Nieuwsbrief DG&J – 30 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 aantal bemonsteringen is in de afgelopen week wat gedaald. Leraren en pedagogisch
medewerkers uit de kinderopvang kunnen zich met ingang van 6 mei laten testen. Wellicht vindt
dan een toename plaats. Elke aanvraag wordt zo mogelijk dezelfde dag en anders de dag erna
ingepland.

Aantal bemonsteringen per week en per dag door GGD Zuid-Holland Zuid (n=1036)
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* Vanaf 6 april is de teststraat in gebruik genomen, waardoor er meer bemonsteringen worden uitgevoerd. De kolommen in
de periode vóór 6 april zijn nu per week weergegeven, de kolommen vanaf 6 april per dag.

Psychosociale Hulpverlening (PSH)
De procesleiders PSH volgen de landelijke en regionale ontwikkelingen. In afstemming met interne
partijen, zoals Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR), Infectieziektebestrijding, en met de
GHOR-werkgroep Scenario's wordt een plan van aanpak opgesteld voor PSH. We doen dit nu, in
deze fase van de crisis, om via onze ketenpartners de doelgroepen in beeld te krijgen waar
coördinatie op de inzet van psychosociale hulp of informatiedeling nodig is. Specifiek is er aandacht
voor de medewerkers in de zorg.
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Portret van een medewerker
Deze week kunt u in de bijlage kennismaken met Rian Wijnhorst en Fabienne van Hattum die
betrokken zijn bij de Bron- en Contactopsporing (BCO). Rian werkt als Verpleegkundige
maatschappij en gezondheid bij de GGD. Fabienne ondersteunt de crisisorganisatie met 13 andere
coassistenten uit het Erasmus MC.

Gezondheidsbevordering
Vanuit het programma Samen voor Gezond is aflevering 6 verschenen van de serie Gezond Thuis,
met adviezen voor ouderen over het voorkomen van sociaal isolement in deze periode.
De complete serie Gezond Thuis staat op onze website: www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiekthema/hero/samen-voor-gezond.

Rookvrij ZHZ
Er wordt hard gewerkt aan een communicatieplan voor het project 'Rookvrije kindomgeving' dat is
gepland voor 2020 en 2021. Zodra er weer ruimte voor komt, gaan we de eerste stappen zetten
om de ambitie te realiseren: meer plekken waar kinderen komen, spelen en leren rookvrij.
De eerste stap is het benaderen van gemeenten, als ingang voor het stimuleren en ondersteunen
van sportclubs, scholen en speelterreinen. Ook geven we regionaal invulling aan de geplande
landelijke publiekscampagne rookvrij.nl, zodra deze weer gaat lopen.

Doe ff gezond
Helaas is de kookcursus 'SuperChefs' voor groep 7/8-leerlingen door de coronamaatregelen stil
komen te liggen. In samenwerking met restaurant Post en het DaVinci College stimuleren we de
leerlingen op afstand om gezond te blijven koken.
De 'praatplaten' die we samen met Jong JGZ ontwikkelen over de gezonde leefstijlthema's slapen,
bewegen, voeding en water drinken, zijn bijna afgerond. We verkennen de mogelijkheden om ze
niet alleen in Dordrecht maar ook regionaal in te zetten.
Het betrekken van gezinnen bij de gezinsaanpak van Doe ff Gezond is in deze tijd lastig. Daarom
ligt de focus op het informeren en betrekken van meer professionals in Dordrecht-West. Hiervoor is
een flyer in de maak die door de Centraal Zorgverleners van Jong JGZ zal worden uitgedeeld.

Ontwikkelingen Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Vorige week zijn alle gemeenten vanuit LVS geïnformeerd over de actuele stand van zaken met
betrekking tot de betrokkenheid van LVS bij scholen, leerlingen en ouders. Een aantal LVS
consulenten is druk doende om alle scholen te benaderen. In eerste instantie is gekozen voor het
primair onderwijs. Nagenoeg alle scholen in de regio zijn telefonisch bereikt, in een enkel geval –
als zij telefonisch niet bereikbaar waren - is een mail gestuurd met contactverzoek.
Met de scholen is het gesprek gevoerd hoe het met thuisonderwijs gaat, en op welke wijze dat is
vormgegeven, en of de scholen nog tegen bepaalde zaken aanlopen. Verder is uiteraard gevraagd
of alle leerlingen in beeld zijn. De scholen reageren positief en waarderen de belangstelling.
In een enkel geval werd aangegeven dat er problemen waren met contactleggen of houden van
contact met ouders of leerlingen. Dit werd door scholen zelf opgelost doordat de IB-er of leerkracht
op huisbezoek is gegaan. Er zijn ook scholen die een (telefonisch) vragenuurtje hebben
georganiseerd voor ouders.
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Verder gaf men aan (nood)opvang te hebben geregeld (zelf of in samenwerking met andere
scholen) en ook dat men het jeugdteam/sociaal wijkteam goed weet te vinden. In een casus
waarbij een kind uit huis is geplaatst is er in brede zin opgeschaald, wat eens te meer aantoont dat
de diverse partners elkaar goed weten te vinden. Ook is er door veel scholen preventief contact
gezocht met LVS, vaak om even te sparren of af te stemmen. Via DUO zijn ca. 80 meldingen
gedaan van situaties waarbij jongeren of ouders niet meededen aan thuisonderwijs, ofwel niet
ingelogd of bereikbaar waren.
Vanaf 11 mei 2020 zullen de scholen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs de
deuren weer openen. Wanneer een kind niet op school verschijnt is het belangrijk dat de school
contact hierover zoekt met ouders, om het gesprek aan te gaan en te onderzoeken wat de
achterliggende reden is. De school kan dan samen met ouders inschatten wat er nodig is om de
schoolgang zo goed mogelijk te herstellen. Het is belangrijk dat scholen daarbij zo nodig hulp
inschakelen van ketenpartners zoals Leerplicht, jeugdhulpverlening en het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs.
Als ouders toch besluiten om hun kinderen thuis te houden, dan zullen leerplichtambtenaren
gehoor geven aan de eerder in de Tweede Kamer aangenomen motie, om in die situatie geen
proces-verbaal op te leggen. LVS zal echter wel haar rol op zich nemen zoals in onze eerdere
communicatie is aangegeven. Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de
leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan
straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat.

Ontwikkelingen Veilig Thuis
Het aantal meldingen is nog steeds op het normale niveau inclusief de autonome groei. Ook de
inhoud van de casuïstiek is niet anders dan we bij Veilig Thuis gewend zijn.

Landelijke campagne in de media
Sinds deze week is de landelijke campagne "Het houdt niet op, totdat je iets doet. Praat er over of
vraag advies" gestart onder meer via televisie. Er komt nog een landelijke campagne toolkit met
informatie. Het landelijk campagnefilmpje is geplaatst op de website van Veilig Thuis en op de
website van de Dienst Gezondheid & Jeugd.
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