Anaphem Actueel

Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management
Wat vliegt de tijd! Anaphem is alweer bijna drie jaar aan de slag. En
daarmee is de periode waarvoor 20 regio’s hun steun hadden
toegezegd bijna voorbij. Dus lag de vraag over de toekomst van
Anaphem voor aan de DPG-raad. Op 28 juni jl. heeft de DPG-raad
op basis van de Voortgangsrapportage besloten dat Anaphem de
komende 5 jaar doorgaat! De DPG’en van alle 25 regio’s bevestigen
het belang van het professionaliseren van het werkveld én het
onderbouwen van onze advisering. Over drie jaar een evaluatie
plaatsvinden om te beoordelen of we samen op de juiste weg zijn.
In samenwerking met de regio’s hebben we de afgelopen jaren twee
onderzoekslijnen benoemd: ‘Grootschalig Geneeskundige Bijstand’
(GGB) en ‘Evenementenadvisering’. Beide lijnen hebben hun eerste
vruchten afgeworpen en het is mooi om te zien dat diverse regio’s
aansluiten met deelonderzoeken. Ondersteund door de Adviesraad
heeft de Stuurgroep besloten dat Anaphem zich de komende
periode echter volledig zal concentreren op het onderwerp
‘Evenementenadvisering’.
Historie
De eerste stappen om de onderzoekslijnen vorm te geven zijn gezet in 2014 toen RIVM,
IFV en GGDGHOR Nederland en academische kennispartners Radbouduniversiteit en
de Hogeschool Arnhem- Nijmegen (HAN) een intentieverklaring hebben getekend om
te komen tot een kennisinfrastructuur op het gebied van crisisbeheersing in de acuteen publieke gezondheid.

Praktijk, ervaring en
kennis verbinden.
Dat gaat niet vanzelf.
Dat moet groeien
door het aandacht te

Kennisinfrastructuur
Anaphem is een organisatievorm waarin
mensen uit beleid, onderzoek en praktijk
samenwerken.
Doel
Het doel is de kwaliteit van het werk in
de crisisbeheersing in de opgeschaalde
acute- en publieke gezondheid te
verbeteren op basis van
(wetenschappelijke) kennis, inzichten en
onderzoek maar vooral ook kennis
verkregen uit praktijkervaring.
Missie
Anaphem bundelt, vergroot, ontwikkelt,
verspreidt en evalueert
(wetenschappelijke) kennis, ervaring en
deskundigheid om een duurzame
bijdrage te leveren aan de
kwaliteitsverbetering van de
crisisbeheersing in de opgeschaalde
Acute- en Publieke Gezondheid.

Kennis: Altijd toepasbaar!
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Ontwikkeling
Per oktober 2019 is Anaphem
ondergebracht bij de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) van het
Radboud Universitair Medisch Centrum.
Deze afdeling heeft zeer positieve
ervaringen in de jarenlange
samenwerking met de Academische
Werkplaats Amphi, (uitleggen wat dat
voor werkplaats is) en ziet duidelijke
meerwaarde in de inhoudelijke
samenwerking met werkveld van
Anaphem. Ook de Hogeschool ArnhemNijmegen (HAN) is nauw bij deze
samenwerking betrokken. Overigens sluit
dit samenwerking met andere
academische partijen niet uit.
Zie nieuwsflits op pagina 4.

geven.

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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Onderzoekthema’s
Samen met de deelnemende regio’s is gekozen voor een
tweetal langlopende onderzoekslijnen:
‘Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB)’ en
‘Evenementenadvisering’.
Beide onderwerpen zijn voor alle regio’s belangrijk en de
thema’s zijn onderling verbonden. Binnen de twee hoofdlijnen
hebben tot nu toe kortlopende onderzoeken plaatsgevonden
met een inventariserend karakter en dit gaan we uitbouwen
naar langer lopende onderzoekslijnen. Over de onderzoekslijn
‘GGB’ bleken er nog veel verschillende opvattingen te
bestaan over de mogelijke richtingen waarin GGB ontwikkeld
zou moeten worden. De Adviesraad van Anaphem heeft
aangegeven dat de betrokken organisaties daar eerst samen
uit moeten komen. De Stuurgroep van Anaphem heeft dit
advies overgenomen en heeft besloten dat we ons voorlopig
volledig concentreren op de onderzoekslijn
‘Evenementenadvisering’.
Het doel van Anaphem is te komen tot een gedegen
onderbouwing van het werkveld, zowel op basis van
praktijkervaring als op (wetenschappelijk) onderzoek. Het
ontwikkelen en verbeteren van ‘state-of-the-art’ standaarden
en uitgangspunten, moet de planvorming (preparedness) op
een hoger plan brengen. Dit draagt bij aan een verdere
professionalisering van het werkveld.

