
INZETTEN GHOR
Jaaroverzicht 2021

Ook in 2021 hadden we te maken met de coronacrisis. Maar er waren meer
incidenten en niet acute situaties waar we als GHOR-functionarissen voor
ingezet zijn, bijvoorbeeld de wateroverlast in Dalfsen, verscheidene branden,
vogelgriep en de fosfineschepen. Deze en de andere incidenten vind je in dit
jaaroverzicht

INCIDENTEN 2021
Incidenten waarbij GHOR-funcionarissen zijn ingezet

ACUUT NIET-ACUUT / DREIGEND
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(mogelijke) verstoring openbare orde / rellen - 2x 
  

Grote menigte op natuurijs
  

Aanleg schepen met giftige stof fosfine - 2x
  

Vogelgriep - 2x
  

Vluchtelingenopvang
  

Jaarwisseling
 

* In onderstaand overzicht staan de
type incidenten van de acute
incidenten/crises weergeven

Brand
5x

Gaslekkage
3x

Stank / hinder
1x

Wateroverlast
1x

Aanrijding
1x

Onwelwording
1x

Gevaarlijke
stoffen 1x

Telefonie-
storing 1x

Stroomstoring
2x

Corona
1x

VOORUITBLIK 2022
Leerpunten uit evaluaties waar wij ons op focussen

Basisprocessen aanscherpen en kennis vergroten:
Publieke gezondheid, VVT
Partners bij niet acute situaties
Aandacht voor overdracht en nafase

Werkwijze GHOR m.b.t. het crisisplan:
Zichtbaarheid/positie GHOR-functionarissen

 Rol en verantwoordelijkheden bij niet acuut (ook die van andere
partners)

Leren van buurregio's
Wat kunnen we leren van incidenten in andere regio's

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:

MULTI MONO

Brandweer
Politie
Bevolkingszorg
Defensie
Multidisciplinaire teams

Ambulance IJsselland
Isala ziekenhuis
Deventer Ziekenhuis
Saxenburgh Medisch Centrum
Medrie
HCDO
GGD IJsselland
Verpleeg-, verzorgings-
en thuiszorgorganisaties
Gehandicaptenzorg
Transferbureaus
GGZ

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):     

Dalfsen
Deventer
Hardenberg
Kampen
Ommen
Olst-Wijhe
Raalte
Staphorst
Steenwijkerland
Zwartewaterland
Zwolle

Coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen.

GHOR functionarissen
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