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Agendapunt 6 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Kennisnemen van 

Inzet in het kader van de opgeschaalde zorg en hun voorbereiding daarop op grond van de “Friese visie 
op zorgcontinuïteit’ en artikel 33, lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s.   

 
Inleiding 

Veiligheidsregio Fryslân heeft de wettelijke taken van de GHOR belegd bij de afdeling Crisisbeheersing. 
De taken zijn onder andere samengevoegd onder zorgcontinuïteit. Daarin is het uitgangspunt dat de 
afdeling Crisisbeheersing in de voorbereiding op een crisis een bijdrage kan leveren aan het 
risicobewustzijn van en de samenwerking tussen ketenpartners, zorgpartners en andere betrokkenen, 
zodat de samenleving tijdens en na een crisis verantwoorde zorg kan blijven ontvangen. De afdeling 
Crisisbeheersing heeft over de inrichting van de geneeskundige keten een netwerk- en coördinerende rol 
in het totale zorgveld, dus ook voor zorginstellingen die geen directe taak hebben bij de 
rampenbestrijding. Het uitgangspunt dat hierbij gehanteerd wordt is dat de zorginstellingen zelf 
verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van zorg en de voorbereiding hierop.  
 

Kernboodschap 

Als afdeling Crisisbeheersing leveren we een bijdrage aan het risicobewustzijn en de samenwerking 
tussen ketenpartners, zorgpartners etc. zodat de samenleving tijdens en na een crisis verantwoorde zorg 
kan blijven ontvangen. Hiervoor zijn wij continu in gesprek met deze doelgroepen. Hierbij richten wij ons 
onder andere op planvorming en vakbekwaamheid. In het systeem GHOR4all delen de partners met ons 
informatie, onder andere als het gaat om planvorming, contactgegevens etc. Dit stimuleren wij. Het 
systeem geeft een indicatie en is een hulpmiddel in het proces van zorgcontinuïteit als geheel. Stap voor 
stap krijgen we zo beter zicht, ook omdat wij investeren in de relatie. Wij hebben momenteel geen 
signalen dat een zorgpartner onvoldoende is voorbereid. Dit houden we continu in de gaten. Mocht dit wel 
het geval zijn, dan gaat de DPG het gesprek aan met deze partner.  

 
Consequenties 



Er zijn geen consequenties vanuit de bestuurlijke rapportage. De ‘Friese visie op zorgcontinuïteit’ heeft 
nog een doorlooptijd van 1 jaar. De focus voor de komende periode ligt voor de ketenpartners bij het 
effect van LF2018 en overige evenementen op de continuïteit van zorg. Het verhoogde aanbod van 
evenementen, met daarin mogelijke verstoringen voor de continuïteit van zorg voor ketenpartners, is een 
vast onderwerp van gesprek.  

 
Communicatie 

n.v.t. 

 


