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GGD Noord- en Oost-Gelderland is een mooie en ambitieuze organisatie. Wij voeren een stabiele en aansprekende koers op de
realisatie van publieke gezondheid, preventie en de verbinding met veiligheid voor de 822.000 inwoners van onze 22 gemeenten.
De goede relatie met onze gemeenten, de gemeentebestuurders en onze vele samenwerkingspartners is hiervoor een belangrijke
voorwaarde. Samen maken we het succes!
Het in 2018 aangetreden nieuwe GGD-bestuur heeft de Bestuursagenda 2019 – 2021 opgesteld. Eind 2018 is de Bestuursagenda
voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit is belangrijk voor de legitimatie van het werk van de GGD.
Terugkijkend op 2018 zien wij dat de GGD de beleidsvoornemens naar behoren heeft uitgevoerd en de jaarrekening heeft
afgesloten met een kleine plus. Alles is op orde. Hoewel….. alles? Ik plaats toch graag een paar kanttekeningen.
De interne organisatie vraagt om extra aandacht. Sinds 2018 zijn wij op weg naar zelforganisatie. Wij kozen deze weg
met het oog op de toekomst. Die omslag vraagt nogal wat kracht en doorzettingsvermogen van de medewerkers en het
managementteam.
En het besef dat ‘voorkomen beter is dan genezen’ neemt sterk toe. De groeiende zorgkosten in Nederland vragen om
herbezinning. Preventie is geen wondermiddel, maar één van de werkzame geneesmiddelen. Het werk van de GGD krijgt daarom
toenemende waardering. Daar zit tegelijk het ongemak. De verwachtingen over de mogelijke resultaten die de GGD kan behalen
groeien, maar onze middelen niet. De royale ambities van de landelijke overheid (Nationaal Preventieakkoord, verhogen van de
vaccinatiegraad) moet worden betaald door de lokale overheid. En die zit al krap met de uitdijende kosten op hun zorgtaken.
Hier moeten we een goed gesprek over voeren in 2019!
Ik bedank alle medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland, ons GGD-bestuur en onze samenwerkingspartners voor hun
inzet en toewijding op Publieke Gezondheid; de gezondheid van iedereen!
Dick ten Brinke, Directeur Publieke Gezondheid
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Aantal medewerkers
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Ondersteuning

- Management
- Bestuur en Organisatie
- Jeugdgezondheid - contactmomenten
- Secretariële ondersteuning
- Facilitaire zaken, financiën,
informatiemanagement en advies, personeel
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- Advisering Publieke gezondheid
- Evaluatiebureau
- Gezonde school en documentatiecentrum
- Jeugdgezondheid teams (1,2,4,5 en 6)
- Jeugdgezondheid - massavaccinaties

- Veiligheid en Ontwikkeling
- Gezondheidsbevordering nieuwkomers
- Maatschappelijke zorg
- Infectieziektebestrijding
- Tatoeëren en piercen
- Reizigersadvisering
- Tuberculosebestrijding
- Seksuele gezondheid
- Doetinchem Cohort Studie
- Medische milieukunde
- Forensische geneeskunde
- Toezicht kinderopvang
- Toezicht Wmo

Massavaccinaties

Gezondheidsonderzoeken

23.374

Vervolgonderzoek
Onderzoek op indicatie

2.274

5.130

Logopedie

5.689

HPV
4152

BMR
7.375

DTP
6.915

SOCIAL MEDIA

Een greep uit onze
topberichten

11 oktober 2018

De GGD heeft vandaag een
eigen regenboogzebra!
Vanochtend met behulp van
de kinderen van @Pluryn
gemaakt #ComingOutDay

16 juli 2018

29 mei 2018

Een geweldig grote fruitsalade
om uit te delen aan de lopers van
de Zutphense Avondvierdaagse
https://www.youtube.com/watch?v=cHlf4ROLg-s&t=3s

Januari 2018

GGD op bezoek bij de
Zwarte Cross: https://
www.youtube.com/
watch?v=Vm2NGmgrj5k&t=1s

Griepgolf in
Nederland.
Wat kun je
doen?

