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In oktober 2019 trad ik in dienst bij de GGD Noord- en Oost Gelderland. Ik trof een ambitieuze en hardwerkende organisatie aan.
Met grote passie en inzet werken de medewerkers aan een goede gezondheid voor alle 824.000 inwoners van Noord- en Oost
Gelderland.
In 2019 is er veel gebeurd. Om er een paar zaken uit te lichten; er vond een uitgebreide vaccinatiecampagne plaats, ruim 32.000
jongeren haalden een prik tegen Meningokokken ACWY. Het RIVM zag een einde aan de daling van de landelijke vaccinatiegraad.
Om de vaccinatiegraad ook voor jouw eigen gemeente bij te houden heeft de GGD een infographic per gemeente ontwikkeld.
In de gemeenten van de Noord-Veluwe heeft de GGD samen met Icare en het CJG het Jeugddossier opgezet. Hiermee kunnen
ouders altijd het jeugddossier inzien en beheren. 2019 was tevens het jaar van de start met programma Nu Niet Zwanger en de
crisisoefening Kiek de Keten.
Helaas zal 2019 ook de geschiedenis ingaan als het ‘geboortejaar’ van COVID19. Een virus dat ons in deze eerste maanden
van 2020 al voor enorme uitdagingen heeft gesteld en ook op de GGD een grote impact heeft. Wel is hierdoor des te meer het
bewustzijn van de waarde van Publieke gezondheid en het belang van een gezonde leefstijl voor het voetlicht gekomen.
Ik bedank mijn voorganger Dick ten Brinke en alle medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland, ons GGD-bestuur en
onze samenwerkingspartners voor hun inzet en toewijding. Er staat een fantastische en veelzijdige organisatie die elke dag
meerwaarde levert in onze regio. Die waarde blijven we bewijzen, zeker nu met de aanpak van het coronavirus.
Jacqueline Baardman, Directeur Publieke Gezondheid
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ORGANISATIE

Aantal medewerkers
Ondersteuning

- Management
- Bestuur en Organisatie
- Jeugdgezondheid ondersteuning
- Secretariële ondersteuning
- Facilitaire zaken
- Financiën en Personeel
- Informatiemanagement en -advies

Publieke Gezondheid 1

- Advisering Publieke gezondheid
- Evaluatiebureau
- Gezonde school en documentatiecentrum
- Jeugdgezondheid teams (1,2,4,5 en 6)

Publieke Gezondheid 2

- 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

22.200

Vervolgonderzoek
Onderzoek op indicatie

2.179

5.765

Logopedie

5.685

HPV

10.715

DTP

12.354

BMR

12.670

SOCIAL MEDIA

Een greep uit onze
topberichten

Online campagne: Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

Door advertenties op Facebook en Instagram hebben 3518 jongvolwassenen een
vragenlijst over hun gezondheid, leefstijl en welzijn ingevuld.
Aantal weergaven van de advertenties bij jongvolwassenen = 250.128
Aantal bereikte jongvolwassenen = 250.128
Aantal kliks op de advertenties = 8.588
Aantal ingevulde vragenlijsten = 3.518

23 juli 2019 Het was een hele
warme zomer...#hittetips

2 april 2019
2 juli 2019
Vlog: Jongeren halen vaccinatie
tegen meningokokken in Ermelo
Ruim 31.000 jongeren hebben bij GGD
Noord- en Oost-Gelderland de prik tegen
Meningokokken ACWY gehaald. Ook in de
Gemeente Ermelo kwamen veel jongeren
langs om hun vaccinatie te halen. Jeroen was
er bij en maakte er een vlog over.
21 juni 2019
Goedemorgen, lekker geslapen? Hoelang
slaap jij ongeveer per nacht? En ben je
daar tevreden over? Wij vroegen het onze
panelleden. Wat blijkt: Ongeveer 1 op
de 5 panelleden in de regio Noord- en
Oost-Gelderland beoordeelt zijn of haar
slaapkwaliteit als slecht. Gemiddeld slapen
panelleden 7 uur en 15 minuten per nacht.
Lees meer over dit onderzoek op onze
website

8 januari 2019
23.745 deden mee aan
IKPas. Wij gaven tips om
het vol te houden

GEZONDE SCHOOL

Uitleningen top 5:
Seksualiteit & Relaties

Leefstijl & Voeding

89
79
40

253
126

Totaal uitgelee

nd: 860

Tandenpoetsen / Hygiene

Mediawijsheid

Welbevinden

Meest gereserveerde
leskist:

seksualiteit en relaties
(bovenbouw basisonderwijs)

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

52

630

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

21

Voorst

Winterswijk

31

13

NoordVeluwe
2

7
Midden-IJssel/
Oost-Veluwe
2

Totaal aantal subregionale
bijeenkomsten
Cultuursensitief werken

10
Totaal aantal voorlichtingen
aan professionals

EVALUATIEBUREAU
PUBLIEKE GEZONDHEID

19

Putten

17

Oude IJsselstreek

22

Oost Gelre

12

25

Nunspeet

11

Heerde

Harderwijk

Ermelo

Epe

Elburg

10

Doetinchem

Brummen

Bronckhorst

Berkelland

Apeldoorn

14

Hattem

19

19

Oldebroek

34
26

Zutphen

36

31

Montferland

35

Lochem

37

Aalten

GEZONDHEIDSBEVORDERING NIEUWKOMERS

De aantallen statushouders die zijn gaan wonen in onze gemeenten

127

Bijeenkomst
Steun bieden
aan statushouders
1

2

Workshop
buurtsportcoaches/
sportverenigingen
1

Voor vrijwilligers

In lead
(3)

