
 

Aan: Bestuurscommissie PG&MZ
Van: Bert van de Velden, directeur publieke gezondheid
Datum: 3 februari 2020
Betreft: Actuele ontwikkelingen 

Met dit memo wordt u op de hoogte gesteld van actuele ontwikkelingen en voortgang van de 
uitvoering van taken. Desgewenst kunt u hier tijdens de vergadering van 24 februari a.s. nog vragen 
over stellen c.q. opmerkingen over maken.

Coronavirus
De wereld is opgeschrikt door het coronavirus. De Minister van Volksgezondheid heeft deze ziekte 
inmiddels tot A-ziekte verheven en er is dan ook een meldingsplicht. De Veiligheidsregio 
Kennemerland is – mede tegen de achtergrond dat in het werkgebied de luchthaven Schiphol is 
gesitueerd – als porte d ’entree goed voorbereid. Het coronavirus heeft de alertheid van de 
organisatie vergroot en er zijn maatregelen getroffen of worden voorbereid. De afdeling 
Infectieziektebestrijding onderhoudt hierover de inhoudelijke afstemmingslijnen, zoals met het 
RIVM. De aanwijzing van een nieuwe A-ziekte leidt tot extra werk voor de afdeling. Alle partners zijn 
actief geïnformeerd en in de regio vindt continue afstemming plaats. De GGD staat dagelijks in 
contact met Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en de medische dienst daar (Airport Medical Services 
– AMS). 
De GHOR ondersteunt bij het informeren en afstemmen met de ketenpartners. Bij de GHOR ligt 
immers de regie voor opgeschaalde zorg en de voorbereiding daarop. Bovendien verleent de GHOR 
bijstand aan de afdeling infectieziektebestrijding, om deze te ontlasten.
Hoewel dit niet tot een kerntaak wordt gerekend, heeft de GGD een informatiepunt op Schiphol 
ingericht om werknemers goed te informeren over de risico’s die het virus met zich meebrengt en 
hoe men zich daar goed op kan voorbereiden.

Samenwerking en leren rondom personen met verward gedrag
De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking tussen organisaties 
en samen willen leren van de ervaringen die we opdoen met het vraagstuk van personen met 
verward gedrag. Een tussentijdse mijlpaal was de bestuurlijke bijeenkomst op 10 oktober 2019 in het 
Teylers museum en het ondertekenen van een manifest waarin de beginselen voor een effectieve 
samenwerking zijn opgenomen. 
De proces tot nu toe is geëvalueerd en er is vastgesteld dat er nog alle aanleiding is om het ingezette 
pad verder te vervolgen. Een belangrijke stap voorwaarts is het leggen van verbinding met het 
sociale domein. Dat maakt het nodig om het traject meer op een (boven)lokale maat te schoeien. 

Het vervolg ziet er als volgt uit:
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1. Spoedzorgketen Haarlem/Haarlemmermeer wordt voortgezet
2. Spoedzorgketen Ijmond wordt,  na wat opstartproblemen, voortgezet 
3. Leertafels worden doorontwikkeld en krijgen een andere vorm. Het platform voor ontmoeting en 

verbinding, om informatie te delen en van en met elkaar te willen leren, blijft bestaan. Er komen 
twee parallelle trajecten; voor partners in Haarlemmermeer, in Zuid-Kennemerland en als daar 
draagvlak voor bestaat in de IJmond.

Voorjaarsoverleg 9 maart 2020
Tijdens het voorjaarsoverleg (13.00-17.00h) staat het thema ‘sociaal economische 
gezondheidsverschillen’ (SEGV) centraal. De gemeente Haarlemmermeer treedt als gastheer op. 
Omdat het thema zich op het kruispunt van meerdere beleidsterreinen bevindt en het niet alleen de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de wethouder volksgezondheid betreft, is u eerder gevraagd 
de vooraankondiging door te sturen naar collega ‘werk en inkomen’. Zowel de wethouders als een 
ambtelijke vertegenwoordiging zijn van harte welkom. Een aantal gemeenten heeft collega’s 
aangemeld. Mochten er nog meer belangstellenden zijn, dan kunnen zij zich aanmelden bij Mirjam 
Broerse (mbroerse@ggdkennemerland.nl).

Aanpak voorkoming Escalatie (AVE)
Alweer enige tijd terug is het handboek AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie)ontwikkeld voor alle 
partners werkzaam in de Veiligheidsregio Kennemerland.  Specifiek doel hiervan was om de routing 
van de integrale samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein in kaart te 
brengen. Daaraan is een overzicht gekoppeld met de escalatieniveaus en bijbehorende criteria. In 
2019 is gewerkt aan de implementatie van het handboek. De doelgroepen OGGZ en Huiselijk geweld 
& Kindermishandeling zijn uitgewerkt. De informatie en mogelijkheden tot doorverwijzing rondom 
het AVE escalatiemodel zijn in procesplaten en een online tool verduidelijkt. De fysieke en digitale 
producten zijn opgeleverd en verspreid onder de partners. Daarmee is de opdracht afgerond. Vraag 
die er nog ligt wie het onderhoud hiervan op zich neemt. Daarover vindt met gemeenten overleg 
plaats.

Bestuurlijke opdracht jeugdgezondheidszorg
Met het vaststellen van de meerjarenvisie GGD, aan het begin van de huidige bestuursperiode van de 
BC PG&MZ, is de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren om de inzet van de 
jeugdgezondheidszorg in de regio te optimaliseren. Deze uitwerking blijkt ingewikkelder dan vooraf 
voorzien. Er wordt nu extra inzet op gepleegd om de verkenning voor de zomer af te ronden. 

Wet verplichte ggz/uitbreiding meldpunt zorg & overlast
Begin 2020 is de GGD gestart met de uitvoering meldpunt en verkennend onderzoek voor de Wet 
Verplichte GGZ en parallel daaraan met een uitbreiding van de beschikbaarheid en bereikbaarheid 
van het meldpunt zorg & overlast. Over de eerste ervaringen wordt u z.s.m. separaat geïnformeerd.

Aangenomen wordt u hiermee voldoende en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.
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