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Nieuwsbrief DG&J – 11 juni 2020   
 
 

De coronacrisis legt een grote claim op onze organisatie en onze medewerkers. Over onze 
operationele inzet in deze crisis worden de gemeenten vooral via de Veiligheidsregio geïnformeerd. 
Het dagelijks bestuur kan zich voorstellen dat u ook op de hoogte wilt blijven wat er op de 
verschillende beleidsterreinen bij de Dienst Gezondheid & Jeugd gebeurt. Daarover houden wij u 
periodiek – liefst wekelijks – op de hoogte met deze nieuwsbrief.  

  

Stand van zaken Corona 
 

COVID-19 testen, uitslagen en vragen 
In het weekend lukte het het landelijke callcenter niet om aan alle geteste personen hun negatieve 
testuitslag binnen de streeftermijn van 48 uur mede te delen. Ons eigen callcenter merkte dat.  
We werden regelmatig gebeld over het uitblijven van testuitslagen. Het landelijke callcenter heeft, 
om de achterstand in te lopen, sindsdien langer doorgewerkt. Zij houden nog steeds 'binnen 48 
uur' aan, als streeftijd tussen de afname van de test en de uitslag daarvan. GGD GHOR Nederland 

heeft ons laten weten dat op maandag aan het eind van de middag zo'n 95% van alle mensen die 
tot en met zondag getest waren, hun uitslag had ontvangen. 
 

De tabel geeft een inkijkje in de cijfers van afgelopen week voor onze regio. 
Juni Za 6 Zo 7 Ma 8 Di 9 Wo 10 

Inwonergesprekken 60 40 130 69 63 

Vragen van artsen en instellingen 0 0 9 7 8 

Personen getest in de teststraat 349 237 455 426 425 

Thuisbemonsteringen 0 0 3 1 3 

 

(Laatste) Portret van een medewerker 

Deze week een portret van drie artsen die zich inzetten voor ons regionale COVID-19 callcenter. 
Ze doen verslag van hun werk in het opgeschaalde team infectieziektebestrijding en geven een 
inkijkje in het werk dat zij normaal gesproken in opdracht van gemeenten doen. Het portret is een 

bijlage bij deze nieuwsbrief.  

 
Dit is het laatste portret in een serie, waarin we u meenamen in onze dienstverlening. Wilt u graag 
meer weten over hoe onze medewerkers dagelijks werken aan de publieke gezondheid? Laat het 
ons weten via l.vander.giessen@dgjzhz.nl 

 

Nieuws uit de GGDGHOR ZHZ 
Sinds deze week brengt de GGDGHOR ZHZ een nieuwsbrief uit. Daarin kijkt de crisisorganisatie 
terug naar de start van de coronacrisis. Zij geeft het woord aan onze collega's en neemt u mee 
achter de schermen, in het werk van de GHOR, de GGD en haar zorgpartners. Ook blikt de GGD 
GHOR met de nieuwsbrief vooruit: Wat komt er op ons pad en hoe geven we de samenwerking in 

de witte kolom een vervolg?  
http://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/ghor/nieuwsbrief-corona-ggdghor-juni/ 

 

mailto:l.vander.giessen@dgjzhz.nl
http://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/ghor/nieuwsbrief-corona-ggdghor-juni/
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Gezondheidsbevordering 
 
En weer een aflevering van Gezond thuis, ditmaal over omgaan met hitte. Want men voorspelt dat 
er een hete zomer aankomt. Nu we allemaal meer thuis zijn, is het lastiger aan de warmte te 
ontsnappen. Hoe hou je jezelf, je huis en je naasten koel? Lees het in deze aflevering over 'warm 

weer' https://mailchi.mp/c43ad2f6988e/gezond-thuis-12-warm-weer?e= 
 

hoegezondiszhz.nl is vernieuwd! 
 
Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de nieuwe startpagina voor www.hoegezondiszhz.nl. We zijn 
trots op het resultaat dat we vandaag mogen delen! De dashboards met de resultaten van onze 
onderzoeken hebben een nieuw uiterlijk gekregen en er is een dashboard met de cijfers van 
volwassenen en ouderen toegevoegd. De cijfers over jongeren (12-18 jaar) volgen op 1 juli. 
 
