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Inleiding en leeswijzer
Voor de GGD betekent een ramp of crisis dat het leven en de gezondheid van veel bewoners
van de regio Haaglanden bedreigd of geschaad wordt. Ingeval van rampen en crises heeft
de GGD als zorginstelling een specifieke, wettelijke taak.
De diversiteit in rampen en crises is groot en kan variëren van een uitbraak van
infectieziekten zoals Influenza A H1N1 of Q-koorts, een milieuramp zoals een brand met
gevaarlijke stoffen of het ontstaan van maatschappelijke onrust naar aanleiding van
bijvoorbeeld gezinsdrama’s of zedenzaken. De GGD kan op verzoek van bijvoorbeeld
gemeenten of de GHOR adviseren of gezondheidsonderzoek doen.
De duur van een crisis kan variëren van een korte periode tot een langdurige ontwrichting.
Een crisis kan geleidelijk ontstaan of acuut opkomen (flitsramp). Tot slot kan de ramp of
crisis zich voordoen op lokaal niveau, in de regio of in heel Nederland.
De taak van de GGD bij rampen en crises heeft consequenties voor het reguliere, primaire
proces van de GGD en voor de samenwerking met andere organisaties in de
hulpverlenersketen. In dit GGD Rampenopvangplan (verder te noemen GROP) staat
beschreven hoe de GGD Haaglanden zich voorbereidt op en omgaat met dergelijke situaties.

Leeswijzer
Het GROP valt in vier delen uiteen:
1. Een inleidende tekst over de wettelijke, organisatorische en procedurele context van
het GROP alsmede de organisatorische inbedding van het GROP.
2. Het crisisproces, beschreven in acht stappen, geeft een beeld van de melding tot en
met de nazorg. Bij iedere stap is een kader toegevoegd dat de operationele aspecten
omvat. Daarnaast zijn de crisisorganisatie en haar werkwijze beschreven.
3. De afzonderlijke zeven processen binnen de GGD Haaglanden.
4. De bijlagen en formulieren
Het GROP is zo beknopt mogelijk gehouden en bevat daarom verwijzingen naar relevante
documenten.
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Wettelijk kader
De geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises wordt bepaald door eisen vanuit
meerdere wetten. Voor het GROP zijn drie wetten van belang: de wet publieke gezondheid,
de wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke Wet ambulancezorg (TWaz). Deze wetgeving hangt
nauw samen met elkaar en bepaalt de inzet van de GGD Haaglanden en haar
samenwerking met andere organisaties.
De wet Publieke Gezondheid (WPG) kent een aantal passages die de inzet van de GGD bij
rampen en crises bepaalt. Dit betreft gezondheidsonderzoek, adviseren met betrekking tot
gezondheidsrisico’s voor de bevolking, bevorderen van psychosociale hulpverlening,
geneeskundige hulpverlening en specifieke inzet rond de bestrijding van (dreiging van) een
epidemie.
De wet Veiligheidsregio’s (WVR) beschrijft de verantwoordelijkheden van zowel de
geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) als de geneeskundige keten
en de organisatie van de gemeenschappelijke meldkamer. Onder de WVR hangen het
Besluit Veiligheidsregio's (BVR) en het Besluit Personeel Veiligheidsregio's (BPV). Deze wet
wordt momenteel geëvalueerd.
Tot slot is de Tijdelijke wet Ambulancezorg (TWaz) van toepassing voor de meldkamer
ambulancezorg (MKA) van de VHR en voor de Spoedeisende Medische Hulpverlening
(SMH) door de RAV Haaglanden. De ambulancezorg van de GGD Haaglanden maakt
onderdeel uit de van de RAV Haaglanden.
Voor een verantwoorde beroepsuitoefening zijn nog drie andere wetten relevant: de Wet
toelating zorginstelling (WTZi), de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(Wet BIG) en de Kwaliteitswet zorginstellingen.
Genoemde wet- en regelgeving is te vinden op http://wetten.overheid.nl

Organisatorische omgeving
De GGD Haaglanden bestaat uit de gemeenschappelijke regeling (GR) die door negen
colleges1 is aangegaan en het openbare lichaam dat als formele rechtspersoon fungeert. De
uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden is onderdeel van de gemeente Den Haag en voert
de taken, zoals opgenomen in de GR GGD Haaglanden, uit voor de negen aangesloten
gemeenten.
De negen gemeenten besturen gezamenlijk de GR in de vorm van een Algemeen Bestuur en
een Dagelijks Bestuur en de gemeente Den Haag is daarnaast eigenaar van de
uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden.
De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WVR
en bestaat uit de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
(GHOR) en de meldkamer ambulancezorg (MKA).
De GHOR draagt, onder andere op basis van de Wet Veiligheidsregio's, zorg voor de inzet
en de coördinatie van het optreden van de geneeskundige diensten bij rampen en crises. De
GGD Haaglanden is één van die geneeskundige diensten.
Daarnaast adviseert de GHOR over maatregelen die genomen kunnen worden om risico's en
eventuele gevolgen ervan tot een minimum te beperken.
1

Het betreft de colleges van de gemeenten: Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, LeidschendamVoorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden Delfland.
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De regionaal geneeskundig commandant (RGC) is verantwoordelijk voor de aansturing van
de GHOR en de MKA en daarmee voor de organisatie van de geneeskundige hulpverlening.
De directeur van de GGD Haaglanden is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WPG.
Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en inzet van de GGD als zorginstelling bij
rampen en crises.
In GRIP situaties (zie procedurele omgeving) maakt de GGD als gezondheidsdienst
onderdeel uit van de opgeschaalde regionale crisisorganisatie. Dit staat beschreven in het
Regionaal Crisisplan Haaglanden.
In niet-GRIP situaties is de crisiscoördinator van de GGD (CC) verantwoordelijk voor het
onderhouden van contact met de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvDBZ) van de
Haaglanden gemeenten en met de contactpersoon van de GHOR.
Tot slot werkt de GGD Haaglanden in crisissituaties samen met verschillende partijen. Deze
zijn benoemd in de verschillende GGD-processen.

Procedurele omgeving
Voor het opschalen in crisissituaties is de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding
Procedure (GRIP) van belang. De opschalingsniveaus corresponderen met de te activeren
onderdelen van de crisisorganisatie, met uitzondering van de meldkamer. Een uitgebreid
GRIP schema vindt u in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming.
Voor achterliggende organisatorische en procedurele afspraken in het kader van
opgeschaalde GRIP situaties verwijzen wij naar het Regionaal Crisisplan Haaglanden.

Fase
GRIP 1
GRIP 2

Te activeren onderdeel
Commando Plaats Incident
Regionaal operationeel team

Reikwijdte incident
Plaats incident
Uitstraling naar en impact op de
omgeving (bron- en
effectgebied)

