Nieuwsbrief DG&J – 23 april 2020
Inleiding
De coronacrisis legt een grote claim op onze organisatie en onze medewerkers. Over onze
operationele inzet in deze crisis worden de gemeenten vooral via de Veiligheidsregio geïnformeerd.
Het dagelijks bestuur kan zich voorstellen dat u ook op de hoogte wilt blijven wat er op de
verschillende reguliere beleidsterreinen bij de Dienst Gezondheid & Jeugd gebeurt. Daarover
houden wij u periodiek – liefst wekelijks – op de hoogte met deze nieuwsbrief.

Stand van zaken Corona
Teststraat
Het testen van zorgpersoneel met luchtwegklachten en van bewoners uit zorginstellingen verloopt
voorspoedig. Per 6 april is de teststraat in gebruik genomen, die zes dagen per week geopend is.
Een mobiel team van de GGD bezoekt de instellingen voor het testen van bewoners.
In de grafiek ziet u het totaal aantal testen per dag. Het betreft informatie t/m vrijdag 16 april.
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Instellingen in beeld
De GGD heeft zicht op positief geteste inwoners, zowel thuiswonend als in instellingen. Momenteel
wordt steeds verfijnder in beeld gebracht hoeveel positieve bewoners of personeelsleden elke
zorginstelling heeft, met onderscheid naar locaties. Op die manier ontstaat een beeld van
eventuele concentraties van positieve patiënten en personeel. De Zorginstellingen ontvangen dit
overzicht. Het ondersteunt de kennisoverdracht tussen instellingen en stimuleert het onderling
leren. Het ondersteunt ook het werk van GGD en GHOR bij het organiseren van de zorgcontinuïteit.
Als er sprake is van uitbraken adviseert de GGD zorginstellingen. Op onze website is een
hygiënewijzer over infectiepreventie voor zorginstellingen beschikbaar.
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Intensieve bron- en contactopsporing
De bron- en contactopsporing (BCO) van besmette personen behoort tot de dagelijkse taken van
de GGD. Artsen en laboratoria voor medische microbiologie hebben een wettelijke meldingsplicht.
De GGD spoort vervolgens de bron van de infectie op en gaat na of contacten van de patiënt risico
lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten
en ter preventie van verspreiding van de ziekte. Het opleggen van thuisquarantaine en het
monitoren van de gezondheid van contacten behoort tot de mogelijke maatregelen.
In de beginperiode van de Coronauitbraak is deze werkwijze, inclusief de monitoring, door de GGD
toegepast. Intensieve contacten van personen met een coronavirusinfectie werden actief gesproken
door iemand met medische autoriteit en gemonitord. Echter, door de grote toename van het aantal
positief geteste personen is –medio maart- bijgestuurd op het BCO-proces. Het was, ondanks de
sterke uitbreiding van de capaciteit met verpleegkundigen en studenten geneeskunde, niet langer
uitvoerbaar. In grote lijnen ziet de BCO-werkwijze er nu als volgt uit:






Bij een positieve testuitslag neemt het team BCO telefonisch contact op met de patiënt (of
contactpersoon). In dit gesprek wordt o.a. gevraagd naar de eerste ziektedag (koorts, hoesten,
niezen) en worden alle onbeschermde contacten vanaf die dag geïnventariseerd. Ook worden
betrokken zorginstellingen in beeld gebracht, daarmee nemen we zo nodig contact op. Ook
informeren we de huisarts van de patiënt en melden we een positieve testuitslag aan het RIVM.
De patiënt (of contactpersoon) ontvangt per mail een informatiebrief voor alle contacten die uit
het contactonderzoek naar voren zijn gekomen en wordt gevraagd om de informatiebrief zelf
door te sturen naar de juiste contacten. In de brief staan instructies, onder meer om twee
weken thuis in quarantaine te blijven.
Personen die in een zorglocatie verblijven (verpleeghuis) worden begeleid door de specialist
ouderengeneeskunde of de huisarts van de betreffende instelling. Deze specialisten hebben een
goed beeld welke medewerkers in contact zijn geweest met deze bewoner. Het contact met de
GGD is er op gericht om een aantal gegevens op te halen voor de dossiervorming en de
melding naar het RIVM.

