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De titel van de presentatie van Gabrielle Geerdink is niet toevallig. Een jaar of vijf geleden werd deze 

vraag gesteld door een wethouder. Daarmee realiseerde mevrouw Geerdink zich dat het kennelijk niet 

vanzelfsprekend is waarvoor de GGD er is en wat het oplevert. Om de vraag te beantwoorden neemt zij 

de aanwezige raadsleden mee langs de verschillende producten van de GGD.     

De producten worden uitgevoerd vanuit 4 programmalijnen.  

1. Infectieziekten en MilieuInfectieziekten en MilieuInfectieziekten en MilieuInfectieziekten en Milieu    

De algemene Infectieziektebestrijding is een oude taak en wettelijk vastgelegd. Verder gaat dit 

programma over tekenbeten, spreekuren en onderzoeken SOA en vaccinaties reizigers, maar 

ook over TBC, toezicht op kindercentra, tattooshops en Ship Sanitation en tenslotte Medische 

milieukunde, waar onderzoek wordt gedaan en waar vragen van burgers worden beantwoord. 

Artsen hebben een meldingsplicht, de GGD een waakhondfunctie. 

2. JeugdJeugdJeugdJeugd    

Het doel van de jeugdgezondheidszorg is vooral het voorkomen van problemen. Dat begint 

met het hielprikje en gaat door tot nu 14 jaar. In de contactmomenten wordt op zeer veel 

zaken gelet. Alles in samenwerking/hang met CJG-partners. Contactmomenten zijn een 

wettelijke taak. Daarnaast levert de GGD maatwerk, zoals opvoedondersteuning. Gemeenten 

kunnen dit inzetten op basis van de lokale behoefte. 

Vanaf volgend schooljaar komt er een extra contactmoment voor 16+. Dit is vooral ingegeven 

door leefstijlproblematiek van jongeren. Gaat om gedragsbeïnvloeding bijvoorbeeld op het 

gebied van genotmiddelen, gezond gewicht, seks en SOA. Op dit moment zijn we bezig met de 

uitwerking in overleg met scholen en gemeenten. Willen fris, eigentijds en vernieuwend zijn, 

maar ook goedkoper. Dat doen we bijvoorbeeld door inzet sociale media, slim koppelen van 

acties etc. Binnenkort komt er een voorstel in het bestuur inclusief financiële onderbouwing. 

3.3.3.3. Kwetsbare burgerKwetsbare burgerKwetsbare burgerKwetsbare burger 

Onder dit programma valt de OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg), forensische 

geneeskunde (lijkschouw, arrestantenzorg, zorg voor gedetineerden), zorg voor asielzoekers 

van de twee AZC in Alkmaar en Den Helder, maar ook VoorZorg, de begeleiding van 

tienermoeders met multiproblematiek. Er zijn in alle drie regio’s teams Vangnet&Advies die 

bemoeizorg leveren en klanten naar reguliere zorg proberen te krijgen.     

4.4.4.4. Beleid Onderzoek en PreventieBeleid Onderzoek en PreventieBeleid Onderzoek en PreventieBeleid Onderzoek en Preventie    

Is deels ondersteunend programma, onder meer gericht op het verbeteren van de interne 

kwaliteit. Producten zijn verder onder meer epidemiologisch onderzoek en 

gezondheidsbevordering. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor de gezondheidsprofielen 

die voor alle gemeenten zijn opgesteld.     



Het resultaat van de inspanningen van de GGD, van preventie, is lastig te meten. Het effect duurt soms 

lang. Duidelijk is wel dat op jonge leeftijd beginnen het meest oplevert en dat je dicht bij huis moet 

blijven voor het meest effect. Elke euro JGZ 0-4 jaar levert er 11 op en een jaar extra leven in goede 

gezondheid. Specifiek haalt mevrouw Geerdink Voorzorg aan. Jonge zwangere vrouwen worden 2,5 jaar 

begeleid. Dat kost 12-13000 euro per traject, maar levert op dat deelneemsters minder roken tijdens 

de zwangerschap, meer borstvoeding geven, dat er minder huiselijk en seksueel geweld is, de moeder 

vaker terug naar school gaat of werk vindt én dat hun kinderen het beter doen op school. Op lange 

termijn is de besparing daarmee gigantisch.  

 

 

Gestelde vragenGestelde vragenGestelde vragenGestelde vragen    

 

- Heeft preventie van overgewicht nou effect? Cijfers zijn alarmerend, op scholen is alles maar te 

krijgen en mensen worden steeds dikker immers. 

Het is kwestie van lange adem. Het is lastig een precies beeld te krijgen van effecten. In de 

contactmomenten JGZ zijn we heel duidelijk in de voorlichting, kunnen ook laten zien aan de 

hand van de groeicurve hoe het ervoor staat. Als dat nodig is, houden we contact. 

 

- De werkzaamheden van de GGD zijn vooral gericht op jeugd. In de huidige samenleving 

moeten ouderen langer thuis blijven/ eigen kracht. Moet het accent worden verlegd? 

Onze basistaken zijn niet specifiek gericht op ouderen. Er zijn regio’s waar een 

consultatiebureau voor ouderen is. In de gezondheidsprofielen vindt u ook gegevens over 

bijvoorbeeld eenzaamheid en depressie. 

