Editie 1, 20-03-2020
Beste GGD professional,
Hierbij ontvangt u een eerste nieuwsbrief over PSH en GOR bij de Corona crisis. De komende weken
zullen we u middels deze weg op de hoogte houden over PSH en GOR. In deze editie informeren wij u
over het coördinatieteam en maken wij u wegwijs in de beschikbare informatiebronnen.

Landelijke coördinatieteam
Om landelijke informatiestromen te structuren is het coördinatieteam in het leven geroepen.
Deelnemende partijen zijn het cGM/RIVM, GGD GHOR Nederland, ARQ en NIVEL. Het doel is
informatie over wat speelt, over risico's, behoeften en ondersteuningsbehoeften van burgers, GGD en
partners, afkomstig uit regionale en nationale kanalen, op te halen en samen te brengen. We zullen
dus een soort doorlopende behoeftepeiling (zogenaamde rapid Needs Assesment RNA) uitvoeren,
waarvan we de resultaten steeds zullen delen met de GGD’en.
PSH en GOR ondersteuning
Om GGD’en ondersteuning te bieden op het gebied van PSH en GOR wordt de komende tijd wekelijks
een nieuwsbrief verstuurd door het coördinatieteam met nieuws uit de doorlopende RNA, advies en
(communicatie)producten zoals folders en relevante verwijzingen naar documenten en websites. Deze
informatie is ook te vinden op GGD GHOR Kennisnet in de GOR-groep of de PSH-groep, map
Corona.
Samenwerking en informatie uitwisselen
We doen een oproep aan u om informatie met ons en elkaar te delen en vragen te stellen. Informatie
uit de regio’s is waardevol. Door regionale verschillen in de besmettingsverspreiding zitten sommige
GGD’en al verder in het ‘proces’. Zij kunnen veel nuttige informatie en ervaring delen die de andere
GGD’en kunnen helpen in de voorbereiding. Daarmee doen we ook een oproep om documenten te
delen waar andere regio’s mee zijn geholpen. Het gaat om tips, leerpunten/best practices,
informatiedocumenten of draaiboeken, etc.
Mogelijk benaderen we u ook om een vinger aan de pols te houden en ondersteuningsbehoeften op te
halen. De vragen die gesteld worden bij het coördinatieteam worden besproken in het reguliere
coördinatieteam overleg (maandag-, woensdag- en vrijdagochtend).
Heeft u vragen? Laat het ons per mail of telefonisch weten! Contactgegevens staan onderaan
deze brief.

Informatie voor GGD’en
Alle informatie is of wordt beschikbaar gesteld op GGD GHOR Kennisnet in de groep PSH en GOR.
Informatie die ook bruikbaar is buiten GGD doelgroepen, is daarnaast beschikbaar op de website van
Impact zodat deze gedeeld kan worden met bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen of andere
professionals.

GOR informatie
Voor GOR-medewerkers is een document opgesteld over hoe GOR ingezet kan worden. Hierin
worden diverse voorbeelden genoemd. Deze is beschikbaar zowel in de GOR-groep als de PSHgroep op Kennisnet (via deze link). Daarnaast vindt u in de COVID-19 map allerlei vragenlijsten,
voorbeelden van telefoonregistratie en een opzet voor het ophalen van behoeften bij inwoners en
specifieke doelgroepen.
Deel voorbeelden hierin en ook de resultaten. Zo kunnen we snel gebruik maken van elkaars
ideeën.
PSH informatie
Informatie voor PSH- en GOR-procesleider over mogelijke PSH en GOR-aanpak.
Er zijn twee folders beschikbaar voor publiek over omgaan met stressreacties:
1. Voor mensen die in isolatie of quarantaine zitten: deze folder is bedoeld voor mensen die
(mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.
2. Tijdens sociale onthouding: deze folder is voor iedereen bedoeld die vanwege de
maatregelen in Nederland minder sociale contacten heeft.
Er is/komt diverse informatie beschikbaar voor professionals over verschillende doelgroepen:
1. Informatie over isolatie en quarantaine
2. Informatie over ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen
3. Informatie voor werkgevers over het ondersteunen van medewerkers (nog in ontwikkeling)
4. Informatie voor hulpverleners (nog in ontwikkeling)
5. Informatie over jeugd, gezin en school (nog in ontwikkeling)
Verwijzing naar andere websites
1. Informatie voor laaggeletterden: in afbeeldingen (Pharos) en video (Thuisarts.nl)
2. Voorlichtingsmateriaal van het Rode Kruis
3. E-learning (30 min) Kennis over Covid-19 (NSPOH), voor GGD-artsen en -verpleegkundigen
4. Informatie over kinderen en ouders m.b.t. COVID-19 van het Nederlands Jeugdinstituut
5. Hoe praat je met kinderen over het coronavirus? Van het Kenniscentrum Kinder- en
Jeugdpsychiatrie
6. Verdiepende informatie voor omgang met het coronavirus in de klinische praktijk van het NtVP
Heeft u ook informatie ontwikkeld op bovenstaande thema’s, of bent u daarmee bezig? Laat het
ons weten zodat we hierover kunnen afstemmen.
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