Hulp aan Sint Maarten
Onze GGD en GGD Rotterdam Rijnmond hebben samen één artsenteam. De expertise van onze
artsen blijft niet onopgemerkt. Op verzoek van het ministerie van VWS en het RIVM is één van
onze artsen uitgezonden naar Sint Maarten om daar de aanpak te leiden van de bestrijding van het
coronavirus. Haar inzet wordt gecompenseerd, zodat de bezetting bij GGD Zuid-Holland Zuid en
GGD Rotterdam Rijnmond op peil blijft.

Portret van een medewerker
Wie werken er in die crisisorganisatie? Wat doen ze? En waar werken zij aan, als de crisis weer
voorbij is? In de komende weken portretteren we medewerkers. Daarmee proberen we het
'verhaal' van onze organisatie te vertellen. Deze week kunt u in een aparte bijlage kennismaken
met Ben de Haan, Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg.

Toezicht
Wmo en Kinderopvang
Het toezicht op de kinderdagverblijven, op de jeugdverblijven en Toezicht Wmo is beperkt tot het
behandelen van signalen of op basis van maatwerk verzoeken van gemeenten. Het aantal
calamiteitenmeldingen voor Wmo Toezicht is vergelijkbaar met de situatie voor de coronacrisis.
De maatwerk verzoeken voor toezicht kinderopvang gaan over gastouders die een opvang willen
starten. Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Het gaat om de opvang van kinderen van
ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Vanaf 11 mei kan de dag- en de gastouderopvang
kinderopvang weer open. De kinderopvang branche zal zich – net als de scholen - voorbereiden op
een praktische invulling. Het kabinet verwacht dat daardoor verschillen ontstaan.
De kwaliteitseisen zijn landelijk vastgelegd, vandaar dat afstemming met onze koepelorganisatie
belangrijk is. GGD GHOR NL is samen met de VNG en IvhO (de interbestuurlijk toezichthouder op
toezicht kinderopvang) bezig om na te denken over wat mogelijk is, en wat van belang is bij het
weer starten van toezicht kinderopvang. De drie partijen willen een gedragen benadering.
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De verwachting is dat de activiteiten van de toezichthouders kinderopvang gefaseerd starten. De
gemeenten zijn opdrachtgever en beleidsverantwoordelijk. Daarom is met de contactpersonen
kinderopvang van de gemeenten afgesproken dat de GGD een voorstel doet over de invulling van
het toezicht wanneer de kinderdagopvang weer open gaat. Omdat veel toezichthouders nu taken
uitvoeren in verband met de coronacrisis zal ook prioritering van GGD taken meegewogen worden.

Scheepsinspecties
Een kleine en vaak onbekende taak betreft het uitvoeren van scheepsinspecties door de GGD. Het
gaat om zeeschepen die halfjaarlijks een certificaat aanvragen. Deze taak komt voort uit de Wet
Publieke Gezondheid en de eisen zijn wereldwijd vastgelegd door de WHO. In de afgelopen weken
zijn er geen belemmeringen geweest bij de uitvoering. In verband met het specialistische karakter
en door onze dienstverleningsnorm werken we samen met GGD West-Brabant.
Wij zijn dagelijks beschikbaar voor deze inspecties (een zeeschip blijft niet wachten) Onder het
motto "Samen staan we sterk" heeft één scheepsinspecteur van de GGD Zuid-Holland Zuid het
werk van de collega's van de GGD West-Brabant overgenomen. Deze collega's kunnen daardoor
volledig ingezet worden voor de activiteiten rondom de coronacrisis.

Milieu
Adviesvragen van gemeenten of de Omgevingsdienst worden afgehandeld. Ook zijn in de afgelopen
weken weer overleggen opgestart. Zowel telefonisch als via MS Teams.