5 oktober 2018

Een enorme organisatie: de
vaccinaties tegen Meningokokken. Jeroen volgt Caia
die een prik komt halen:
https://www.youtube.com/
watch?v=SujwW2lUscQ

6 februari 2018

Zet je alcoholgebruik op pauze.
Doe mee met @ikpasnl: 30 of
40 dagen zonder alcohol. Wij
hebben ons aangemeld, jij ook?
https://ikpas.nl

10 oktober 2018

Vanmorgen gaf @ashisbrahma, arts infectieziektebestrijding, een interview bij @DeventerRTV over
de meningokokkenziekte. Via deze link kun je het
interview beluisteren: https://www.deventerrtv.
nl/goedemorgen-stedendriehoek-ggd-vaccinatie-meningokokken/ … @rivm @GGDGHORNL
#gezondhouvast

2 augustus 2018
Wat een warme
zomer was het!
#hitteplan
#hittetips

GEZONDE SCHOOL

Uitleningen
Seksualiteit & Relaties

Leefstijl & Voeding

88
56
53

209
129

Meest gereserveerde
toolkit:

JGZ gastles Je lijf en zo
over relaties en seksualiteit
voor groep 7 - 8

Tandenpoetsen / Hygiene

Mediawijsheid

Welbevinden

Meest gereserveerde
leskist:
Mediawijsheid en
digitaal pesten

Elke gemeente krijgt de taak een aantal statushouders te vestigen,
afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente. Dus Apeldoorn
veel meer dan Elburg.

totaal

53

Gezond in
Nederland
25

111
Seksuele Gezondheid
in ISK (Internationale
Schakel Klas)
80

Totaal aantal voorlichtingen
aan statushouders

Man/Vrouw en
gezondheid (4)
Opvoeding in twee
culturen (2)

Workshop Vluchtelingenkind in de klas. BAO/VO
en kinderopvang

Achterhoek
3

19

Oost Gelre

31

30

Zutphen

Winterswijk

Voorst

Putten

14

NoordVeluwe
2

7
Midden-IJssel/
Oost-Veluwe
2

Totaal aantal subregionale
bijeenkomsten
Cultuursensitief werken.

10
Totaal aantal voorlichtingen
aan professionals

EVALUATIEBUREAU
PUBLIEKE GEZONDHEID

24

Oude IJsselstreek

Nunspeet

Montferland

Lochem

11

Heerde

15

10

21

Oldebroek

24

Hattem

Harderwijk

Ermelo

Epe

Elburg

Bronckhorst

9

Doetinchem

15

Brummen

14

Berkelland

Apeldoorn

21

32

30

28

26

622

44

39

Aalten

GEZONDHEIDSBEVORDERING NIEUWKOMERS

De aantallen statushouders die zijn gaan wonen in onze gemeenten

112

Bijeenkomst
Steun bieden
aan statushouders
1

2

Workshop
buurtsportcoaches/
sportverenigingen
1

Voor vrijwilligers

Onderzoek groot
(2)

Onderzoeksvragen
(voornamelijk
gemeenten):

23

Vragen omgezet
naar opdrachten:

52%

Advies en
begeleiding
(4)

Onderzoek klein
(6)

Ook sterker worden
door meer kennis?
Kijk op
www.evaluatiebureau.nl
voor meer informatie over
onze dienstverlening.

Indicatie maatschappelijke opvang

235

85

totaal aanvragen

totaal aanvragen

Aantal afgegeven
indicaties

Aantal afgegeven
indicaties

196

67

(incl. zorg/advies
dak- en thuislozen)

Aantal toe
woningen gewezen
bij uitstro
om
bescherm
d wonen
of maatsc
happelijk
e opvang

Top 5

meldingsplichtige
ziekten

Totaal aantal
telefonische vragen

Totaal aantal
aangifteplichtige
ziekten

1245

1. Kinkhoest
2. Hepatitis B
3. Legionellose
4. E.coli (STEC)
5. Shigellose

458

rleend
e
v
n
e
g
n
i
Vergunn renwetbesluit
Wa
(ar tikel 3
iercen)
p
n
e
n
e
r
tatoeë

