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.

Beste lezer,
Hoewel de 'gender-discussie' inmiddels is verdreven door 'Fipronil-gate' kiezen
we voor de zekerheid toch maar voor een gender-neutrale aanhef. Je weet
maar nooit: alle tenen lijken wat lang in het huidige tijdsgewricht!
Nu de meesten mensen weer terugkeren van vakantie gaan we er ook bij
Anaphem weer keihard tegenaan. Dat moet ook wel want er staat heel wat op
de agenda in de tweede helft van dit jaar. En die tweede helft is, zoals we
allemaal ervaren, eigenlijk maar een kwart jaar. Er worden mooie resultaten
bereikt op de onderzoeksthema's Evenementen, GGB en GAGS en we gaan
een nieuw thema verkennen: eenhoofdige leiding van de processen AG en PG
in de opschaling. Voor sommige regio's een vanzelfsprekendheid, voor andere
een brug te ver. De Stuurgroep van Anaphem heeft, op basis van de mening
van de Adviesraad, ingestemd met ons voorstel dit onderwerp te gaan
verkennen. Dat betekent nog niet dat we het ook (kunnen) oppakken maar om
de vraag te kennen moeten we deze eerst verkennen. Een uitnodiging voor de
kennissessie staat verderop in deze Anaphem Actueel.
We wensen jullie en mooie en productieve tweede helft!

Publieke gezondheid bij evenementen
Met het landelijke project 'publieke gezondheid bij evenementen' beoogt GGD
GHOR Nederland de advisering van de DPG (GHOR en GGD) bij evenementen
en de positie van de DPG in het adviesproces (aan gemeenten) te verbeteren.
Het project bestaat uit twee deeltrajecten; een met een focus op het
bestuurlijke adviestraject en een met de focus op de kwaliteit en onderbouwing
van het inhoudelijk advies. In dit project werkt GGD GHOR Nederland samen
met Anaphem, omdat een belangrijke doelstelling is gebruik te maken van de
kennis en expertise uit de praktijk en wetenschap.
Centraal staat de vraag, waaraan je risico's bij evenementen vanuit het
perspectief van publieke gezondheid kan herkennen. In het project is samen
met Anaphem en professionals van GHOR en GGD gewerkt aan een nieuwe
factorenlijst. De factoren geven een eerste indicatie van mogelijke (publieke)
gezondheidsrisico's van evenementen. Ze vormen daarmee tevens de kern van
de later dit jaar op te leveren nieuwe handreiking 'publieke gezondheid bij
evenementen'. De eerste resultaten van het project zijn gepresenteerd op het
World Congress of Disaster and Emergency Medicine (WADEM) van eind april.
Internationaal is evenementenveiligheid en specifiek gezondheid bij
evenementen een actueel thema. Meerdere landen doen onderzoek naar
thema's gerelateerd aan evenementen 'mass gatherings'. Van de resultaten en
aanbevelingen naar aanleiding van het WADEM-congres wordt apart verslag
gedaan. De inzichten en contacten van het WADEM worden betrokken bij het
vervolg van het project. Voor meer informatie: Vincent Pot vpot@ggdghor.nl ,
Marieke van Dijk mvandijk@ggdghor.nl of Johan de Cock
johan.decock@anaphem.nl

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.

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.

Onderzoek GGB door studenten HAN
Twee studenten hebben een onderzoek uitgevoerd naar het nieuwe GGB
model. Het rapport ‘Ervaringen met en mogelijke knelpunten bij de
implementatie van het GGB-model’, is geschreven in het kader van de
afronding van het vak Kwaliteit en Innovatie. Het onderzoek is gestart in
februari 2017 en uitgevoerd door Myrthe Paarlberg en Kim Selman. Zij zijn
studenten Bachelor Medische Hulpverlening aan de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen (HAN) in Nijmegen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking
met het Lectoraat Acute en Intensieve Zorg van de HAN, onder leiding van
mw. dr. S.A.A. Berben en ANAPHEM, onder leiding van dhr. dr. ir. J.S. de Cock.
Het doel was inzicht te krijgen in de ervaringen met en mogelijke knelpunten
van het GGB-model en haar implementatie tijdens (voorbereiding van)
rampen(oefeningen) door professionals in de prehospitale setting /
beleidsmakers van de GHOR.

Myrthe Paarlberg en Kim Selman

De studenten hebben een 9 gekregen voor hun opdracht. Het onderzoek
bevat interessante perspectieven. Op moment werken de studenten samen
met het Lectoraat en Anaphem aan een publicatie, die eind van het jaar
afgerond zal worden.

