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Landelijk coördinatieteam PSH GOR (ARQ/ Nivel/ cGM/ GGD GHOR NL)
Dit is de 37e, en laatste!, nieuwsbrief over PSH en GOR bij de Coronacrisis. Door de andere
fase waarin we zitten, is er minder nieuws en blijkt het lastig een nieuwsbrief te vullen met
relevante onderwerpen.
Als je geïnteresseerd bent in de resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de
coronacrisis op de gezondheid, kun je die blijven vinden op de website van de Integrale
Gezondheidsmonitor COVID-19.

Nieuwe producten en informatie PSH
Het steunpunt coronazorgen
Via deze nieuwsbrief bleef u op de hoogte van het Steunpunt Coronazorgen. We willen u
graag informeren over de voortzetting van het Steunpunt Coronazorgen.
Wat gaat er veranderen?
Vanaf eind mei gaat de vorm en inhoud van het Steunpunt Coronazorgen veranderen. We
bevinden ons momenteel in een andere fase van de coronacrisis wat maakt dat er minder
vraag is naar de informatie op het Steunpunt Coronazorgen. Ook uit een onderzoek dat we
hebben laten uitvoeren bleek dat er minder behoefte aan de website in de huidige vorm is.
Om mensen wel naar de juiste informatie te kunnen verwijzen, blijven alleen de hulplijnen
beschikbaar op het Steunpunt Coronazorgen. De andere pagina’s halen we offline.
Onze teksten voor uw eigen gebruik
Wilt u teksten van het Steunpunt Coronazorgen gebruiken als naslagwerk of in uw eigen
communicatiemiddelen? Dan kunt u die tot 30 mei zelf kopiëren van onze website. Het is
belangrijk dat u de teksten voor gebruik zelf actualiseert. De situatie kan ondertussen
namelijk veranderd zijn, waardoor de informatie mogelijk enigszins verouderd is. Het
Steunpunt Coronazorgen is niet verantwoordelijk voor het verspreiden van onjuiste
informatie. Op 30 mei halen we alle teksten offline. Wilt u dan nog teksten verder
uitwerken? Dan kunnen we u die toesturen in pdf-vorm.
Mocht u nog vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u contact
met ons opnemen via steunpuntcorona@arq.org.

Nieuwe producten en informatie GOR
Resultaten uit de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19
Ruim 1 op de 5 (22%) jongeren tussen 12 en 25 jaar dacht er in de periode december 2021
tot en met februari 2022 serieus over na om een einde aan het leven te maken.
Op dat moment gold er een lockdown in Nederland. In die periode registreerden huisartsen
ook 37% meer suïcide inclusief gedachten en pogingen bij jongeren, vergeleken met
dezelfde periode (2019) vóór de coronamaatregelen.

Nieuwe producten en informatie GOR (vervolg)
Resultaten uit de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (vervolg)
Met volwassenen (25 jaar en ouder) ging het relatief gezien beter dan met jongeren qua
mentale gezondheid. Ook binnen de groep volwassenen, gaan jongere volwassenen vaker
dan oudere volwassenen naar de huisarts voor psychische klachten. Dat blijkt uit de derde
kwartaalonderzoek meetronde onder jongeren en volwassenen van de Integrale
Gezondheidsmonitor COVID-19. Er kwam vanuit de media veel aandacht voor deze
publicatie, onder andere vanuit de Volkskrant, NOS, en Radio 1.
Het Netwerk GOR heeft in juni gesprekken met beleidsmakers over de
onderzoeksuitkomsten om ze te duiden en vertalen naar handelingsperspectieven. De
gesprekken vinden plaats op landelijk en regionaal niveau. De inzichten en adviezen uit deze
duidingssessies verzamelen we op de webpagina ‘Van resultaten naar beleid’. Ook vragen
we de jongeren en volwassenen in meetronde 4 wat zij graag zouden willen voor toekomst,
vooral wat betreft corona-gerelateerd beleid. Kortom, de komende tijd besteden we steeds
meer aandacht aan ons doel om beleidsmakers te ondersteunen bij het maken van beleid.
Wie heeft dit onderzoek uitgevoerd?
Het Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, het Nivel, ARQ Nationaal
Psychotrauma Centrum en de GGD GHOR. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw
namens het ministerie van VWS.
Het doel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is om te zorgen voor goede
informatie over de gevolgen van COVID-19 voor de gezondheid en het welzijn van de
bevolking. Daarmee adviseert en ondersteunt Netwerk GOR beleidsmakers bij het maken
van beleid.
Op de hoogte blijven van resultaten van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19?
Als je geïnteresseerd bent in de resultaten van dit onderzoek naar de gevolgen van de
coronacrisis op de gezondheid, kun je die vinden op de website van de Integrale
Gezondheidsmonitor COVID-19.

Interessante informatie en producten algemeen
Factsheet Mentaal welbevinden en leefstijl tijdens de coronacrisis
De factsheet 'Mentaal welbevinden en leefstijl tijdens de coronacrisis' (maart 2022) bevat
een overzicht van de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het mentaal
welbevinden en de leefstijl van Nederlanders.
De volgende vragen staan hierbij centraal:
• Wat is er bekend over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het
mentaal welbevinden en de leefstijl van Nederlanders?
• Hoe ontwikkelden het mentaal welbevinden en de leefstijl zich onder de Nederlandse
bevolking gedurende de verschillende fases van de coronacrisis?
• Welke patronen in het mentaal welbevinden en de leefstijl zien we bij jongeren en
ouderen?
Deze factsheet is een product van het project ‘Inventarisatie Nederlands COVID-19
onderzoek’.

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: 06-29637723 (Marjonneke de Vetten)
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),
Femke de Zwart, Elske Marra, Jannie van der Helm, Linda van den Berg, Diane Houweling,
Caroline Timmerman-Kok, Marjonneke de Vetten, Loes Lanting (RIVM/cGM)

