VR die garant moet staan voor een 
veilige opzet rond de locatie. Beiden voelde de 
grote capaciteitsvraagstukken die aan de orde 
waren en het vergrootglas van de media en 
daarmee de samenleving.

ONZE ROL BIJ DE OPZET TESTSTRATEN

Initiëren en realiseren van het actiecentrum 
overplaatsingen VVT, waarmee Brabantbreed 
samengewerkt wordt om COVID-19 patiënten 
op te nemen in extra zorgcapaciteit buiten 
de ziekenhuizen. Doel van het actiecentrum 
en inzet van deze beddencapaciteit is het 
ontlasten van de ziekenhuizen door de 
uitstroom te bevorderen en de instroom van 
COVID patiënten te beperken.

ONZE ROL BIJ HET ACTIECENTRUM

Initieren van de start van het netwerkoverleg 
voor langdurende zorgpartners. Diverse 
partijen (VV&T, gehandicaptenzorg, GGZ, 
huisartsen, GGD, gemeenten/ openbaar 
bestuur) werden samengebracht en 
dwarsverbanden gelegd. Vanuit GGD/GHOR 
is het RONAZ ondersteund in ontwikkeling 
van beleid, leggen van dwarsverbanden, 
prognose- en capaciteitsmodel, etc. 

OPZET RONAZ

In 2020 volgden de GHOR en VR 
een gezamenlijk opleidingstraject 
‘omgevingsadviseur’. Daarnaast heeft de 
GHOR een aantal gemeenten meegenomen 
in wat wij, als ketenpartner in het 
adviestraject, voor hen kunnen betekenen.
Ook is de samenwerking met andere 
ketenpartners rondom de omgevingswet, 
zoals de Omgevingsdienst en GGD, versterkt.

VOORBEREIDING OMGEVINGSWET
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AANTAL & HOOGTE 
GRIP’S IN 2020

Om inzicht te krijgen en geven hoe het virus zich 
verspreidt, heeft de GHOR het initiatief genomen 
om samen met al onze partners in de zorgketen als 
1e in Nederland diverse dashboards te ontwikkelen. 
Daarnaast heeft de GHOR voor het RONAZ een 
platform gebouwd waar zorgpartners informatie met 
elkaar kunnen delen. We hebben een tool gebouwd, 
waarmee we de aantallen besmettingen in de 
instellingen in beeld te brengen en waar knelpunten 
in de zorg ontstaan binnen de VVT sector. Uniek in 
Nederland is dat wij voor de extra zorgcapaciteit 
buiten de ziekenhuizen een prognosemodel ontwikkeld. 
Hiermee kunnen we de bedbezetting monitoren en 
tijdig extra beddencapaciteit beschikbaar maken of 
weer afschalen.

MONITORING & PROGNOSE COVID

De vraagstukken waar we een belangrijke 
verbindende rol in spelen zijn geografische 
spreiding, de afstemming tussen GGD 
vaccinatieteams Brabant-breed (en dus 
bereik van alle inwoners), de uitwerking 
van de landelijke vaccinatiestrategie en de 
desbetreffende doelgroepen. Hiervoor zijn 
naast geschikte toegankelijke locaties ook 
goede afspraken en samenwerking met 
andere partijen zoals huisartsen.

ONZE ROL VOOR- 
BEREIDING VACCINATIES

2020 was een bijzonder jaar. We hebben ons ingezet om de 
richtlijnen die landelijk werden geschetst regionaal toe te 
passen. Veel vragen van gemeenten beantwoordden we in een 
Brabantbreed evenementenspreekuur (mede opgezet door de 
VR’s). Daarnaast werkten we aan meer integrale advisering 
waarbij ook de afdeling infectieziektenbestrijding van de GGD is 
betrokken. In de zomermaanden hebben we samen met de GGD 
adviezen gegeven aan diverse recreatieparken (De Efteling en 
Beekse Bergen) en voetbalclubs (NAC, Willem II, TopOss en FC 
Den Bosch) om deze verantwoord en veilig open te stellen.

AANGEPASTE EVENEMENTENADVISERING


