Anaphem Actueel
Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management

Bijna alle regio’s doen mee aan de Academische werkplaats crisisbeheersing!
30 maart hebben GGD Gelderland-Zuid en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, met
ondersteuning van RIVM, IFV en GGD GHOR NL een landelijke bijeenkomst
georganiseerd waarin professionals kennis konden maken met Anaphem en kenbaar
konden maken met welke concrete onderzoeksvragen de werkplaats aan de slag zou
kunnen. In tafelgesprekken kwam er o.a. een verdiepingsslag op thema’s als
zelfredzaamheid, informatiemanagement en het onderzoeken van beleid. Anaphem
heeft nu de eerste stappen gezet. Inmiddels hebben 22 GHOR GGD regio’s
aangegeven ook financieel bij te willen dragen aan de infrastructuur.

Academische
werkplaats van start
GGD Gelderland-Zuid en de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
zijn begin 2016 gestart met de
inrichting van de academische
werkplaats. Anaphem staat voor
Academic Network for Applied
Public Health and Emergency
Management. Dit is een
kennisinfrastructuur waarin mensen
uit beleid, onderzoek en praktijk
samenwerken, met als doel de
kwaliteit van het werk in de
crisisbeheersing publieke
gezondheid verder te verbeteren.
Doel
Onderbouwde crisisbeheersing
Ambitie
Realiseren van onderbouwde en
praktisch haalbare kennisproducten
op basis van interdisciplinaire
expertise op het gebied van beleid,
onderzoek, onderwijs en praktijk.
Missie
Beleid, onderzoek, onderwijs en
praktijk samenhangend verbinden
om een optimale crisisbeheersing te
bereiken.
Visie
Continu samenbrengen van de
experts uit verschillende disciplines,
zodat iedereen een maximale
bijdrage kan leveren om het
werkveld voortdurend te
professionaliseren.
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Ontstaan Anaphem
In april 2014 tekenden RIVM, IFV en
GHOR/GGD Nederland een
intentieverklaring met als doel
academisering van de crisisbeheersing in
de publieke gezondheid door het inrichten
van een landelijke kennisinfrastructuur voor
crisisbeheersing publieke gezondheid.
Hieruit ontstond een landelijke werkgroep
om dit uit te gaan werken.

Kennis en praktijk
moet je verbinden.
Dat gaat niet vanzelf.
Dat moet groeien
door aandacht te
geven.

Frans Lischer, sectorhoofd GHOR
Gelderland-Zuid, nam vanuit het
enthousiasme van de GGD en de VRGZ de
rol van netwerkcoördinator op zich. Vanuit
de GHOR sloot Johan de Cock als
wetenschappelijk coördinator aan. RIVM,
IFV en GGD GHOR NL ondersteunen het
initiatief van Gelderland-Zuid. Hogeschool
Arnhem Nijmegen en de Radboud
Universiteit Nijmegen zijn ook nauw
betrokken als samenwerkingspartners.

Stevig draagvlak
Moniek Pieters, Directeur Publieke
Gezondheid (DPG) Gelderland-Zuid heeft
als initiatiefnemer van Anaphem draagvlak
bij 21 collega DPG-en. De regio’s dragen
de komende tijd financieel bij om de
coördinatie van Anaphem mogelijk te
maken.

Een academische werkplaats is
een kennisinfrastructuur waarin
mensen uit beleid, onderzoek en
praktijk samenwerken. Doel van
de werkplaats is om de kwaliteit
van het werk in de
crisisbeheersing publieke
gezondheid verder te verbeteren.
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Raamovereenkomst
Op woensdag 9 november organiseert Anaphem een bijeenkomst voor alle
regio’s als voorbereiding op het tekenen van een raamovereenkomst. De
samenwerking krijgt hiermee vorm.
Er zal een stuurgroep in het leven worden geroepen. In de stuurgroep zullen
in ieder geval de DPG-en van de deelnemende GHOR GGD regio’s
vertegenwoordigd zijn.
De stuurgroep bepaalt de keuze van de thema’s en is verantwoordelijk voor
de begroting.
Een belangrijke doelstelling van Anaphem is alle kennis te delen met het
veld. De deelnemende regio’s bepalen de inhoud en de kennis staat ter
beschikking aan het hele werkveld.
Anaphem staat voor Academic Network
for Applied Public Health and Emergency
Management. GGD Gelderland-Zuid en
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn
begin 2016 gestart met de inrichting van
de academische werkplaats.

Thema’s en keuzes
Uit het werkveld publieke gezondheid en veiligheid zijn
inmiddels verschillende thema’s voorgesteld, waar
behoefte is aan onderzoek in de context van
crisisbeheersing. Anaphem gaat samen met het veld aan
de slag om te bepalen wat binnen de thema’s de
concrete onderzoeksvragen zijn. Het betreft onder meer:
GGB
Het nieuwe model Grootschalige Geneeskundige Bijstand
(GGB) is in januari geïntroduceerd. Op dit moment wordt
gekeken welke onderzoeksvragen spelen bij de
toepassing en doorontwikkeling. Het kan hier zowel gaan
om onderliggende aannames als de praktische
toepasbaarheid.
Evenementenbeleid
De DPG kan ten behoeve van zijn/ haar advies rekenen
op adviseurs werkzaam bij GHOR en GGD. Vanwege de
actuele ontwikkelingen op het gebied van
evenementenbeleid in binnen- en buitenland en de
aanbevelingen van de inspecties wordt ingezet op het
verbeteren van het huidige beleid rond advisering.
Anaphem is betrokken bij de uitwerking van het
projectplan, waarin de verbinding tussen
wetenschappelijke kennis en praktijkkennis een belangrijk
onderdeel is.
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Versterking rol GAGS
De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
(GAGS) speelt in de regio’s een belangrijke rol in het
interpreteren van en adviseren over CBRN risico’s. Het
RIVM heeft een opdracht versterkt om naar deze rol te
kijken. Het doel is de gewenste positie en rol te beschrijven
en daarvoor draagvlak te vinden bij alle betrokken
stakeholders. Het onderzoek zal zich richten op
1.
2.

