
18-11-2019

1

Biosecurity en biosafety door 
de ogen van de Veiligheidsregio 

Carolien Mommers, beleidsadviseur GHOR-RR 14-11-2019

Indeling

1. Wat is en doet Veiligheidsregio, en GHOR?
2. Preparatie: wat kun je vooraf samen voorbereiden?
3. Als de klap valt: incidentbestrijding
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Definitie Veiligheidsregio

Een veiligheidsregio is een gebied waarin gemeenten en 
operationele diensten samenwerken in geval van brand, 
risico- en crisisbeheersing, medische bijstand en 
de handhaving van de openbare veiligheid om de veiligheid 
van de burgers te garanderen.

Nationaal

Er zijn 25 veiligheids-
regio’s in Nederland
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Onderdelen van de VR

• Gemeenschappelijke meldkamer
• Regionale brandweer
• Ambulancedienst
• GHOR
• Risico- en Crisismanagement
• Gemeenten

GHOR

• Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
• Eén Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor GGD en 

GHOR
• De directeur GHOR heeft de operationele leiding over de 

geneeskundige hulpverlening
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Wettelijke taken GHOR

Op basis van Wet veiligheidsregio’s (Wvr) heeft de 
GHOR de volgende taken:

• Regie, coördinatie en aansturing van de geneeskundige 
hulpverlening (witte ketenpartners)

• Advisering van andere overheden en organisaties op het 
gebied van de geneeskundige hulpverlening

De GHOR is eindverantwoordelijk voor:

• Geneeskundige hulpverlening – Spoedeisende 
medische hulpverlening 

• Geneeskundige hulpverlening – Publieke 
gezondheidszorg

NB: heeft alleen betrekking op regie, coördinatie en 
aansturing bij rampen en crises en de voorbereiding 
daarop.
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De GHOR is eindverantwoordelijk voor:

Publieke gezondheidszorg:
• Gezondheidskundige advisering bij gevaarlijke stoffen

– De beoordeling van en maatregelen tegen schadelijke invloeden 
op de gezondheid via voedsel, water, bodem en lucht door 
blootstelling tijdens een ramp en door eventuele achterblijvende 
besmetting

• Grootschalige infectieziektebestrijding
– Voorbereiding op grootschalige uitbraak van infectieziekten 

zoals griep, vogelpest, pokken of SARS

Preparatie biolabs

• Waar kun je vooraf (in vredestijd) afspraken over maken, 
om ten tijde van een incident goed en snel te kunnen
handelen?

• Kans op incident is zeer klein, maar VR is er voor die 
kleine kans op de “what if” (bestaansrecht)

• Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt
• Onwennigheid bij andere diensten over incidenten met 

biologische agentia
• BVF is cruciaal!
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Wvr en Besluit Informatie inzake 
Rampen en Crises (BIRC)

VR: voorkomen, beperken en bestrijden van brand en 
gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan 
brand

VR: verantwoordelijk voor inventariseren van risico’s van 
branden, rampen en crises en voorbereiden op de 
bestrijding daarvan 

Inrichtingen/gebruikers: informatieplicht aan bestuur VR 
t.b.v. een adequate voorbereiding van rampenbestrijding 
en crisisbeheersing

Incidentbestrijdingsplan (IBP)

• Voor labs met humane pathogenen categorie 3 (of 4)

• In RR 2 scenario’s uitgewerkt:
- Beestje-buiten – biologisch agens buiten barrière

- Silent release – ziektegeval te herleiden naar lab

• Informatie- en communicatielijnen: 
Aansluiting van structuur crisisorganisatie lab op structuur
overheidshulpdiensten

• Vroegtijdig betrekken en beginnen
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Incidentbestrijdingsplan

• Alarmering
• Informatievoorziening
• Melding
• Maatregelen / handelingsperspectief
• Veilig optreden hulpverleners – voorzorgsmaatregelen?
• Vertegenwoordiging in crisisstaven hulpdiensten
• (Crisis)communicatie 
• Opschaling?
• Etc. etc.

Liaison in het CoPI/ROT

Voorwaarden bedrijfsvertegenwoordiger

• Deskundig, bekend met bedrijfsprocessen en risico’s
• Vormt de schakel van informatieoverdracht
• Voldoende mandaat & beslissingsbevoegdheid 

(doorzettingsmacht)
• Snel beschikbaar (ook buiten kantoortijd)
• Bekend met bedrijfsnoodplan en CoPI
• Voldoende affiniteit en bekendheid met uitstraling en 

omgevingseffecten
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Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)

• Op alle niveau’s, van functionarissen in het veld - bestuurlijk

• Elkaar kennen en weten te vinden

• Operationele functionarissen bekend maken met de 
incidentscenario’s en afspraken

• Rondleidingen voor functionarissen bij lab in aanbouw ter 
oriëntatie op de locatie

Incidentbestrijding

Bevoegdheden - Wet veiligheidsregio’s

• Burgemeester heeft opperbevel bij:
– Ramp
– Ernstige vrees voor het ontstaan daarvan

• Iedereen die bij de bestrijding betrokken is, staan onder
zijn bevel

• Regionaal Operationeel Leider (ROL) is belast met de 
operationele leiding, namens de bgm of voorzitter VR
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Bevoegdheden 

Rolverdeling:

• Jullie weten alles van jullie lab, maar niets van 
incidentbestrijding

• Wij weten niets van jullie lab, maar alles van 
incidentbestrijding

We zijn tot elkaar veroordeeld!
BVF is cruciaal!
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Incidentbestrijding

Onze wereld veel hiërarchischer dan jullie wereld: is ook 
nodig i.g.v. incidentbestrijding:

Vereist snel en daadkrachtig optreden

Opschaling op basis van eenvoud, 
eenduidigheid en eenheid van opvatting

Opschaling indien bij de bestrijding van incidenten (of 
dreiging daarvan) behoefte is aan multidisciplinaire 
coördinatie
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Een (dreigende) introductie binnen de gemeente van een
meldingsplichtige infectieziekte, die als veroorzaker van 
een infectieziektecrisis wordt aangemerkt of door 
terroristische handelingen is verspreid.

I.g.v. A-ziekten
coördinatie op 
rijksniveau.

Opschaling
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Vragen?

Bedankt voor uw aandacht !


