
Ik ben Frank Polman en werk als
vakspecialist Opleiden, Trainen,
Oefenen bij GHOR Twente. Graag
geef ik jullie via de stories een
inkijkje in mijn werkzaamheden.
Mijn hele verhaal lees je op
www.ghortwente.nl

De werkdag van ...
Frank Polman



GHOR staat voor Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de
Regio. Als GHOR zorgen we ervoor
dat bij grote ongevallen en rampen
de verschillende organisaties die
zich met geneeskundige
hulpverlening bezighouden
(ambulance, ziekenhuizen,
huisartsen, GGD, ggz) samen één
hulpverleningsketen vormen.

Wat doet de GHOR?



Als specialist opleiden, trainen en
oefenen ben ik samen met collega
Kitty Leibbrand verantwoordelijk
voor het vakbekwaam maken en
houden van alle repressieve GHOR
functionarissen. Ook ondersteun ik
ketenpartners bij de voorbereiding
voor rampen en crises op het thema
zorgcontinuïteit.

Opleiden, trainen, oefenen

Deze foto is voor de
coronacrisis gemaakt



De coronacrisis heeft de afgelopen
tijd een grote rol gespeeld in de
werkzaamheden van de GHOR. 
Hier zie je mij tijdens het geven 
van een training aan artsen en
verpleegkundigen van de GGD 
ter voorbereiding op het 
 vaccinatieprogramma.   

Training geven



De afgelopen coronaperiode hebben
we vanuit de GHOR ook regie
gevoerd op de verdeling van
persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) zoals mondkapjes, brillen en
schorten. Op de foto bedanken we
de collega's van de brandweer voor
de distributie ervan richting de
zorgprofessionals in Twente.

PBM coördinator



GHOR team Twente is een hechte
club mensen waar hard gewerkt
wordt maar ook ruimte is voor de
nodige humor op zijn tijd. Tijdens de
lunch zitten we vaak gezellig met
elkaar aan onze stamtafel. Nu het
de goede kant op gaat met de
coronacrisis zijn er gelukkig weer
wat meer collega's op kantoor. 

Hecht team



Vandaag verzorg ik de Basiscursus
GHOR en crisisbeheersing voor
twee nieuwe GHOR collega's. 
Pascal Wielens en Veronie
Extercate zijn ons team onlangs
komen versterken als
respectievelijk beleidsondersteuner
en adviseur COVID. 

Basiscursus GHOR



Meer weten over het werk van
Frank? Lees dan zijn hele verhaal
op www.ghortwente.nl

Meer weten?



Volgende maand in de rubriek 
'De werkdag van ...' 

                      Collega Paul Visscher 
                
Over informatiegestuurd werken
binnen Veiligheidsregio Twente

Volgende maand


