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Taakomschrijving 
aanspreekpunten SIS in de koude fase 

In de koude situatie werkt de landelijke beheerorganisatie SIS samen met de 25 regionale SIS-

coördinatoren van elke veiligheidsregio. Deze SIS-coördinatoren werken in de eigen regio met 

aanpreekpunten voor de andere disciplines, zoals de accounthouder SIS geneeskundige zorg 

(accounthouder SIS GZ). Hieronder is aangegeven waar de regionale SIS-coördinator voor zorgt en 

waarvoor de regionale accounthouder SIS-GZ nodig is. 

Taakomschrijving regionale SIS-coördinator 

De regionale SIS-coördinator is de schakel tussen de veiligheidsregio en de landelijke 

beheerorganisatie SIS.  

 

De taken zijn: 

 Zorgt voor bekendheid en doorvertaling van landelijke ontwikkelingen rondom SIS in de 

veiligheidsregio. Onderhoudt de contacten met de aanspreekpunten van de andere disciplines. 

 Regelt dat betrokken functionarissen in de regio bekend worden met SIS door het aanbieden van 

de e-module SIS of door het attenderen op relevante opleidingen. 

 Regelt dat betrokken functionarissen in de veiligheidsregio bekend blijven met SIS door het 

organiseren van opfrismomenten en door SIS op te nemen in het regionale oefenprogramma. 

 Zorgt dat er periodiek in de veiligheidsregio een SIS-oefening wordt gehouden en stemt dit af met 

de landelijke beheerorganisatie SIS. 

Taakomschrijving regionale accounthouder SIS geneeskundige zorg 

De accounthouder SIS GZ is de schakel tussen het GHOR–bureau en de regionale SIS-coördinator in 

de eigen veiligheidsregio. De accounthouder SIS GZ voert onderstaande taken zelf uit of zet de taken 

weg bij andere medewerkers van het GHOR-bureau. 

 

De taken zijn:  

 Zorgt of regelt dat geneeskundige functionarissen met een SIS-rol bekend blijven met SIS. Dit kan 

op twee manieren:  

o Door te attenderen op landelijke producten en door periodiek opfrismomenten te 

organiseren. 

o Door in het oefenprogramma regelmatig oefeningen met SIS op te nemen, zoals 

oefeningen met ziekenhuizen.  

 Zorgt of regelt dat sleutelfunctionarissen binnen de geneeskundige zorg weten van het bestaan 

van SIS. Denk aan sleutelfunctionarissen binnen de crisisorganisatie of daarbuiten. 

 Zorgt of regelt dat ziekenhuizen bekend zijn en blijven met de afspraken over het aanleveren van 

slachtoffergegevens. 

 Onderhoudt contact met de regionale SIS-coördinator van de eigen veiligheidsregio. 


