Communicatieafspraken
huisartsen en hulpverleningsdiensten bij rampen
De Huisartsenkringen, de Huisartsenposten, en, de GGD-en en GHOR-bureaus in NoordBrabant hebben communicatieafspraken vastgelegd over de onderlinge samenwerking
tijdens grootschalige incidenten. Na het ondertekenen van de Intentieverklaring Huisartsen
Rampenopvangplan (HaROP) “Brabant Breed”, met als doel het borgen van de continuïteit
van de huisartsenzorg bij calamiteiten in Noord-Brabant, is dit een eerste stap naar het
vergroten van de samenwerking tussen huisartsen en hulpverleningsorganisaties bij
calamiteiten.
Aanleiding
Na het uitbreken van de H1N1 grieppandemie
(Mexicaanse Griep) bestond de wederzijdse
behoefte om afspraken te maken tussen de
huisartsenorganisaties en de hulpverleningsdiensten over de rol van huisartsen bij rampen
en infectieziekte-uitbraken. Op 13 juli 2010
hebben alle partijen een intentieverklaring
ondertekend. Hierin staan de afspraken die
nodig zijn om het Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP) in Noord-Brabant vorm
te geven. De HaROPS zijn inmiddels gereed.
Het HaROP beschrijft de interne organisatie
van de huisartsenzorg onder bijzondere
omstandigheden. Deze interne organisatie is
voor een aantal onderdelen afhankelijk van
externe partijen zoals de GGD en de
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in
de Regio (GHOR) en vice versa.
Afspraken
Vooruitlopend op het convenant, zijn er nu
communicatieafspraken gemaakt tussen de
huisartsen en de hulpverleningsdiensten. De
overkoepelende huisartsenorganisaties
hebben per regio een Crisisteam Huisartsenzorg vastgesteld. Deze crisisteams worden per
direct actief indien er sprake is van een
calamiteit en zijn 24-uur per dag beschikbaar
voor de hulpverleningsdiensten om

huisartsenposten en huisartsen te informeren
bij flitsrampen.
Flitsrampen
Flitsrampen zijn rampen of crises die zich heel
onverwacht en in grote hevigheid voordoen.
Denk aan de Vuurwerkramp in Enschede of
aan de chemische brand in Moerdijk.
Onvoorspelbare situaties met diverse
gevolgen. Wanneer er zich een Flitsramp
voordoet dan zal het Crisisteam
Huisartsenzorg (per regio) worden
gealarmeerd en geïnformeerd door de GHOR.
Uitbraak Infectieziekten
Vers in het geheugen ligt natuurlijk nog de
uitbraak van de Mexicaanse Griep (H1N1) in
2009, een grootschalige uitbraak van een
infectieziekte. Het is een ander soort ramp dan
een Flitsramp, maar ook van grote omvang. Bij
een uitbraak infectieziekten is er doorgaans
wel tijd om voorbereidingen te treffen, zoals bij
de griepepidemie in 2009. Wanneer er sprake
is van zo’n uitbraak speelt de GGD een
belangrijke rol. Het Crisisteam Huisartsenzorg
zal dan ook nauw samenwerken met de GGD
en de GHOR om ervoor te zorgen dat de
individuele huisartsen adequate informatie
ontvangen.