Het beter laten aansluiten van informatie binnen
de witte kolom tijdens (chemische) incidenten.
Het beter positioneren van de GAGS t.o.v. andere
responspartners zoals de brandweer en politie bij
cases met bijvoorbeeld drugslaboratoria

Brandwondenslachtoffers
Tijdens een EU workshop in mei Brussel werden de nieuwste
inzichten gedeeld over de optimale aanpak van
brandwondenslachtoffers tijdens rampen. Via een
netwerk-bijeenkomst zal worden nagegaan of de huidige
kennis, visie en ervaringen elders in Europa nog voldoende
aansluiten bij de aanpak in Nederland.
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Aanpak
Hoe gaan we met de onderwerpen
aan de slag?
De meeste onderwerpen vragen
allereerst om een nadere duiding en
afstemming.
Draagvlak bij alle betrokken partijen
is belangrijk. De vraagstelling is in
eerste instantie gericht op de witte
keten. De vraagstukken hebben
echter bijna altijd raakvlakken met
multidisciplinaire processen. Voor de
juiste afbakening en afstemming is
het belangrijk hier voldoende
aandacht aan te besteden.
Onderstaand is de agenda voor
2016 weergegeven.

Back to the future
Tijdens het startsymposium in maart
hebben wij een start gemaakt door
via de methodiek van de
“perspectiefboom” in gesprek te
gaan over hoe de wereld eruit zou
zien als een thema op de juiste
manier is opgepakt.
In gedachte zijn we in zes groepen
van heden (met een verleden) naar
de toekomst gegaan. Vrij van alle
belemmeringen hebben wij ons
verbeeld hoe de ideale toekomst er
voor een bepaald thema uit zou
kunnen zien.
Dit werd door de deelnemers
ervaren als een inspirerende manier
van kijken en een eerste stap op
weg naar verbinden van kennis en
praktijk.

Concept Agenda 2016/2017
Thema

Methode

Product

1. GGB
2. Evenementadvisering en evaluaties
3. Versterking GAGS
4. Brandwonden slachtoffers

Netwerkbijeenkomst
Projectgroep
Projectgroep
Netwerkbijeenkomst

Advies over vervolg 2017
Tussenrapportage
Rapport bevindingen 2016
Advies over rol GHOR

Contact
Wij horen graag welke onderwerpen
of vragen spelen in de praktijk, waar
Anaphem wellicht de juiste plek is
om hier mee aan de slag te gaan.
info@anaphem.nl

Kennis: Altijd toepasbaar!
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Frans Lischer, netwerkcoördinator
Vanuit een achtergrond als verpleegkundige, opleider en
manager in de gezondheidszorg werk ik sinds 2007 met veel
plezier bij de GHOR in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,
sinds 2009 als hoofd van de GHOR. Tijdens een landelijke
GHOR-hoofden overleg werd, vanuit de werkgroep die zich
heeft beziggehouden met het inrichten van een
kennisinfrastructuur in de crisisbeheersing, gevraagd wie hierin
wilde participeren. Mede door mijn studie Master Public Safety
aan de TU Delft was mijn interesse gewekt en heb ik mijn vinger
opgestoken. Gelderland-Zuid heeft het initiatief genomen tot
een Academische Werkplaats Crisisbeheersing en ik heb met
veel enthousiasme de rol van netwerkcoördinator op mij
genomen. Mijn ambitie is het werkveld te professionaliseren
door het daadwerkelijk verbinden van beleid, onderzoek,
onderwijs en praktijk.

Johan de Cock, wetenschappelijk coördinator
Ik ben vanaf 2001 werkzaam in het domein van de Publieke
Gezondheid en Veiligheid en ben als afdelingshoofd Risico- en
Risicobeoordeling en GAGS bij de GHOR in RotterdamRijnmond werkzaam geweest. In de loop van de jaren heb ik
veel activiteiten gedaan in landelijke verband via GGD GHOR
Nederland. Tevens ben ik betrokken geweest bij het traject om
te komen tot de huidige intentieverklaring.
Met mijn achtergrond in de Arbeidsepidemiologie ben ik altijd
geïnteresseerd in het verbinden van kennis en ervaring.
Mijn ambitie
Met respect voor het spanningsveld dat voortkomt uit
verschillen in visies en overtuigingen tussen mensen, werk ik toe
naar praktisch haalbare, effectieve en gedragen resultaten.
Onder het motto: Kennis: altijd toepasbaar!

Contactgegevens
E-mail:
Frans.lischer@anaphem.nl
Johan.decock@anaphem.nl
Website:
http://www.anaphem.nl
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