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In 2022 zijn we als GHOR-functionarissen ingezet bij allerlei verschillende incidenten en (niet) acute
situaties zoals branden, incidenten met gevaarlijke stoffen, uitval nuts en boerenprotesten. Maar ook

crisisnoodopvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. En verder andere incidenten die (ook) 
veel impact hadden, zoals de steekpartij bij CTP Veldzicht, de schietpartij bij de McDonald’s en ernstige

verkeersongevallen waarbij kinderen of jongeren betrokken waren. Deze en de andere incidenten vind
je in dit jaaroverzicht.

INCIDENTEN 2022

Incidenten waarbij GHOR-funcionarissen zijn ingezet

16x gevaarlijke stoffen en vreemde

lucht/stank/gaslucht
Meestal inzet van GAGS en OvDG

5x Opvang asielzoekers en Oekraïners

1x Corona

5x Uitval stroom/netwerk/

telefonie/communicatie

5x Boerenprotesten

5x Brand
Waarvan 2x bij een afvalverwerker

3x Natuur
Droogte, storm en schaatsen

7x PSH-inzet
Steekpartij CTP Veldzicht

Dodelijk slachtoffer bij brand
Personen te water, kind overleden

Ongeval auto 4 jongeren, 
 waarvan 2 dodelijke slachtoffers

Aanrijding scholier, dodelijk slachtoffer 
 Schietincident McDonalds, 

 
2 dodelijke slachtoffers

 Waterongeval met kinderreanimaties

3x Vogelgriep

GRIP 0

38x

GRIP 1

12x

GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4

0x 0x 0x

VOORUITBLIK 2023

Leerpunten uit evaluaties waar wij ons op focussen:

Zichtbaarheid/positie GHOR-functionarissen

Vergroten zichtbaarheid rol GHOR-functionarissen binnen proces 
 Publieke Gezondheid en stimuleren bewustwording bij anderen.

Wij kennen ons netwerk (mono en multi) en ons netwerk kent ons.
 

Langdurige crises
Hoe ga je om met capaciteit personeel?

Hoe bouw je een goede crisisstructuur bij dit soort crises?

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
Crisiscommunicatie
Defensie
Multidisciplinaire teams

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

NETWERKORGANISATIE

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.
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