GGNet tijdens Covid-19 Maatregelen
Periode: Maart - Mei 2020 (week 11 t/m week 21)

Preventief zorgaanbod
Deze tijd is voor veel mensen lastig. Vanuit onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we mensen
oproepen om niet met mentale klachten te blijven zitten,
en daarnaast ook naar elkaar om te kijken en er voor
elkaar te zijn. Onze focus ligt op klachten die juist in
deze crisistijd naar voren komen, zoals angst, piekeren,
slecht slapen en depressieve gevoelens.
Op ggnet.nl/zorgvooruzelf
bundelen we onze activiteiten en bieden we
binnen ons werkgebied hulp aan burgers,
zorgpersoneel en naasten.

Covid-19 bij GGNet
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Het heeft ons veel inspanningen gekost om
onze klinische patiënten te kunnen laten testen.
De tests kwamen half april beschikbaar.

Ziekteverzuim
onder
ons personeel

5,1%

Gemiddelde
over week 11 - 21
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was dit 5,9%

“ Tijdens een crisis krijgt saamhorigheid
en solidariteit veel meer inhoud. Dat heb
ik ook gemerkt tijdens deze Coronacrisis,
in de samenwerking tussen GGNet
en Gelre. Of het nu gaat om het faciliteren van
testen, ruimtes beschikbaar stellen voor elkaar of
het delen van ervaringen. Het heeft mooie resultaten
opgeleverd voor de kwaliteit van de zorg
en tevredenheid van medewerkers en ketenpartners.
Ik ga ervan uit dat we dit zo blijven vasthouden! ”

KAREN WALTER

Bedrijfskundig manager Gelre ziekenhuis
Geriatrie, Gynaecologie & Verloskunde,
Kind & Jeugd, Psychiatrie & Medische psychologie
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Verwijzingen vanuit huisartsen (in aantallen per week)

Verwijzingen voor Jeugd (18-) blijven nog steeds achter t.o.v. de benchmark.
Het aantal verwijzingen voor Ouderen (65+) en Volwassenen (18-65) neemt pas
weer sinds enkele weken weer toe.
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“Stuwmeer aan zorg” bij GGNet
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Recent gepubliceerde
onderzoeken door
medewerkers van GGNet
Dr. Jurjen Luykx, psychiater & A-opleider:
‘Met collegae van GGNet Paul Naarding en andere instellingen
in Nederland schreven we drie opiniërende stukken.
Het eerste gaat over wat wij als psychiaters kunnen doen om
de negatieve invloeden van het virus te beperken. Het tweede
gaat over hoe psychofarmaca het veiligst kunnen worden
voorgeschreven in deze tijd. Het derde is een Nederlandstalig
stuk dat beide artikelen samenvat en ook nog ingaat op
de ouderenpopulatie in deze tijden. Wij hopen met deze
stukken bijdragen te kunnen leveren aan goede patiëntenzorg
in deze uitdagende tijden.'
Klik hier voor de links naar de artikelen
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3

GGNet Ambulant Winterswijk-Oude IJssel
wint herstelprijs 2019
Ze wonnen deze prijs met dank aan een nieuw ontwikkeld
herstelinterview en het monitoren met de herstelfasen.
Klaas Huijbregts, Fiona van Dijk, Lian Verhoeven,
Leonie Grobbink en Marcel Jansen deden de pilotstudie
in 2019. Het doel hiervan was onderzoek doen naar
de mogelijkheden om met de vier herstelfasen (van overspoeld
door de aandoening tot leven voorbij de aandoening) tot
een meer herstelgerichte werkwijze binnen FACT te komen.
Klik hier voor de link naar het artikel

