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Inleiding 

Gedurende de COVID crisis heeft de GHOR een belangrijke rol gespeeld. Wat de GHOR 

precies heeft gedaan, is echter in menige evaluatie onderbelicht gebleven. De komende 

periode zal het Kabinet zich buigen over de resultaten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio, 

waarbij in de evaluatie de (publieke) waarde van de GHOR ter discussie staat. Juist daarom 

wil ik u middels bijgaande tijdlijn graag informeren over de rol van de GHOR op het snijvlak 

tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur. 

 

COVID tijdlijn 

Op de tijdlijn ziet u aan de boven- en onderzijde van de bovenste balk de activiteiten van de 

GHOR Haaglanden. De onderste balk beschrijft hetgeen er in de regio en landelijk is gebeurd. 

Bij de digitale versie is het mogelijk om op een groot aantal ‘pinpoints’ (bolletjes met stip in 

het midden) nadere informatie te lezen. Aan de hand van de vier rollen van de GHOR noem 

ik graag een aantal voorbeelden van activiteiten: 

 

Adviseren/informeren 

o Het wekelijks samenstellen van het RBT memo van de DPG met daarin onderwerpen 

als testen, bron en contactonderzoek, continuïteit van zorg in de regio etc.; 

o Het adviseren van gemeenten bij het huisvesten van dak- en thuislozen; 

o Samen met zorgpartners samenstellen van scenario’s fase 3 (ook wel ‘fase zwart’ 

genoemd). 

 

Verbinden 

o Samen met zorg- en private partners voorbereiden van zorghotels; 

o Zorgpartners in contact brengen met veiligheidspartners (politie) t.b.v. de veiligheid 

in instellingen en vaccinatielocaties, dit leidde o.a. tot de checklist sociale veiligheid 

die ook landelijk is gebruikt. 

 

Aanbieden van structuur 

o Het ondersteunen van CCT’s (COVID Crisis Teams) voor de verschillende sectoren in 

de zorg, voor de sector verpleeg- en verzorgingshuizen ook het initiëren hiervan; 
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o Zorgdragen dat binnen de zorg de verschillende sectoren met elkaar in verbinding 

kwamen te staan, bijvoorbeeld door het samen met het ROAZ-bureau initiëren van 

een “CCT Keten”. 

 

Informatieknooppunt 

o Het ontwikkelen van een zorgdashboard t.b.v. continuïteit van zorg in de 

verschillende sectoren van de zorg; 

o Het verzorgen van de uitvraag zorginstellingen niet acute zorg ten behoeve van 

(landelijke) beeldvorming. 

 

De GHOR in publiek belang 

De GHOR opereert op het snijvlak tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur, en in de 

bovenstaande rollen ziet u dit terugkomen bij o.a. de structurele informatievoorziening van 

het RBT, de rol van de DPG in het RBT, en de verbinding tussen de politie en zorginstellingen 

als het gaat over veiligheid in de instelling zelf.  

Juist de GHOR-rol van de DPG aan tafel bij de zorginstellingen zorgt ervoor dat ook in tijden 

van crisis het publieke belang vertegenwoordigd is. De coördinatie en regie op instellingen 

die tijdens de crisis ‘care-zorg’ leveren, werd niet door de zorgketen zelf georganiseerd, en is 

uiteindelijk door de DPG ondersteund door de GHOR verzorgd. Het logistiek organiseren en 

verdelen van PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) als ook later in de crisis het 

monitoren van het dreigend tekort van zuurstofapparatuur bij patiënten thuis, heeft de 

GHOR namens de DPG op aanwijzing van de minister van VWS ook vanwege het publieke 

belang uitgevoerd, hoewel deze taken regulier niet tot de verantwoordelijkheden van de 

GHOR behoren. 

 

Om die rol te versterken, heeft GHOR Haaglanden in haar meerjarenbeleidsplan, door u in 

2021 vastgesteld, als twee belangrijke thema’s het uitbreiden van de netwerken en het 

verder ontwikkelen van de rol als informatieknooppunt benoemd. Ook voor toekomstige 

crises, net als in de COVID-pandemie, zijn dit belangrijke thema’s om de rol van de GHOR 

goed te kunnen uitvoeren. 