GRIP 3

Team bevolkingszorg
Gemeentelijk beleidsteam

GRIP 4
GRIP 5

Regionaal beleidsteam
Interregionaal beleidsteam

GRIP Rijk

Landelijk beleidsteam

Lokaal
Bedreiging van het welzijn van
(grote groepen van) de
bevolking / maatschappelijke
onrust
Bovenlokale rampen en crises
Bovenregionale rampen en
crises
Landelijke rampen en crises
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Over het GROP
Doel
Een ramp of crisis doet een (bovenmatig) beroep op de reguliere zorgprocessen van de
GGD. Om in zo’n situatie goed te kunnen handelen is voorbereiding essentieel.
Het GROP heeft tot doel om een efficiënte respons- en afstemmingsorganisatie binnen de
GGD te creëren tijdens een ramp of crisis zodat voor iedereen helder is hoe te handelen en
wat van hem of haar wordt verwacht.
Het plan beschrijft zowel de crisisorganisatie van de GGD als (de continuïteit van) het
crisisproces.
De crisisorganisatie betreft de samenstelling en plaats in de organisatie van het crisisteam;
de werkwijze, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het crisisteam en de
afspraken en samenwerking met partnerorganisaties van het crisisteam.
Het crisisproces betreft het proces vanaf de melding van een (dreigende) calamiteit tot en
met de nazorg. In dit proces vindt opschaling en afschaling van de belangrijke processen van
de openbare gezondheidszorg plaats, bijvoorbeeld de processen van psychosociale
hulpverlening en spoedeisende medische hulpverlening.
Afbakening
Het GROP geeft invulling aan de eigenstandige wettelijke taak van de GGD en beschrijft de
interne crisisorganisatie met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De GGD treedt met het GROP niet in de verantwoordelijkheid van andere partijen binnen de
hulpverlenersketen. In het GROP wordt waar nodig wel de relatie beschreven met andere
partijen in de hulpverlenersketen en met de gemeenten in de regio Haaglanden (m.n. op het
punt van de afstemming van de crisiscommunicatie en inzet in de nazorgfase). .
Implementatie en gerelateerde plannen
Om de organisatie voor te bereiden op het werken met het GROP is een aantal
implementatie werkzaamheden noodzakelijk.
1. Het inrichten van de crisisorganisatie: benoemen van één of meerdere
functionarissen op sleutelposities.
2. Het toewijzing van taken aan deze functionarissen.
3. Het opleiden van deze functionarissen op de eigen positie, de toegewezen taken en
de vaardigheden (zoals besluitvorming en crisismanagement) die hier bij horen.
4. Het trainen en oefenen van de crisisorganisatie en de processen uit het GROP.
5. Het faciliteren van de crisisorganisatie: ondersteunen op telefonie/ICT, facilitair en
personele zaken
Voor punt een, punt twee en punt vijf is het Plan van Aanpak Inzet personeel bij calamiteiten
relevant (bijlage 4). Welke taken tijdens een crisis uitgesteld kunnen worden is geregeld in
het Bedrijfscontinuïteitsplan.
Punt drie en punt vier worden beschreven in het Meerjarenbeleidsplan Opleiden, Trainen en
Oefenen (MOTOH) van de GGD. Dit plan moet worden afgestemd met de gelijknamige
plannen van de Veiligheidsregio Haaglanden, de regiogemeenten en de oefenjaarkalender
van de GHOR.
Het MOTO van de GGD wordt afgestemd in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en
jaarlijks uitgewerkt in een (activiteiten)plan OTO.
Beheer en borging
De eindverantwoordelijkheid voor het GROP ligt bij de directie van de GGD Haaglanden. De
coördinatie (beheer en borging) berust bij de GROP-coördinator van de afdeling Advies &
Coördinatie.
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Het GROP zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Input voor de actualisatie wordt geleverd vanuit:
1. Evaluatie van de inzet van de GGD tijdens calamiteiten.
2. Ervaringen en verbeterpunten die naar voren komen tijdens OTO.
3. Veranderingen in de reguliere en personele organisatie van de GGD.
4. Veranderingen in de contactgegevens van de benoemde functionarissen.
5. Veranderingen in de omgeving van de GGD.
6. Veranderingen in wet- en regelgeving.
7. Bevindingen, beschouwingen, conclusies en aanbevelingen voortvloeiend uit de
jaarlijkse zelfevaluatie, onderdeel van het landelijk kwaliteitskader crisisbeheersing
en OTO
8. Bevindingen, beschouwingen, conclusies en aanbevelingen voortvloeiend uit de
intercollegiale visitatie, onderdeel van het landelijk kwaliteitskader crisisbeheersing
en OTO
Daarnaast wordt het GROP geborgd door de betreffende processen te vatten in een
procedure in het kader van het HKZ kwaliteitssysteem van de GGD.
Personele inzet en opleiding
Voor de implementatie en het beheer van het GROP zijn structureel personele en financiële
middelen nodig. Personele middelen zijn geregeld in het Plan van aanpak Inzet personeel bij
calamiteiten en de functie-informatieformulieren van de reguliere organisatie. Een deel van
de kosten voor opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) wordt gedekt uit de ROAZgelden van het ministerie van VWS.
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De crisisorganisatie
Dit hoofdstuk beschrijft het doel, de samenstelling en plaats in de organisatie van het
crisisteam; de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van het crisisteam en de
afspraken en samenwerking met partnerorganisaties van het crisisteam.
De GGD Haaglanden kan zowel binnen de eigen verantwoordelijkheid (monodisciplinair)
opgeschaald optreden als grootschalig (multidisciplinair) optreden in de omliggende
organisatorische structuren van gemeenten en regio. In beide gevallen organiseert de GGD
zich in een crisisteam.
Doel
Het doel van het crisisteam is het realiseren van een gecoördineerde, efficiënte en effectieve
inzet van de GGD in geval van calamiteiten om de dreiging of schadelijke gevolgen weg te
nemen of te beperken en de continuïteit van de eigen organisatie te waarborgen.
Crisisorganisatie ten opzichte van de reguliere organisatie
Het crisisteam is geen apart onderdeel van de GGD, maar wordt ingesteld na het besluit tot
opschaling door de directeur GGD. De werkzaamheden van het crisisteam worden
afgebakend van de reguliere werkzaamheden. Medewerkers die worden ingezet in de
crisisorganisatie worden tijdelijk vrijgesteld van hun reguliere taken.
GGD processen
Afhankelijk van de betrokken GGD processen worden de procesleiders opgeroepen voor
deelname in het crisisteam. De GGD Haaglanden kent de onderstaande processen met
bijbehorende procesleiders. Alle processen staan in het GROP beschreven.
Primaire processen:
o Gezondheidsonderzoek Rampen (GOR)
o Infectieziektebestrijding (IZB)
o Medische Milieukunde (MMK)
o Psychosociale Hulpverlening (PSH)
o Proces Jeugd
o Ambulancedienst (SMH)
De processen GOR, IZB, MMK en PSH zijn wettelijke verantwoordelijkheden.
Secundaire processen
o Ondersteuning en Organisatie (OO: financiën, logistiek en personeel)
o Communicatie (CO: informatiemanagement en crisiscommunicatie)
Samenstelling crisisteam
De samenstelling van het crisisteam is afhankelijk van de aard van de calamiteit en de
omvang van de hulpvraag en is zodanig dat er adequaat gehandeld kan worden in
verschillende situaties. De samenstelling hangt af van het moment van de eerste
bijeenkomst, zie bijlage 2.
De uiteindelijke samenstelling wordt bepaald door de Directeur GGD Haaglanden en de CC
van de GGD Haaglanden.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Het crisisteam werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur GGD Haaglanden en
adviseert deze. De directeur heeft de algehele leiding en verantwoordelijkheid over de
crisisbestrijding en het grootschalig optreden van de GGD Haaglanden.
De taakkaarten van de afzonderlijke leden van het crisisteam zijn te vinden in bijlage 5 en
worden uitgevoerd aan de hand van vastgestelde protocollen en de procesbeschrijvingen.
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Directeur publieke gezondheid;
Heeft de algehele leiding en verantwoordelijkheid over de crisisbestrijding en het
grootschalig optreden van de GGD Haaglanden. De directeur is belast met de besluitvorming
en bewaakt de bestuurlijke aspecten.
Informeert betrokken bestuurders.
Geeft opdracht tot opschaling (inzetten GROP) en afschaling.
Crisiscoördinator
Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het GROP en coördineert in opgeschaalde situatie
de GGD processen. Draagt in opgeschaalde situatie zorg voor afstemming met de GHOR en
andere ketenpartners.
Procesleiders
Zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en aansturing van de aan hen toevertrouwde GGD
processen in de opgeschaalde situatie.
Medewerkers van de GGD, betrokken bij de crisis
Zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun toebedeelde taken. Dit zijn zoveel
mogelijk reguliere raken.
Zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het medisch-inhoudelijke handelen tijdens een
crisis of ramp.
GROP-coördinator
Is verantwoordelijk voor het beheer en de actualisatie van het GROP en het informeren van
crisisteamleden en ketenpartners over relevante wijzigingen. Initieert en coördineert het
evaluatieproces na een inzet.
Draagt zorg voor verwerking van evaluatie- en verbeterpunten in het GROP.
Beheert het overzicht met crisisteamleden.
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Het crisisproces
Het crisisproces kent de volgende acht stappen:

1. Ontvangst van de melding
De dienstdoende Crisiscoördinator GGD Haaglanden kan via twee routes gealarmeerd
worden:
1. niet opgeschaald (geen GRIP)
2. opgeschaald (GRIP)
In het eerste geval kan het proces starten doordat een medewerker van de GGD een signaal
of mededeling ontvangt van een burger of instantie, bijvoorbeeld de politie, slachtofferhulp,
scholen, algemeen maatschappelijk werk of Rode Kruis. In het tweede geval komt de
melding rechtstreeks van één van de Haaglanden gemeenten of de GHOR. Via de
meldkamer Ambulancezorg wordt de dienstdoende crisiscoördinator (CC) van de GGD
Haaglanden ingeschakeld.
-

-

Door dienstdoende CC (harde piketdienst).
Indien door een medewerker: deze geeft dit signaal door aan de desbetreffende
leidinggevende. De leidinggevende dient de melding direct door te geven aan de
CC.
Mocht de leidinggevende niet bereikbaar zijn, dan kan de medewerker direct
contact zoeken met de CC.

2. Registratie van de melding
Na ontvangst van de melding wordt deze geregistreerd. Zorgvuldige documentatie vanaf het
begin van de ramp of crisis, geeft duidelijkheid ten aanzien van de aard en omvang van de
ramp.
-

CC registreert de melding in het logboek (formulier 1).

3. Beoordeling van de melding
Vervolgens wordt een eerste inschatting gemaakt van de gemelde situatie en wordt de
gemeente waar het incident plaatsvindt geïnformeerd. Indien nodig wordt hiervoor een
aanvullend beroep op inhoudelijke expertise van andere GGD-professionals of van externe
professionals en deskundigen gedaan, al dan niet van partnerorganisaties zoals GHOR
Haaglanden, de politie, het RIVM, zorgketenpartners uit de regio of een van de gemeenten
uit de regio Haaglanden. Een melding met een potentieel crisiskarakter zal primair
beoordeeld worden op vijf opschalingscriteria:
1.
2.
3.
4.
5.
10

Raakt de crisis één of meer GGD processen?
Is er sprake van afwijking van regulier werk?
Is er sprake van bedreiging van de continuïteit van de GGD?
Is er behoefte aan extra capaciteit of expertise t.a.v. de crisissituatie?
Is er sprake van dreiging van maatschappelijke onrust?
Door CC.
Op basis van informatie van deskundigen.
Op basis van bovenstaande vijf opschalingscriteria.
Met behulp van checklist (bijlage 1)
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4. Besluit tot opschaling
Wanneer één of meer van de bovenstaande vragen met ‘ja’ wordt beantwoord en uitstel niet
gerechtvaardigd is, wordt door de directeur GGD Haaglanden besloten tot opschaling. Met
opschalen wordt bedoeld het toevoegen van de crisisorganisatie aan de regulier
functionerende organisatie.
Opschalen heeft twee dimensies:
 inzetten van meer mensen en middelen voor de beheersing van een crisis
 aanbrengen van een ander organisatieniveau in de crisisorganisatie
Beide zijn in het kader van (grootschalig) GGD-optreden aan de orde.
-

CC neemt contact op met directeur GGD Haaglanden en levert beschikbare
informatie aan.
Directeur GGD Haaglanden besluit over in werking stellen GROP.
Directeur GGD Haaglanden besluit tot informeren van GHOR, betrokken
gemeente(n) en andere relevante ketenpartners

5. Instellen van de crisisorganisatie
Vervolgens wordt besloten wat de functionele invulling van de crisisorganisatie moet zijn en
wanneer het crisisteam voor het eerst bijeen moet komen.
-

-

De CC belt de relevante leden van het crisisteam.
Eerste bijeenkomst maximaal 60 minuten na besluit tot opschaling (indien nodig).
Deelnemers eerste bijeenkomst: afhankelijk van tijdstip (bijlage 2):
. Buiten kantooruren: functionarissen met een harde piketregeling.
. Binnen kantooruren: crisisteam.
Vaststellen definitieve crisisorganisatie: zo spoedig mogelijk.