 

 

Zicht op kwetsbare kinderen 
 
Kinderen zijn per definitie kwetsbaar. Daarom houden de artsen en verpleegkundigen van Jong JGZ 
altijd een vinger aan de pols. Normaal gesproken zien zij kinderen en hun ouders op vaste 

momenten. Eerst op het consultatiebureau en later op school. "Op school zien we de kinderen en 
wonen we zorgoverleggen bij", vertelt stafarts Conny Slijkerman van Jong JGZ.  
"Op basis van onze vaste contactmomenten, signalen van onze artsen en verpleegkundigen, 
signalen van scholen, kinderopvang en ketenpartners komen gezinnen waarover we ons zorgen 
moeten maken vrijwel altijd in zicht." 
 
"Toen het coronavirus de kop op stak wilden we de zorg voor en ondersteuning van kinderen en 

gezinnen zoveel mogelijk in stand houden. We hebben één week alle consulten in de 4+  stilgelegd, 
om een nieuw plan te kunnen trekken. In de 0 tot 4 jarigenzorg zijn alle vaccinatiemomenten vanaf 
het begin van de crisis doorgegaan. Dat betekent dat we met een deel van de kinderen en ouders 

in contact zijn gebleven en de gebruikelijke screening hebben kunnen doen. Screenen buiten de 
vaccinaties om en screenen op scholen was er even niet bij. Onze jeugdartsen en -
verpleegkundigen pasten daarom hun werkwijze aan. Ze bleven naar aanleiding van bekende 

zorgen of signalen van ketenpartners onderzoeken doen op indicatie en voerden vooral telefonische 
en beeldgesprekken (met ouders/ jongeren en bijvoorbeeld school). Huisbezoeken werden 
deurgesprekken, op 1,5 meter afstand. Tot slot gingen, daar waar nodig, de 'face to face' 
gesprekken met ouders en jongeren bij Jong JGZ door." 
 
Jong JGZ stemt veelvuldig af met de collega's bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en bij 
Veilig Thuis. Conny: "Dat is net als anders. Sinds de coronacrisis merk je dat gezinnen waarin al 

spanningen waren het nog moeilijker hebben. Bij hen valt bovendien vaak (een deel van) de 
reguliere begeleiding weg. In feite verzorgen we vanuit Jong JGZ op dit moment een soort 
overbruggingszorg. We benaderen gezinnen die het moeilijk hebben proactief en gaan naast 
concrete signalen ook af op ons onderbuikgevoel. Soms krijgen we geen contact en stuiten we op 
ouders die zorg mijden, daar waar zorg toch hard nodig is. In zo'n geval schalen we op naar Veilig 
Thuis. We weten elkaar goed te vinden." 

 
 

 
 
 

https://mailchi.mp/c43ad2f6988e/gezond-thuis-12-warm-weer?e
http://www.hoegezondiszhz.nl/
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Scholen weer (gedeeltelijk) open 
Op 11 mei gingen de basisscholen weer gedeeltelijk open en op 2 juni volgenden de scholen voor 
Voortgezet Onderwijs. Afgelopen maandag zijn de basisscholen weer volledig open gegaan.  

Op de meeste scholen is dat zonder al te grote problemen verlopen. Uiteraard zijn er ouders die 
wat angstig zijn om hun kind weer naar school te laten gaan. Scholen zijn daarover met ouders in 
gesprek gegaan en dat heeft geleid tot passende oplossingen, bijvoorbeeld het wegnemen van de 
angst of wat langer voortzetten van onderwijs op afstand.  
 
Scholen hebben in veel gevallen ook een beroep gedaan op LVS om advies te vragen over  
leerplicht, (ziekte) verzuim, etc. Ook zijn er scholen geweest die een verzuimmelding via DUO 

hebben gedaan. Daarop hebben de leerplichtconsulenten gereageerd door het gesprek met ouders 
aan te gaan met als insteek de hervatting van de onderwijsdeelname. Voor scholen geldt vanaf 
8 juni 2020 weer de wettelijke plicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. 