Wat hebben we al bereikt?
Thema: Grootschalige Geneeskundige bijstand
In 2016 is GGB als grootschalig geneeskundig bijstandsmodel
operationeel geworden. Het IFV heeft opdracht gegeven
aan Anaphem om een verkennend literatuuronderzoek te
doen naar de onderliggende aannames van het GGB-model
om te komen tot verdere validatie van het GGB model. De
focus van dit verkennende onderzoek lag op de
wetenschappelijke validatie van de onderliggende
aannames van het GGB-model en welke kennis en
praktijkervaring beschreven is.
In samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN), Lectoraat Acute- en Intensieve Zorg (Sivera Berben en
Lilian Vloet) zijn twee studentenonderzoeken uitgevoerd naar
de eerste ervaringen met GGB en TGB. Inmiddels is er door de
studenten die het onderzoek uitvoerden naar de ervaringen
met GGB een artikel geschreven voor het vakblad V&VN
(Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden
Nederland).
Anaphem zal dit onderwerp, in afwachting van richting
keuzes door de betrokken organisaties, op dit moment laten
rusten.
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Thema: Evenementenbeleid
Anaphem is nauw betrokken bij de ontwikkeling van
Handreiking Publieke Gezondheid en Veiligheid bij
evenementen 2019. Deze handreiking richt zich op het
advies van de DPG (GHOR en GGD) aan gemeenten.
In de handreiking worden tevens aanbevelingen gedaan
voor mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. Daartoe
behoort ook het opbouwen van een structureel
kennisnetwerk en kennisuitwisseling in het (internationale)
netwerk tussen experts uit de praktijk en onderzoekers. Dit
sluit aan bij de contacten die er al jaren zijn met de World
Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM).
Tijdens het traject waarin de nieuwe handleiding is
opgesteld zijn de volgende onderzoeksthema’s
geïdentificeerd:
•
•
•
•
•

•

Factoren voor risico-identificatie van evenementen
en ontwikkeling van grens- en advieswaarden
Onderzoek naar meest geschikte methodiek voor
de risico-classificatie (in het kader van de
risicobeoordeling)
Vertaling van risico’s in maatregelen op basis van
beschikbare methoden of kennis
Onderbouwing geadviseerde zorgniveaus op basis
voorspelde zorgvraag
Definitie van de benodigde dataset voor data/infoverzameling t.b.v. onderzoek naar de
onderbouwing van de huidige werkwijze in de
praktijk.
Bundelen en ontsluiten van wetenschappelijke
kennis ter onderbouwing van (integraal)
gezondheidskundig advies.

Daarnaast is de wens geuit om vooral ook de internationale
literatuur op dit gebied in bredere zin systematisch in kaart
te brengen en tegelijkertijd inzicht te krijgen in de regionale
en landelijk kennis, die beschreven is in handleidingen en
rapporten.
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Onderzoek

Op het thema Evenementenadvisering wordt op dit
moment onder andere samengewerkt met de SEH van het
Radboudumc (o.a. met dr. Ties Eikendal, dr. Pim de Ruiter,
dr. Edward Tan). Er wordt prospectief onderzoek uitgevoerd
naar het functioneren van de pré-hospitale keten in relatie
de Nijmeegse 4-Daagse feesten.
Er is tevens contact met de VU Amsterdam om, samen met
de GHOR regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
Nijmegen, vanuit een breder perspectief naar de risico’s (en
daarmee de mogelijke gevolgen in de (pré)hospitale keten)
bij grootschalige evenementen te kijken. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de gevolgen van drank, drugs, geluid en
hygiëne. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om
onderzoek te doen naar de consequenties van situaties
rond dreigende crises (“lauwe fase”) op bestuurlijk en
operationele processen in de witte kolom. Dit bouwt voort
op een inventariserend onderzoek in de Acute Zorgregio
Oost.
In de Brabantse regio’s verenigden zich enige tijd geleden
een vijftal organisatoren van dancefeesten.
Er bleek sprake van verschillen in advies tussen GHORbureaus. De Brabantse regio’s zijn daarom samen met
Anaphem een onderzoek gestart naar de onderbouwing
van deze advisering. We noemen dit onderzoeksproject
‘Brabant Breed’.