6. Uitvoering
Het crisisteam blijft in functie zolang de situatie daar om vraagt en totdat het besluit voor
afschaling wordt genomen. Het crisisteam hanteert in deze fase een standaard werkwijze.
Wanneer een crisis langere tijd duurt kan de directeur GGD Haaglanden op advies van het
crisisteam besluiten over het continueren dan wel stopzetten van reguliere GGD-processen.
-

-

11

Overleg locatie: 3B-028, Westeinde 128, 2512 HE Den Haag.
De ruimte wordt in gereedheid gebracht door een facilitair medewerker.
In noodgevallen beschikken de CC en secretarieel ondersteuner over de
benodigde code.
Conform piketregeling of tijdelijk andere taken en/of werktijden.
Conform BOB-methode en SitRap (formulier 2).
Aflossing: voor aflossing van personeel wordt een rooster opgesteld door
procesleider OO. Om de continuïteit te borgen maakt de nieuwe CC altijd de
laatste bijeenkomst onder de leiding van de vorige, nog zittende CC mee.
Voorbereiding opzet evaluatie door GROP coördinator
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7. Afschaling
Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, adviseert het crisisteam de directeur GGD af
te schalen. De directeur neemt hierover een formeel besluit. Daarna vindt normalisering
plaats van de inzet van personen en middelen.
-

Advies door CC aan directeur GGD.
Besluit door directeur GGD en opdracht aan CC
- Crisisteam bespreekt de fasering in afschaling, maakt een plan voor de te nemen
8. Nazorg
vervolgacties (het teruggaan naar reguliere organisatiestructuur) en stemt dit af
GGD Haaglanden
beschikt
over een operationeel
Bedrijfsopvang-team dat voor
met uitvoerende
organisaties
en medewerkers.
medewerkers
van
de
GGD
ingezet
kan
worden.
Na
een
crisisinzet
het een
- Crisisteam verzorgt debriefing en overdracht
aan
staande is
organisatie.
verantwoordelijkheid van de crisiscoördinator in samenwerking met en met input van de
procesleiders om een inzet van het BO-team in gang te zetten.
-

9. Afronding
In deze laatste fase vindt nabespreking en zorgvuldige evaluatie plaats; van iedere crisis
wordt immers geleerd. Een goede en zorgvuldige evaluatie na de ramp biedt hiervoor een
goede kans. De GROP-coördinator is verantwoordelijk voor het opstarten van het
evaluatieproces en het opstellen van een evaluatierapport. In samenspraak met de
betrokken crisiscoördinator(en) wordt naast een schriftelijke evaluatie, indien noodzakelijk
een nabespreking ter evaluatie gepland en uitgevoerd. Ook vindt, zo nodig, de
psychosociale nazorg voor het betrokken personeel plaats, evenals de financiële
afhandeling, de administratie (zoals overwerkregistratie) en de implementatie van de
verbeterpunten.
10. Eindrapportage
Na afronding stelt de GROP-coördinator, op basis van de evaluatieverslagen en
nabespreking, een eindrapport op en biedt deze aan de directie van de GGD Haaglanden.
Na vaststelling door de DPG wordt het eindrapport verspreid onder de betrokken
crisisteamleden.
De resultaten en verbeterpunten uit deze rapportage worden vervolgens door de GROP- en
OTO-coördinator meegenomen in de planvorming.

-

-
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Nazorg: door collega’s en/of leidinggevenden, het Bedrijfsopvang Team (BOT)
GGD Haaglanden of de bedrijfsarts conform het verzuimprotocol.
Afhandeling: overwerkregistratie, administratie en financiën (OO)
Evaluatie: uitreiken evaluatieformulieren (formulier 3) aan betrokkenen,
verzamelen logboeken en overige registratiematerialen (GROP-coördinator). De
eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van een evaluatieverslag ligt bij de
GROP-coördinator en de betrokken crisiscoördinator(en).
Resultaten verwerken in rapportage en de definitieve versie delen met betrokken
crisisteamleden (GROP-coördinator)
Resultaten verwerken in verbetercyclus en implementatie verbeterpunten (GROPen OTO- coördinator)
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Werkwijze Crisisteam: BOB-methode
In iedere vergadering van het crisisteam wordt dezelfde overlegstructuur gevolgd, de BOBmethode.
Beeldvorming:

Wat is de actuele situatie?
Wat is gezien en/of gehoord?

Oordeelsvorming:

Wat betekent dat voor de aanpak van de crisis?
Zitten de juiste mensen aan tafel?
Wat zijn de te verwachten scenario’s?
Wat betekent dat voor de inzet van mensen en middelen?
Hebben we voldoende capaciteit op korte en lange termijn?
Wat zijn de consequenties voor de reguliere GGD-processen?

Besluitvorming:

Wie doet wat en wanneer?

Van elke bijeenkomst wordt een Situatie Rapportage (SitRap, zie formulier 2) opgesteld: een
verslag van de bijeenkomst met een actiepunten- en besluitenlijst. Deze verslagen zijn onder
andere noodzakelijk bij de evaluatie van de ramp of crisis.
Na de bijeenkomst voeren de deelnemers de genomen besluiten en acties uit in afstemming
met andere belanghebbenden. Indien noodzakelijk houdt de CC contact met de relevante
gemeentelijke crisiscoördinator(en) en de GHOR.
Dit proces herhaalt zich tot de directeur GGD besluit tot afschaling. De frequentie is
afhankelijk van de actuele situatie.
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Procesbeschrijvingen
Primaire processen:
a. GOR: Gezondheidsonderzoek Rampen
b. IZB: Infectieziektebestrijding
c. MMK: Medische Milieukunde
d. PSH: Psychosociale Hulpverlening
e. Jeugd: calamiteiten in Den Haag waarbij Jeugd (0-18 jaar) betrokken is, of bij
calamiteiten waarbij Jeugd betrokken is die woonachtig is in Den Haag.
f. SMH: Spoedeisende Medische Hulpverlening
Secundaire processen
g. OO: Ondersteuning en Organisatie (logistiek, financiën en personeel)
h. CO: Communicatie (informatiemanagement en crisiscommunicatie)

14
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Proces Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR )
Uitgangspunten
Bij een crisis kan de behoefte naar een gezondheidsonderzoek ontstaan. Dergelijk onderzoek zal met
name op langere termijn noodzakelijk kunnen zijn. Mogelijk kan al in een vroege fase onderzoek
opgestart moeten worden in het kader van gegevensverzameling voor de 0-meting.
In de WPG (hoofdstuk 2, artikel 2) staat ten aanzien van de rol van de GGD bij crises het volgende:
De GGD draagt namens het college van burgemeester en wethouders zorg voor het via onderzoek
verwerven van inzicht in de gezondheidstoestand van degenen die door een crisis worden getroffen
en het adviseren van de bevolking over risico’s, inclusief gezondheidskundig advies over gevaarlijke
stoffen, in het bijzonder bij crises of dreiging van crises.

Procesbeschrijving en doel van het proces
(Deel)processen
1. Advisering al dan niet uitvoeren gezondheidsonderzoek
De procesleider GOR vraagt, afhankelijk van de aard van de crisis;
A. intern advies aan inhoudsdeskundigen IZB, MMK, PSH en/of SMH.
B. extern advies bij de expertgroep GOR van het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) van het
RIVM. Officieel is de directeur GGD of het openbaar bestuur de adviesvrager voor het externe
advies. De directeur of de CC kan de procesleider GOR (tijdens het crisisteam) mandateren
de adviesvraag uit te voeren. Afhankelijk van de crisis kan de expertgroep al ongevraagd
advies uitbrengen.
2. Besluiten tot al dan niet uitvoeren gezondheidsonderzoek
Het bevoegd gezag besluit over het al dan niet uitvoeren van gezondheidsonderzoek, het liefst in een
opgeschaalde rampenbestrijdingsorganisatie; de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voert dit
besluit uit. Als er niet is opgeschaald, beveelt het cGM aan om bestuurlijke coördinatie (dekking) te
organiseren. Het besluit dient aan te geven:
- of en zo ja welk onderzoek wordt uitgevoerd;
- wie de hoofdaannemer is van de onderzoeksopdracht (in de regel de directeur GGD);
- waar de (voor) financiering vandaan moet/kan komen;
- hoe het gezondheidsonderzoek wordt ingebed in de verdere nazorgorganisatie.
3. Voortgang eventueel gezondheidsonderzoek
De procesleider GOR zal in het crisisteam GGD rapporteren over de voortgang en zal de behoefte
aan inzet en ondersteuning afstemmen. De procesleider GOR coördineert de uitvoering van het
(advies over het) gezondheidsonderzoek.

Procesinrichting ( functionarissen, verantwoordelijkheden en taken )
Procesleider GOR
Inhoudsdeskundigen IZB, MMK, PSH en/of SMH.

Protocollen en richtlijnen
-

Draaiboek Gezondheidsonderzoek na rampen, GGD Haaglanden (wordt aangepast na
updates onderstaande documenten).
Handreiking Gezondheidsonderzoek na Rampen, RIVM, 2013 .
Gezondheidsonderzoek na rampen-Vragenlijsten voor algemene en psychosociale
gezondheid, RIVM, 2013.

Samenwerkingspartners
RIVM, cGM, Expertgroep GOR, GHOR / RGF
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Proces Infectieziektebestrijding inclusief TBC (IZB )
Uitgangspunten
In het algemeen kenmerkt een infectieziekte-uitbraak zich door:
1. Opschalen, er is snel veel personeel nodig; inventariseren en plan van aanpak.
2. Maatschappelijke onrust.
3. Onbekendheid, nog niet alle feiten op een rijtje.
Voorbeelden van crisis zijn: grootschalige uitbraken zowel lokale als regionale / pandemische zoals
SARS, influenza (H1N1, 2009) en TBC; grootschalige vaccinatiecampagnes voor bijvoorbeeld
meningokokken (meningokokken C, 2003), influenza (H1N1, 2009) en HPV.

Procesbeschrijving en doel van het proces
Het proces IZB bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:
1. Ontvangst melding (index)
2. Beleid om verder verspreiding te voorkomen bepalen en uitvoeren
a. Bron bepalen en zo mogelijk uitschakelen (met interventies die de GGD ter
beschikking staat obv de WPG).
b. Contacten inventariseren (van de bron en van de index).
c. Voorlichting & informatie verstrekken (aan index, contacten, publiek, ketenpartners).
d. Hygiëne-adviezen.
e. Waar mogelijk contacten beschermen met profylaxe (voorkom ziekte na
blootstelling/besmetting).
f. Preventieve vaccinatie (w.o. de grootschalige vaccinatiecampagnes).

