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GHOR Twente is de verbindende schakel 

tussen zorg en veiligheid in de regio

 
Strategische thema’s

 Bovenregionale thema- en netwerkbijeenkomsten
 Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)

Wat we doen 

Verbinden van zorgpartners, 
veiligheidsdomein en openbaar 
bestuur

Plannen en procedures maken en 
doorontwikkelen

Opleiden, trainen en oefenen

Coordinatie geneeskundige 
hulpverlening bij rampen en crises

Beleidsmatige en inhoudelijke 
advisering

2020

Feiten en cijfers 2020
Acute Zorg Euregio Nederlandse 

Rode Kruis

Ziekenhuizen 

Convenanten GGD Twente

Huisartsen

Crisisorganisatie

   ZorginstellingenAmbulance Oost

14 gemeenten
ca. 627.000 inwoners

Kijk voor meer informatie op www.ghortwente.nl

GHOR Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente

1. Innovatie als uitgangspunt van ons denken en doen

2. Goede informatievoorziening

3. Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving

4. Een op de samenleving afgestemde crisisorganisatie 

5. Intensieve samenwerking

Informatiemanagement

Evenementenadvisering 
(geneeskundig)

  Vormgeven projectorganisatie en coördinatiepunt COVID-19
  Voorbereiden en opstarten diverse overleggen 
  Voorzitterschap werkgroepen i.s.m. het ROAZ
  Ondersteunen ketenpartners en GGD
  Planvorming mogelijk zorghotel
  Crisisevaluaties 
  Coördinatie beschermingsmiddelen 
  Nieuwsbrief en factsheets voor crisispartners en collega’s
  Informatiemanagement met duiding van het geneeskundige beeld
  Opstellen structuur voor ontheffingsaanvragen 
  Multidisciplinair Covid-19 evenementenspreekuur
  Ontwikkelen intern dashboard i.s.m. Informatie Operationeel Centrum (IOC)

   Extra werkzaamheden door COVID-19 
 

2 Systeemoefeningen

3 Digitale basisopleidingen 

3 Netwerkdagen 10 Scenariotrainingen

22 DISC profielen voor de crisisfunctionarissen   

       (onderdeel van ontwikkelgesprek)

32 Repressieve inzetten voor de          

         geneeskundig officieren van dienst (OvDG)

Risicobeheersing

1 Verdiepingsdag

8 Digitale trainingen

Het jaar 2020 heeft voor de GHOR vanaf februari vooral in het teken gestaan van de 
COVID-19 pandemie. Hierdoor is een deel van de reguliere werkzaamheden stil 
komen te liggen of anders ingevuld. Desondanks zijn onderstaande doelstellingen 
toch behaald:

De verwachting is dat de GHOR in 2021 nog steeds veel werkzaamheden rondom 
COVID-19 verricht. Bovendien hebben er personele wisselingen plaatsgevonden en 
moeten de nieuwe collega’s ingewerkt worden. Met name in de tweede helft van 
het jaar worden onderstaande zaken opgepakt:

 Nieuwe operationele GHOR pagina
 Multidisciplinaire samenwerking

 Vervolg harmonisatie alarmering GHOR Oost 5
 Ten behoeve van het leermanagement systeem (LMS)

Implementatie Veldnorm Evenementenzorg

 Voorbereiding ketenoefening cyber

Uitbouwen informatiegestuurd werken

 Aansluiten PICA opleiding
 PICA: Proces en Informatie Coördinator Ambulancezorg

 Verdere digitalisering van het onderwijs

 Actualiseren convenanten en samenwerkingsovereenkomsten

 Visitatie Oost 4

1 Digitale GHOR OTO dag

64 Vergunningaanvragen inclusief  

         COVID-19 protocollen

 Zorgrisicoprofiel

 Omgevingswet