Vormen van contact
zijn sterk veranderd

COVID-19: clinical challenges
in Dutch Geriatric psychiatry
Dr. Paul Naarding (psychiater): “Hierin beschrijven we (ikzelf,
samen met Radboud Marijnissen en Richard Oude Voshaar
van het UMC Groningen) eerst de Nederlandse situatie voor
wat betreft de Corona-crisis, en vervolgens aan de hand van
5 patiënten-voorbeelden, de moeilijkheden waar we tegen
aanliepen in deze crisis, maar ook de oplossingen die we
bedacht hebben.
De volgende 'highlights' worden benoemd:
1 — Het weten dat je kwetsbaar bent en het onvrijwillige
maar niet te vermijden isolement hebben beide bij ouderen
in Nederland gezorgd voor toename van angst en mogelijk
ook andere psychiatrische verschijnselen en symptomen.
Waarschijnlijk geldt dit niet alleen voor mensen met een
psychiatrische aandoening, maar vrij algemeen voor alle ouderen.
2 — Een psychiatrische verslechtering ('verwardheid') kan bij
ouderen een eerste signaal van een COVID-19 besmetting zijn.
3 — De triage van een oudere patiënt die verdacht wordt van
COVID-19 infectie is complex, m.n. op de langdurige klinische
behandelafdelingen, omdat deze patiënten zeer regelmatig
door infecties van allerlei aard getroffen worden. Het is dus
vaak 'vals alarm', v.w.b. de COVID-19.
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* Bron: percentages zijn berekend op basis van uren
registratie in de sggz; waar ook veruit de meeste
behandeluren worden geregistreerd.

4 — Het is van belang om met alle ouderen, maar vooral op
een opname- en vervolgbehandelafdeling, zoveel mogelijk
Advance Care Planning te doen: dat houdt in dat je op
voorhand afspraken probeert maken over welke behandeling
een patiënt nog wel en welke hij/zij niet meer wil ondergaan,
mocht het aan de orde komen. Dit besef werd extra duidelijk
rondom deze epidemie.
5 — Omdat er een periode geen behandeling op poliklinieken
of deeltijd mocht plaatsvinden is het nodig om snel om te
kunnen schakelen naar E-health programma's als alternatief,
met telefonische of video contacten, ook bij ouderen”.
Klik hier voor de link naar het artikel

ggnet.nl/zorgvooruzelf
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Kaders voor weerbaar, gezond
en veerkrachtig werken bij GGNet
ZORG VOOR
EEN GOEDE (HAND)HYGIËNE

“ Het is wel even wennen, die 1,5 meter ggz.
Voor onze bedrijfsvoerings-afdelingen is die 1,5 goed
uitvoerbaar; het vraagt alleen om wat anders naar
de zaken te kijken. Zo kan in kleinere groepen
vergaderen ook veel efficiënter zijn dan in een
grote groep. Voor behandelingen brengt het wat meer
uitdagingen met zich mee. ”

HOUD 1,5 METER AFSTAND

FELICIA KUIKEN

Wees weer welkom!

Allround service coördinator

De corona-borden op de terreinen van GGNet in Apeldoorn
en Warnsveld zijn weggehaald. Wandelaars en fietsers zijn
daarmee weer welkom.
PATIËNTEN EN BEZOEK:
BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN

MEDEWERKERS:
BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN

Wat betekent dit voor de teams van GGNet?
De regie is terug in de lijn gebracht. Dat geeft maar ruimte,
maar vraagt ook meer van onze medewerkers.
Alle behandelende teams op alle locaties van GGNet hebben
een plan van aanpak opgesteld wat ervoor moet zorgen dat
alle medewerkers hun werk weerbaar, gezond en veerkrachtig
kunnen uitvoeren bij GGNet. Deze plannen zijn binnen twee
weken gemaakt én goedgekeurd. Sinds medio mei werken
alle teams volgens deze plannen.

Links voor meer informatie:
www.ggnet.nl
Coronavirus tips

Wat betekent dit voor onze patiënten?

Chat voor patiënten en hun naasten

• Versoepeling bezoekregeling
• Verlof is weer mogelijk
• Gemengde groepstherapie voor patiënten
uit dezelfde kliniek is weer mogelijk
• Goede screening voorafgaand aan een face-to-face
afspraak om besmetting te voorkomen

Snelkaart beschikbare hulplijnen
Zorg voor uzelf: gratis zelfhulpmodules
ggnet.nl/zorgvooruzelf