Procesinrichting ( functionarissen, verantwoordelijkheden en taken )
Procesleider IZB: afdelingsmanager.
Inhoudelijk deskundigen: artsen IZB en TBC.
NB: arts IZB heeft 24/7 beschikbaarheidsdienst.

Protocollen en richtlijnen
De landelijke protocollen, draaiboeken en richtlijnen worden door het RIVM opgesteld.
De uitvoerende afdelingen beschikken ook over een aantal protocollen of draaiboeken, zoals
bijvoorbeeld:
 Generiek Draaiboek Infectieziektebestrijding: Instructies voor de dienstdoende arts IZB
medewerkers
 Draaiboeken voor vaccinatiecampagnes met berekeningen van benodigde vaccins, logistiek
en personeel (Meningokokken, H1N1, HPV).
 Bestuurlijke verantwoordelijkheid A-ziekten, GHOR, 2013.
 Handreiking samenwerking GGD-GHOR bij infectieziektebestrijding

Samenwerkingspartners
RIVM/LCI
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Proces Medische Milieukunde (MMK )
Uitgangspunten
Het proces MMK wordt ingeschakeld bij ongevallen, incidenten, rampen of crises waarbij de
leefomgeving negatief wordt beïnvloed en mogelijk leidt tot gezondheidsrisico’s voor bewoners,
hulpverleners of passanten. Het gaat vooral om de nazorg bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Het
kan hierbij gaan om het uitvoeren van een gezondheidskundige risicobeoordeling en advisering over
te nemen maatregelen, (advisering over) crisiscommunicatie en/of advisering over eventuele
uitvoering van gezondheidsonderzoek na rampen.

Procesbeschrijving en doel van het proces
Het doel is bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen, incidenten en crises met gevaarlijke
stoffen met gezondheidsrisico’s.
Het MMK proces kan in de GROP structuur worden opgeschaald wanneer:
- er snel veel personeel nodig is,
- er snel contact met andere disciplines / coördinatie nodig is,
- er maatschappelijke onrust ontstaat die de onrust bij de gemiddelde MMK problematiek overstijgt.
De behoefte hiertoe kan zich vanuit twee situaties voordoen:
A. Via GRIP:
Tijdens een situatie die GRIP opgeschaald is wordt MMK zorg (risicobeoordeling en advisering) in de
acute fase geleverd door de GAGS functionaris. Hieraan ligt een dienstverleningscontract met
GGD/GHOR Rotterdam Rijnmond ten grondslag (ref). Alarmering van het proces MMK via een GRIP
opgeschaalde situatie kan leiden tot twee vormen van MMK inzet:
1. Ondersteuning tijdens de acute fase.
2. Nazorg.

B. Geen GRIP: via een andere route (gemeente, milieudienst, woningbouwcorporatie, bewoners)
komt een melding van een milieu-incident binnen.
Opschaling via GRIP is niet aan de orde. Zo nodig wordt dit nog wel afgestemd met de GAGS.
GGD/ LO is verantwoordelijk voor risicobeoordeling en advisering.

Procesinrichting ( functionarissen, verantwoordelijkheden en taken )
Procesleider MMK: afdelingsmanager LO.
Inhoudelijk deskundig functionaris: arts MMK/ adviseur MMK.
Waarnemend procesleider: afdelingsmanager TBC.

Protocollen en richtlijnen
Richtlijnen medische milieukunde RIVM.
Draaiboek proces MMK tijdens GROP, afdeling Leefomgeving

Samenwerkingspartners
-
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GGD/GHOR Regio Rijnmond: GAGS functionaris.
Omgevingsdienst Haaglanden
Betrokken gemeenten in bedieningsgebied GGD
RIVM, centrum Gezondheid en Milieu (cGM)
GGD’en in andere regio’s
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Proces Psychosociale Hulpverlening (PSH)
Uitgangspunten
Vanuit de wettelijke taakstelling is de GGD verplicht om te beschikken over een actuele, geoefende en
afgestemde psychosociale hulpverlening (PSH) bij ongevallen en rampen. Aan getroffenen wordt, op
een opvanglocatie of elders, psychosociale hulp verleend en voor betrokken gemeenten wordt een
plan voor nazorg geschreven. Binnen de GGD Haaglanden wordt daarnaast PSH ingezet bij
incidenten. PSH kan bijvoorbeeld nodig zijn bij incidenten op scholen en/of kinderdagverblijven,
zedenzaken, (poging tot) suïcide en gezinsdrama’s.
De GGD Haaglanden beschikt over professionals die de PSH kunnen uitvoeren, en heeft voor de
2
uitvoering daarnaast afspraken met diverse ketenpartners PSH in stad en regio.

Procesbeschrijving en doel van het proces
De psychosociale hulpverlening heeft als doel: Het bevorderen van het herstel van de getroffenen en
de omgeving bij een ramp, crisis of ingrijpende gebeurtenis door psychosociale ondersteuning, waarbij
hulpverlening wordt verricht vanuit een steunend perspectief en/of een klinisch perspectief, met als
uitgangspunt dat de getroffenen in principe psychisch gezonde en autonome personen zijn die een
normale reactie geven op een abnormale gebeurtenis.

Procesinrichting (functionarissen, verantwoordelijkheden en taken )
Procesleider(s) PSH
Operationele procesleider(s) PSH
Calamiteitenteam bestaande o.a. uit:
- Deskundigheidsgebied jeugd
- Deskundigheidsgebied zeden
- Deskundigheidsgebied (poging tot) suïcide
- Deskundigheidsgebied dood
Psychosociaal Opvang Team (POT) bestaande uit:
- Leider(s) Psychosociaal Opvangteam (LPO)
- Medewerker(s) Psychosociaal Opvangteam (MPO)

Protocollen en richtlijnen
-

Convenant Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en (kleinschalige) incidenten
met de ketenpartners PSH
Procesplan PSH GGD Haaglanden
Werkinstructies LPO en MPO
Procedure medewerkers MKA
Beeldvormingsvragen alarmering
Piketroosters en alarmeringslijsten
Telefoonlijst PSH
Aandachtspunten nazorgplan
Opleidingsplan PSH
Protocol Maatschappelijke Onrust
Toolkit calamiteiten GGD Haaglanden

2

Onder meer: Maatschappelijk werk; Kwadraad en de HWO’s, GGZ; Parnassia, GGZ-Delfland en
Rivierduinen, Slachtofferhulp, Stichting JGZ-ZHW.
18

GGD Haaglanden 3.5

26 november 2015

GGD Rampenopvangplan

Proces Jeugd (alleen voor gemeente Den Haag)
Uitgangspunten
Het proces Jeugd wordt alleen ingeschakeld bij calamiteiten in Den Haag waarbij Jeugd (0-18 jaar)
betrokken is, of bij calamiteiten waarbij Jeugd betrokken is die woonachtig is in Den Haag. Er is
sprake van een calamiteit indien het niet binnen de reguliere werkwijzen is op te lossen en er sprake
is van (dreiging van) maatschappelijke onrust

Procesbeschrijving en doel van het proces
Het doel is het leveren van zorg aan een jeugdige die een behandelrelatie heeft met de gemeente
Den Haag; het voorkomen dan wel verminderen van de eventuele psychosociale klachten of
gezondheidsproblemen door opvang en ondersteuning van betrokkenen en hun directe omgeving; het
verminderen of reguleren van de maatschappelijke onrust ten gevolge van een Jeugdcalamiteit; het
organiseren van de nazorg; het, indien nodig, informeren van personen en (wijkgerichte) organisaties
(rekening houdend met het recht op privacy van de slachtoffers en de verdachten enerzijds en het
recht op informatie van de andere betrokkenen anderzijds), zorg dragen voor afstemming met de
Haagse Jeugdhulpaanbieder(s) als het gaat om inzet en (bestuurlijke) informatievoorziening bij een
calamiteit.
Het proces Jeugd kan worden opgeschaald wanneer:
- er sprake is van een Jeugdcalamiteit die niet binnen de reguliere systemen kan worden
opgelost;
- er sprake is van een calamiteit waarbij een jeugdige in zorg (zowel als mogelijk dader of als
slachtoffer) betrokken is (behandelrelatie);
- er sprake is van grote (dreiging van) maatschappelijke onrust;
- er behoefte is aan afstemming met de andere GGD-processen, zoals Communicatie, IZB,
MMK, SMH, GOR en/of PSH;
- behoefte is aan bestuurlijks afstemming met jeugdorganisaties, bestuurszaken en/of directeur
Jeugd.

Procesinrichting (functionarissen, verantwoordelijkheden en taken):
Procesleider Jeugd: 4 CJ&G-coordinatoren in hard piket. De procesleider Jeugd kan een
calamiteitenteam instellen voor de coördinatie van de benodigde inzet. Bij behoefte aan
bestuurlijke/strategische afstemming kan de crisisdirectie worden ingesteld. Deze bestaat uit dPG
(Directeur GGD), Directeur Jeugd/Onderwijs, Directeur Bestuurszaken, liaison Jeugdhulpaanbieder(s),
Bestuursvoorlichter en een ondersteuner. De bestuurder wordt geïnformeerd door de Directeur GGD

Protocollen en richtlijnen:
Calamiteitenprotocol Jeugd Den Haag
Calamiteitentoolkit GGD Haaglanden

Samenwerkingspartners:
-
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Jeugdorganisaties Den Haag, w.o. Jutters, MEE
CJ&G
Veilig thuis
CIT (Crisisdienst Jeugd)
Parnassia
Raad voor de Kinderbescherming
Sociale wijkteams
Slachtofferhulp (bij geweldzaken)
Politie
JGZ
OM bij strafrechtelijke zaken
Etc.
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Proces Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH)
Uitgangspunten
Het wettelijke kader voor ambulancezorg wordt primair gevormd door de TWAZ en de Kwaliteitswet
Zorginstellingen. In de kwaliteitswet wordt ‘verantwoorde zorg’ omschreven als “zorg van een goed
niveau en in ieder geval doeltreffend, doelmatig, afgestemd en gericht op de reële behoefte van de
cliënt”.
De ambulancesector heeft in 2009 in de Nota Verantwoorde ambulancezorg gezamenlijk vastgelegd
wat zij verstaat onder verantwoorde ambulancezorg (herziene uitgave 02-2013).
De ambulance sector neemt daarbij het toekomstig beleid van de overheid en
cliënten/consumentenorganisaties als uitgangspunt. Het cliëntenperspectief staat in dit beleid centraal
maar ook de duurzame aantrekkingskracht van excellente zorgorganisaties op professionals en de
kenmerken van goed bestuur, als voorwaarde voor een stabiele, betrouwbare en transparante
zorgorganisatie.

