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Landelijk coördinatieteam PSH GOR (ARQ / Nivel /cGM /GGD GHOR NL)
In opdracht van René Stumpel heeft het landelijk coördinatieteam PSH GOR een
handelingsperspectief PSH voor dPG’en opgesteld. De uitbraak van COVID-19 doet immers
een langdurig beroep op de PSH coördinatie en adviestaken. Het bijgaande perspectief gaat
in op verantwoordelijkheden en taken van de DPG bij het vormgeven van het PSH-proces in
de regio. Op korte termijn verschijnt aanvullend hierop een GGD modelplan PSH. Dit plan
kan in de regio nader uitgewerkt worden. Het plan wordt gebaseerd op voorbeelden van
regio’s die al met de uitvoering van PSH begonnen zijn.
Vorige week is aangekondigd dat het IVC deze week online zou komen, maar dat laat helaas
nog even op zich wachten.

Activiteiten LOT-C
Cluster Samenleving en Veerkracht
In het clusteroverleg zijn verdere afspraken gemaakt over hoe er vorm gegeven gaat worden
aan de activiteiten voor de komende tijd. De focus ligt hierbij op het informeren en
ondersteunen van de coördinatoren bevolkingszorg. Er is afgesproken dat er met regelmaat
een nieuwsbrief of factsheet ontwikkeld gaat worden waarmee deze coördinatoren
bevolkingszorg geïnformeerd kunnen worden over best practices, resultaten van
onderzoeken (die mogelijke sturingsinformatie leveren) en met informatie over waar alle –
bij nazorg- betrokken partijen zoal mee bezig zijn. Hier ligt een mooie kans om de
aansluiting bij bevolkingszorg nog verder te versterken.
Ondertussen worden de eerste stappen gezet om samen met bevolkingszorg en het
expertteam nafase aan de slag te gaan met een integraal nafase plan, waarin de
gemeentelijke processen en die van de GGD geïntegreerd worden. Namens het
coördinatieteam zal ARQ hierin een trekkende rol op zich nemen.
Verder is het coördinatieteam in gesprek met het LOT-C om extra capaciteit te organiseren
voor een brede uitvraag – via koepelorganisatie, belangenverenigingen, e.d. - naar
behoeften en problemen bij diverse (kwetsbare) doelgroepen in de maatschappij. Op basis
van het brede beeld kan vervolgens gekeken worden of het bestaande (na)zorgaanbod in
deze behoeftes vervult, of dat het wenselijk is om een aanvullend (landelijk) aanbod te
creëren of dat er nog obstakels zijn die opgeheven kunnen worden.
Nieuw product
Het coördinatieteam heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het
inspiratiedocument: ‘Maatschappelijke gevolgen coronacrisis - Rol en acties
veiligheidsregio’s’.

Nieuwe producten en informatie PSH
Contactpunt voor gezinnen
ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma heeft een contactpunt geopend. Dagelijks
van ma t/m vrij 10-12; 14-16 uur telefonisch bereikbaar voor professionals in de jeugdzorg
en voor gezinsleden, gericht op advies of een luisterend oor. Contactgegevens: T. 0883305599 / E. gezin@arq.org. Daarnaast is informatie voor gezinnen en professionals
gebundeld in folders. Lees meer over het contactpunt en de factsheets op de website.
Folders ARQ kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma
1. Voor professionals: Veiligheid in gezinnen: voorkomen van traumatische stress.
Informatie voor professionals in de jeugdsector en het onderwijs tijdens de coronacrisis.
2. Voor gezinnen: Veiligheid in gezinnen: voorkomen van traumatische stress. Informatie
voor gezinnen tijdens de coronacrisis.
Filmpje
“Omgaan met rouw tijdens de coronacrisis” met praktische tips over omgaan met verlies en
rouw ten tijde van het coronavirus. Door psychiater en hoogleraar Geert Smid van ARQ
Kenniscentrum Traumatische Rouw.
Alle andere ARQ folders en filmpjes zijn te vinden op de webpagina over Covid-19 van ARQ
Kenniscentrum Impact. De word-versies van de meeste folders staan in de PSH-groep op
Kennisnet.
Externe links
Publieksinformatie
1. Therapieland heeft diverse online zelfhulp programma’s ontwikkeld op het gebied van
corona.
2. De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft een overzicht gemaakt met diverse
informatiekanalen over corona en autisme: NVA wegwijzer corona en autisme.
3. Vereniging Gehandicaptenzorg NL heeft veel informatie met betrekking tot corona op hun
website. Onder andere voor ouders en professionals.
4. Informatie van Movisie voor mantelzorgers. Voor de doelgroep zelf en voor gemeenten.
5. Het Storybook van IASC “My Hero is You”, is online in het Nederlands verkrijgbaar: ‘Mijn
Held, dat ben jij! Wat kinderen tegen Covid-19 kunnen doen’. Een kinderboek dat kinderen
helpt COVID-19 te begrijpen en ermee om te gaan. Een samenwerking van 50 organisaties in
de humanitaire sector (w.o. WHO, UNICEF, UNHCR, Rode Kruis en Save the Children).
Voor zorgprofessionals
1. Voor psychologen in ziekenhuizen: Webinar nazorg bij COVID-19 van de Landelijke
Vereniging Medische Psychologie op vrijdag 1 mei van 16 tot 17 uur.
Voor scholen
1. Stichting School & Veiligheid heeft een pagina ‘Opnieuw naar school’. Met informatie
over opstarten, waarbij rekening wordt gehouden met de sociaal emotionele gevolgen voor
het kind. Het stappenplan primair onderwijs besteedt aandacht aan verwerking, verlies en
rouw.
2. Protocol van Les op afstand: Besteedt aandacht aan reflectie leerkrachten bij opstarten.
3. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tips wat te doen bij zorgen over veiligheid van een
kind.
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-

-

-

Het feitenblad van de 3e peiling naar zorg- en ondersteuningsbehoefte tijdens de
corona-uitbraak van NIVEL/RIVM is gepubliceerd.
De gezondheidsmonitor volwassen en senioren in 2020 gaat door. Het merendeel van de
GGD’en en gemeenten was voor het laten doorgaan van de gezondheidsmonitor dit
najaar. De coronavragen voor deze monitor zijn aangepast naar aanleiding van de eerste
reactieronde. GGD’en kunnen op deze vernieuwde vragenset nog tot en met 1 mei
reageren via GGD GHOR kennisnet.
De Erasmus Universiteit heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact van
COVID-19 op Rotterdam en Nederland. Het rapport ‘de bedreigde stad’ is te downloaden
van de website.
De website ‘databronnen COVID-19’ geeft een overzicht van databronnen die
gerelateerd zijn aan het coronavirus en het bijbehorende ziektebeeld COVID-19. Van
elke bron is een beschrijving opgenomen, en waar van toepassing een verwijzing naar de
dataset(s). De website wordt regelmatig geactualiseerd.
GGD NOG heeft de vragenlijst van de 2e peiling panelonderzoek corona (23-29 april)
gedeeld op kennisnet.
Heb je plannen voor onderzoek rondom COVID-19? Ga je data analyseren uit CoronIt?
Ga je vervolgonderzoek doen bij bepaalde doelgroepen? Laat het ons weten via
cGM@rivm.nl en deel het op kennisnet.

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 mail
- Vragen over PSH en GOR kunnen per mail gesteld worden aan cGM@rivm.nl
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 (RIVM/cGM).