 

Schoolziekteverzuim 
Bij schoolziekteverzuim en voor medische advies richting scholen en ouders is door LVS 
geadviseerd contact op te nemen met de Jeugdgezondheidszorg (JongJGZ) onder het motto: "Zijn 
er zorgen? Laat het weten!" Diverse scholen hebben de hulp van JongJGZ ingeschakeld. Er is zoals 

altijd een goede samenwerking tussen LVS en JongJGZ. In deze Coronatijd blijft de dienstverlening 
in grote lijnen hetzelfde, echter wel met inachtneming van de richtlijnen. 
 

LVS start met de Zomeractie  
Van juni tot en met september start LVS met de Zomeractie. Met jongeren uit het MBO die zijn 
uitgeschreven en nog niet beschikken over een vervolginschrijving wordt contact gezocht en zij 
worden aangespoord om zich alsnog in te schrijven voor een opleiding. We zoeken eerst telefonisch 
(of WhatsApp) contact met de jongere en zijn ouders. Wanneer dit niet lukt, gaan we op bezoek  
aan de deur, waarbij de RIVM-richtlijnen in acht worden gehouden. Met de zomeractie willen wij 

voortijdig schoolverlaten voorkomen.  

  
In onze aanpak staat de jongere centraal. Samen met de jongere en ouders kijken we wat hij/zij 
nodig heeft om weer naar school te gaan. We zoeken naar passende mogelijkheden. Wanneer 
terugkeer naar onderwijs echt geen optie meer is, proberen we samen met netwerkpartners de 
jongere op een andere manier een goede start te geven op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt ook 

samengewerkt met de matchmakers. De begeleiding houdt pas op wanneer de jongere op zijn 
(onderwijs of werk) bestemming is aangekomen. 
 

Overstap 
Veel jongeren maken deze zomer de overstap van VO naar MBO. In de meeste gevallen gaat dat 
goed. De risicogevallen worden gemeld bij LVS. Ook degenen die nog geen keuze hebben gemaakt 
komen bij LVS in beeld. Deze jongeren en hun ouders worden actief benaderd om hen te kunnen 
adviseren in een goede overstap naar het MBO. Deze overstap zal dan door LVS worden gevolgd.    
 

Thuiszitters 
Samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdgezondheidszorg, stichting 

jeugdteams en de service organisatie jeugdzorg werkt de Dienst Gezondheid & Jeugd aan een 
sluitende aanpak die voorkomt dat kinderen langer dan 1 maand thuis zitten en geen gebruik 
(kunnen) maken van het recht op onderwijs. De aanpak die wordt voorgesteld bouwt voort op het 
Thuiszitterspact dat de afgelopen jaren in de regio gold. Dit pact heeft het onderwerp thuiszitters 
op de agenda's gezet. Ook zijn concrete stappen gezet op een betere samenwerking tussen 
onderwijs en (jeugd)zorg. Ondanks alle inspanningen zijn wij er nog niet in geslaagd het aantal 

thuiszitters tot nul te reduceren. De vervolgaanpak geeft prioriteit aan het vroegtijdig signaleren, 
nog voordat een kind thuis komt te zitten. Ook hebben we aandacht voor een doorlopende keten 
van po-vo-mbo voor zorgleerlingen.  
 



 

 

De crisisorganisatie aan het werk 

Portret van een medewerker 
  

Het is crisistijd. Het rondwarende coronavirus zorgt voor veel persoonlijk leed. Voor 

gemeenten, die het hele jaar door werken aan een gezonde en sociaal veilige omgeving, 

betekent het coronavirus een verzwaring van hun taak. Want hoe help je je inwoners om 

onder deze omstandigheden gezond te blijven en dam je tegelijkertijd het virus in? Het 

antwoord op die vraag ligt deels bij de crisisorganisatie van de regio Zuid-Holland Zuid.  

Wie werken er in die crisisorganisatie? Wat doen ze? En waar werken zij aan, als de crisis weer 

voorbij is? In de komende weken portretteren we medewerkers. Vandaag volgen we Jeroen, 

Henk en Irma.   

 

Naam   Jeroen Festen  Henk Klapwijk   Irma Verheij  

Werkzaam bij -   GGD ZHZ   Jong JGZ 

Functie:  pensionado  arts medische milieukunde Jeugdarts 4+  

Crisisfunctie:  arts callcenter arts callcenter  arts callcenter 

 

 

Artsen uit alle hoeken, samen in één callcenter 

Het coronavirus en de (hygiëne)maatregelen die mensen kunnen nemen om zichzelf daartegen te 

beschermen zijn bij steeds meer mensen bekend. Toch leven er ook nog veel vragen onder inwoners 

en professionals. De Rijksoverheid stelt online informatie over het virus beschikbaar en biedt een 

publieksinformatienummer (0800 – 1351).  

