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Update april 2020 brief verstuurd naar bestuur (maart 2020)

Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen is GGD Gelderland-Midden genoodzaakt 
om aanpassingen te doen in haar gebruikelijke dienstverlening. Daarover en over de effecten op de 
dienstverlening Veilig Thuis informeer ik u graag met deze brief.

Effecten op de dienstverlening van de GGD per werkveld

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
In afstemming met RIVM, Actiz en GGD-GHOR Nederland passen alle JGZ-organisaties de 
dienstverlening aan. Onze inzet is ook in deze tijd gericht op het normaliseren en ondersteunen van 
ouders bij opgroei en opvoedvragen door zoveel mogelijk handhaven van de reguliere zorg met een 
aangepaste werkwijze. Uitgangspunt is om de noodzakelijke zorg te geven, maar fysieke 
aanwezigheid zo veel mogelijk te beperken. Wij hebben waar mogelijk digitaal en/of telefonisch 
contact met ouders en jongeren.
Bij onze dienstverlening focussen we ons extra op (voorkomen van) situaties van kwetsbare 
gezinnen/kinderen. Het betreft kinderen die in hun gezondheid/ontwikkeling bedreigd (kunnen) 
worden, of in een onveilige situatie terecht kunnen komen. Aan kinderen en gezinnen in kwetsbare 
situaties bieden wij maatwerk. 

Voor nu geven wij als JGZ prioriteit aan de volgende werkzaamheden:
- maternale kinkhoest vaccinatie zwangere vrouwen 
- het prenatale huisbezoek 
- hielprikscreening 
- het 2 weken (huisbezoek)consult 
- Voorzorg en Stevig ouderschap
- het consult bij 4 weken met lichamelijk onderzoek, door de jeugdarts
- alle vaccinatieconsulten, inclusief  screeningsonderzoeken 
- PGA zorg 0-18   

Onze consultatiebureaus blijven dus open maar zijn gericht op de kritische processen. De 
contactmomenten voor 0 – 4 -jarigen zijn aangepast op basis van de geldende RIVM-richtlijnen.
De  zorg voor kinderen van 4 tot 18 jaar op de scholen wordt zoveel mogelijk telefonisch voortgezet. 
We hebben de capaciteit van de vragenlijnen fors uitgebreid zodat ouders en ketenpartners bij 
telefonische vragen snel geholpen kunnen worden. Onze website voorziet in actuele informatie. JGZ 
medewerkers nemen contact op met ouders als afspraken verzet moeten worden. 
Eventuele vragen worden op dat moment telefonisch beantwoord. Als we de ouders telefonisch niet 
kunnen bereiken wordt een brief gestuurd. Daar waar mogelijk kijken we in samenwerking met 
ketenpartners wat de bijdrage van JGZ kan zijn bij de meest kwetsbare gezinnen/kinderen in 
samenspraak met gemeenten.

Seksuele Gezondheid (SG)
Spreekuren met een medische noodzaak (klachten of reeds in behandeling/zorg) gaan door. Concreet 
zijn dit de spreekuren voor mensen met klachten, de PrEP-zorg, behandelingen na een positieve 
testuitslag en consulten met personen die door een partner gewaarschuwd zijn voor een SOA. De 
spreekuren waarin ‘voor de zekerheid’ testen worden afgenomen, zijn zeer beperkt. Reden is de 
afweging tussen verspreiding van het coronavirus en verspreiding van een SOA. Voorlichting op 
bijvoorbeeld scholen en outreach is tijdelijk gestopt. Hierdoor zijn SG-verpleegkundigen inzetbaar voor 
de bestrijding van het coronavirus. 
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TBC
Curatieve werkzaamheden zijn essentieel en worden voortgezet. Waar mogelijk worden fysieke 
contactmomenten vervangen door telefonische of beeldbel-contacten. Screening van asielzoekers en 
immigranten bij binnenkomst en vervolgscreening worden uitgesteld. Voor de screening bij 
binnenkomst kan de GGD indien nodig een verklaring afgeven dat er op dit moment geen longfoto’s 
gemaakt kunnen worden. Zodra hervatting van de screening mogelijk is, krijgt de screening bij 
binnenkomst prioriteit. Screening voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (PI Arnhem) en periodieke 
screening voor overige risicogroepen worden uitgesteld. Dit geldt ook voor de BCG-vaccinaties.

Reizigersvaccinatie
We merken dat veel klanten hun afspraak bij het reizigersspreekuur afzeggen, omdat hun vakantie 
niet doorgaat of wordt uitgesteld. Er zijn nog wel enkele spreekuren, zodat we reeds lopende 
behandelingen kunnen afmaken en klanten die nu wel gevaccineerd willen worden, kunnen bedienen. 
Door efficiënte planning van de spreekuren worden verpleegkundigen zo veel als mogelijk voor 
ondersteuning van het team infectieziektebestrijding. 

