Nieuwsbrief DG&J – 7 mei 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 andere doelgroepen verloopt voorspoedig.
De teststraat is zes dagen per week geopend. Een mobiel testteam van de GGD bezoekt personen
die niet door huisartsen of instellingen getest kunnen worden. In onderstaande grafiek ziet u het
totaal aantal testen per dag in Zuid-Holland Zuid door de GGD tot en met woensdag 6 mei.

Aantal bemonsteringen door GGD Zuid-Holland Zuid
90
78 78

80
66

70

75

70

60

70

74

57 56

52

48 47

50
39

40
30

24

37

31
23

21

18

20
10

36

31

39

38

28
25 27

22

31

34

22

19

14

4

Nieuwe doelgroepen voor de testfaciliteit
Het testbeleid voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is verruimd. Vanaf 6 mei komen –naast
zorgmedewerkers- de volgende personen in aanmerking voor testen:
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medewerkers van het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, (medisch)
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking
komen met groepen kinderen;
personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar
het basisonderwijs, (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang;
jeugdtrainers die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen;

6-mei

5-mei

4-mei

3-mei

2-mei

1-mei

30-apr

29-apr

28-apr

27-apr

26-apr

25-apr

24-apr

23-apr

22-apr

21-apr

20-apr

19-apr

18-apr

17-apr

16-apr

15-apr

14-apr

13-apr

12-apr

11-apr

9-apr

10-apr

8-apr

7-apr

6-apr

week 14

week 13

week 12

week 11

week 9

week 10

0



kinderen van 0 t/m 12 jaar (in overleg met ouder) in het (speciaal) basisonderwijs en kinderen
die opgevangen worden op een (medisch) kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang,
wanneer er sprake is van een ongewoon aantal kinderen met klachten (3 of meer kinderen) uit
een groep.

Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid virus in patiënten het hoogst is rond het moment waarop
de symptomen beginnen. Daarom is de drempel voor het testen van minimaal 24 uur symptomen
van COVID-19 verlaten en kan een persoon met symptomen van COVID-19 (koorts of hoesten of
neusverkouden) worden getest. Vooralsnog gaat de GGD ervan uit dat het versoepelde en
verruimde testbeleid binnen de bestaande testcapaciteit kan worden opgevangen. De betrokken
instellingen en organisaties zijn per brief geïnformeerd. Op de website wordt aangegeven op welke
wijze een persoon kan worden aangemeld voor een test.

Automatiseren testproces, CoronIT
Testen en traceren zal de komende weken en maanden een belangrijk onderdeel zijn van het
landelijke COVID-19 preventiebeleid. Bedrijfsartsen hebben een belangrijke rol in dit testbeleid.
Als triagist, aanvrager en als vertaler van de uitslag in een advies aan werkgever en werknemer.
De lijst met sectoren die onder het testbeleid vallen wordt regelmatig uitgebreid. Vanaf mei komt
er met het gefaseerd openen van de scholen in het primair onderwijs en de kinderopvang een grote
sector bij. We houden er rekening mee dat het aantal sectoren waarop het testbeleid van
toepassing is verder wordt uitgebreid.
Om het testproces efficiënter te laten lopen is in opdracht van het Ministerie van VWS in
samenwerking met GGD Nederland een automatiseringssysteem ontwikkeld: CoronIT.
Met dit systeem worden triage, aanvraag, testafname en uitslag ondersteund en geautomatiseerd.
De samenwerkende partijen worden met hun contactgegevens in het systeem opgenomen.
Bedrijfsartsen, GGD-en en laboratoria kunnen zo veilig en efficiënt samenwerken, waarbij de
privacy van de geteste medewerker gewaarborgd is. GGD Zuid-Holland Zuid start als een van de
eerste GGD'en met CoronIT. Wanneer een aantal systeemtests succesvol is doorlopen kan het
testproces worden aangepast op CoronIT.

Infectiepreventie: gezondheids- en hygiëne adviezen
Een belangrijk onderdeel in de strijd tegen infectieziekten en dus tegen corona is infectiepreventie.
Preventie begint bij goede hygiëne. De GGD heeft als taak hygiëneadviezen te geven aan
particulieren, instellingen en bedrijven, om infectieziekten door micro-organismen (bacteriën,
virussen, schimmels en parasieten) te voorkomen. Door goede hygiëne kunnen we voorkomen dat
ziekteverwekkers worden verspreid, dat ze kunnen overleven en dat iemand besmet raakt. Ook in
de strijd tegen corona speelt goede hygiëne een grote rol.
Het is daarom van belang -nu de scholen voor primair onderwijs en de kinderopvanglocaties per
11 mei weer opengaan én kinderen weer mogen sporten- hygiëne regels in acht te nemen.
De brancheverenigingen hebben inmiddels protocollen en adviezen gedeeld. De GGD heeft deze
richtlijnen en adviezen per sector aangevuld met (links naar) adviezen en informatie op het gebied
van gezondheid en hygiëne. De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangevuld.

