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GHOR Twente is de verbindende schakel 

tussen zorg en veiligheid in de regio

 
Strategische thema’s

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

2022

Feiten en cijfers 2022

Acute Zorg Euregio

Nederlandse 
Rode Kruis

Ziekenhuizen 

GGD Twente
Huisartsen

Crisisorganisatie

   
Zorginstellingen

Ambulance 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)

Risicobeheersing

Na twee hectische coronajaren kwam een nieuwe crisis op ons af. Door de 
oorlog tussen Oekraïne en Rusland werd opnieuw onze inzet gevraagd. Dit 
keer om te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen. Desondanks 
kwam er ook weer ruimte voor onze reguliere werkzaamheden en nieuwe 
ontwikkelingen:

Vanuit het Teamplan GHOR Twente 2023 getiteld ‘Nieuw perspectief’ gaan 
we onderstaande zaken dit jaar (verder) oppakken. Belangrijke thema’s zijn 
hierbij voor ons:

 Herziene samenwerkingsafspraken met ketenpartners

 Oplevering Zorgrisicoprofiel Twente

3 Basisopleidingen OvDG en DPG 

5 Dagen Scenariotrainingen (CoPI-dagen)

231 Repressieve inzetten van de OvDG   

1 CARE & CURE netwerkbijeenkomst

1 Driedaagse ketenoefening digitale ontwrichting

6 Scenario trainingsdagen crisisfunctionarissen

64 Evenementenadviezen

10 Systeemoefeningen

5 Basistrainingen voor informatiecoördinatoren (ICO)

 

Actueel beeld van onder andere besmettingen en ziekenhuisbezetting 
creëren en breed verspreiden
Monitoren ontwikkelingen als besmettelijkheid, ziektelast en besmettingen
Monitoren druk en problematiek rondom COVID-19 bij ketenpartners
Operationeel overleg vanuit Veiligheidsregio Twente
Herzien planvorming voor noodscenario’s
Samen met ROAZ en GGD vaccinatieoverleg

Uitbouwen informatie gestuurd werken

 Voorbereiden komst meldkamer Oost-Nederland in 2023

 Start ontwikkeling Zorgrisicoprofiel Twente

 Scenariodenken en thematisch werken OTO activiteiten

 Onderzoeken uitbreiden netcentrische werkwijze 
 Richting Care sector

Actualisatieslag beheer LCMSgz 
 

Ontwikkelen planvorming nieuwe crisistypen

Update Regionaal Crisisplan

Maart 2023: overgang naar de nieuwe meldkamer

Juli 2023: Nieuwe Omgevingswet 

Begeleiden zorgketen m.b.t. crisis- en continuïteitsplannen

 Werkzaamheden rond COVID-19 

   Werkzaamheden rond vluchtelingenopvang
Opvanglocatie Maria Mediatrix in Borne opzetten
Aanleveren cijfers t.b.v. vluchtelingenspreiding
Ondersteunen gemeenten bij het opzetten van locaties
Verbinding maken tussen gemeenten en zorgkoepels/ziekenhuizen
Kennis en positieve ervaringen bij het opzetten van zorg delen

Doorontwikkeling informatiemanagement
O.a. invloed van nieuwe en langdurige crisissen

met 
(keten)partners 


