Anaphem Actueel
Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management
Vanaf 1 januari 2017 is Anaphem van start gegaan met een
aantal thema’s. In deze Anaphem actueel houden wij u graag
op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Anaphem.

The Anaphem Express is on track!
De eerste Denktank overleggen zijn inmiddels geweest, gevolgd
door een eerste Adviesraad en een eerste Stuurgroep overleg. We
zijn op weg!
De zogenaamde Denktank is een door Anaphem georganiseerd
overleg waarin diverse spelers uit beleid, onderzoek, praktijk en
onderwijs kunnen deelnemen. De samenstelling kan steeds
verschillen, dat hangt mede van de lopende onderzoeksthema’s af.
Verschillende deelnemers hebben zich spontaan aangemeld,
anderen zijn benaderd. De Denktank bespreekt een thema, of een
onderzoeksvraag binnen een thema, en verkent de raakvlakken,
betrokken partijen en kennispartners, de relevantie en ‘of er mogelijk
spanning op het onderwerp zit’. En ja, dan gaat het soms gaat ook
over de ‘machten en krachten, euro’s en ego’s’ (met dank aan
Eric van de Maas, hoofd GHOR, Gooi en Vechtstreek). De
coördinatoren van Anaphem laten zich voeden door de Denktank
en kunnen een thema of vraag beter onderbouwd aan de
Adviesraad voorleggen.
Anaphem is op dit moment vooral gekenmerkt door het feit ‘dat we
gewoon begonnen zijn’. Eerdere pogingen om een academische
werkplaats crisisbeheersing op te richten zijn mede gestrand in
discussies over ‘van wie is het / wie gaat erover’. Daar haal je geen
energie uit en maakt het moeilijk om van de grond te komen.

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.

Wanneer je ‘gewoon begint’, zoals we met Anaphem hebben
gedaan, betekent dat wel dat je al met onderwerpen (zie elders in
de deze Anaphem Actueel) aan de slag bent ‘zonder dat iemand
daar haar of zijn zegen op heeft gegeven’. Dat was nog best een
risico maar het is goed gekomen!
Onder voorzitterschap van Ton van Dijk, DPG Haaglanden, is de
Adviesraad bij elkaar geweest. We hebben uitgebreid gesproken
over de rol van de Adviesraad t.o.v. de Stuurgroep. We hebben de
lopende onderzoeken besproken en gekeken welke vragen er op
dit moment nog meer spelen ‘in het land’. Tevens hebben we de
invulling van de beperkte tijd van de coördinatoren besproken. Om
te beoordelen of een vraag ‘past bij Anaphem’ moet minimaal
‘een intakegesprek’ worden gehouden. Vaak zal ook een
zogenaamde kennissessie worden georganiseerd. Praktijk en
kennispartners worden daar bij elkaar gebracht om de vraag en
richting vorm te geven, Dat alles kost veel tijd. En dan moet het
echte werk, het doen van onderzoek, nog beginnen!

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.

Ook de Stuurgroep is voor het eerst bij elkaar geweest. Onder voorzitterschap van Moniek Pieters, DPG
Gelderland-Zuid en één van de initiatiefnemers van Anaphem, hebben de vertegenwoordigers van de
zogenaamde kringen elkaar in Utrecht getroffen. De Stuurgroep heeft, in deze eerste vergadering met name
gesproken over haar rol en hoe deze goed in te vullen. De volgende keer zal een eerste inhoudelijk advies
van de Adviesraad op de agenda staan. De Stuurgroep heeft ingestemd met het voorstel voor de thema’s
‘GGB’, ‘GAGS’ en ‘Evenementenbeleid’, waarbinnen op dit moment onderzoeken lopen. Dit zijn de thema’s
waarmee Anaphem voorlopig aan de slag gaat.
De Adviesraad bestaat uit:












De Stuurgroep bestaat uit:

Ton van Dijk, voorzitter ( DPG Haaglanden)
Suparto Bambang Oetomo (VNOG )
Sander Banus ( RIVM )
Sivera Berben ( HAN )
Jan Bleumer ( GHOR Hoofd BZO )
Martina Duyvis ( IFV )
Ira Helsloot ( Crisislab )
Frank Klaassen ( GHOR Zuid Limburg )
Arold Reusken ( LNAZ )
Martin Smeekes ( VR NHN )
Johan de Cock ( secretaris)









Moniek Pieters, voorzitter ( DPG Gelderland Zuid)
Dick ten Brinke ( DPG Noord en Oost Gelderland)
Karel van Hengel ( DPG dienst gezondheid en
jeugd)
Ellis Jeurissen ( DPG Brabant Zuidoost)
Corry Kanning ( DPG Drenthe)
Rene Stumpel ( DPG Gooi en Vechtstreek)
Frans Lischer ( secretaris)

GGB
Een van de thema’s waaraan gewerkt wordt, is GGB. Dit bestaat uit verschillende onderdelen. Op verzoek
van het IFV coördineert Anaphem een onderzoek naar de eerste ervaringen van verschillende regio's met
het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Daarvoor worden in samenwerking met de
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) interviews gehouden in de regio’s om de visie en ervaringen in kaart
te brengen. Bij de inzet van GGB hebben we elkaar immers allemaal hard nodig. Het is daarvoor belangrijk
om de samenwerking en gedeelde visie daarop te delen en vorm te geven. Tevens kunnen we met de
uitkomsten van het onderzoek kijken naar welke onderdelen van het GGB generiek zijn (en moeten blijven)
en waar regionaal maatwerk mogelijk is. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek pleit het IFV
op dit moment voor zogenaamde 'beleidsrust' op dit dossier.

Agenda
22 juni
13 September
September
Oktober

Bijeenkomst Denktank Anaphem
Adviesraad Anaphem
Kennissessie
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.
http://www.anaphem.nl
secretariaat@anaphem.nl

johan.decock@anaphem.nl

frans.lischer@anaphem.nl

