
Het jaar 2022 in beeld
Bekijk de video om een indruk te krijgen van

het jaar 2022 van de VRH. In deze video zien

we incidenten en ontwikkelingen van onze

organisatie. Scan de QR-code

Medewerkers

Cijfers en hoogtepunten
VRH in 2022
De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) regelt voor negen gemeenten 

de dagelijkse brandweerzorg, de opgeschaalde geneeskundige 

zorg en de 112-meldkamer van de brandweer en ambulance. 

Samen met onze veiligheidspartners bieden we 24 uur per 

dag en zeven dagen in de week zorg en veiligheid aan de 

inwoners en bezoekers van de regio Haaglanden. 

Risico’s met de  
hoogste prioriteit

Verstoring openbare orde

Gevolgen extreem weer

Verstoring energievoorziening

Bedreiging volksgezondheid

Terrorisme

Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid middels voorlichting en redt 

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

met gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals stormschade, wateroverlast en 

liftopsluitingen. Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak van 

Brandweer Haaglanden. De afdeling risicobeheersing beoordeelt risico’s (in de omgeving) 

en kijkt hoe brandincidenten te voorkomen of te beperken, de zelfredzaamheid te 

versterken en het brandweeroptreden zo goed en veilig mogelijk te doen.

Brandweer Haaglanden De rol van de VRH bij 
evenementen

De Veiligheidsregio Haaglanden werkt multidisciplinair 

samen met haar partners, zoals gemeente en politie, 

aan de aanpak van evenementen en demonstraties die 

aanvullende voorbereiding vragen. Vanuit de brandweer 

wordt een risicogericht advies gemaakt met focus op 

brand- en vluchtveiligheid, bereikbaarheid, zelfredzaamheid 

en operationele maatregelen. De GHOR buigt zich over 

risico’s en gevaren op het gebied van gezondheids- en 

geneeskundige aspecten en geeft daarbij ook advies over 

de bereikbaarheid van ambulance en medische posten. 

In 2022 is door de VRH voor 156 evenementen een advies 

uitgebracht.
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Adviezen t.a.v. het 
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omgevingsveiligheid 

Adviezen over het 
veilig inrichten van de 
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van gevaarlijke stoffen, 

vuurwerkontbrandingen, 
infrastructuur (bluswater/

bereikbaarheid), 
energietransities en 

omgevingsvisies

Activiteiten  
brandveilig leven

Activiteiten in het kader 
van bewustwording over 

brandveiligheid waaronder 
schoolbezoeken, open 

dagen en voorlichten voor 
VvE’s. buurthuizen en 

woningcorporaties

Adviezen 
gebruiksveiligheid
Toezicht houden en 
adviseren over het 

brandveilig bouwen, 
het gebruiken van 

bouwwerken en voor- en 
tijdens evenementen 

(tijdens de bouw en bij 
gebruik)

2.519 3.101 205

125

164

Middelbrand

Grote BrandMiddel 
Waterongeval

Zeer Grote 
Brand

Middel 
Hulpverlening

Opgeschaalde
incidenten

171
11 15



De GHOR in 2022
Het afgelopen jaar hebben de activiteiten 

van de GHOR onder andere in het teken 

gestaan van de zorg rondom opvang van 

ontheemden uit Oekraïne en de zorgvraag 

voor de noodopvang van asielzoekers in onze 

regio. Samen met zorgpartners en gemeenten 

hebben we het ZorgCoördinatieCentrum (ZCC), 

georganiseerd. Het ZCC heeft de ontheemden, 

derdelanders en asielzoekers zonder status 

onder haar beheer. Daar heeft de GHOR in 

samenspraak met de gemeentes een alternatief 

voor toegang tot de zorg mogelijk gemaakt, 

onder verantwoording van het COA.

Daarnaast heeft het Zorg risicoprofiel, dat in 

2021 is afgerond in Haaglanden, in 2022 een 

landelijke uitrol gekregen met een pilot in 7 

andere veiligheidsregio’s.

Jaaroverzicht
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Aantal geneeskundige- en  
gezondheidskundige adviezen 
aan gemeenten

Gemeenschappelijke 
Meldkamer

GHOR  
Haaglanden

Meldingen*

22.109  Intake spoed (112)

33.965 Backoffice

17.810 Intake geen spoed

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

waarvan 4.907 via 0900-0904

Meldkamer Brandweer

Geneeskundige Meldkamer

Meldingen

71.173  Intake spoed (112)

14.576 Zorgambulance

74.148 Overig

Aantal 
inzetten 

OvD-G

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 

in de Regio (GHOR) coördineert de inzet van 

geneeskundige hulpdiensten bij incidenten in 

de regio. Daarbij werkt de GHOR samen met 

ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, 

GGD, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en 

verzorgingshuizen. De GHOR geeft ook geneeskundig- 

en gezondheidskundig advies aan gemeenten over 

evenementen en grote bouwprojecten. 

Vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer coördineren we de 

hulpverlening van brandweer en ambulance. De meldingen 

komen binnen via het alarmnummer 112, maar ook via de 

niet-spoedeisende telefoonnummers van de brandweer of via 

huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen en psychiaters als het om 

geneeskundige hulpverlening gaat.

OvD-G
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