
 

 

Als zorginstelling bent u verantwoordelijk voor de zorg aan uw cliënten. Ook tijdens rampen 
en crisis, zodat u de zorg altijd kunt continueren. Dat betekent dat u naast het hebben van een 
crisisplan en – organisatie, u zich voorbereidt op uitdagingen op het gebied van personeel, 
nutsvoorzieningen, vervoer, opvang, etc. De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de 
Regio) draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij 
rampen en crisis. We maken hierover afspraken met zorginstellingen in ons verzorgingsgebied, 
waaronder die van u.  
  

Wanneer belt u met ons?  

De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) van de GHOR is het eerste (telefonische) 
aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten en andere acute knelpunten waarbij de continuïteit van 

zorg in het geding is. De ACGZ stemt waar nodig de hulpverlening over de effecten af met de 
multidisciplinaire partners. Daarnaast is een ACGZ om te sparren over de aanpak van een crisis, de te 
verwachten effecten en/of te nemen maatregelen en te informeren partijen. 
 

Hoe neemt u contact op met ons?  

Dat kan 24/7 en loopt via de meldkamer ambulancezorg behorend bij uw veiligheidsregio. Kijk op de  
kaart (blz. 2) in welke veiligheidsregio uw zorglocatie zich bevindt.  
 

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT:  

U belt met meldkamer Zeeland/West-Brabant via (088) 06 17000; 
U vraagt naar de ACGZ  van regio Midden-en West-Brabant; 
U wordt door een centralist in contact gebracht met de dienstdoende ACGZ. 
 

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD:  

U belt met meldkamer Oost-Brabant via (088) 06 18002; 
U vraagt naar de ACGZ van regio Brabant-Noord; 
U wordt door een centralist in contact gebracht met de dienstdoende ACGZ. 
 
Deze nummers zijn alleen bedoeld voor crisisfunctionarissen van zorginstellingen! 
Vanzelfsprekend belt u 112 uitsluitend- bij (levensbedreigende) spoedmeldingen.  

 
 

 

SPECIAAL VOOR ZORGINSTELLINGEN:  

DE GHOR IS BEREIKBAAR VOOR U! 

     



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Overige vragen  
Voor reguliere of niet spoedeisende onderwerpen en intercollegiaal overleg kunt u contact opnemen 
met onze relatiemanagers voor niet-acute zorgpartners (zie  www.ghorbrabantmwn.nl)  
of stuur een mail naar info@ghorbrabantmwn.nl.  
  

GRIP-opschaling  
Wanneer hulpdiensten (politie, ambulance of brandweer) worden ingeschakeld bij een incident 
bij een zorginstelling, kan GRIP 1 worden afgekondigd. In dat geval coördineert het CoPI 
(Commando Plaats Incident) de incidentbestrijding. De Officier van Dienst Geneeskundig  (OvDG) 
sluit aan in het CoPI namens de GHOR. De OvDG zal dan contact met u opnemen, maar ook u kunt  
bij hem terecht met vragen. Vanuit de zorginstelling kan een medewerker worden afgevaardigd  
om als liaison bij het CoPI aan te sluiten.   
  
Het is ook mogelijk dat we contact opnemen aan de hand van uw bereikbaarheidsgegevens 
in  GHOR4All. Bijvoorbeeld wanneer uw zorginstelling mogelijk effecten ondervindt van een ramp 
en crisis (bijvoorbeeld een rookwolk) of bij GRIP 2 of hoger. Wilt u meer weten over GRIP opschaling? 
Lees dan deze kennispublicatie.  

http://www.ghorbrabantmwn.nl/
mailto:info@ghorbrabantmwn.nl
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20170523-IFV-KP-GRIP.pdf

