Nieuwsbrief PSH GOR bij Covid-19
Nummer 15 (01 oktober 2020)

Landelijk coördinatieteam PSH GOR (ARQ/ Nivel/ cGM/ GGD GHOR NL)
Dit is alweer de 15e nieuwsbrief over PSH en GOR bij de Coronacrisis, waarmee we u op de
hoogte houden van ontwikkelingen rond PSH en GOR. We zullen de nieuwsbrief uitbrengen
als er voldoende informatie is om te delen, dus onregelmatig.

Activiteiten LOT-C
Over het LOT-C
Op 17 augustus 2020 heeft het Veiligheidsberaad besloten het Landelijk Operationeel Team
Corona (LOT-C) vanuit de ingestelde waakvlamsituatie weer te reactiveren. Dit op basis van
de opleving van de COVID-19 crisis en behoeften die er bij Veiligheidsberaad (VB), Raad
Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en Directoraat Generaal COVID-19
(DGC-19) leven. Het besluit betekent dat het LOT-C opschaalt en op basis van de hieronder
samengevatte opdracht taken gaat uitvoeren voor in ieder geval de duur van 12 maanden.

Activiteiten LOT-C (vervolg)
Over het LOT-C (vervolg)

De sectie gezondheid van het LOT-C werkt samen met landelijke zorgpartners, zoals VWS,
RIVM, IGJ, LNAZ, GGD GHOR NL en koepelorganisaties om te zorgen voor een
overkoepelend beeld op het gebied van gezondheid (COVID en non-COVID) en input te
leveren voor scenario’s. De uitkomsten zijn primair bedoeld ter ondersteuning van
besluitvorming in het Veiligheidsberaad, het Rijk en de Veiligheidsregio’s.

Nieuwe producten en informatie PSH
Aandacht voor elkaar – aftrap 6 oktober
Op 6 oktober trapt het kabinet een periode van ‘Aandacht voor elkaar’ af, een periode
waarin er aandacht is voor het verdriet, de teleurstellingen en andere gevolgen die mensen
hebben ervaren ten gevolge van corona. Hoe kunnen we elkaar er weer bovenop kunnen
helpen en hoe kunnen we samen verder? Tot aan het eind van het jaar zullen in het kader
van dit thema door gemeenten en maatschappelijke organisaties activiteiten georganiseerd
worden. Bedrijven en particulieren kunnen hun voorbeeld te volgen. Wil jij of je organisatie
meer weten over de organisatie van een herdenkingsactiviteit rond het thema ‘Aandacht
voor elkaar’, kijk dan eens naar de ‘Toolkit Herdenken’ van ARQ. De toolkit biedt een plan,
tips en concrete instrumenten om de organisatie van een dergelijke activiteit gestructureerd
aan te pakken.

Nieuwe producten en informatie PSH (vervolg)
Aandacht voor elkaar – aftrap 6 oktober (vervolg)
Alle burgemeesters hebben van het ministerie van Justitie en Veiligheid een brief gekregen
waarin ze worden verzocht om op 6 oktober of een ander moment in het jaar, één of meer
activiteiten te organiseren in hun gemeente in het kader van ‘Aandacht voor elkaar’. De
bewindslieden zullen deze activiteiten vanaf 6 oktober zoveel mogelijk opnemen in hun
werkbezoekenprogramma. In deze brief wordt ook de aandacht gevestigd op hulpmiddelen
die op nationaal niveau worden ontwikkeld, van voorbeeldposters tot uitnodigingsteksten.
En op goede ideeën en aanpakken die in kaart gebracht worden en gedeeld via een
nieuwsbrief en een website. Uiteraard kunnen verenigingen, bedrijven en andere
maatschappelijke organisaties hier ook gebruik van maken. Om ideeën en activiteiten te
delen, gemeentes aan te melden, op de hoogte te blijven van wat andere gemeenten doen
via de nieuwsbrief, of voor vragen kun je contact opnemen via
aandachtvoorelkaar@minjenv.nl.