Gezondheidsbevordering
Vanuit het programma Samen voor Gezond is aflevering 5 verschenen van de serie Gezond Thuis,
dit keer met adviezen aan gezinnen met kleine kinderen hoe ze in beweging kunnen blijven.
Gezond Thuis 5: In beweging blijven met kleine kinderen

Kansrijke Start
Voor het programma Kansrijke Start in Dordrecht (gericht op de eerste 1.000 dagen van een kind)
wordt gewerkt aan een stakeholdersanalyse en het benoemen van de gewenste resultaten voor,
tijdens en na de zwangerschap. Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van communicatiemiddelen,
zoals een nieuwe website met alle informatie voor (potentiële) ouders in Dordrecht.

Doe ff Gezond
In samenwerking met Jong JGZ zijn 'praatplaten' ontwikkeld over gezonde leefstijlthema's slapen,
bewegen, voeding en water drinken. Deze zijn bedoeld om te gebruiken in gesprekken met ouders
en worden aan verschillende professionals in Dordrecht verspreid. Bij H30 is namens Dordt Sport
en Doe ff Gezond een plan neergelegd voor een beweeg- en gezondheidsaanbod voor 21
peutergroepen. Verder wordt er gewerkt aan een beweegroute in het Sterrenburgpark.
De inspiratiebijeenkomst voor het Dordtse programma Doe ff Gezond, die in maart tijdens de Week
voor de Gezonde Jeugd zou plaatsvinden, is verplaatst naar 28 oktober.

Pilot Rookvrije Sportverenigingen gemeente Molenlanden
In de gemeente Molenlanden is met verschillende betrokkenen de pilot Rookvrije
Sportverenigingen geëvalueerd. Er blijkt meer tijd nodig om het doel te bereiken. Het thema heeft
een plek gekregen in het Molenlandse Sportakkoord 2020-2023 'Sportparel van het Groene Hart'.
En in 2020 gaan we verder met het begeleiden van sportverenigingen bij het rookvrij worden.

Platform gemeente Gorinchem
In de gemeente Gorinchem is het platform www.samengorinchem.nl gestart. Dit platform brengt
vraag en aanbod bij elkaar van inwoners die in deze tijd om hulp verlegen zitten, bijvoorbeeld voor
het doen van boodschappen, en anderen die tijd hebben om te helpen. Samen voor Gezond deelt
hier op een speciale pagina de adviezen uit de serie Gezond Thuis.
https://samengorinchem.nl/pagina/ggdzhz.
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Inwonerspanel
Sinds 2016 heeft de DG&J een online inwonerspanel. Het panel heeft ruim 4.000 leden in de leeftijd 21 t/m
89 jaar uit de gehele regio Zuid-Holland Zuid. Het inwonerspanel ontvangt ongeveer vijf keer per jaar via de
mail een korte vragenlijst over uiteenlopende onderwerpen. Doordat het panel overwegend vrouwen en
hoger opgeleiden bevat zijn de resultaten van de panelonderzoeken niet representatief voor de regio, maar
geven ze wel een goede indicatie van wat er speelt in de regio Zuid-Holland Zuid. De resultaten van de
verschillende onderzoeken onder het inwonerspanel worden gepubliceerd op www.hoegezondiszhz.nl.

Afgelopen maandag heeft ons inwonerspanel een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een
vragenlijst over de maatregelen tegen het Coronavirus. Het betreft hier een landelijke vragenlijst
die is opgesteld door het RIVM, GGD GHOR Nederland en de 25 GGD'en. Door de panels van de
GGD 'en in te zetten worden landelijk zo'n 100.000 mensen bereikt voor het invullen van de
vragenlijst. Ook is de link op sociale media gedeeld om de respons te verhogen.
Doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in hoe mensen omgaan met de adviezen en
maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Wat vinden mensen van deze maatregelen? En hoe
het met mensen gaat in deze tijden? De antwoorden zijn belangrijk voor het goed informeren van
de Rijksoverheid en de regionale overheden in Nederland. Mocht je zelf de vragenlijst in willen
vullen https://researc...xyscfselyi?l=nl Het RIVM verwacht de eerste uitkomsten in mei.

