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Landelijk coördinatieteam PSH GOR (ARQ/ Nivel/ cGM/ GGD GHOR NL)
Livegang en doorontwikkeling IVC
Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen vanaf nu
terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Dit digitale loket biedt
betrouwbare informatie en brengt mensen die dat nodig hebben in contact met
verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.
Het IVC is er voor iedereen, zowel burgers als professionals. Het is ingericht door ARQ
Kenniscentrum Impact van rampen en crises, samen met het RIVM, in opdracht van VWS.
De inhoud en vorm zijn complementair aan bestaande regionale en lokale structuren. Het
loket blijft de komende twee jaar bestaan en wordt wekelijks aangevuld op basis van
actuele behoeften en vragen. Teksten kunnen gebruikt worden voor de eigen website en
folders. Mochten jullie een initiatief kennen dat op het IVC ontbreekt, mail dan naar
ivccovid19@arq.org.
Online GGD-bijeenkomst voor PSH en GOR/onderzoekers publieke gezondheid
Op donderdag 18 juni van 10 tot 12 uur vindt een online bijeenkomst plaats voor GGD’en.
Het zal gaan over de aanpak in de volgende fase van de COVID-19 pandemie. Er is ruimte
voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Meer informatie en de aanmeldlink vindt u
in de uitnodiging.

Activiteiten LOT-C
LOT-C sectie Samenleving en Veerkracht
Binnen de subsectie mentale weerbaarheid en nafase van het LOT-C is besloten de aandacht
te richten op het informeren van de coördinatoren bevolkingszorg van de diverse
gemeenten door middel van een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief krijgen de organisaties die
bij deze subsectie betrokken zijn de gelegenheid om de coördinatoren bevolkingszorg te
laten weten waar zij zoal mee bezig zijn, waar dit mogelijke raakvlakken heeft met de taken
van bevolkingszorg. Ook bestaat er de gelegenheid om vragen aan hen voor te leggen.
Mochten jullie vanuit de GGD nog interessante vraagstukken hebben waarop je input van de
coördinatoren bevolkingszorg kunt gebruiken, laat het ons dan weten via cGM@rivm.nl.
De impact van de coronacrisis op gemeenten
Burgemeesters hebben oog voor zowel de nazorg en de gevolgen die de coronacrisis nu
reeds heeft. Er is behoefte aan collectief herdenken. Ook zal nazorg aan zorgprofessionals
aandacht vragen. Onbekend is in welke mate de komende tijd uit verschillende geledingen
van de samenleving een beroep op psychosociale hulpverlening zal worden gedaan, maar er
zal waarschijnlijk – ook gezien de economisch onzekere tijden die we tegemoet gaan –
sprake zijn van een toename.
Dit blijkt uit een tweede interviewreeks onder burgemeesters door IFV. Om het LOT-C
inzicht te bieden in de vraagstukken die in gemeenten leven, heeft het lectoraat
Crisisbeheersing – als vervolg op de eerste interviewreeks die begin april plaatsvond – voor
een tweede maal een aantal burgemeesters gevraagd naar hun ervaringen.

Nieuwe producten en informatie PSH
Alle beschikbare folders en filmpjes zijn te vinden op de webpagina over Covid-19 van ARQ
Kenniscentrum Impact. De word-versie van folders, inclusief andere genoemde
documenten, staan in de PSH-groep op Kennisnet.
Externe producten en informatie
27 mei, 3 en 10 juni: Webinars Ntvp over Nazorg voor psychotrauma- en
rouwgerelateerde problematiek in de COVID19-crisis
Wat is passende nazorg voor psychotrauma- en rouwproblematiek in de COVID19-crisis? In
de webinars verdiepen we ons in de verschillende fasen binnen de crisis, het beloop van
klachten en de zorgbehoeften van IC-corona-patiënten, hun naasten en de
zorgprofessionals. Zie NtVP website.
4 juni (online leerbijeenkomst) De aanpak van eenzaamheid in de
anderhalvemetersamenleving
Movisie organiseert een online-bijeenkomst, gericht op beleidsmedewerkers van de
gemeente (sociaal domein). In de bijeenkomst gaat het om de vraag: wat zijn de
mogelijkheden in de anderhalvemetersamenleving om toch betekenisvol contact met
anderen te hebben? In het coronadossier verzamelt Movisie informatie over het coronavirus
en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van het sociaal domein.
Luisterverbond - Zoombijeenkomsten door geestelijk verzorgers en stervensbegeleiders
Word je geraakt door de corona-uitbraak? Voel je je kwetsbaar? Ben je bang voor je eigen
gezondheid, die van je naasten? Weet je niet hoe je met vragen over leven en dood moet
omgaan? Het Luisterverbond organiseert Zoom bijeenkomsten door geestelijk verzorgers en
stervensbegeleiders voor iedereen die in zijn of haar kern wordt geraakt tijdens deze COVID19 crisis. Zowel particulieren als zorgprofessionals zijn welkom.
Sociaal Cultuur Planbureau
Vooral kwetsbare groepen in de samenleving voelen de effecten van de coronamaatregelen. Huishoudens met een wankele bestaanszekerheid bijvoorbeeld, net als
jongeren met een onderwijsachterstand en mensen met ggz-problematiek. Dit blijkt uit de
‘Eerste doordenkingen maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen’ van het SCP.