Nieuwe producten en informatie GOR
Een integrale gezondheidsmonitor COVID-19
De afgelopen periode heeft een schrijfteam bestaande uit mensen van het RIVM, Nivel en
GGD GHOR Nederland hard gewerkt aan de GOR-propositie. Deze propositie is ontstaan
vanuit de wettelijke taak die de GGD’en hebben vanuit de Wpg om bij rampen en incidenten
door middel van gezondheidsonderzoek (GOR) de gezondheidstoestand van inwoners in
kaart te brengen. De propositie zal in de maand oktober worden aangeboden aan VWSminister Hugo de Jonge door de DPG’en van de GGD’en. In de propositie vraagt een
consortium van de 25 regionale GGD’en, GGD GHOR Nederland en het RIVM, inclusief de
samenwerkingspartners Nivel en ARQ, financiering aan om een ‘integrale brede
gezondheidsmonitor COVID-19’ op te zetten.
De opzet is om een brede gezondheidsmonitor te ontwikkelen en uit te voeren om de
fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19 crisis in kaart te brengen en op
basis hiervan de minister en gemeentebesturen te adviseren. Doel is het creëren van een zo
volledig mogelijk inzicht in de fysieke en mentale gezondheidseffecten door bundeling en
vooral ook koppeling van de grote hoeveelheid aan veelal losstaande corona-gerelateerde
onderzoeken die onlangs van start zijn gegaan, gekoppeld aan de reguliere processen, zoals
de Gezondheidsmonitor Jeugd en de Gezondheidsmonitor Volwassen & Ouderen en ook de
Nivel Zorgregistraties. Eén van de plannen is bijvoorbeeld om een extra meting van de
gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen over twee jaar te herhalen.
Het plan bestaat uit 4 stappen:

De propositie is afgelopen vrijdag 25 september besproken in de DPG-raad en zij zijn positief
over dit voorstel.

Nieuwe producten en informatie GOR (vervolg)
Dasboard en data corona
GGD GHOR NL gaf deze week een update over het coronadashboard dat ze ontwikkelen en
de levering van data met betrekking tot COVID-19.
Op het gebied van dashboards werken ze aan (1) regionale en (2) landelijke dashboards op
het gebied van
a. performance (denk aan aantal testen, prognoses, test- en BCO-capaciteit, doorlooptijden)
b. surveillance (volgt het virus) in afstemming met het RIVM en
c. zorgcontinuïteit (COVID in de verpleeghuizen e.d.) in afstemming met de GHOR-collega’s.
Komende weken gaan ze dit verder opbouwen, het staat nu in de steigers. De CoronIT data
worden verrijkt met data van het landelijk coronanummer (denk aan wachttijd, aantal
telefoontjes), coronatest.nl, CBS, de CoronaMelder app en als het lukt/mag/wenselijk is
Osiris/HP Zone data. Ook willen ze het uitbouwen tot semi-realtime data als de testvraag
acuut toeneemt of er een brandhaard aan het ontstaan is. Dit alles om de regionale
inzichten te versterken.

Figuur. Voorbeeld van een dashboard
Daarnaast levert GGD GHOR NL datastromen. Ze zijn momenteel bezig met het ontsluiten
van CoronIT-data van de leverancier naar GGD GHOR Nederland. Vervolgens kunnen ze deze
aanbieden voor eventuele eigen dashboards en dergelijke, via sFTP, API of anders.
Vragen kunnen gesteld worden aan Harry Pennings (hpennings@ggdghor.nl). Deze
informatie is ook al verspreid aan de collega’s Informatiemanagers bij de GGD’en.

Nieuwe producten en informatie GOR (vervolg)
Doelgroepen ZonMW COVID-19 programma
In het kader van het ZonMw COVID-19 programma wordt onder een breed scala aan
doelgroepen onderzoek uitgevoerd gericht op de gevolgen van de coronacrisis en het
bieden van zorg en ondersteuning. Naast de algehele bevolking zijn doelgroepen onder
andere: ouderen, kwetsbare mensen, herstel(len)de COVID-19 patiënten, nabestaanden van
overleden COVID-19 patiënten, mensen met een uitgestelde zorgvraag, naasten en
mantelzorgers, kinderen en gezinnen, studenten, mensen met een specifieke aandoening of
handicap, mensen met psychische problemen, zorgprofessionals en ZZPers. We zullen de
bevindingen van deze onderzoeken blijven volgen en zullen deze delen met de PSH en GOR
procesleiders de komende maanden.
Goede veerkracht bij werknemers
TNO heeft de gevolgen van de coronamaatregelen op werk onderzocht onder ruim 10.000
werknemers. Drie maanden in de corona-crisis geeft 6 op de 10 werknemers aan dat hun
werk is veranderd. Het aantal gerapporteerde burn-out klachten is van hetzelfde niveau als
voor de crisis. Ook de werk-privé balans is niet veranderd. De resultaten lijken te duiden op
een goede veerkracht bij de werknemers.

Eerdere nieuwsbrieven
Voorgaande edities van de nieuwsbrief PSH GOR zijn te vinden onderaan de website van
ARQ Kenniscentrum Impact.
Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van een collega en wilt u hem ook zelf
graag ontvangen? Dat kan. Stuur een mail naar cGM@rivm.nl.
De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers van GGD, GHOR en de Veiligheidsregio.

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, Maaike van den Biggelaar, Nannah
Tak (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).

