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Onderwerp Zorgrisicoprofiel GHOR Haaglanden 

Doel Besluitvorming 

Aanleiding In het AB-VRH van 13 oktober 2020 zijn de hoofdlijnen van het 
zorgrisicoprofiel (ZRP) gepresenteerd. In deze vergadering heeft het 
algemeen bestuur hiervoor steun uitgesproken. Bijgaand zorgrisicoprofiel is 
een uitwerking van deze eerdere presentatie.  
Het ZRP vergt vaststelling door het AB-VRH omdat dit bestuur een 
verantwoordelijkheid heeft in de voorbereiding van zorginstellingen op 

crisisomstandigheden (WPG/WVR). Het ZRP brengt verdieping hierin aan. 

Samenvatting Eerste Zorgrisicoprofiel 
GHOR Haaglanden heeft samen met haar zorgketenpartners in de regio 
gewerkt aan een eerste Zorgrisicoprofiel. Aanleiding was de confrontatie 
met incidenten in Europa waarbij een groot aantal slachtoffers viel, 
waardoor het bestuurlijk Platform GHOR Haaglanden voor zorginstellingen 
en het bestuurlijk ROAZ West Nederland hun medewerking aan de 

ontwikkeling van het zorgrisicoprofiel Haaglanden toezegden. Na 
accordering van het eindrapport door het Bestuurlijk Platform 
Zorginstellingen en GHOR Haaglanden in november 2019, is het rapport na 

de eerste golf van de COVID-19 crisis, samen met de zorgketenpartners, 
aangevuld met recente ervaringen en bevindingen van de eerste golf. 
 

Relatie met Regionaal Risicoprofiel 
Het Zorgrisicoprofiel is een op zichzelf staand product en complementair 
aan het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Haaglanden. In het 
Zorgrisicoprofiel worden de crisistypen weergegeven die het meest 
relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg. De knelpunten 
in de zorgketen die de continuïteit van zorg begrenzen en/of onder druk 
zetten worden hiermee inzichtelijk.  

 
Meerwaarde 
Omdat het niet functioneren van de zorgketen kan leiden tot (onnodige) 
gezondheidsschade en/of levensbedreigende situaties, is het 
Zorgrisicoprofiel, onder regie van de GHOR, opgesteld voor en door de 
zorgketenpartners in Haaglanden, te weten ziekenhuizen, 
huisartsenposten, GGD, RAV en de Geneeskundige Meldkamer. De 

zorgpartners en de GHOR streven naar een structurele samenwerking, op 
basis van gezamenlijk gestelde prioriteiten, die het ad-hoc karakter van de 
samenwerking bij actuele rampen en crises overstijgt. Het Zorgrisicoprofiel 
richt zich dan ook op het functioneren van de gehele zorgketen binnen het 
systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarbij verstevigen de 
gesprekken de samenwerking bij de voorbereiding op opgeschaalde zorg 

en dragen ze bij aan een gezamenlijke focus in de geneeskundige keten. 
Het Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en de geneeskundige 
zorgpartners worden met het Zorgrisicoprofiel ondersteund in de 
besluitvorming om disbalansen in vraag en aanbod van zorg bij 
rampenbestrijding en crisisbeheersing op te lossen dan wel te accepteren. 
 



2 
 

Implementatietraject 

Nu het Zorgrisicoprofiel is afgerond, zal op korte termijn worden gestart 
met een regionaal implementatietraject. Dit traject bestaat uit o.a. een 
(online) afsluitende bijeenkomst met de betrokken zorginstellingen, het 

aansluiten van de uitkomsten op de GHOR processen voor een gerichte 
benadering, het houden van presentaties in verschillende gremia (binnen 
Veiligheidsregio Haaglanden, maar ook in het ROAZ) en het onderbrengen 
en inrichten van het vervolgtraject om opvolging te geven aan de 
uitkomsten en aanbevelingen. Tot slot zal gekeken worden naar uitbreiding 
van betrokken zorgpartners t.b.v. het opstellen van het Zorgrisicoprofiel, 
bijvoorbeeld uitbreiding met de VVT instellingen voor scenario’s op o.a. 

infectieziektebestrijding.  
 
Dit najaar zal tevens gestart worden met een landelijk 
implementatietraject. Haaglanden is de eerste regio met een dergelijk 
Zorgrisicoprofiel, waarvoor inmiddels ook andere regio’s interesse hebben 
getoond. De methodiek en werkwijze zal door middel van een webinar en 
speciaal opgestelde handleidingen met andere GHOR regio’s gedeeld 

worden, om uiteindelijk tot een landelijk (vergelijkbaar) Zorgrisicoprofiel te 
komen. 

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd dit risicoprofiel vast te stellen.  

Financiële consequenties - 

Personele consequenties - 

Overige consequenties - 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

- 

Communicatie - 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
Directie overleg VRH 
 
DB-VRH 

Wanneer? 
 
16 juni 2021 
 
30 juni 2021 

Uitkomst?  
 
Akkoord 
 
Doorgeleiding naar AB 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
AB 

Wanneer? 
 
14-07-2021 

Doel 
 
Besluitvorming 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 
Ter kennisname 

Wanneer? 
Na behandeling AB. 
 

Fatale datum N.v.t. 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 
☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 

vergadering  

Typ tekst 

 

 

 


