
INZETTEN GHOR
Jaaroverzicht 2020

2020 stond in het teken van de coronacrisis. Een crisis van ongekend formaat.
In heel Nederland is opgeschaald naar GRIP 4. Naast een taak voor de algemene
kolom, lag er ook een belangrijke taak voor de witte keten. Zij waren in
opperste paraatheid om het virus aan te pakken. GHOR IJsselland heeft zich
gefocust op de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening, goede
samenwerking in de witte keten en de verbinding tussen deze keten en de
multidisciplinaire crisisorganisatie. Wil je meer weten over de GHOR in de
coronacrisis? Bekijk dan de GHOR tijdlijn van de eerste golf. Naast deze crisis
zijn er in 2020 meer incidenten geweest waar we als GHOR-functionarissen voor
ingezet zijn, zoals de brand in de Keersluis, de ontmanteling van een V1-bom
en een groot verkeersongeval op de N50. Deze en de andere incidenten vind je
in dit jaaroverzicht.
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Netwerkorganisatie
We bestrijden deze incidenten niet alleen; we werken nauw samen met onze multidisciplinaire
partners en met onze geneeskundige partners in de witte keten. Daarnaast werken we ook
met deze partners samen aan het voorkomen van incidenten. Een overzicht van ons netwerk:
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Algemene informatie

IJsselland
500.000 inwoners 
11 gemeenten:

GHOR IJsselland

Directeur publieke gezondheid (DPG):      
Algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ):    
Hoofd informatie geneeskundige zorg (HIN GZ):     
Officier van dienst geneeskundig (OVDG):   
Hoofd Publieke Gezondheid (HPG):     
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Deventer
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Zwolle

Coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen
en rampen.
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https://www.vrijsselland.nl/wp-content/uploads/2021/03/DEF-GHOR-tijdlijn-20200707.pdf