Massavaccinatie Meningokokken
Totaal opgeroepen 5646

Verschenen: 4906
Niet verschenen: 740

Permanente make-up
Tatoeëren
Piercen

2

11

161
52
48
27
23

44

Combinatie tatoeëren en piercen

TUBERCULOSEBESTRIJDING

MAATSCHAPPELIJKE ZORG
INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING
& TATOEAGES
MASSAVACCINATIES

Beschermd wonen

2

TBC
(Tuberculose)
patiënten

LTBI (latente
tuberculose
infectie)*

29

57
* wel besmet,
maar niet ziek

REIZIGERSADVISERING
EN -VACCINATIES
SEKSUELE GEZONDHEID FORENSISCHE GENEESKUNDE

Aantal nieuwe reisconsulten

Aantal bedrijfsconsulten

Bescherming mensen op de werkvloer
Bescherming mensen die veel op reis zijn

8012

893

Aantal herhalingsconsulten

4008
Aantal telefonische
adviesconsulten

340

Totaal aantal
consulten op
4 locaties

Zwangeren mbt
kinkhoest- of
meningokokkenvaccinatie

13.670
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3828

Sense consulten

254

Gevonden SOA’s

768
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MEDISCHE MILIEUKUNDE

In 2018 heeft het team Milieu en Gezondheid gemeenten gestimuleerd om aandacht te geven aan gezondheid in hun
beleid op basis van de Omgevingswet. Die wet treedt naar verwachting in 2021 in werking. De GGD heeft hiervoor een
multidisciplinair team gevormd. Concrete producten van de werkgroep in 2018 zijn een E-magazine over gezondheid in de
leefomgeving en een panelonderzoek over ‘groen’ en ‘buiten’ in de regio.
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Er zijn 180 meldingen geregistreerd over allerlei onderwerpen. Ruim de helft
van de meldingen is afkomstig van burgers, ongeveer 16% rechtstreeks van
één van de gemeenten. Er waren relatief veel vragen over het binnenmilieu,
intensieve veehouderijen, lucht (incl. geur), geluid en stoffen, waaronder
asbest.
Nu woningen steeds beter geïsoleerd worden, lijkt het aantal meldingen over
het binnenmilieu in nieuwe woningen toe te nemen. Veel van die klachten
hebben te maken met de ventilatie van de woningen. Het gaat dan zowel om
technische aspecten als om het gebruik.
water (2%)
ongedierte (5%)

overig (5%)

windmolens (0%)
ioniserende straling (0%)
GES (0%)

lucht (14%)

incidenten (1%)
EMV (4%)

geluid (9%)

stoffen overig (8%)
LFG (4%)
stoffen asbest (5%)

geur (4%)

EP (2%)
kankercluster (1%)
beleid/Omg.wet (11%)

vocht/schimmel (3%)
binnenmilieu (16%)

IV/LOG (11%)

DOETINCHEM
COHORT STUDIE

TOEZICHT
KINDEROPVANG
EN WMO

bodem (1%)

Totaal inspecties: 1674
WMO-onderzoek (22)
WMO-audits (36)
Gastouders (598)

Kindercentra (1018)

De Doetinchem Cohort Studie (DCS) is
een langdurig gezondheidsonderzoek bij
volwassenen. Het wordt uitgevoerd door
het RIVM in samenwerking met GGD NOG, in
opdracht van het ministerie van VWS. Bij vier
generaties mannen en vrouwen meten we om
de vijf jaar de leefgewoontes en gezondheid.
De resultaten worden gebruikt voor beleids- en
volksgezondheidsvraagstukken.
In 2018 is gestart met de tweede meetronde (P2).
Mensen die tussen 1987 en 1991 meededen aan
een onderzoek over de risicofactoren van hart- en
vaatziekten, en niet random gekozen zijn voor
deelname aan de reguliere (DCS), is gevraagd
opnieuw mee te doen aan vervolgmetingen.

Regulier onderzoek Cohort Studie
ronde 7

P2 (2de meetronde Peilstations project
Hart- en vaatziekten 1987-1991)

Totaal aantal deelnemers die
iedere 5 jaar meedoen:

Totaal aantal onderzochte
deelnemers na 30 jaar:

653

461

Respons totaal aantal
onderzochte deelnemers:

496 = 76%

Totaal aantal onderzochte
deelnemers P2 na 30 jaar:

Totaal aantal
deelnemers

1114

235 = 52%

UITKOMSTEN PANELONDERZOEK TEKEN

DE RESULTATEN VAN DE KINDERMONITOR
ZIJN BEKEND!

Afgelopen najaar voerde de GGD een onderzoek uit naar de
gezondheid van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Bijna 12.000
ouders beantwoordden vragen over onderwerpen als voeding,
bewegen, social mediagebruik, de psychosociale gezondheid,
genotmiddelen en de opvoeding. Met de resultaten kunnen
de GGD, gemeenten en andere organisaties hun beleid en
dienstverlening (mede) vormgeven. Bekijk de resultaten van uw
gemeente op www.kvnog.nl.

GESLAAGD SYMPOSIUM NOG GEZONDER

Een terugblik en méér informatie over de plenaire lezingen
en de workshops vindt u op onze website ggdnog.nl/
symposiumnoggezonder. Daar vindt u ook de terugblik van
Floortje, Karlijn en Lieset, 3 studenten van Wageningen
Universiteit.

