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Bijeenkomst Samen met ketenpartners beter voorbereid op 1 november
Op 1 november organiseert GGD Nederland vanuit het project Samen Beter Voorbereid de bijeenkomst
‘Samenmet ketenpartners beter voorbereid’. Tijdens de bijeenkomst zal uitgebreid worden stilgestaan
bij de stand van zaken van de implementatie van het GROP binnen de organisaties. Waar loopt men
tegenaan, wat gaat goed, waar liggen de knelpunten? In de middag zal door middel van interactieve
workshops een aantal deelthema’s aan de orde komen. De inschrijving voor dit congres is inmiddels
geopend, je kunt je hier online aanmelden. Er is veel belangstelling voor de bijeenkomst, dus wees er
op tijd bij! Voor vragen kun je mailen naar GROP@ggd.nl.

Stand van zaken inventarisatie GROP
In juni 2012 hebben we alle GROP coördinatoren gevraagd om de inventarisatie-vragenlijst over de
stand van zaken van het GROP in te vullen. In 2010 is er een eerdere inventarisatieronde gehouden.
Dit jaar hebben we voor het eerst van iedereen een ingevulde vragenlijst terug gekregen. Dank
daarvoor! De eerste analyse laat toch nog wel verrassende resultaten zien die we op 1 november
tijdens de bijeenkomst Samen Beter Voorbereid zullen presenteren. Ben je benieuwd naar de
uitkomsten, dan zien we je graag op 1 november!

Stand van zaken inventarisatie WpgII
Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet publieke gezondheid van kracht. GGD- en GHOR Nederland
willen graag weten wat de stand van zaken is van de implementatie van de gewijzigde wet in de GGDen GHOR-organisaties. Met een inventarisatie peilen we de stand van zaken en de behoefte aan hulp
bij de implementatie. GGD- en GHOR Nederland zullen dan, afhankelijk van de behoefte, gezamenlijk
een handreiking doen. De inventarisatie hiervan is onlangs uitgegaan naar de GROP-coördinatoren.
Een aantal van jullie heeft deze nog niet ingevuld. Wij ontvangen deze graag alsnog. Daarom zijn

vrijdag gericht nogmaals de online enquêtes uitgestuurd. We hopen de resultaten van deze
inventarisatie zo snel mogelijk te kunnen terugkoppelen.
Projecten ZonMw: Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten?
In het kader van de academisering van de crisisbeheersing in de publieke gezondheid zijn zes
regionale projecten gehonoreerd door ZonMw. Dit is een specifiek onderdeel van het ZonMw
programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Meer informatie hierover kun je hier
vinden. In deze nieuwsbrief belichten we deze projecten.
Risicoperceptie en zelfredzaamheid van burgers rond grote vaarwegen in relatie tot grootschalige
ongevallen met gevaarlijke stoffen
GGD Zeeland voert een onderzoek uit naar ‘risicoperceptie en zelfredzaamheid van burgers rond grote
vaarwegen in relatie tot grootschalige ongevallen met gevaarlijke stoffen’. In dit project participeert
TNO middels de uitwerking van rampenscenario’s. De keuze voor dit onderwerp komt voort uit het feit
dat over de Westerschelde (de vaarweg van en naar de haven van Antwerpen) op korte afstand van
bewoond gebied veel gevaarlijke stoffen getransporteerd worden. Het onderzoek zoomt nadrukkelijk in
op de handelswijze cq zelfredzaamheid van 18-65 jarige Zeeuwse burgers (wonend in zowel stedelijk
als plattelandsgebied), wanneer ze geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een ontploffing, forse
rook- en/of stankontwikkeling. De centrale vraag hierbij is wat de denk- en handelswijze van burgers
is in de eerste momenten is en waardoor deze bepaald wordt. Dus nog voordat sirenes afgaan en de
autoriteiten burgers informeren en instrueren. Slaat men op zo’n moment op de vlucht (en zo ja, in
welke richting?), kiest men ervoor om te schuilen of gaat men ‘uit nieuwsgierigheid’ op nader
onderzoek uit? Het gedrag in de eerste minuten na een ramp bepaalt in hoge mate het aantal
gewonden en overlevenden. Middels schriftelijke en mogelijk telefonische ondervraging van burgers
wordt achterhaald welke cognitieve overwegingen en situationele beperkingen/mogelijkheden de
handelswijze bepalen. Bij de opzet van de vragen is gebruik gemaakt van de middels focusgroepen
geïnventariseerde denk- en handelswijze van nabij wonende burgers, na een werkelijk gebeurde (zeer
forse) ontploffing van een caisson in Ritthem (bij Vlissingen) in het najaar van 2011.