 

- Welke afweging maakt u bij al dan niet oppakken van preventieve activiteiten? 

We kijken naar evidence based, methoden, dingen die landelijk werken, die we eenmalig in 

kunnen zetten of structureel borgen.  

  

- Wat is de relatie met Holland Health?  

We zijn in overleg. Zoeken naar win win, daarbij wordt ook ZONH betrokken.  

 

- 3006 activiteiten van de Forensisch artsen in 2012? Waar moet ik dan aan denken? 

Het gaat om lijkschouw bij niet-natuurlijk overlijden (ook euthanasie), nodo-protocol 

(overlijden van een kind), maar ook om arrestantenzorg en letselbeschrijving. Dat laatste 

gebeurt op kosten van politie.  

 

- Werkt u samen met de digitale monitor?  

U heeft het over EMOVO, het gezondheidsonderzoek onder jongeren in 2e en 4e klas 

voortgezet onderwijs dat in 2009 is afgenomen en ook voor 2013 is ingepland. We willen dit 

jaarlijks af gaan nemen. Alle deelnemende jongeren krijgen digitaal gezondheidsadvies. Op 

grond van die lijst, kunnen we hen vragen om contact op te nemen. De jeugdgezondheidszorg 

moet meer zichtbaar worden op school, met als boodschap: ‘we zijn er voor jou’. Inspanningen 

moeten goed op elkaar aansluiten.  

 

- Wanneer en op wiens verzoek zien jullie pubers?  

Nu is er een contactmoment in klas 2, doorgaans op school zelf. Dat kan ook op verzoek van 

de ouders of van leerkrachten. Tot 16 jaar worden ouders geïnformeerd, tenzij er bijzondere 

omstandigheden zijn.  

 



- Hoeveel keer is TBC aangetroffen naar aanleiding van TBC onderzoek? Wordt er extra gedaan 

om asielzoekers te onderzoeken? 

In 2012 zijn er 55 nieuwe patiënten in zorg gekomen. Bij 22 gevallen is ook 

bron/contactonderzoek gedaan. Bij asielzoekers worden kinderen onder één jaar waarvan een 

van de ouders uit land waar tbc voorkomt gevaccineerd.  

 

- Naar aanleiding van het programma Kwetsbare burger: neemt het aantal zorgmijders toe door 

de eigen bijdrage GGZ, zoals verwacht? 

De eigen bijdrage is van de baan, dat heeft dus geen effect op toename. Het aantal meldingen 

stijgt echter gestaag de afgelopen 7-8 jaar. Zorg mijden kan ook andere oorzaken hebben.  

 

- Een raadslid is ongerust over het aantal hulpverleners dat in een gezin aan het werk kan zijn. 

Wat doen jullie daaraan? En wat nou als de verschillende organisaties zich uitsluitend aan hun 

eigen taken houden? 

We werken inmiddels veel met de methode 1Gezin1Plan, waardoor zorg wordt gecoördineerd. 

Ook de transitie Jeugd moet hier verbetering brengen. Het is niet voor niets dat gemeenten die 

zorg krijgen, schakels en dubbelingen moeten eruit gehaald worden. Zorg om kind en gezin 

moet zo helder mogelijk zijn. Hier zetten we al op in, maar gebeurt nog vaak dat het niet goed 

afgestemd wordt 

De GGD doet niet iets wat een ander beter kan. Bij opvoedondersteuning heeft de GGD 

coördinerende rol, de expertise van anderen/andere organisaties wordt ingezet. Scheidslijnen 

zijn niet zo precies aan te geven.  

 

- Hoeveel inwoners heeft de regio? 

In totaal 650.000, waarvan 150.000 jongeren van 0-19 jaar. Dit soort cijfers kunt u vinden in 

de gezondheidsprofielen die staan op onze website. Er is een profiel voor de gehele regio, 

maar er zijn ook profielen per gemeente. 

 

- Met de decentralisatie wordt flink bezuinigd. Betekent minder geld ook dat de GGD gaat 

bezuinigen op markttaken en aanvullende taken? 

Markttaken, zoals Reizigersadvisering, leveren inkomsten op waardoor bijdrage van gemeente 

omlaag kan, dus dat zou niet handig zijn. Bij decentralisatie gaat het over jeugdzorg, wij doen 

de jeugdgezondheidszorg. Daar is op dit moment nog geen sprake van grote kortingen, met 

uitzondering uiteraard van kortingen op het gemeentefonds. 

 

- Als je problemen in je gezin hebt, dan wil je natuurlijk niet dat dat op straat ligt. Hoe is de 

privacy van het digitaal dossier verzekerd? 

Alle kinderen hebben nu een digitaal dossier. De gegevens zijn zwaar beveiligd en de privacy 

staat bovenaan, ook binnen de GGD. Alleen een zeer beperkt aantal mensen heeft toegang tot 

een dossier met stevige verantwoordingslijn.  

 

- Kun je als ouder het digitaal dossier weigeren? 

Nee, in principe niet, het is een wettelijke plicht. Ouders kunnen wel aangeven als ze bepaalde 

informatie niet in het dossier willen. Ouders mogen het dossier ook inzien. Over het algemeen 

krijgen we weinig reacties op het digitaal dossier.  

 