Aankondiging: bijeenkomst éénhoofdige leiding
De Academische Werkplaats Crisisbeheersing in de Acute- en Publieke Gezondheid Anaphem krijgt vanuit
verschillende regio's vragen over het onderwerp 'Eenhoofdige Leiding GRIP/GROP'.
Is het mogelijk en wenselijk de opschaling bij GRIP en de opschaling bij GROP (ook wanneer er geen
sprake is van GRIP) in één hand te leggen?
Maakt dat de functies HAG en HPG overbodig? Kan de ACGZ dat allemaal alleen? Doen we dat alleen
op ROT-niveau of gaat de OvDG ook 'ter plaatse' bij een niet opgeschaalde (GRIP) zedenzaak of een
asbest-incident? Wat is het motief voor een keuze: de kosten of het gebrek aan 'poppetjes' om alle
piketten in te vullen? Of gaat het echt over de inhoud? Sommige regio's zijn hierin al verder dan anderen,
wat is hun ervaring?
Anaphem organiseert, afhankelijk van de meeste inschrijvingen, op donderdag 14 óf donderdag 28
september, van 10:00 tot 14:00 uur, bij GGD GHOR NL in Utrecht, een Kennissessie 'Eénhoofdige Leiding'.
Tijdens deze kennis sessie brengen we in kaart welke visies er in de regio's zijn over de noodzaak en/of
mogelijkheden van een eenhoofdige leiding. De uitkomst van de sessie wordt in een kort verslag
vastgelegd met een advies over eventuele vervolgstappen. Eind augustus krijgt u bericht over de
definitieve datum en het programma.
Wij nodigen de hoofden GHOR, of een vertegenwoordiger namens de regio, van harte uit voor deze
bijeenkomst. Ook beleidsmedewerkers die dit onderwerp in het dossier hebben zijn welkom bij deze
kennissessie.
Aanmelden kan via: secretariaat@anaphem.nl

Versterking positie GAGS
Het Centrum Gezondheid en Milieu (cGM) van het RIVM heeft een opdracht van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om landelijk de positie van de GAGS te versterken. Vanuit deze opdracht
heeft het RIVM ANAPHEM verzocht om de GAGS-agenda voor de toekomst te bepalen met een prioritering
van vervolgstappen voor borging en versterking van de positie op basis van visie en draagvlak.
In het voorjaar zijn alle GAGS in Nederland (ongeveer 25) uitgenodigd om deel te nemen aan twee
workshops om de visie van de beroepsgroep in kaart te brengen. Voor een goede verankering van de
GAGS in de verschillende regio’s is, ook de opvattingen van de DPG’en ten aanzien van de GAGS-functie
geïnventariseerd. Het rapport geeft inzicht in de aspecten die aandacht verdienen vanuit het perspectief
van de GAGS en vanuit het perspectief van de DPG’en.
De punten die vooral vanuit het DPG-perspectief aandacht verdienen zijn: 1. Landelijke uniformiteit; 2. de
relatie tussen de rol van de GAGS en de MMK; 3. de rol van de GAGS in de koude fase; 4. het contact van
de GAGS met de ketenpartners.
Naar aanleiding van de uitkomsten adviseren de onderzoekers als eerstvolgende stap een dialoog tussen
(een vertegenwoordiging van) de GAGS en DPG’en te organiseren, waarbij de standpunten ten aanzien
van de volgende onderwerpen nader toegelicht en uitgewerkt kunnen worden:
• Deskundigheid en Kwaliteit van de GAGS-advisering; Oefenen van/met de GAGS
• Inbedding in de organisatie in de regio; MMK-GAGS en ketenpartners
• Verankering in de wet van de GAGS functie
• Landelijke uniformiteit in uitgangspunten, werkwijze en advisering
• Koude taken van de GAGS
• Facilitering van de GAGS
De uitkomsten van deze dialoog zijn vervolgens een stevig fundament voor de GAGS-agenda, zowel
inhoudelijk, organisatorisch als procesmatig, voor de komende jaren.
Het GAGS platform zal samen met het RIVM op korte termijn een voorstel uitwerken om deze dialoog en het
traject daarna verder vorm te geven.

Agenda
14 September of 28 september
13 September
2 Oktober

Bijeenkomst éénhoofdige leiding
Adviesraad Anaphem
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