Bron- en contactonderzoek
De GGD voert in deze crisis bron- en contactopsporing uit conform de landelijke richtlijnen.
Aanvankelijk was de landelijke werkwijze sterk gericht op het opsporen van de bron, om deze te
isoleren zodat geen verdere verspreiding kon plaatsvinden. Toen de aanwezigheid van het
coronavirus in ons land niet beperkt bleek te zijn, is de kern van het landelijke BCO-beleid verlegd
naar het opsporen en beschermen van contacten van positief geteste personen.
Nu we overgaan naar de transitiefase en maatregelen stapsgewijs worden losgelaten, is uitbreiding
van bron- en contactonderzoek essentieel om verspreiding van het virus te beperken. Bron- en
contactonderzoek wordt gestart binnen 24 uur na melding. Snelheid is belangrijk in de bestrijding
vanwege de korte incubatieperiode en vroege besmettelijkheid. Het beleid wordt daarom van
rijkswege aangescherpt. Er geldt een strikte quarantaine voor huisgenoten (mondeling toegelicht
door de GGD) en een dringend thuisblijfadvies voor ‘overige nauwe contacten’ (schriftelijk
geïnformeerd door de GGD). De overige contacten kunnen ook door de patiënt of de instelling op
de hoogte gebracht worden van het risico en te nemen acties.
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De GGD ZHZ heeft inmiddels een groot aantal extra medewerkers getraind voor deze activiteit,
voornamelijk verpleegkundigen reizigersadvisering en JGZ, alsmede een grote groep studenten
geneeskunde. De ingezette capaciteit op BCO was in de afgelopen 2 maanden 4,5 keer de reguliere
inzet op deze taak. De GGD gaat na wat het aangescherpte beleid betekent en op welke wijze voor
deze taak (opnieuw) voldoende getraind personeel kan worden aangetrokken, nu de JGZ haar
reguliere activiteiten deels weer gaat opstarten, en studenten weer hun coschappen gaan lopen.

Inwonerspanel
Eerder [Nieuwsbrief DG&J – 23 april 2020] hebben we gemeld dat een online vragenlijst over het
coronavirus aan ons inwonerspanel werd verstuurd. We hebben onderzocht wat inwoners vinden
van de adviezen en maatregelen die ten tijde van het onderzoek van kracht waren en hoe het
coronavirus en de maatregelen het dagelijks leven beïnvloeden. Ook hebben we gevraagd welke
zorgen inwoners hebben en in hoeverre ze een gevoel van regie over het eigen leven ervaren.
Tenslotte is onderzocht waar inwoners informatie over het coronavirus zoeken en wat zij van de
berichtgeving hierover vinden. De belangrijkste resultaten zijn beschreven in een factsheet:
https://www.hoegezondiszhz.nl/jive/report?id=db_inwonerspanel_2020_corona Daarover stond
ook een artikel in AD De Dordtenaar van 6 mei.

Gezondheidsbevordering
Vanuit het programma Samen voor Gezond is aflevering 8 verschenen van de serie Gezond Thuis,
met adviezen over gezond beeldschermgebruik. De complete serie Gezond Thuis staat op onze
website: www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/hero/samen-voor-gezond.

Gezonde School-menukaart voor de gemeente Molenlanden
Voor de gemeente Molenlanden gewerkt aan de ontwikkeling van een lokale Gezonde Schoolmenukaart Voeding, Natuur en Milieu voor het primair onderwijs. Bij de ontwikkeling is ook een
JLE-makelaar betrokken (JLE = Jong Leren Eten) voor de provincie Zuid-Holland. In de menukaart
worden landelijke, regionale en lokale gezondheid gerelateerde activiteiten en aanbod opgenomen.
Streven is om de menukaart in augustus 2020 klaar te hebben om in verschillende overleggen te
agenderen en presenteren (o.a. schooldirecteurenoverleg van de gemeente Molenlanden).

Opstarten reguliere werkzaamheden
Opstarten vaccinaties beroepsgroepen en zakelijke reizigers
De GGD heeft per 4 mei weer de mogelijkheid opgestart om herhaalvaccinaties toe te dienen aan
mensen die vanwege hun beroep moeten worden gevaccineerd. Zakelijke reizigers die vaccins
nodig hebben kunnen ook weer bij de GGD terecht. Als deze twee onderdelen zijn opgestart wordt
bezien wanneer er ruimte komt voor nieuwe aanvragen van vaccinatie van beroepsgroepen. Bij het
vaccineren werkt de GGD uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM.

