Anaphem Actueel
Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management
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. Tijdens een landelijke
bijeenkomst en rondetafelgesprekken konden diverse partijen aangeven met welke
concrete onderzoeksvragen Anaphem aan de slag zou kunnen. Anaphem heeft daarna
vervolgstappen gezet. Inmiddels hebben 22 GHOR GGD regio’s aangeven ook financieel
bij te willen dragen aan de infrastructuur. Vanaf 1 januari 2017 is Anaphem van start
gegaan met een aantal thema’s.

Ondersteuningsgroep

Adviesraad

De ondersteuningsgroep,
bestaande uit Dianne Alting (RIVM),
Martina Duyvis (IFV), Werner Hagens
(RIVM) en Vincent Pot (GGD GHOR
NL), die aan de basis heeft gestaan
van Anaphem en geholpen heeft
in de opzet van Anaphem heeft op
9 februari een laatste bijeenkomst
gehad. Deze groep willen wij enorm
bedanken voor de inzet die heeft
geleid tot de start van Anaphem!

De adviesraad van Anaphem zal
binnenkort zijn eerste bijeenkomst
hebben. In de adviesraad zullen alle
onderwerpen en vragen die inmiddels
zijn gesteld besproken worden. Op
basis hiervan wordt de agenda van dit
jaar opgesteld. De agenda wordt
vervolgens ter vaststelling voorgelegd
aan de stuurgroep.
De eerste bijeenkomst staat gepland
op 15 maart 2017. In de adviesraad zijn
diverse organisaties vertegenwoordigd:
RIVM, IFV, GGD GHOR NL, DPG’en,
LNAZ, Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN), Radboud Universiteit Nijmegen
en de hoofden GHOR.

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.

WADEM
Anaphem heeft samen met de
Radboud Universteit Nijmegen en met
GGD GHOR Nederland een tweetal
abstracts ingediend voor het congres
van WADEM (World Association on
Disaster Emergency Medicine). Deze
zijn geaccepteerd en gewaardeerd
met een ‘oral presentation’ (april
2017). Dat betekent dat mogelijk ook
internationale samenwerking kan
worden gezocht op dit gebied.

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.

Aanpak

Veiligheid bij grootschalige publiekevenementen

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.

Hoe herken je risicovolle situaties bij evenementen? Welke maatregelen
adviseer je, zodat een evenement door kan gaan zonder dat bezoekers,
deelnemers en omstanders onnodig risico lopen? Op deze en andere vragen is
GGD GHOR Nederland samen met de evenementenadviseurs uit de regio’s
aan de slag om hierop antwoord te geven.
Daarbij wordt er samengewerkt met Anaphem. Ook in de wetenschap is er
namelijk belangstelling voor ‘Mass Gatherings’. Verschillende landen en de
WHO doen onderzoek op dit terrein.
Anaphem coördineert onderzoek dat het Radboud Universitair Medisch
Centrum in Nijmegen in samenwerking met de GHOR van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid gaat doen naar de patiëntenstromen tijdens de 100e
Vierdaagse Wandelmarsen en Feesten in en rondom de stad Nijmegen in het
jaar 2016. De 100e Vierdaagse was bijzonder omdat, i.v.m. het jubileum, een
groter aantal lopers was toegelaten en er een extra lange wandel afstand was
geprogrammeerd. In het onderzoek gaat het om zowel om de evaluatie van
de medische als om de organisatorische aspecten.
Het doel van dit onderzoek is onderbouwde aanbevelingen te doen om
daarmee de kwaliteit van de advisering op de genees- en
gezondheidskundige aspecten bij grootschalige publieksevenementen te
verbeteren.
De huidige handreiking, die alweer dateert uit 2011, wordt daarbij
geactualiseerd en verbreed naar de rol van de DPG. De aanbeveling van de
inspecties Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie om de huidige landelijke
norm te heroverwegen, wordt hierin meegenomen

Marian Wennekes
Ik ben vanaf oktober 2015 werkzaam Bij GGD GHOR Nederland als project
assistent. Mijn werkzaamheden liggen voornamelijk in ondersteuning van
de projectmedewerkers van team kinderopvang. Per 1 januari 2017
ondersteun ik ook Anaphem met diverse werkzaamheden. Ik ben
bereikbaar via: secretariaat@anaphem.nl of 06-36327603

Agenda
15 maart 2017
datum nog niet bekend
datum nog niet bekend

Adviesraad Anaphem
Bijeenkomst Denktank Anahpem
Uitnodiging stuurgroep Anaphem

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