In aanvulling daarop biedt de GGD ZHZ een eigen callcenter, te bereiken via het telefoonnummer 

078 770 85 80. Dat regionale callcenter wordt veelvuldig gebeld, vooral door inwoners, artsen en 

leidinggevenden in zorginstellingen en scholen. Prettig aan de GGD-lijn is dat die bemand wordt 

door zowel goed geïnformeerde medewerkers, als artsen. Het team Infectieziektebestrijding is 

speciaal voor dat doel opgeplust met een aantal artsen.  

Jeroen Festen: 

Pensioen? Nu even niet! 

Eén van de artsen die in de afgelopen weken is 

bijgesprongen is de gepensioneerde huisarts Jeroen 

Festen. Hij was met zijn praktijk 34 jaar lang gevestigd in 

de Dordtse wijk Sterrenburg en besloot zich afgelopen 

maart, na twee jaar pensionering, nuttig te maken voor de 

GGD. Hij werd met open armen ontvangen en kon direct 

aan de slag. "Ik heb twee maanden in het callcenter 

gewerkt", aldus Jeroen. "Ik gaf uitslagen van patiënten 

door en maakte er melding van als iemand aan het virus 

was overleden. Daarnaast beantwoorde ik vragen van 

mensen die een gericht advies nodig hadden. Vaak deed ik 

dat in overleg met de andere artsen in ons team." 

Hectisch, maar leuk 

"Ik startte met één dag per week", vertelt Jeroen. "Maar 

dat werden er al snel drie. De ontwikkelingen volgden 

elkaar zo snel op, dat je met één dag per week niet bij kon 

blijven. Af en toe maakten alle beleidswijzigingen en  

 



 

nieuwe informatie het werk hectisch, maar bovenal vond ik het leuk om te doen. Ik kreeg een 

inkijkje in het werk van de GGD. In mijn werk als huisarts had ik met hen vooral contact als ik 

een besmettelijk ziektegeval meldde. Nu zag ik eens de andere kant van het werk. Inmiddels 

heb ik een punt achter mijn inzet bij de GGD gezet, omdat ik als pensionado toch ook graag van 

het mooie voorjaar en de zomer geniet. Ik kijk met plezier op de samenwerking terug."  

 

Henk Klapwijk: 

Bovenal leergierig 

Henk Klapwijk is 63 jaar. Hij werkt op dit 

moment twee dagen per week in het 

callcenter, naast de twee dagen waarin hij als 

arts medische milieukunde werkt. Henk: "Ik 

ben al 23 jaar werkzaam als arts bij de GGD 

en doe mijn werk echt met plezier. Toen ik 

jaren geleden aan mijn opleiding tot arts 

begon, had ik nog niet voor ogen wat ik 

precies zou gaan doen. Ik was vooral 

leergierig wilde alles weten over het menselijk 

lichaam. Toen na vier jaar studie mijn blik op 

de maatschappij en het enigszins elitaire 

karakter van het arts zijn met elkaar botsten, 

ben ik gestopt met mijn studie. Ik heb allerlei 

ander werk gedaan, waaronder zes jaar in 

een totaal andere sector: ik was timmerman 

in de bouw. Toch kroop het bloed waar het 

niet gaan kon. Ik pakte de draad weer op en 

rondde op mijn 39ste mijn studie alsnog af 

met een coschap medische milieukunde." 

 

Van veel markten thuis 

"Ik wilde aan het werk in de publieke sector als (wat nu heet) arts maatschappij en gezondheid 

en bijdragen aan ziektepreventie", vertelt Henk. "Na een open sollicitatie kwam ik terecht bij de 

GGD ZHZ. Sinds die tijd heb ik me verschillende specialismen eigen gemaakt. Als arts sociaal 

medische advisering deed ik indicatiestellingen voor voorzieningen, zoals bijzondere bijstand of 

vervoer op maat. Daarnaast adviseerde ik als forensisch arts politie en justitie. Na een aantal 

jaar werd ik arts infectieziektebestrijding. Dat heb ik gedaan totdat ik me in 2015 omschoolde 

tot arts medische milieukunde, het vak dat ik (op detacheringsbasis vanuit de GGD Rotterdam-

Rijnmond) nu met veel plezier uitoefen." 