Procesbeschrijving en doel van het proces
In Haaglanden is de SMH onderdeel van de Geneeskundige Hulpverleningsketen.
De Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden (RAV-H), waar de ambulancedienst van de GGD
Haaglanden onderdeel van is, is verantwoordelijk voor de reguliere ambulancezorg in de SMH keten.
De GHOR vervult een coördinerende rol in de SMH die de ambulancezorg en ziekenhuizen leveren. In
crisissituaties zal de ambulancedienst van de GGD Haaglanden, als onderdeel van de RAV-H, onder
coördinatie van de GHOR SMH-taken en onder regie van de meldkamer uitvoeren.
Doel van dit proces is het benoemen van de adviserende rol in het crisisteam van de GGD door de
procesleider SMH.

Procesinrichting ( functionarissen, verantwoordelijkheden en taken )
Procesleider SMH.

Protocollen en richtlijnen
Conform GHOR.

Samenwerkingspartners
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden
Veiligheidsregio Haaglanden / Meldkamer Ambulancezorg (VRH/MKA)
GHOR Haaglanden (VRH)
Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG)
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)
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Proces Ondersteuning en Organisatie (OO)
Uitgangspunten
De procesleider OO is de rechterhand van de CC en gaat over de deelprocessen financiën, logistiek
en personeel. Daarnaast ondersteunt het proces OO het beheer van het GROP door informatie aan te
leveren t.b.v. de evaluatie en de rapportages.

Procesbeschrijving en doel van het proces
1. Financieel management
- begroting maken van de verwachte kosten bij de start van het crisisteam
- onderzoeken dekking of compensatie van de kosten
- financiële consequenties van besluiten van het crisisteam calculeren
- alternatieven onderzoeken
- monitoren van reële kosten ten behoeve van opstellen tussentijdse rapportages
- zorgdragen voor de benodigde mandatering en besluitvorming
- opstellen financiële eindrapportage en dekking realiseren
2. Logistiek en faciliteiten
Organiseren van alle benodigdheden van het crisisteam zoals internetverbinding,
noodstroomvoorzieningen, telefonisch vergaderen, rapporten, communicatiemiddelen,
presentatiemiddelen, documentatiemiddelen en catering.
3. Personeel en administratie
Het inroosteren van GGD-personeel zodat tijdige en passende aflossing van het crisisteam is
geregeld. Afhandeling overwerkregistratie en overig administratie.

Procesinrichting ( functionarissen, verantwoordelijkheden en taken )
Procesleider OO
Facilitair en ICT ondersteuners
Secretariële ondersteuning
P&O

Protocollen en richtlijnen
Samenwerkingspartners
Intern:
CC
A&C (Informatiemanager)
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Proces CO (Communicatie)
Uitgangspunten
Wanneer zich een crisis voordoet, is het van essentieel belang dat alle betrokkenen, binnen de GGD,
samenwerkingspartners en het publiek goed geïnformeerd worden.
Procesbeschrijving en doel van het proces
1. Registratie en informatiemanagement
Registratie: doelen:
- Een gedeeld gezamenlijk beeld voor alle leden van het crisisteam
- Delen van informatie met gemeente, GHOR en ketenpartners (in de witte kolom)
- Eindrapportage en evaluatie van de GGD inzet aan directeur GGD en haar bestuur.
De activiteiten en besluiten van het Crisisteam worden geregistreerd door een pool van ondersteuners
die Situatierapportages (SitRaps) opstelt.
Informatiemanagement: doel: alle betrokkenen binnen en (in GRIP situaties) buiten de GGD hebben
een gelijkluidend totaalbeeld van de actuele situatie en feiten rond een ramp of crisis. Tijdens elk
Crisisteamoverleg houdt een informatiemanager de status-borden bij: Beeldvorming –
Oordeelsvorming - Besluitvorming. De informatiemanager coördineert onder de verantwoordelijkheid
van de CC en in nauwe afstemming met de procesleider CO de informatiestromen.
In de eerste uren na de melding van de ramp zal doorgaans steeds meer informatie beschikbaar
komen (startbeeld). Ontbrekende informatie wordt aangevuld tijdens het Crisisteamoverleg en wordt
zo nodig opgehaald bij sleutelfiguren. Deze informatie moet adequaat worden verwerkt en verspreid.
2. Publiekscommunicatie
Niet opgeschaald
De procesleider CO adviseert binnen het crisisteam ten aanzien van informatiestromen richting het
publiek en voert daarop regie. De procesleider CO schakelt de persvoorlichter/woordvoerder van de
betreffende gemeente in i.v.m. benodigde persberichten, het beantwoorden van persvragen en het
plaatsen van berichten op de gemeentelijke website. De communicatieadviseur organiseert zelf de
berichtgeving op www.ggdhaaglanden.nl. De procesleider CO stemt af met de taakorganisatie
Communicatie van de gemeente, indien deze actief is.
Opgeschaald
Wanneer de calamiteit wordt opgeschaald is het Actiecentrum Communicatie van de gemeente
verantwoordelijk voor de publiekscommunicatie. De procesleider Communicatie blijft adviseur voor het
GGD crisisteam en is tevens contactpersoon voor de taakorganisatie Communicatie.
Procesinrichting (functionarissen, verantwoordelijkheden en taken)
Procesleider CO: Afdelingshoofd Communicatie OCW of communicatie adviseur GGD Haaglanden
Informatiemanager:
Protocollen en richtlijnen
Regionaal Deelplan crisiscommunicatie Regio Haaglanden, versie 2.1, april 2013
Samenwerkingspartners
Veiligheidsregio Haaglanden
Gemeente(n) waarin de crisis zich voordoet: persvoorlichting/woordvoering
GHOR
Ketenpartners in de zorg (huisartsen, ziekenhuizen etc.)
Bestuursvoorlichter verantwoordelijke wethouder
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Bijlagen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Bijlage 1 Checklist
Punten van aandacht
Te gebruiken bij:
- beoordeling melding door CC
- bijeenkomsten crisisteam













Wat is er precies aan de hand?
Waar doet de crisis zich precies voor?
Wat is de impact in het (mogelijke) bron- en effectgebied
Wie zijn de betrokkenen?
Welke medewerkers, lokaal team en/of hulpverlenende of
bestuurlijke diensten zijn erbij betrokken?
Wie heeft op dit moment de operationele of bestuurlijke
leiding?
Wanneer is de crisis precies begonnen?
Welke beslissingen zijn al genomen of dienen te worden
genomen?
Waarom worden wij hierover geïnformeerd of hierbij
betrokken?
Welke rol vervullen wij?
Wat is de extra benodigde administratieve ondersteuning?
(administratief, technisch, secretarieel, logistiek, beveiliging
etc.).
Bepaal aanvullende facilitaire voorzieningen zoals catering,
schoonmaak, ICT.

e

Agendapunten 1 vergadering
1. Aanleiding en doel
Wat is de aanleiding en het doel van
het overleg?
2. Kennismaking
Wie is wie?
3. Rolverdeling
Wat zijn de rollen van de aanwezigen
in het overleg?
Zitten de juiste mensen aan tafel?
4. Procedureafspraken

24

GGD Haaglanden 3.5

Voorzitter
Ondersteuner(s)
Communicatieadviseur
Procesleider (s)
Telefoon gebruik
BOB-methodiek; werkwijze
team
Vertrouwelijkheid
Tijden, duur en wanneer overleg

26 november 2015

GGD Rampenopvangplan

Bijlage 2 Samenstelling (standaard) bezetting crisisteam
Crisisbegin binnen kantooruren
Binnen kantooruren zijn in principe als standaardbezetting (deels met piket) beschikbaar
voor een crisisaanpak.
o
o
o
o
o
o

Crisiscoördinator
Procesleiders (alle processen)
Liaison GHOR
Informatiemanager
Communicatie adviseur
Secretariële ondersteuner

Crisisbegin buiten kantooruren
Buiten kantooruren wordt primair een beroep gedaan op GGD functionarissen met een reeds
bestaande achterwachtregeling. Op deze manier kan snel een operationeel crisisteam
geïnstalleerd worden.
Vervolgens zal er zo snel mogelijk de reguliere bezetting van het crisisteam gerealiseerd
moeten worden.
o
o
o
o

Crisiscoördinator (hard piket*)
Voorlichting via regiogemeenten (hard piket*)
Operationeel procesleider PSH (hard piket*)
Arts infectieziekte (hard piket*)

Buiten kantooruren kan het crisisteam altijd een telefonisch beroep doen op GAGS (hard
piket* en via MKA te alarmeren).
Daarnaast kan door de crisiscoördinator een Liason van de GHOR, een forensisch arts en
een achterwachtfunctionaris van de AMBU worden toegevoegd aan het crisisteam (deze
functionarissen beschikken allen over een hard piket).
Voor ondersteuning kan een beroep gedaan worden op een secretarieel ondersteuner en
een informatiemanager. Voor deze functies geldt; op vrijwillige basis en beschikbaarheid.
Toelichting buiten kantooruren
Gezien de huidige piketregeling is het crisisteam buiten kantooruren kwetsbaar; dit is een
gecalculeerd risico.
Om dit risico te minimaliseren geldt de volgende afspraak: de CC bepaalt wie bij de
specifieke crisis opgeroepen wordt. Voor functionarissen zonder piket geldt dat zij buiten
kantooruren zo spoedig mogelijk aan dienen te sluiten bij het crisisteam.
De crisiscoördinator ( en de procesleiders ) hebben tijdens een crisis de bevoegdheid om
mensen op te roepen of juist weer naar huis te sturen.

