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Ondertekening convenant GHOR – Huisartsenzorg

Samenwerking tussen huisartsen en hulpverleningsdiensten
in Zuid-Holland Zuid bij grote incidenten en rampen
Vandaag hebben vertegenwoordigers van de huisartsen en het bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een convenant ondertekend. Het convenant regelt
de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de hulpverleningsdiensten tijdens
grootschalige incidenten en rampen. Daarmee zijn de huisartsen en huisartsenposten
voluit ketenpartner geworden van de Geneeskundige Hulpverleningsketen in de Regio
Zuid-Holland Zuid (ZHZ).
Huisartsen voorbereid op grote incidenten en rampen
De huisartsen en huisartsenposten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben een plan opgesteld
voor de huisartsenzorg tijdens grote incidenten en rampen (het Huisartsen RampenOpvangPlan). Hierin staat hoe huisartsen(-posten) samenwerken en opschalen om bij grote incidenten
en rampen verantwoorde huisartsenzorg te kunnen blijven leveren. Onderdeel daarvan is ook de
samenwerking met de regionale hulpdiensten en het regionaal crisiscentrum ZHZ.
Er zijn verschillende incidentscenario’s in ogenschouw genomen, zoals een plotseling incident
(flitsramp) of een zich langzaam ontwikkelend probleem als een grieppandemie. Het Huisartsen
RampenOpvangPlan ondersteunt de huisartsen en huisartsenposten om daar goed op voorbereid
te zijn. Zoals het behandelen van plotselinge toeloop van veel slachtoffers, opvangen van grote
zorgvraag bij infectieziektegolf, gezondheidsonderzoek bij chemische incidenten, enz.
Belangrijk onderdeel van het Huisartsen RampenOpvangPlan is het instellen van een huisartsencrisisteam. Dat crisisteam verzorgt tijdens grote incidenten en rampen met name de coördinatie op de huisartsenzorg in de regio. Het legt de verbinding naar de individuele huisartsen om
die in crisisomstandigheden te voorzien van informatie en ondersteuning.
Convenant Huisartsenzorg en Veiligheidsregio ZHZ
In het convenant is vastgelegd wat door huisartsen(-posten) is geregeld en voorbereid om onder bijzondere omstandigheden verantwoorde huisartsenzorg te kunnen blijven bieden, én hoe
daarin met de regionale hulpdiensten wordt samengewerkt. Het Huisartsen RampenopvangPlan
is daarvoor de basis. In de samenwerking tussen de huisartsen(-posten) en de regionale hulpdiensten gaat het over zaken als elkaar alarmeren, onderling communiceren en het bieden van
ondersteuning. Dat met de bedoeling om in goede samenwerking de geneeskundige zorg te
kunnen leveren bij grote incidenten en rampen.
Samenwerking
Om te komen tot het Huisartsen RampenOpvangPlan en het Convenant is er intensief samengewerkt door de bij de huisartsenzorg betrokken partijen: de drie huisartsenposten (Regionale
Huisartsenpost Drechtsteden, Huisartsenpost ‘t Hellegat en Centrale Huisartsenpost Gorinchem
e.o.), de Landelijke Huisartsen Vereniging, Kring Zuid-Holland Zuid en de Stichting Koel (de
regionale ondersteuningsstructuur voor de eerstelijns gezondheidszorg in de regio ZHZ).
Samen met het bureau GHOR Veiligheidsregio ZHZ hebben zij het geheel voorbereid.
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Ondertekening
De samenwerking is bekrachtigd door het ondertekenen van het convenant op 13 februari 2013.
Voorafgaand aan de ondertekening hebben diverse sprekers vanuit de verschillende organisaties
het belang van een goede samenwerking onderstreept.
Alle betrokkenen zijn trots op het resultaat van ieders inspanningen van de afgelopen periode
om te komen tot dit bijzondere resultaat en zien uit naar de verdere samenwerking tussen de
huisartsenzorg en de hulpverleningsdiensten.

Noot redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gert Lems, Senior beleidsadviseur van de
GHOR, tel. 088-6365653 of 06-30577166.
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