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Landelijk coördinatieteam PSH GOR (ARQ/ Nivel/ cGM/ GGD GHOR NL)
Dit is de 24e 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. Helaas is het op het moment niet
mogelijk om documenten op GGD GHOR Kennisnet te plaatsen, dat zullen we doen zodra
dat weer mogelijk is.
Enquête nieuwbrief
Het is al enige tijd geleden dat we u gevraagd hebben naar uw mening over deze
nieuwsbrief. We willen opnieuw graag weten of u er de informatie in vindt die u zoekt, wat
u er goed aan vindt en wat we kunnen verbeteren. Zou u daarom deze enquête in willen
vullen? Het zijn negen korte vragen en het invullen duurt ongeveer 1-2 minuten. Het is voor
ons van groot belang. Bij voorbaat bedankt!

Interessante informatie en producten algemeen
Communicatiemethoden voor ondersteunen gedrag
Gedragswetenschappers en communicatieprofessionals hebben veel kennis opgedaan over
de factoren die van invloed zijn op het draagvlak voor, en de naleving van,
coronamaatregelen. Ook over de communicatiestrategieën die het publiek kunnen helpen
bij het begrijpen van en omgaan met de maatregelen is veel kennis vergaard. In dit
document beschrijft de RIVM Corona Gedragsunit de belangrijkste communicatiestrategieën
voor het informeren, motiveren en ondersteunen van de burger om de maatregelen na te
leven.
Trendbreuk bij interviewcohort: minder optimistisch, minder vertrouwen
Sinds 1 mei 2020 heeft het RIVM vijftien mensen periodiek geïnterviewd over hun leven
tijdens de coronapandemie. In totaal nu negen keer, circa een uur. De interviews zijn semigestructureerd en telefonisch afgenomen. Doel is een beschouwing te geven van hoe
mensen de pandemie beleven. Er is hierbij gekeken naar ontwikkelingen over de tijd (een
jaar corona met veranderende maatregelen en twee lockdowns). Na een jaar pandemie
observeren we een trendbreuk in het interviewcohort. De sfeer van de interviews is anders,
minder optimistisch, minder vertrouwen in de toekomst en in de overheid. Hier kunt u er
mee over lezen.
Naleving gedragsregels
In het Trendonderzoek ten behoeve van het landelijke Coronadashboard is tussen 16 en 22
februari jl. gevraagd naar naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels die gelden
in Nederland vanwege de corona-pandemie. Deze rapportage is een beknopt verslag van de
belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige meting.

Interessante informatie en producten algemeen (vervolg)
Avondklokrellen: groeiende tweedeling, ongelijkheid en wantrouwen - Wat kunnen
gemeenten en sociaal professionals doen om escalatie en herhaling te voorkomen?
Nederland was na het invoeren van de avondklok in de ban van de rellen die daarop
volgden. Het stof lijkt inmiddels te zijn neergedaald en de eerste relschoppers zijn inmiddels
veroordeeld. Maar handhaven en straffen is niet genoeg. Om verdere escalatie en herhaling
te voorkomen, is het nodig om de situatie te duiden. Wie zijn de mensen die betrokken
waren bij de rellen? Wat heeft tot deze onrust en vernielingen geleid? En: hoe zorg je er als
(lokale) overheid en sociaal professional voor dat dit niet weer voorkomt? Movisie zoekt in
dit artikel naar antwoorden.
Deltaplan jeugd
Vanwege stijgende zorgen over de (mentale) gezondheid van jongeren als gevolg van de
coronapandemie en de lockdown, is vanuit de wethouders Jeugd en verscheidene
gemeenten een brandbrief naar de kamer gestuurd, met de oproep om een actieplan te
ontwikkelen voor deze doelgroep. Deze brandbrief is mede ondertekend door onder andere
de VNG, Jeugdzorg Nederland en Sociaal Werk Nederland. Om de jongeren en jeugd in
Nederland meer perspectief te bieden, is er het zogeheten Deltaplan Jeugd in de maak. Het
ministerie van VWS heeft hierin het voortouw genomen na een Kamerbrede motie van
Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (4 februari 2021).
Binnen dit plan zijn drie pilaren geïdentificeerd: Bestaanszekerheid, Sociaal en Mentaal
welbevinden en Zorg en Veiligheid. Voor de laatste twee pijlers is voor welzijn jeugd € 40
miljoen beschikbaar gekomen. Welzijn Jeugd kent vijf subthema’s: veiligheid en welzijn,
laagdrempelige mentale ondersteuning, sociale activiteiten, mentale ondersteuning ouders
en zorg & jeugdhulp. GGD GHOR Nederland is een van de partijen die invulling geeft aan het
Deltaplan Jeugd, met name met betrekking tot laagdrempelige mentale ondersteuning en
mentale ondersteuning van ouders.
Afgelopen weken hebben vele betrokken organisaties hard gewerkt om algemene
voorstellen voor te bereiden. Deze zijn door VWS verzameld en voorgelegd aan onder
andere een groep jongeren, zodat ook hun oordeel meegenomen wordt. Het is de bedoeling
dat VWS eind maart/begin april een definitief plan presenteert.
Als je hierover meer wilt weten kun je contact opnemen met Karin Boode, senior adviseur
Jeugd, kboode@ggdghor.nl

Agenda webinars en andere digitale bijeenkomsten
Maandag 22 maart 13:00 tot 15:30 uur Ervaringen uit België. COVID-19: Impact op de
geestelijke gezondheid en psychosociale opvang. Tijdens dit webinar zal het advies
"Psychosociale zorg tijdens de COVID-19 pandemie" van de Hoge Gezondheidsraad in detail
worden toegelicht: Welke psychische klachten zijn te verwachten naar aanleiding van de
coronacrisis en op welke manier gaan we hiermee om? Er wordt een overzicht gegeven van
de internationale literatuur, de resultaten van de enquête bij professionals in de geestelijke
gezondheidszorg en de inventaris van Belgische studiegegevens. Tot slot volgt er een
interactief debat om gepaste maatregelen te identificeren. Inschrijven kan via deze link.

Agenda webinars en andere digitale bijeenkomsten (vervolg)
Donderdag 1 april van 14.00 tot 15.00 uur. Introductiesessie Corona Gedragsunit.
Aanmelden kan via coronagedragsunit@rivm.nl
Donderdag 1 april van 15:00-17:00 uur. Tijdens dit webinar bespreekt Inger Plaisier (SCP)
het verloop van mentale, sociale en economische gevolgen voor het welbevinden van
kwetsbare groepen, op basis van het recent verschenen SCP-rapport. Dit is een vervolg op
het rapport waar zij in het webinar van afgelopen november al over sprak. Georganiseerd
door GGD GHOR Nederland, Arq, RIVM en Nivel. Als u interesse heeft om deel te nemen
kunt u een mail sturen aan cgm@rivm.nl, u ontvangt dan meer informatie.

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: 06-30661005 (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 steunpuntcorona@arq.org
De leden van het coördinatieteam zijn: Sjef Timmermans, Nannah Tak (GGD GHOR Nederland),
Wera van Hoof, Andrea Willems, Noor Jansen (ARQ), Michel Dückers (Nivel/ARQ),
Martine Mulder (cGM/GGD ZW), Femke de Zwart, Elske Marra, Jannie van der Helm,
Diane Houweling, Loes Lanting (RIVM/cGM)

