GHOR Haaglanden

Gemeenschappelijke Meldkamer

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert
de inzet van geneeskundige hulpdiensten bij incidenten in de regio. Daarbij

Vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer coördineren

werkt de GHOR samen met ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen,

we de hulpverlening van brandweer en ambulance. De

GGD, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. De

meldingen komen binnen via het alarmnummer 112,

GHOR geeft ook geneeskundig- en gezondheidskundig advies aan gemeenten

maar ook via de niet-spoedeisende telefoonnummers

over evenementen en grote bouwprojecten.

van de brandweer of via huisartsen, ziekenhuizen,
verloskundigen en psychiaters als het om geneeskundige
hulpverlening gaat.

Aantal
inzetten
OvD-G

393

126

Meldkamer Brandweer

Meldingen*

19.902

Intake spoed (112)

30.114

Backoffice

15.713

Intake geen spoed

*Het aantal meldingen betreft de regio Haaglanden en Hollands Midden.

Aantal geneeskundige- en
gezondheidskundige adviezen aan gemeenten

Geneeskundige Meldkamer

Meldingen
De blik op de toekomst
Het afgelopen jaar is de tijd van de GHOR nog voor
een deel in beslag genomen door COVID-19. Samen
met de veiligheidspartners bereidden we ons voor op
(zwarte) scenario’s en onderwerpen als ‘veiligheid in
de zorg’. Maar 2021 was ook het jaar waarop er twee
belangrijke documenten werden vastgesteld door ons

60.441

Intake spoed (112)

16.355

Zorgambulance

73.934

Overig

Algemeen Bestuur: het Meerjaren Beleidsplan GHOR
en het Zorgrisico profiel. Beide documenten werpen
met de kennis van nu een blik op de toekomst.
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Jaaroverzicht

2021

Het jaar 2021 in beeld

De cijfers en hoogtepunten van de VRH in het jaar 2021

Brandweer Haaglanden
incidenten met gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals stormschade,

met onze veiligheidspartners bieden we 24 uur per dag en zeven dagen in de week zorg en

wateroverlast en liftopsluitingen.

veiligheid aan de inwoners en bezoekers van de regio Haaglanden.

Uitrukken brandweer 13.276
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Overige dienstverlening

3

3.657

Ongeval

Incident met gevaarlijke stoffen

219

van onze organisatie. Scan de QR-code.

en redt mensen en dieren. Daarnaast bieden we hulp bij verkeers- en waterongevallen,

de opgeschaalde geneeskundige zorg en de 112-meldkamer van de brandweer en ambulance. Samen

20

de VRH. In deze video zien we incidenten en ontwikkelingen

Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid middels voorlichting

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) regelt voor negen gemeenten de dagelijkse brandweerzorg,

Medewerkers

Bekijk de video om een indruk te krijgen van het jaar 2021 van

Middelbrand
Grote Brand
Zeer Grote Brand

15

Middel Hulpverlening
Middel Waterongeval

22

Groot Waterongeval

5.627

Risicobeheersing

medewerkers

Westland

318

vrijwilligers

Midden-Delfland

Totaal aantal
incidenten
met GRIP

4

Risico’s met de
hoogste prioriteit
Verstoring openbare orde
Gevolgen extreem weer
Verstoring energievoorziening / ICT
Bedreiging volksgezondheid
Terrorisme

Zeer grote brand (GRIP1)
Wouwermanstraat
In mei 2021 vond er een zeer grote brand
plaats in de Haagse Schilderswijk. Vanuit
de hele regio zijn brandweereenheden
ingezet. Er is een documentaire gemaakt
over deze brand. Scan de QR-code om
deze te bekijken.

2.870
Totaal aantal adviezen
brandveiligheid (vergunningen
voor evenementen en gebruik
gebouwen)

1.908
Totaal aantal keren toezicht
op brandveiligheid
(handhavingsverzoek en
controles gebouwen en
evenementen)

134
Totaal aantal adviezen
over risicomanagement
(ruimtelijke ordening, milieu,
vuurwerkontbranding)