* Hard piket: bereikbaarheid en beschikbaarheid
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Bijlage 2a Overzicht crisisorganisatie

Directeur GGD
Haaglanden

Coördinator GGD
(vast)

IZB
Procesleider

MMK
Procesleider

GOR
Procesleider

PSH
(vast)

Jeugd
(vast)

Informatiemanager,
secretariële ondersteuning,
liaisons van de gemeente en
GHOR

Communicatie
procesleider

Organisatie en
Ondersteuning
Procesleider

SMH
Procesleider

Calamiteitenteam
(vast)
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Bijlage 3 Taakkaarten
Het crisisteam als geheel voert de volgende processen uit:
- Afstemmen en coördinatie van de uitvoering van de in de crisisaanpak ingezette
GGD-processen en bewaken van deze processen op korte en langere termijn;
- Anticiperen op mogelijke scenario’s en vooruitdenken wat mogelijke gevraagde
inzet is van de GGD en de uitvoerende partners. Hieronder valt ook het
voorbereiden op de zogenaamde ‘nafase’ van een crisis;
- Eenduidige en met partners, zoals gemeenten, afgestemde crisiscommunicatie;
- Verschaffen van duidelijke instructies voor alle betrokken medewerkers over hoe
te handelen bij de uitvoering van de crisis;
- De benodigde capaciteit, kennis en kunde voor de uitvoering (= opschaling);
- De bewaking van de continuïteit van de reguliere GGD-processen;
- De afstemming met andere betrokken organisaties;
- Informeren en adviseren van de DPG, het GGD-bestuur en burgemeester(s) over
de te nemen maatregelen.
Daarnaast hebben de afzonderlijke teamleden specifieke taken. Deze zijn beschreven in de
taakkaarten.
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Taakkaart crisiscoördinator
1. Functie:
Crisiscoördinator
2. Uitvoering door:
3. Algemeen (doel functie)

4. Positionering
5. Kerntaken en activiteiten

6. Rapportage/registratie
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De crisiscoördinator stuurt de uitvoering van het GROP aan. Stemt
interne werkprocessen af, het oproepen/inzetten van personeel,
coördineert op- en afschaling van de GGD processen en is
aanspreekpunt voor de GHOR, gemeenten en evt. andere
ketenpartners.
 Valt onder directe functionele leiding van directeur GGD
 Geeft leiding aan het crisisteam
Kerntaken:
1. leidinggeven aan het GGD crisisteam
2. multidisciplinair samenwerken
3. Rapporteren, adviseren en verantwoording
4. Verantwoordelijk voor afstemming met de GHOR en andere
ketenpartners
Activiteiten:
Fase van alarmering
 Registratie binnenkomst melding
 Zo nodig, aanvullende informatie inwinnen bij melder of
inhoudsdeskundigen
 Eerste situatieschets maken
 Advisering directeur GGD over opstarten GROP en opschaling
Fase van opschaling/voorbereiding
 Oproepen benodigde leden crisisteam
 Regelt de toegang tot het gebouw buiten kantooruren
 Coördinatiecentrum in laten richten
 Samen met betrokken procesleider inschatting maken
benodigd extra personeel
 Verzorgen aanwezigheid benodigde draaiboeken
Indien nodig;
 Personeelsdesk in laten richten
Fase van uitvoering
 Coördinatie en afstemming betrokken GGD proces(sen)
 Regelmatig organiseren crisisoverleg
 Informeren en adviseren directeur GGD stand van zaken
 Contact onderhouden met GHOR, gemeente en evt. andere
GGD’en
Fase van afschaling
 Vaststellen einde ramp of crisis
 Advisering directeur GGD over moment van afschaling
 Aansturing en coördinatie van afschaling
 Debriefing
 Bewaken van posttraumatische begeleiding
voor ingezet personeel ( BO-team )
 Evaluatie
 Rapporteert aan directeur GGD.
 Communiceert met Hs-GHOR
Registreert:
 Is op de hoogte van de inhoud van het logboek
 Is verantwoordelijk voor het invullen van het sitrap
 Ondersteunt GROP-coördinator bij opstellen evaluatierapport
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Taakkaart procesleider
1. Functie:
2. Uitvoering door:

3. Algemeen (doel functie)

4. Positionering
5. Kerntaken en activiteiten

6. Rapportage/registratie
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Procesleider
MMK:
IZB:
GOR:
PSH:
Jeugd:
CO:
OO:
SMH:
De procesleider is verantwoordelijk voor de coördinatie, inzet
en uitvoering van het proces MMK, IZB, PSH, GOR, CO,OO
en SMH
Valt onder de crisiscoördinator
Kerntaken:
1. Coördineren, inzetten en aansturen van het proces
2. Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies
Activiteiten:
 verantwoordelijk voor de operationele besluitvorming
 coördinatie, inzet en de uitvoering betreffende proces
 stuurt medewerkers aan, geeft hen heldere
opdrachten
 bewaakt de voortgang van de uitgezette opdrachten
en acties
 adviseren crisiscoördinator over de omvang van de
crisis en de benodigde crisisteamleden
 adviseren crisiscoördinator over benodigd extra
personeel
 adviseren over de benodigde
middelen/materialen/locaties
 verzorgen beschikbaarheid relevante documenten,
mappen, draaiboeken
 betrekt indien nodig inhoudelijk deskundige bij
overleg crisisteam
 Inhoudelijk verantwoordelijk voor interne, externe
communicatie, advisering, voorlichting



Rapporteert aan Crisiscoördinator GGD
Communiceert met: inhoudelijk deskundigen en
“back office” over inhoud en proces
Registreert:
 Eigen werkblad logboek
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Taakkaart secretariële ondersteuning
1. Functie:
2. Uitvoering door:
3. Algemeen (doel functie)

4. Positionering
5. Kerntaken en activiteiten

6. Rapportage/registratie
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Secretarieel ondersteuner

Het overleg van het crisisteam notuleren in
SitRaps en het bijhouden van een actiepunten- en
besluitenlijst en presentielijsten op een laptop
Valt onder de crisiscoördinator
Kerntaken:
Secretariële ondersteuning crisisteam in brede zin
Activiteiten:
 Notuleert en bewaakt de voortgang van
het plenaire crisisteamoverleg, stelt
actiepuntenlijsten en de besluitenlijst op
en laat deze door de crisisteamleden op
juistheid en eenduidigheid controleren
 Bewaakt voortgang van actiepunten- en
besluitenlijst
 Stelt in overleg met de crisiscoördinator
SitRaps op
 Verspreidt SitRaps, na akkoord van de
crisiscoördinator
 Signaleert openstaande actiepunten en
rapporteert deze aan de crisiscoördinator
Rapporteert:
 Aan crisiscoördinator, SitRaps
 Notuleert vergaderingen crisisteam
 Actiepuntenlijst
 Verzamelt werkbladen van het logboek
van alle medewerkers
Registreert:
 Eigen werkblad logboek
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Taakkaart Facilitaire ondersteuning
1. Functie:
2. Uitvoering door:
3. Algemeen (doel functie)

4. Positionering
5. Kerntaken en activiteiten

6. Rapportage/registratie
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Facilitair ondersteuner

Operationeel verantwoordelijk voor het proces
facilitaire zaken, ICT & logistiek.
Hij/zij maakt een eerste inschatting van de
benodigde materialen voor de verschillende
processen, inventariseert de beschikbare
materialen en draagt zorg voor de aanlevering en
bevoorrading van de benodigde materialen (in
koude en warme fase).
Draag tevens zorg voor benodigde ruimtes en
locaties, catering en de kosten die hieruit
voortvloeien
Zorgt voor verbindingsmiddelen als de
telefoonlijn(en) met
telefoonnummer(s),semafoons, inloggen
systemen, smartboard, fax,
computers/beeldschermen, radio, t.v., beamer.
Zorgt dat storingen direct opgelost worden.
Verantwoordelijk voor hem/haar toebedeelde
taken.
Valt onder de coördinator OO



Zorgt voor benodigde materialen
Zorgt voor het beschikbaar stellen van
benodigde ruimtes en locaties
 Zorgt voor toegang tot het crisiscentrum
 Zorgt voor logistieke ondersteuning
 Zorgt voor catering voor personeel
 Houdt overzicht over interne en externe
kosten (drukkerijkosten, huur externe
locaties, etc.)
 Zorgt voor levering en aansluiting
communicatiemiddelen in het
crisiscentrum (vergaderzaal 3e etage)
 Liason IDC gemeente Den Haag
 Zorgt dat storingen met
communicatiemiddelen zo snel mogelijk
(binnen 1 uur) opgelost worden
 Zorgt voor instructie personeel, schriftelijk
en mondeling betreffende de
communicatiemiddelen
 Rapporteert aan crisiscoördinator
Registreert:
 Houdt een persoonlijk werkblad logboek
bij
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Taakkaart communicatie adviseur
1. Functie:
2. Uitvoering door:
3. Algemeen (doel functie)

4. Positionering
5. Kerntaken en activiteiten

6. Rapportage/registratie
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Communicatie adviseur

Managen informatiestromen met pers,
zorgprofessionals/ketenpartners en publiek.
De communicatie adviseur adviseert binnen het
crisisteam ten aanzien van het beantwoorden van
algemene telefonische vragen van burgers en
instellingen. Hij/zij draagt zorg voor het (doen)
verwerven van informatie en adviseert ten
aanzien van specifieke publieks- en mediainformatie.
Valt onder de crisiscoördinator
Kerntaken:
Interne communicatie:
 Informeren GGD medewerkers actuele
situatie ramp of crisis d.m.v. email, brief
Externe communicatie:
 In overleg met de persvoorlichter van de
gemeente zorg dragen voor actueel
persbericht en eventueel organiseren
persconferentie
 Samen met inhoudsdeskundige
informeren betrokken zorgprofessionals
 Informeren van de bevolking (bijv. via de
gemeenten)
 Informatie op website website up to date
houden (i.s.m CMO)
 Regelen van opdrachten voor drukkerij
Activiteiten:
 Beheert en verzamelt informatie ten
behoeve van het GGD crisisteam
 Voorziet het crisisteam van informatie
 Ziet toe op de beveiliging van
privacygevoelige informatie en informatie
die om veiligheidsredenen beveiligd moet
zijn.
 Social media; Monitoring, zenden en
reageren
 Rapporteert aan crisiscoördinator GGD
 Communiceert met: crisisteam GGD, web
coördinator, callcenter,
persvoorlichter/woordvoerder,
gemeenten, GHOR, externe partijen
Registreert:
 Eigen werkblad logboek
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Taakkaart Personeelsadviseur
1. Functie:
Personeelsadviseur
2. Uitvoering door:
3. Algemeen (doel functie)