Opstarten klachtenspreekuur SOA
Per 12 mei is er ook weer de mogelijkheid om een afspraak te maken voor het klachtspreekuur
SOA. Voorlopig wordt gestart met 2 dagdelen per week voor specifieke klachten. Nadat hiermee is
gestart wordt bezien wanneer er ruimte komt om de SOA-poli verder uit te breiden. Ook hier wordt
gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM.
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Meldpunt zorg en Overlast
De 'coronacrisis' heeft voor velen gezorgd voor een verandering in hun persoonlijke omgeving. Dat
geldt zeker ook voor de kwetsbare personen binnen de Openbare Geestelijke Gezondheid Zorg
(OGGZ). In onze regio levert de afdeling Zorgregie OGGZ dienstverlening ter ondersteuning van
deze kwetsbare personen. In diverse vormen van dienstverlening leiden we - in samenwerking met
onze ketenpartners - deze personen naar passende zorg of -huisvesting.
Op dit moment zijn er 700 meldingen over nieuwe personen geregistreerd bij het meldpunt, dat is
ongeveer gelijk aan dezelfde periode in 2019. In deze meldingen gaat het in 40% van de gevallen
over psychiatrische problematiek, veelal in combinatie met sociaal maatschappelijke problemen (in
relatie met andere personen). Dit is een toename t.o.v. van 2019 toen psychiatrische problematiek
in 32% van de gevallen een rol speelde ten tijden van de melding.
Hulpverleners, begeleiders en ondersteuners zetten alles in om het contact met de cliënten te
behouden, en om de cliënt te kunnen ondersteunen waar nodig. We hebben gezien dat diverse
organisaties hebben geworsteld met het vormgeven van de outreachende dienstverlening, de een
meer dan de ander. Er zijn inmiddels goede GGZ-standaarden beschikbaar voor iedere organisatie
om de dienstverlening toch te kunnen uitvoeren.
Het ligt voor de hand dat het ontbreken van fysiek contact – en vooral het ontbreken van de
mogelijkheden tot externe dagbesteding, inloopspreekuren en sociale bijeenkomsten of
voorzieningen - factoren zijn die de mate van psychische gezondheid beïnvloeden. Nu de
maatregelen van het kabinet iets versoepelen, en organisaties ingericht worden om cliënten te
ontvangen of te bezoeken, verwachten we meer inzicht te kunnen krijgen op het effect van de
maatregelen bij de kwetsbare personen binnen de OGGZ.

Basisscholen en speciaal onderwijs zijn geïnformeerd
Het kabinet heeft besloten dat vanaf 11 mei 2020 de basisscholen en scholen voor speciaal
(basis)onderwijs weer open gaan. De scholen zijn geïnformeerd over vrijstelling en schoolverzuim.

Vrijstelling
Het is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk dat zij deelnemen aan het beschikbare
leeraanbod van scholen. Voor kinderen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan, in overleg met de
behandelend (kinder)arts of huisarts, een uitzondering worden gemaakt. Dit geldt ook voor
kinderen met een quarantaineadvies.

Verzuim? Neem contact op met de leerplichtconsulent.
Als een school niet gesloten is geldt de Leerplichtwet. Wanneer een kind niet op school verschijnt is
het belangrijk dat de school contact zoekt met ouders om het gesprek aan te gaan en te
onderzoeken wat de achterliggende reden is. De school kan samen met ouders inschatten wat
nodig is om de schoolgang zo goed mogelijk te herstellen.
Besluiten ouders toch om hun kinderen thuis te houden, dan kan school in overleg met de
leerplichtconsulent een DUO-melding "overig verzuim" doen. De leerplichtconsulent gaat dan met
ouders, school en andere samenwerkingspartners onderzoeken wat nodig is om de schoolgang
zoveel mogelijk te herstellen. LVS zal daarbij gehoor geven aan de eerder aangenomen motie in de
Tweede Kamer om in die situatie geen proces-verbaal op te leggen. Het gaat hier immers om een
uitzonderlijke situatie.
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Belang van onderwijs
Het belang van de leerling en het recht op onderwijs moet echter beschermd worden om te
voorkomen dat de leerlingen achterstanden gaan oplopen. Het volgen van onderwijs moet zoveel
mogelijk worden gestimuleerd, juist ook voor die kwetsbare leerlingen waarvoor de school een
veilige plek is. Voor het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs is overigens nog
steeds het thuisonderwijs van toepassing.

Ontwikkelingen Veilig Thuis
Over Veilig Thuis zijn deze week geen bijzonderheden te melden. De stand van zaken is
onveranderd en geeft geen aanleiding tot maatregelen. Uiteraard volgt Veilig Thuis de
ontwikkelingen nauwgezet.

Portret van een medewerker
Deze week ook geen portret van een medewerker. Volgende week wordt de serie vervolgd.
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