Medische milieukunde 

"Mijn tijdelijke en vaste functie vormen samen een mooie combi. In het callcenter heb ik vaak 

behandelend artsen of inwoners aan de lijn met hele specifieke vragen. Bij medische 

milieukunde is dat ook het geval. Ik spreek daar mensen die zich zorgen maken over 

gezondheidsrisico's in hun leefomgeving. Bijvoorbeeld over de aanwezigheid van PFAS of een 

5G zendmast. Vaak kan ik mensen geruststellen over de geringe hoeveelheden van een 

chemische stof of straling waarmee we daadwerkelijk te maken hebben. Een belangrijk deel 

van mijn vaste werk is ook de advisering aan gemeenten. Nu steden ruimte zoeken voor 

woningbouw op plekken dicht bij verkeerswegen, spoorlijnen of industrie, wordt een goed 

advies over waar wat kan steeds belangrijker. Wij geven adviezen over aanpassingen aan 

gebouwen en over een gezond binnenmilieu, waarbij goede ventilatie de basis is. Nu het 

coronavirus rondwaart is dat laatste heel actueel. Met de collega's van infectieziektebestrijding 

voorzien we burgers en instellingen van advies over hoe je het samen in dezelfde ruimte 

gezond houdt." 



 

Irma Verheij: 

Dat verdient een pluim! 

Een pluim, dat is wat jeugdarts Irma Verheij van Jong JGZ graag wil geven aan alle collega's 

die zich in de crisisorganisatie inzetten. Irma: "Er wordt zo hard gewerkt door iedereen. Je 

merkt dat mensen heel gedreven zijn. Mijn collega's van Jong JGZ bijvoorbeeld, die zich 

verdienstelijk maken aan de telefoon, in de teststraat en bij het bron- en contactonderzoek. 

Maar zeker ook alle GGD-collega's en mensen van buiten de organisatie, die zich inzetten in 

deze crisis. Ik werkte vroeger als schoolarts vanuit de GGD ZHZ. Dus sinds ik (vanaf 16 maart) 

bijspring als arts bij de artsenondersteuning in het callcenter, tref ik veel oude bekenden. Bij 

het werk dat ik doe zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Lastig is wel dat die aanvankelijk 

zo vaak veranderden. Zeker in het begin moest ik iedere werkdag eerst checken wat er 

veranderd was."  

Kruisbestuiving 

Irma beantwoordt, net als de andere artsen in het callcenter, vragen die niet met de standaard 

informatie op het internet kunnen worden afgedaan. Zo nodig doet ze dat in ruggenspraak met 

de artsen van de afdeling infectieziektebestrijding. "Daarnaast ben ik uiteraard ook gewoon 

jeugdarts. Het grootste deel van mijn werkzaamheden zijn momenteel weer voor Jong JGZ, 

want in aangepaste vorm zijn de reguliere werkzaamheden binnen de JGZ weer opgestart", 

aldus Irma. Zij werkt met kinderen van 4 tot 18 jaar. "Ik begon mijn carrière op het 

consultatiebureau. Nu zie ik kinderen in de schoolleeftijd, bijvoorbeeld  bij de standaard 

onderzoeken in groep 2. Ik woon overleggen van zorgteams bij, ben een vraagbaak voor 

scholen en ouders, voer het RVP (Rijksvaccinatie programma) uit en doe verzuimadvisering  bij 

ziekte, ook bij MBO-ers. 

De laatste tijd krijg ik in mijn functie van jeugdarts regelmatig de vraag van scholen of een 

kind of jongere wel of niet naar school kan vanwege COVID-19. Daarbij komt de huidige 

kruisbestuiving tussen publieke gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en 

jeugdgezondheidszorg heel goed van pas. Ik leer veel van het werk dat ik voor de 

crisisorganisatie doe en neem die kennis mee naar Jong JGZ. Omgekeerd werkt dat natuurlijk 

ook zo. Los daarvan is het gewoon leuk om het werk van de GGD in tijden van een crisis van 

dichtbij mee te maken." 
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