4. Positionering
5. Kerntaken en activiteiten

6. Rapportage/registratie
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Personeelsadviseur
De personeelsadviseur draagt zorg voor het
inrichten en beheren van de personeelsdesk ten
tijde van crisis en in de koude fase voor actuele
afspraken met ketenpartners voor het leveren van
extra personeel.
Valt onder coördinator OO
Kerntaken:
 Actueel houden afspraken leveren
personeel externe partijen
 Oproepen personeel
 Inrichten en beheren personeelsdesk
 Verantwoordelijk voor de uitvoering van
toebedeelde taken
Activiteiten:
Oproepen personeel
 Stelt een lijst samen van het benodigde
personeel (intern/extern) in overleg met
de crisiscoördinator en procesleider
 Oproepen benodigd intern/extern
personeel volgens opgestelde lijst
Meldpunt personeel inrichten
 Verzamelen taakkaarten en eventueel uit
te reiken materialen voor verschillende,
benodigde functies
Meldpunt personeel beheren
 Regelen inzet en aflossing van
intern/extern personeel
 Uitreiken taakkaarten
 Registratie intern en extern personeel
d.m.v. presentieformulier
 Bereikbaarheid medewerkers vastleggen
(ook in werktijd)


-

Rapporteert aan crisiscoördinator
Communiceert met:
opgeroepen personeel GGD
opgeroepen personeel ketenpartners en
externe partijen
- externe partijen (uitzendbureau,
hogeschool, universiteit, gemeente)
Registreert:
 Logboek
 Bijhouden van presentielijsten
 Gemaakte personeelskosten e.d.
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Taakkaart Informatiemanager
1. Functie:
Informatiemanager
2. Uitvoering door:
3. Algemeen (doel functie)

4. Positionering
5. Kerntaken en activiteiten

6. Rapportage/registratie
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Het verzamelen, beheren, analyseren en
structureel verwerken van informatie en het
verzorgen van proces ondersteunende taken.
De informatiemanager coördineert de
informatiestromen in het crisisteam en tussen het
crisisteam en de GGD-organisatie (en eventuele
ketenpartners)
De informatiemanager beschikt over een
helicopterview en overziet de verschillende
processen tijdens een ramp/crisis.
Valt onder de crisiscoördinator
Kerntaken:
 Verzamelt op eigen initiatief informatie die
nog niet voor handen is, bewaart
relevante documenten:
o Verzamelt op eigen initiatief
informatie, plannen en
procedures
o Verzamelt informatie vanuit het
crisisteam en externe relevante
partijen
o Bewaart relevante documenten
tijdens rampsituaties
 Maakt informatie toegankelijk,
overzichtelijk zodat er een totaalbeeld
ontstaat van de situatie
 vult tijdens de overleggen van het
crisisteam de statusborden
 houdt (tijdens vergaderingen) contact met
de CC en de secr. medewerker zodat
vastgelegde informatie eenduidig is
 Alle beschikbare gegevens, genomen
besluiten, de voortgang en de resultaten
worden zo snel mogelijk geconcentreerd
op 1 centraal punt
 Signaleert tijdig knelpunten in de
uitvoeringen van de opdrachten van de
crisiscoördinator
 Verstrekt gestructureerd, eenduidig en
kernachtig informatie aan de
crisiscoördinator
 Ziet toe op de beveiliging van
privacygevoelige informatie en informatie
die om veiligheidsredenen beveiligd moet
zijn
 Signaleert openstaande actiepunten en
rapporteert deze aan de crisiscoördinator
Rapporteert:
 Aan crisiscoördinator, sitraps
 Houdt statusborden bij (“plotter”) tijdens
het crisisoverleg
Registreert:
 Eigen werkblad logboek
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Bijlage 4 Plan van aanpak inzet personeel bij calamiteiten
Bij de inzet van personeel bij calamiteiten in het kader van het GGD Rampen Opvang Plan
(GROP) dient onderscheid te worden gemaakt tussen noodzakelijke en gewenste inzet.
Een noodzakelijke inzet (harde piketdienst) geldt slechts voor een (zeer) beperkte groep van
GGD-medewerkers. De bereikbaarheid en inzet van deze functionarissen is in het kader van
het GROP noodzakelijk in het geval van een calamiteit .
Een nodige en gewenste inzet (zachte piketdienst) geldt voor alle overige medewerkers met
een aanstelling binnen de GGD Haaglanden. De bereikbaarheid en inzet van deze
functionarissen is in het kader van het GROP wenselijk in het geval van een calamiteit.
Benadering van deze functionarissen vindt plaats nadat een eerste indicatie van de
calamiteit heeft plaatsgevonden.
Aanwijs- en bekendmakingsprocedure
Voor de harde piketdienst is een voornemen en besluit van het bestuur noodzakelijk, waarin
de desbetreffende medewerker wordt aangewezen voor het verrichten van periodieke
beschikbaarheidsdiensten in het kader van het GROP.
Medewerkers die bij besluit al zijn aangewezen voor het verrichten van
beschikbaarheidsdiensten ten behoeve van infectieziektebestrijding (IZB) dan wel
forensische diensten dienen, in het geval van calamiteiten in het kader van het GROP, ook
daarvoor – indien nodig – te worden ingezet. Het huidige aanwijsbesluit voorziet hierin niet
en wordt daarop aangepast om deze inzet te kunnen waarborgen.
Voor de zachte piketdienst is een besluit van het bestuur niet nodig. Wel dienen de
desbetreffende medewerkers vooraf over de gewenste inzet te worden geïnformeerd.
Alle medewerkers van de GGD Haaglanden worden derhalve per brief van de
sectordirecteur geïnformeerd over de gewenste inzet in het kader van het GROP.
Nieuwe medewerkers van de GGD Haaglanden worden bij aanstelling schriftelijk
geïnformeerd over de gewenste inzet in het kader van het GROP.
Juridisch kader bij opdracht/verzoek tot inzet
Bij de harde piketdienst geldt een verplichte inzet gedurende de periodieke
beschikbaarheids-dienst. In dat geval kan telefonische onbereikbaarheid dan wel geen
gehoor wensen te geven aan een oproep tot inzet worden aangemerkt als plichtsverzuim
waarvoor een disciplinaire maatregel – conform artikel 16.1.1 en artikel 16.1.2 van de
Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Den Haag – kan worden opgelegd.
Bij de zachte piketdienst dient onderscheid te worden gemaakt in het verrichten van een
dergelijke dienst binnen, dan wel buiten roostertijden.
Binnen roostertijden geldt voor medewerkers, die een oproep krijgen om inzet te leveren in
het kader van het GROP, de verplichting om hier conform opdracht gehoor aan te geven.
Geen uitvoering geven aan een dergelijke opdracht kan worden aangemerkt als
plichtsverzuim waarvoor een disciplinaire straf – conform artikel 16.1.1 en artikel 16.1.2 van
de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Den Haag – kan worden opgelegd.
Buiten roostertijden geldt voor medewerkers, die een oproep krijgen om inzet te leveren in
het kader van het GROP, een inzet op basis van vrijwilligheid die conform opdracht dient te
worden uitgevoerd. Telefonische onbereikbaarheid dan wel om (privé)redenen geen gehoor
wensen te geven aan een dergelijke oproep, kan niet worden aangemerkt als plichtsverzuim.
Een gehonoreerde oproep niet conform opdracht uitvoeren, kan uiteraard wel worden
aangemerkt als plichtsverzuim waarvoor een disciplinaire straf – conform artikel 16.1.1 en
artikel 16.1.2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Den Haag – kan worden
opgelegd.
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Voor beide situaties geldt overigens dat medewerkers kunnen worden ingezet op de eigen
werkzaamheden dan wel op andere opdragen werkzaamheden. Voor het opdragen van
andere werkzaamheden geldt dat rekening dient te worden gehouden met de deskundigheid
en bekwaamheid van betrokkenen. Dit wordt aan alle medewerkers kenbaar gemaakt in
voornoemde brief van de sectordirecteur.
Compensatie bij inzet
Voor harde piketdienst geldt voor periodieke beschikbaarheidsdiensten een financiële
compensatie conform de geldende gemeentelijk regelgeving . Voor de daadwerkelijke inzet
buiten roostertijden geldt een compensatie van tijd voor tijd.
Bij de zachte piketdienst geldt bij de daadwerkelijke inzet buiten roostertijden voor de
gewerkte uren een compensatie van tijd voor tijd.
Voor beide diensten geldt dat uitbetaling van deze buiten roostertijd gewerkte uren alleen
mogelijk is als de omvang daarvan van dien aard is dat opname van deze uren de reguliere
bedrijfsvoering ernstig schaadt. Uitbetaling in dat geval is alleen mogelijk na accordering
door de sector directeur.
Randvoorwaarden
Bij daadwerkelijke inzet is de betreffende leidinggevende er verantwoordelijk voor dat, in
relatie tot de arbeidstijdenwet, het volgende in acht wordt genomen:
De tijd waarin medewerkers kunnen worden opgeroepen, geldt niet als werktijd. Het
moment waarop de medewerker daadwerkelijk aan het werk gaat, wordt gezien als werktijd.
Per inzet geldt een minimale werktijd van een ½ uur, ook als de daadwerkelijke werktijd
korter is.
Een medewerker mag niet langer dan 13 uur per 24 uur werken.
Binnen een aaneengesloten periode van 28 dagen mag de medewerker om en om
worden opgeroepen; dat wil zeggen 14 dagen wel en 14 dagen niet. Binnen die 14 dagen
geldt dat de medewerker mag worden opgeroepen waarbij in acht wordt genomen dat de
medewerker ten minste 2 keer 2 dagen geen arbeid mag verrichten dan wel mag worden
opgeroepen
Direct voor en na een gewerkte nachtdienst mag een medewerker niet worden
opgeroepen. Dit mag wel tot 11 uren voor een nachtdienst en vanaf 14 uren daarna.
Uitsluiting
Medewerkers kunnen op grond van persoonlijke omstandigheden structureel en incidenteel
door de directeur GGD worden uitgesloten van inzet in het kader van het GROP.
Afhankelijk van de aard van de calamiteit kunnen medewerkers, na controle op
bekwaamheid, incidenteel worden uitgesloten van inzet.
Zwangere medewerkers hoeven niet op voorhand te worden uitgesloten van inzetbaarheid
tijdens calamiteiten. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de onderstaande
richtlijnen :
-

regelmatige werk- en rusttijden;
extra pauzes (maximaal 1/8 deel van de werktijd);
geen onregelmatig werk, overwerk en nachtdiensten.