Uit onderzoek van onze GGD blijkt dat meer dan de helft van de
leden van ons gezondheidspanel (inwoners uit de regio Noorden Oost-Gelderland) niks doet om tekenbeten te voorkomen.
38% geeft aan dat ze niet controleren op tekenbeten na een
bezoek aan de natuur. Wel weten we meestal goed hoe we een
teek moeten verwijderen. Maar wist jij dat je daarna de huid
nog moet ontsmetten?

MINDER OVERGEWICHT BIJ KINDEREN IN APELDOORN,
BRUMMEN, HATTEM, LOCHEM EN VOORST
Deze 5 JOGG-gemeenten boekten goede resultaten in de periode
2015-2017, zo blijkt uit onderzoek door het Evaluatiebureau
Publieke Gezondheid.
Het overgewicht is bij de 5 tot 14 jarigen afgenomen van 13%
naar 11%. Kinderen van 0 tot 12 jaar drinken minder zoete
drankjes en eten vaker fruit en groente. Helaas zijn de kinderen
niet meer gaan bewegen en brengen ze ook niet minder tijd door
achter een beeldscherm.

E-magazine Omgevingswet
SENSE TEAM IN ACTIE OP DE ZWARTE CROSS

Ook dit jaar was de GGD weer op de Zwarte Cross om daar de
bezoekers voor te lichten over veilig vrijen. We deelden condooms
uit en vertelden over het anonieme en gratis spreekuur seksuele
gezondheid van de GGD.
Onze actie werd goed ontvangen! We hebben in totaal 500
jongeren gesproken.

NIEUW ALGEMEEN BESTUUR GGD

Met de nieuwe colleges van B&W heeft ook het Algemeen Bestuur
(AB) van de GGD een nieuwe samenstelling gekregen. Van de 22
wethouders in het AB zijn er 10 nieuw. Om hen kennis te laten
maken met de GGD was er een introductiebijeenkomst op 5 juli.
GGD medewerkers gaven een beeld van wat de 280 GGD’ers iedere
dag doen in en voor de gemeenten.

NOG FITTER EN VITALER

Donderdag 4 oktober hebben ruim 23 organisaties de handen
ineengeslagen met als doel om NOG fittere en vitalere
werknemers te bevorderen. Op het symposium ‘NOG Gezonder’
tekenden gemeenten, bouwbedrijven, onderwijs, zorg, politie en
consultancy een zogenaamde ‘plechtige belofte’. Daarin beloven
zij in te zetten op gezonde medewerkers. Inmiddels zijn er al
30 partners, waarmee we meer dan 10.000 medewerkers kunnen
bereiken.

Met de komst van de Omgevingswet wordt kennis over een
gezonde leefomgeving steeds belangrijker. Maar wat maakt een
leefomgeving gezond? En hoe kunt u als gemeente een gezonde
leefomgeving creëren en/of behouden? De antwoorden op deze
vragen vindt u in het E-magazine. Daarnaast ondersteunt de
GGD gemeenten graag bij de plan- en besluitvorming in het
kader van de Omgevingswet.

OOST-NEDERLAND ZET ZICH IN VOOR
‘MANNEN DIE SEKS HEBBEN MET MANNEN’

In 2017 bezochten 20.383 mensen de centra seksuele
gezondheid in Oost-Nederland. Dit is een toename van 4.5%
ten opzichte van 2016. Er kwamen opnieuw relatief veel
mannen die seks hebben met mannen (MSM) voor een soatest. Met name voor deze risicogroep werken de 5 GGD’en aan
toegankelijke PrEP-zorg (hiv-remmers) in hun regio.

MENINGOKOKKEN ACWY-VACCINATIE DOOR GGD

Vanaf half september krijgen alle jongeren geboren tussen 1
mei 2004 en 31 december 2004 een uitnodiging voor een prik
tegen meningokokken ACWY. ’Deel dit niet met je vrienden, haal
die prik tegen meningokokkenziekte!’
Met deze slogan nodigen het RIVM en de jeugdgezondheids
organisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. In Noord- en
Oost-Gelderland gaat het om 5.600 jongeren.

WAT GEBEURDE ER NOG MEER?

Kijk op onze website voor een overzicht van onze nieuwsbrieven. En de link naar dat overzicht is: https://bit.ly/2Ei5Wj2
Dit jaarverslag is een uitgave van GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3, 7200 AA Zutphen, 088 - 443 30 00 ggdnog.nl
Vormgeving: studiojuno.nl