Gezondheidsmonitor Jeugd
Afgelopen najaar hebben alle GGD'en gezamenlijk de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd in klas
2 en 4 van het voortgezet onderwijs. In Zuid-Holland Zuid namen 18 scholen deel. Twee derde van
de scholen kozen voor de nabespreking van hun schoolcijfers in juni, de overige in september.
Gezien de huidige maatregelen rondom corona is besloten om alle 18 nabesprekingen in
september-oktober 2020 te houden. De gemeentecijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd worden
op 9 juni op onze website www.hoegezondiszhz.nl gepubliceerd. We volgend de landelijke
publicatiedatum dus mogelijk verschuift die nog. De gemeenten stellen we van uiteraard van
tevoren op de hoogte.

Ontwikkelingen LVS
LVS heeft de afgelopen weken het merendeel van de scholen telefonisch kunnen bereiken. Doel
hiervan was om scholen te laten weten wat LVS op dit moment kan betekenen. Tegelijk hebben we
geïnformeerd of scholen alle kinderen in beeld hebben en, als dat niet het geval is, wat LVS daarin
kan doen qua ondersteuning en advisering. De scholen die we belden lieten weten dat zij dit
contact op prijs stellen. Er is casuïstiek besproken en er zijn preventieve processen opgestart voor
kinderen waar zorgen zijn. Bij deze processen worden direct alle mogelijk betrokken
zorgprofessionals benaderd, zodat we samen kunnen optrekken om deze kinderen in beeld te
hebben en te houden. Om draagvlak en verbindingen te houden worden de contactambtenaren van
de 10 gemeenten deze week ieder apart geïnformeerd over wat deze belronde heeft opgeleverd en
wat er aan meldingen is binnengekomen bij LVS na de memo van 8 april jl.
Gemeente Dordrecht heeft wekelijks een overleg met ketenpartners over de nood(kinder)opvang.
Vanaf deze week sluit LVS hierbij aan vanuit een preventieve rol. Van meerdere gemeenten is de
route gedeeld om kwetsbare kinderen aan te melden voor noodopvang. Deze zijn gedeeld binnen
LVS en worden bij signalen over zorgen die binnenkomen gebruikt.
LVS bereidt zich de komende weken in samenspraak met de landelijke leerplicht organisatie
Ingrado en partners in de regio voor op de heropening van het basisonderwijs en het speciaal
onderwijs in de basisschool leeftijd.
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Ontwikkelingen Veilig Thuis
De in 2019 ingezette autonome groei heeft zich ook in 2020 doorgezet. De huidige situatie met het
Corona virus heeft daar geen verandering ingebracht, niet in stijgende of dalende zin. Meldingen
van de politie komen als altijd op het zelfde niveau bij Veilig Thuis binnen.
Op landelijk niveau wordt binnen het 'Netwerk Zorg-straf' (Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor
de Kinderbescherming, Veilig Thuis en Reclassering) gekeken naar mogelijkheden om meer
verborgen slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling te bereiken. Het gaat dan
bijvoorbeeld om laagdrempelige vormen om te melden, zoals het gebruik van een codewoord, dat
bij apothekers kan worden afgegeven door slachtoffers van huiselijk geweld. Komende week wordt
dit op landelijk niveau verder uitgewerkt.
In samenwerking met het ministerie van VWS zijn wij – met de collega Veilig Thuis-organisaties betrokken bij de ontwikkeling van een chatfunctie. We verwachten dat zo'n chatfunctie met name
jongeren zal aantrekken.
In het Drechtedenkatern van het Algemeen Dagblad van 21 april stond overigens een uitgebreid
artikel over Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid in de coronacrisis.

5