Personeelsgegevens en -planning bij calamiteiten
In het geval van calamiteiten is het van belang dat gegevens met betrekking tot
bereikbaarheid, inzetbaarheid en de bekwaamheid van de betrokken medewerkers actueel
zijn. In het kader van het GROP kan de directeur dan wel de functionaris – die daartoe vanuit
het GROP bevoegd is – een beroep doen op deze gegevens.
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NAW-gegevens
De NAW-gegevens van de medewerkers staan vermeld in het personeelsregistratiesysteem
van de gemeente Den Haag (Pegasus). Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het
actueel houden van deze gegevens. In het kader van het GROP geldt voor medewerkers
van de sector VG&Z tevens de verantwoordelijkheid dat zij het telefoonnummer waarop zij
buiten roostertijd bereikbaar zijn, actueel dienen te houden.
Vaccinatiegegevens
Dossiers in relatie tot het protocol gezondheidsbescherming GGD-medewerkers zijn
beschikbaar via het Arbocentrum van de gemeente Den Haag die voor de GGD uitvoering
geeft aan dat protocol. In het kader van het GROP ontvangt de afdeling P&O van het
Arbocentrum actuele overzichten ten aanzien van de vaccinatiestatus van de GGDmedewerkers.
Bekwaamheidsgegevens
De BIG-registratie , diploma’s van opleidingen, certificaten van trainingen en eventuele
bekwaamheidsverklaringen worden opgenomen in het digitale personeelsdossier van de
medewerkers.
Registratie van deelname aan oefeningen dan wel trainingen in het kader van het GROP
vinden plaats door de GGD die verantwoordelijk is voor de organisatie van de
desbetreffende training/oefening.
In het kader van het GROP worden alle voornoemde bekwaamheidsgegevens opgenomen in
een portofolio die wordt opgenomen in het personeelsregistratiesysteem zodat overzichten
hiervan kunnen worden aangemaakt.
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Bijlage 5 Digitale vindplaatsen
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2013/04/26/nationaalhandboek-crisisbesluitvorming.html
Regionaal Veiligheidsplan Haaglanden
http://www.vrh.nl/publicaties/
Protocollen:
GOR: S:\VGenZ\GOR
IZB:
G:\VGenZ\IenH\AIBRAVC\AIB\Organisatorisch\DRAAIBOEKEN infectieziektencrisis\
EERSTE UUR v001.doc
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Bijlage 6 Afkortingen
AIB
A&C
BIG
BOB
BOT
BPV
BVR
B&W
CC
cGM
CMO
CO
CvDG
GAGS
GGD
GGZ
GHOR
GOR
GRIP
GROP
HKZ
HPV
ICT
IZB
LCI
LO
LPO
MKA
MMK
MO
MOTO
MPO
MT/OCW
NAW
OTO
OvDBZ
OvDG
OO
PSH
P&O
RAV
RGC
RIVM
ROAZ
SARS
SitRap
SMH
SOA
TBC
TWaz
VRH
VWS
WVR
WTZi
WPG
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Algemene Infectieziekten Bestrijding
Advies en Coördinatie
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming
Bedrijfsopvang Team
Besluit Personeel Veiligheidsregio’s
Besluit Veiligheidsregio
Burgemeester en Wethouders
Crisiscoördinator
Centrum Gezondheid en Milieu
Content Management Organisatie
Communicatie
Commandant van Dienst Geneeskundig
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Gezondheidsonderzoek bij Rampen
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
GGD Rampen Opvang Plan
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg
Humaan Papillomavirus
Informatie en Communicatie Technologie
Infectieziektebestrijding
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
Leefomgeving
Leider PSH Opvangteam
Meldkamer Ambulancezorg
Medische Milieukunde
Maatschappelijke Onrust
Meerjarenplan Opleiden, Trainen en Oefenen
Medewerkers PSH Opvangteam
Management Team / Onderwijs, Cultuur en Welzijn Gemeente Den Haag
Naam Adres Woonplaats
Opleiden, Trainen en Oefenen
Officier van Dienst Bevolkingszorg
Officier van Dienst Geneeskundig
Ondersteuning en Organisatie
Psychosociale Hulpverlening
Personeel en Organisatie
Regionale Ambulance Voorziening
Regionaal Geneeskundig Commandant
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Regionaal Overleg Acute Zorg
Severe Acute Respiratory Syndrome
Situatie Rapportage
Spoedeisende Medische Hulpverlening (ambulancedienst)
Sexueel Overdraagbare Aandoening
Tuberculose
Tijdelijke wet ambulancezorg
Veiligheidsregio Haaglanden
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet Veiligheidsregio’s
Wet Toelating Zorginstelling
Wet Publiek Gezondheid
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Formulieren

1. Registratieformulier meldingen
2. SITRAP
3. Evaluatie
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Formulier 1

REGISTRATIEFORMULIER MELDINGEN

Ontvangst melding
Datum:

Tijdstip:

Ontvangen door:

Functie:

Naam melder:

Contactgegevens melder:

Omschrijving melding:

Actielijst
Datum+ tijdstip

Actie

Actie door:

Opschalen en afspraken (alleen door de crisiscoördinator GGD Haaglanden)
Toelichting:
JA
Toelichting:
NEE
*Omcirkel ja of nee

41

GGD Haaglanden 3.5

26 november 2015

GGD Rampenopvangplan

Formulier 2

SITRAP

Crisisteam GGD Haaglanden
Proces
Datum + tijd (begin en eindtijd overleg):

Opschaling naar GGD crisisteam: ja/nee

Sitrapnummer:

Emailadres team:

Gericht aan:

Telefoonnummer team:

Leden + rol:
-

Korte toelichting incident (aanleiding vergadering):

Beeldvorming
Feiten:
-

Verwachtingen:
-

Probleemvelden/knelpunten en prioriteit:
-

Oplossingen (mogelijke maatregelen)
Oplossingen probleemveld 1:
Oplossingen probleemveld 2:
Oplossingen probleemveld 3:
-
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Besluitvorming
Actiepunten:

Actiehouder: Status:

-

Gevraagde besluiten:
1.
2.
3.

Gevraagd
aan:

Status:

Tijdstip volgend overleg:
Ondertekening
Naam:

Functie:
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Evaluatieformulier crisisinzet
Naam
Functie tijdens crisisinzet
Beste crisisfunctionaris,
Graag dit evaluatieformulier zo volledig mogelijk invullen en binnen 10 dagen retourneren aan de
GROP-coördinator. Dit kan per email via: thomas.eckhardt@ggdhaaglanden.nl
Naar aanleiding van dit ingevulde evaluatieformulier stelt de afdeling A&C een evaluatierapport op
waaruit voorvloeiend verbetermaatregelen worden geformuleerd.
Deze verbeterpunten worden na akkoord van de directie doorgevoerd om te de crisisorganisatie
van de GGD Haaglanden te verbeteren.

1. Alarmering & Opkomst
Was de (telefonische) alarmering
duidelijk?
Was het duidelijk op welke locatie
en tijdstip je werd verwacht?
Kon je deze locatie op het
aangegeven tijdstip bereiken?
Verdere evaluatie m.b.t.
alarmering & opkomst gewenst?
Wat ging goed?

(indien noodzakelijk)

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Indien nee, ga verder met 2.

Welke verbeterpunten zie je zelf?
Wat zou jouw voorstel zijn om het
anders te doen?

2. Crisisinzet
Was het team dat ingezet werd
compleet?
Verliepen de bijeenkomsten van
het (crisis-)team gestructureerd
en waren deze constructief?
Kreeg je voldoende ruimte voor
inbreng van eigen informatie en
adviezen?
Is jouw proces conform draaiboek
uitgevoerd?
Heb je duidelijk instructies
gekregen om je taken uit te
voeren?
Verdere evaluatie m.b.t. opkomst
crisisinzet gewenst?

Indien nee, ga verder met 3.

Wat ging goed?
Welke verbeterpunten zie je zelf?
Wat zou jouw voorstel zijn om het
anders te doen?
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3. Ondersteuning
Was er voldoende ondersteuning voor
jouw taak aanwezig? (denk bijv. aan:
secretariële ondersteuning, facilitaire
ondersteuning).
Verdere evaluatie m.b.t.
ondersteuning gewenst?
Wat ging goed?

Ja

Nee

Ja

Nee

Indien nee, ga verder met 4.

Welke verbeterpunten zie je zelf?
Wat zou jouw voorstel zijn om het
anders te doen?

4. Samenwerking met externen
Ben je tevreden over de
samenwerking met de externe
ketenpartners? (denk bijv. aan:
GHOR, gemeente, ziekenhuis,
huisartsen).
Verdere evaluatie m.b.t.
samenwerking met externen
gewenst?
Wat ging goed?

Ja

Nee

Ja

Nee

Indien nee, ga verder met 5.

Welke verbeterpunten zie je zelf?
Wat zou jouw voorstel zijn om het
anders te doen?

5. Aflossing, afschaling & nazorg
Verdere evaluatie m.b.t. aflossing,
afschaling en/of nazorg gewenst?
Wat ging goed?

Ja

Nee

Indien nee, ga verder met 6.

Welke verbeterpunten zie je zelf?
Wat zou jouw voorstel zijn om het
anders te doen?

6. Gekozen aanpak & activiteiten van de gehele inzet
Evaluatie m.b.t. gekozen aanpak &
activiteiten van de gehele inzet
gewenst?
Wat ging goed?

Ja

Nee

Indien nee, ga verder met 7.

Welke verbeterpunten zie je zelf?
Wat zou jouw voorstel zijn om het
anders te doen?

7. Niet genoemd maar wel relevant
Wat ging goed?
Welke verbeterpunten zie je zelf?
Wat zou jouw voorstel zijn om het
anders te doen?
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