Nieuwe producten en informatie GOR
Consumentenpanel Nivel 11-17 mei: Behoefte aan zorg en ondersteuning daalt licht
De meerderheid van de bevraagden heeft geen behoefte aan zorg of ondersteuning i.v.m.
de uitbraak van COVID-19. Slechts 2% heeft hier wél behoefte aan. In week 18 was dit 4%.
Onder deze kleine groep blijft de behoefte aan informatie hoog (van 35% naar 45%). De
behoefte aan psychosociale hulp neemt toe (van 12% naar 19%). Lees meer in
het Nivel feitenblad 5.
Impact Coronacrisis op scholieren
GGD Noord Oost Gelderland zet een vragenlijst uit onder scholieren over de impact van de
coronacrisis op jongeren te onderzoeken. Zij doen dit onderzoek via VO scholen met een
online vragenlijst.

Nieuwe producten en informatie GOR (vervolg)
Interessante informatie in GOR groep op GGD GHOR Kennisnet
• GGD Hollands Noorden heeft een factsheet uitgebracht waarbij zij inzicht geven in
achtergrondkenmerken, aantal besmettingen, aantal testen enz in Hollands Noorden en
per gemeente.
•

Resultaten van panelonderzoeken, zoals:
GGD regio Utrecht: Impact corona, peiling
GGD Zuid Limburg: 1,5 meter maatschappij
GGD Kennemerland: Resultaten Coronapanel 1
GGD Haaglanden: Resultaten landelijk panelonderzoek Corona
GGD Brabant Zuidoost: Resultatenpanelonderzoek Corona

Interessante producten algemeen
Verslag Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis
De coronacrisis leidt tot nieuwe kwetsbare groepen en meer sociale problemen in
Nederland. Er zijn grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp-ers en flexwerkers. Hun
bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. Dat is één van
de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact, die 17 mei haar bevindingen aan
het kabinet overhandigde. In het verslag staat ook een lijst met lokale initiatieven gericht op
de sociale impact van de coronacrisis, met speciale aandacht voor jongeren, kwetsbare
gezinnen en schulden.
Denktank Coronacrisis komt met advies intelligent herstelbeleid
De Denktank Coronacrisis schetst in zijn advies ‘contouren van een intelligent herstelbeleid’
aan het kabinet hoe herstel van de economie en de werkgelegenheid met veerkracht van de
samenleving op een evenwichtige manier gestalte kan krijgen. In het advies staan
uitgangspunten voor een intelligent herstelbeleid, die zich richten op herstel van de
economie en werkgelegenheid, maar ook op het overeind houden van maatschappelijke
verworvenheden.
VTV toekomstscenario – effecten Corona op volksgezondheid en zorg
Het RIVM gaat aan de slag met een verkenning van wat de huidige coronapandemie
betekent voor de Nederlandse volksgezondheid en gezondheidszorg. Daarbij zullen naast de
directe Covid-19 impacts ook de meer indirecte effecten van de coronacrisis in kaart worden
gebracht. Dit gaat zowel over gezondheidseffecten door bijvoorbeeld afschaling of mijding
van zorg waardoor reguliere zorg (zoals oncologie en cardiologie) niet altijd geleverd wordt.
Maar ook over effecten op langere termijn zoals sociaaleconomische effecten (welzijn,
werkloosheid, inkomensongelijkheid). In de corona-inclusieve verkenning, die later dit jaar
verschijnt, wordt verkend wat deze korte en lange termijn effecten kunnen zijn. Gezien de
onzekerheid, zowel wat betreft de vraag hoe lang de epidemie aanhoudt, alsook wat betreft
de mogelijk effecten, worden meerdere scenario’s uitgewerkt.

Interessante producten algemeen (vervolg)
Informatie voor scholen en kinderopvangcentra
De scholen en kinderopvangcentra gaan weer open. Daar komt veel bij kijken.
GGD Hart van Brabant heeft een mooie site met informatie over het Coronavirus voor
scholen en kinderopvangcentra met onder andere praktische informatie over
hygiënemaatregelen en verwijzingen themapagina’s van Kind en Veiligheid en de
branchevereniging Kinderopvang.
Overzicht van erkende leefstijlinterventies
Het Loket Gezond Leven geeft inzicht in erkende leefstijlinterventies; programma’s en
activiteiten die voldoen aan belangrijke kenmerken voor succesvol werken aan de gezonde
leefstijl van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit kan helpen bij de aanpak in
coronatijd voor bepaalde groepen om gezonde leefstijl te stimuleren.

Eerdere nieuwsbrieven
Voorgaande edities van de nieuwsbrief PSH GOR zijn te vinden onderaan de website van
ARQ Kenniscentrum Impact.

Contactgegevens
GGD’en kunnen met vragen of ondersteuningsbehoeften aankloppen bij het coördinatieteam.
Vragen per telefoon:
- PSH-vragen: 06-19915553 (ARQ Kenniscentrum Impact)
- GOR-vragen: 06-51617555 (Martine Mulder)
Vragen per e-mail:
- Vragen over PSH en GOR kunnen per e-mail gesteld worden aan cGM@rivm.nl
- Vragen, opmerkingen of aanvullingen met betrekking tot het IVC kunnen per e-mail gesteld
worden aan ivccovid19@arq.org
De leden van het coördinatieteam zijn: Sjef Timmermans en Maaike van den Biggelaar
(GGD GHOR Nederland), Wera van Hoof, Charlie Steen, Noor Jansen (ARQ), Michel Dückers
(Nivel/ARQ), Martine Mulder (cGM/GGD ZW), Femke de Zwart, Annemiek van Overveld, Jantien
Noorda, Jannie van der Helm, Annelike Dusseldorp, Diane Houweling, Loes Lanting (RIVM/cGM).