Toezicht
Door het sluiten van de kinderdagverblijven is het niet mogelijk om de (jaarlijks verplichte) reguliere 
inspecties van de kinderopvanginstellingen uit te voeren. Het reguliere werk van de toezichthouders 
komt dus nagenoeg stil te liggen. Toezichthouders houden wel ‘vinger aan de pols’ bij 
noodopvanglocaties voor kinderen van ouders met vitale functie. De ‘vinger aan de pols’ contacten 
worden telefonisch uitgevoerd. Verder vinden onderzoeken plaats voor registratie van 24 uurs 
noodopvangvoorzieningen. En wordt het signaal gestuurd onderzoek gecontinueerd. Toezichthouders 
met een verpleegkundige achtergrond worden daarnaast ingezet bij team infectieziektebestrijding. 
Ook worden ze ingezet op de meldkamer om deze te ontlasten. Het calamiteitentoezicht WMO en 
signaal-gestuurd toezicht WMO worden gecontinueerd.

Forensische zorg 
Dienstverlening in geval van lijkschouw, euthanasie, zeden-/letselonderzoek, medische zorg voor 
arrestanten en uitvoering van de bloedproeven in opdracht van de politie wordt gecontinueerd. Waar 
mogelijk wordt de dienstverlening op afstand uitgevoerd. Ten aanzien van de bloedproeven zal per 
situatie in overleg met de politie een afweging worden gemaakt tussen de noodzaak van bloedafname 
(ernst strafbaar feit) en het gebruik van de (landelijk) schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen 
zoals mondmaskers. 

OGGZ en Wet Verplichte GGZ
De reguliere (OGGZ) werkzaamheden, inclusief de uitvoeringstaken m.b.t. WvGGZ worden 
gecontinueerd. In verband met het coronavirus zijn in samenwerking met gemeenten en instellingen 
extra voorzieningen getroffen voor kwetsbare groepen. Werkzaamheden worden momenteel zoveel 
mogelijk vanuit huis uitgevoerd, waarbij overlegmomenten en vergaderingen digitaal/telefonisch zijn 
ingeregeld. Contacten met cliënten voeren we volgens verscherpte richtlijnen uit.

Advisering gezonde leefomgeving en inzet Gezondheidskundig Advies Gevaarlijke Stoffen 
(GAGS)
De medisch milieukundigen werken zoveel als mogelijk thuis en continueren hun dienstverlening. De 
GAGS is beschikbaar voor advisering bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Monitoring en advies
De gezondheidsvoorlichtingen aan asielzoekers en statushouders worden niet uitgevoerd. Wel 
worden de AZC’s voorzien van voorlichtingsmateriaal. 
De voorbereidingen op de Gezondheidsmonitor 2020 lopen volgens planning door.
De focus van het team ligt momenteel grotendeels bij de coronacrisis; de epidemiologische duiding, 
ondersteunen bij het beeld brengen van de zorgcapaciteit, informatiemateriaal voor kwetsbare 
groepen verzamelen en beschikbaar maken, diverse onderzoeken om de impact op de inwoners in 
beeld te brengen (hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij wat er landelijk gebeurt). 
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Effecten op de dienstverlening van Veilig Thuis

Veilig Thuis blijft ook in deze periode werken aan een veilig thuis voor kinderen en volwassenen als er 
zorgen en vragen zijn over emotionele en fysieke (on)veiligheid. De primaire processen van Veilig 
Thuis zullen doorgang vinden, zodat aan de wettelijke taken en verplichtingen kan worden voldaan. 
Veilig Thuis medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. 
Om de stress voor gezinnen te verlagen is besloten dat Veilig Thuis altijd telefonisch contact legt met 
het gezin. Eerder werd, als er geen telefonisch contact kon worden verkregen, het 
overdrachtsdocument met brief verstuurd. Uit evaluaties met cliënten weten we dat dit voor stress en 
onrust kan zorgen. Dat zou in deze tijd boven op alle spanningen rondom de Corona crisis komen en 
zorgt voor meer onveiligheid in de thuissituatie. Er wordt dus geen document opgestuurd voordat er 
telefonisch contact is geweest met het betreffende gezin. Vanuit Veilig Thuis wordt wekelijks op 
ambtelijk niveau een update gedeeld t.a.v. de situatie en de consequenties voor de wachtlijsten en 
doorlooptijden. 

Op deze wijze hopen we zo goed mogelijk te anticiperen op alle corona-ontwikkelingen. We realiseren 
ons dat de stand van zaken voortdurend wijzigt en wij mee moeten bewegen.