De

onderzoeksbevindingen dienen in overleg met de overheden te leiden tot rampenbestrijdingsbeleid, dat
het aantal gewonden en overledenen bij grootschalige ongevallen en rampen op de Westerschelde zo
veel als mogelijk beperkt. Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Sjef
Vrencken, Sjef.Vrencken@ggdzeeland.nl
Brabants kennisnetwerk Zoönosebestrijding tweede in landelijke finale One Health Game
Wat te doen en welke stappen te zetten als een zoönose uitbreekt? Dat was het leidende thema van de
One

Health

Game.

In

de

landelijke

finale

is

het

team

van

het

Brabants

kennisnetwerk

zoönosebestrijding, waarin ook de Brabantse GGD’en vertegenwoordigd zijn, tweede geworden. Een
team van diergeneeskunde studenten won de One Health Game 2012.
De One Health Game, ontwikkeld in opdracht van de KNMvD, is gericht op een actueel thema, namelijk
de volksgezondheid in relatie tot dierziekten en dan met name op zoönosen (zoals de vogelgriep en de
Q-koorts). In de One Health Game krijgen de spelers – artsen, dierenartsen en anderen binnen de
gezondheidszorg voor mens en dier – te maken met een virtuele realiteit waarin een zoönosecrisis
uitbreekt. Wat is er aan de hand? En hoe ga je daarmee om? Welke organisaties schakel je in? Wat en
hoe communiceer je erover? Het doel van de game is om de deelnemers kennis te laten maken met de
problematiek rond zoönosen en hen te laten ervaren dat samenwerking tussen de humane
geneeskundige organisaties en de diergeneeskundige organisaties essentieel is om met deze
problematiek om te gaan.

Zwangerschapsverlof Laura Rust en vervanging
Begin oktober is Laura Rust met zwangerschapsverlof

gegaan.

Wytske Verschoor zal de

projectactiviteiten voor het project Samen Beter Voorbereid van Laura overnemen. Laura zal naar
verwachting in maart 2013 weer aan de slag gaan. Voor vragen kun je contact opnemen met Wytske
Verschoor: wverschoor@ggd.nl.

Aankondiging bijeenkomsten
1 november:

Landelijke bijeenkomst Samen beter voorbereid

1 november:

Rampmeester.nu, Communicatie: hoe publiek is een ramp? Meer informatie

13 november:

Invitational Conference

15 november:

Congres Spoedzorg Meer informatie

18 december:

Gezamenlijke bijeenkomst OTO GHOR-GGD

Contactgegevens GROP-functionarissen
Het overzicht van de GROP-coördinatoren is vanaf nu uitgebreid. Er zijn nu naast de GROPcoördinatoren ook procesleiders, OTO-functionarissen en crisiscoördinatoren te vinden. Mochten er
wijzigingen zijn in de lijst, geef dat dan door aan grop@ggd.nl. Een actueel overzicht van de GROPfunctionarissen is te vinden op GGD Kennisnet.
Contactgegevens GGD Nederland
Secretariaat

Maike Kuijken, T 030 25 25 060, E mkuijken@ggd.nl

Projectcoördinatie

Wytske Verschoor, T 030 25 23 060, E wverschoor@ggd.nl
grop@ggd.nl

Projectadres

GGD Kennisnet

