
GHOR BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD IN 2021

Op verschillende manieren leverden we een bijdrage 
aan de multicrisisorganisatie Corona en er waren andere 
incidenten waarbij we zijn ingezet. Voorbeelden zijn 
de AVI brand en de rellen in Den Bosch, ICT-storing in 
een ziekenhuis; een waterleidingbreuk midden in de 
nacht in Breda, een legionella uitbraak en Red Alert 
Drugs. Ook werkten we samen met onze buurregio’s. 
Bij de watersnoodramp in Limburg waren we actief in 
de crisisorganisatie en we bereidden ons met andere 
regio’s zowel operationeel- als bestuurlijk voor op de 
jaarwisseling en de eventuele instroom van vluchtelingen. 

INZET BIJ INCIDENTEN EN CRISIS 

Net als in 2020 was het ook dit jaar de vraag 
of en onder welke voorwaarden evenementen 
door konden gaan. Dat vroeg om flexibele inzet 
en schakelen met evenementenorganisaties en 
gemeenten. Bij evenementen die wel plaatsvonden, 
onder specifieke voorwaarden, gaven we advies tbv 
de vergunning. Achter de schermen verzetten we 
veel werk in bijvoorbeeld een aangepast advies met 
covid-maatregelen en meer landelijke uniformiteit 
in de GGD/GHOR-advisering. 

EVENEMENTENADVISERING 

8 GRIP 1

3 GRIP 2

1381 GRIP 0 
(INZETTEN OVD-G)

AANTAL & HOOGTE 
GRIP’S IN 2021

Speciaal voor organisatiebeheerders van 
zorginstellingen stelden we de GHOR4All toolkit samen. 
Deze toolkit heeft als doel de instellingen te informeren 
en te instrueren over het gebruik van het vernieuwde 
registratiesysteem. Als ondersteuning organiseerden we 
bij publicatie van deze toolkit een webinar, waarbij ruim 
70 deelnemers aansloten. Daarnaast is de toolkit door 
een aantal partijen in het land overgenomen.

REGISTRATIESYSTEEM GHOR4ALL

De GHOR-adviesthema’s over de 
Omgevingswet werden landelijk bepaald 
en uitgewerkt. Dit zijn de thema’s 
zorgcontinuïteit (toegankelijkheid van zorg), 
zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. 
In onze regio trokken we bij het inrichten 
van het adviesproces samen op met de 
adviserende ketenpartners, waaronder de 
GGD en GHOR. Bij gemeenten pleitten we 
gezamenlijk voor regionale afspraken.

OMGEVINGSWET

De GGD-en openden 
meerdere vaccinatielocaties. 
Tijdens dit proces waren 
we de verbindende schakel 
tussen GGD, Veiligheidsregio, 
gemeente, lokale politie en 
SGBO bij afstemming over de te 
nemen veiligheidsmaatregelen 
op- en rondom deze locaties. 

VACCINATIELOCATIES
De zorgsector bereidde zich lokaal, regionaal en 
landelijk voor op een scenario waarin niet meer alle zorg 
geleverd kan worden met de kwaliteit die onder normale 
omstandigheden vereist wordt. In de Brabantse ROAZ-regio 
maakten zorginstellingen voor de acute zorg en langdurende 
zorg samen afspraken over de zorgverlening en legden deze 
vast in het regionaal plan fase 3, crisiszorg. De GHOR leverde 
een inhoudelijke bijdrage aan het plan en gaf duiding aan 
de raakvlakken van crisiszorg met Veiligheidsregio’s en 
openbaar bestuur. De DPG-en boden het regioplan fase 3 
aan de voorzitters Veiligheidsregio’s aan. 

FASE 3 PLANVORMING ZORGSECTOR

We ondersteunden het RONAZ Brabant met advies, 
monitoring, capaciteitsmanagement en planvorming. Het 
prognosemodel ontwikkelden we door en daarmee leverden 
we ook voor andere regio’s en landelijk een bijdrage. Vanuit 
het Actiecentrum VVT ondersteunden we de implementatie 
van de applicatie Verwijshulp. Hiermee kregen huisartsen 
en ziekenhuizen centraal inzicht (op 1 plek) in het aantal 
beschikbare Covid-19 cohortenbedden in de regio’s. 

SAMENWERKING & ONDERSTEUNING 
PLANVORMING RONAZ

Vanuit strategisch advies hadden we een actieve rol binnen de CPO (nu 
Stichting Coördinatie Covid-19 Bestrijding). Dit betreft onder andere 
de coördinatie op de gehele landelijke ketenzorg door monitoring, 
prognosticeren en adviseren tot interventies bij tijdig op- en afschalen 
van de COVID zorg.  De stichting is opgericht om de taken die door 
de programma organisatie tijdens de coronacrisis zijn opgestart en 
ervaringen die zijn opgedaan, te verduurzamen.

LANDELIJKE CORONA PROGRAMMA ORGANISATIE (CPO)CORONA INZET

OVD-G   2 

HIN-GZ   3 

ACGZ   2 

DPG VAN DIENST 3 

TOTAAL  10

OPGELEID IN 2021

SLAGINGSPERCENTAGE 100%

Om snel te kunnen anticiperen op zaken 
die bij onze partners (gaan) spelen en 
te ondersteunen bij crisisbeheersing, 
brachten we ons netwerk opnieuw in beeld. 
In de voorbereiding op andere mogelijke 
(langdurende) crisisvormen, gebruiken we 
ons netwerk en de dynamiek en korte lijnen in 
informatie delen zoals we die kennen uit de 
coronacrisis.

OPTIMALISATIE NETWERK 

Alle GHOR trainingen en activiteiten zijn doorgegaan. Waar 
het kon fysiek en waar COVID maatregelen het niet toelieten 
online. Met flexibiliteit en creatieve oplossingen konden we de 
activiteiten realiseren. GHOR-crisisfunctionarissen versterkten 
zich in hun rol en bekwaamden zich in de beheersing van crises, 
anders dan COVID. 

ROBUUST VAKBEKWAAMHEIDSPROGRAMMA

16 TRAININGEN & OEFENINGEN

48 CRISISFUNCTIONARISSEN NAMEN 258 X DEEL 

GEMIDDELD IS DIT 5 X PER CRISISFUNCTIONARIS