Successen en uitdagingen

De eerste periode van drie jaar heeft Anaphem belangrijke
stappen gezet, die als volgt zijn samen te vatten:
•

•
•
•

•

Bewustwording en behoefte om te komen tot een
betere onderbouwing van het werkveld
crisisbeheersing in de Acute en Publieke
Gezondheid
Verbinding met de partijen die daar logischerwijze
bij betrokken moeten zijn
Keuze voor twee belangrijke onderzoekslijnen:
‘Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB)’ en
‘Evenementenbeleid’
De eerste inventariserende onderzoeken zijn
uitgevoerd als basis voor toekomstige
onderzoeksvoorstellen met de betrokken
intentieverklaarders en “founding” partners
Aansluiting bij de internationale gemeenschap van
praktijk en (wetenschappelijk) onderzoek via de
World Association of Disaster and Emergency
Medicine (WADEM).

Samenwerking

En nu verder!

Hierbij valt ook te denken aan de ‘preparedness’ bij
infectieziekte crises, zoals Ebola, SARS, influenza en mazelen,
en de continuïteit van zorg in het algemeen bij verstoringen
van vitale infrastructuur, personeelstekorten etc.

Anaphem is bovenal de verbinder tussen praktijk en de
wetenschap in het brede netwerk van crisisbeheersing in de
Acute en Publieke Gezondheid. Het starten kost tijd en
energie! Het ‘weten wat waar speelt en wie waar mee
bezig zijn’ is een absolute voorwaarde om de juiste partijen
bij elkaar te brengen om de onderbouwing van waar het
werkveld voor staat te versterken.

Bij bijna alle aan deze thema’s gerelateerde onderwerpen
speelt de voorbereiding op in- en externe rampen en crisis
van keten- en zorgpartners in ‘de witte kolom’.

De aard van de onderwerpen bepaalt met welke partijen
samengewerkt zal worden.

Er is op basis van de eerste onderzoeken een lijst met
onderzoeksvragen geformuleerd als basis voor de komende
jaren om uit te werken in concrete onderzoeksprojecten.

Contact
Frans Lischer MPS, Netwerkcoördinator
Frans.lischer@anaphem.nl

Dr. Ir. Johan de Cock, wetenschappelijk coördinator
Johan.decock@radboudumc.nl

Website: http://www.anaphem.nl
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Nieuwsflits
Eerstelijnsgeneeskunde
26 september 2019

#140

Van het DB
Academische werkplaats Anaphem
bij Eerstelijnsgeneeskunde
ondergebracht
Dit jaar wordt de academische
werkplaats Anaphem ingebed in onze
afdeling. Anaphem staat voor het
Academic Network for Applied Public
Health and Emergency Management
en dit netwerk richt zich op onderzoek
op het gebied van crisisbeheersing,
veiligheid en gezondheid bij grote
publieke evenementen zoals
popfestivals en de Vierdaagse bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen en
bij grote infectieziekte-uitbraken en
dergelijke. Naast onze afdeling zijn het
RIVM, de HAN en de faculteit
Management Wetenschappen van
de Radboud Universiteit en alle
GHOR-regio’s (Geneeskundige Hulp
bij Ongelukken Rampen) in Nederland
onderdeel van deze werkplaats.
Kartrekkers van de nieuwe
academische werkplaats zijn ELG
emeritus hoogleraar Public Health
Koos van der Velden en ons
afdelingshoofd Harry van Goor. Koos
is tevens inhoudelijk contactpersoon:
‘Heel concreet monitoren we
bijvoorbeeld het drankgebruik tijdens
de Vierdaags feesten of andere
festivals en kijken we naar
evenementenbeleid op dit gebied.
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Pandemieën en transport van gevaarlijke
stoffen zijn onderwerpen die in een later
stadium aan de orde kunnen komen. Het
gaat vooral om het opdoen van praktische
kennis op het vlak van preventie. Op basis
van die kennis kunnen we vervolgens
preventief ondersteunen bij grootschalige
evenementen.’ Op het project worden bij
onze afdeling Frans Lischer MPS (foto rechts)
als netwerkcoördinator en dr. ir. Johan de
Cock (foto links) als wetenschappelijk
coördinator aangesteld. De nieuwe
academische werkplaats krijgt uiteraard
binnenkort een plekje op onze ELGinternetpagina, maar wil je nu al meer
weten, kijk dan hier.
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