Onderzoeksvragen
(voornamelijk
gemeenten):

20

Vragen omgezet
naar opdrachten:

50%

Advies
(3)

Onderzoek
(7)

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

Indicatie maatschappelijke opvang

253

78

totaal aanvragen

totaal aanvragen

Aantal afgegeven
indicaties

Aantal afgegeven
indicaties

219

64

(incl. zorg/advies
dak- en thuislozen)
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Top 5

meldingsplichtige
ziekten

Totaal aantal
telefonische vragen

Totaal aantal
aangifteplichtige
ziekten

1.334

1. Kinkhoest
2. Legionellose
3. Hepatitis B
4. E.coli (STEC)
5. Shigellose
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Permanente make-up
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Massavaccinatie Meningokokken
Totaal opgeroepen

36.933
12%
88%
Verschenen: 32.368
Niet verschenen: 4.565

Piercen

6

20

261
45
27
24
21

33

Combinatie tatoeëren en piercen

TUBERCULOSEBESTRIJDING

MAATSCHAPPELIJKE ZORG
INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING
& TATOEAGES
MASSAVACCINATIES

Beschermd wonen

5

TBC
(Tuberculose)
patiënten

LTBI (latente
tuberculose
infectie)*

31

42
* 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

7479

616

Aantal herhalingsconsulten

4191
Aantal telefonische
adviesconsulten

417

Totaal aantal
consulten op
4 locaties
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hersenvlies vaccinatie
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ijving en -interpretatie

Totaal SOA
consulten

4.171

(296 Sense)

Gevonden SOA’s

917

(22% van 4171 / MdV)

Sense consulten

208

459
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MEDISCHE MILIEUKUNDE

In 2019 heeft het team Milieu en Gezondheid zich verder verdiept in de relatie gezondheid en Omgevingswet.
Die wet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Binnen de GGD is daarvoor een multidisciplinair team aanwezig,
dat regelmatig bij elkaar komt. Concreet zijn in 2019 lezingen en workshops gegeven, er is overleg geweest met diverse
gemeenten over Omgevingsvisie en - plannen en de samenwerking met ketenpartners is verdiept. Er is een panelonderzoek
uitgevoerd naar het gebruik van ‘groen’ in de omgeving. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een
infographic per gemeente, welke in 2020 zal worden verstuurd.

Binnenmilieu

Gehoorsch

Er zijn 253 meldingen geregistreerd over allerlei onderwerpen.
Ruim de helft van de meldingen zijn afkomstig van burgers , ca. 17 %
rechtstreeks van één van de gemeenten.
Er waren relatief veel vragen over het binnenmilieu, de eikenprocessierups,
de verwachte uitrol van 5G, lucht (incl. geur), geluid en stoffen, waaronder
asbest.
Bezorgdheid is een veelgenoemd item bij de meldingen. Bewoners maakten
zich in 2019 vooral zorgen over eventuele effecten van elektromagnetische
velden(5G), hitte, vocht en schimmels binnen en gevaarlijke stoffen.
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windmolens (0,7%) hitte (2,4%)
groen (0,7%)
water (1,7%)
overig (2,1%)
ongedierte (3,5%)
lucht (11,2%)

geluid (7,7%)

EMV (7,7%)

LFG (1,7%)
geur (4,2%)

stoffen overig (9,1%)

beleid/Omg.wet (1,4%)
IV/LOG (1,0%)
bodem (2,8%)

stoffen asbest (4,9%)

binnenmilieu (11,9%)
EP (16,4%)

vocht/schimmel (4,5%)

DOETINCHEM
COHORT STUDIE

TOEZICHT
KINDEROPVANG
EN WMO

kankercluster (4,2%)

Totaal inspecties: 1625
WMO-onderzoek (4)
WMO-verkorte
inspecties (11)

De Doetinchem Cohort Studie is een
langdurig gezondheidsonderzoek bij
volwassenen. Uitgevoerd door RIVM in opdracht
van ministerie van VWS.
•
•

Gastouders (532)

Kindercentra (1093)

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

Regulier onderzoek Cohort Studie
ronde 7

Uitgenodigde personen/
cohortindicator P2:

Uitgenodigde personen/
cohortindicator R7:

Bij vier generaties mannen en vrouwen
meten we om de vijf jaar de leefgewoontes en
gezondheid.
Wordt gebruikt voor vele beleids- en
volksgezondheidsvraagstukken

P2 Deelnemers: 30 jaar na 1e deelname nu voor 2e ronde
R7 Deelnemers: elke 5 jaar deelname nu voor 7e ronde
Onderzoeksjaar 2019 is nog niet afgerond

337

787

Aantal onderzocht/P2:

Aantal onderzocht/R7:

155 = 46%

555 = 70,5%

GROOT BEREIK VOORLICHTINGEN SEKSUELE
GEZONDHEID
AFSCHEIDSSYMPOSIUM DICK TEN BRINKE:
‘PREVENTIE IN SPAGAAT’

Op 4 oktober 2019 nam Dick ten Brinke afscheid als directeur
Publieke Gezondheid met een symposium met de titel “Preventie
in spagaat”. Het was een inspirerend symposium met drie
sprekers uit de publieke gezondheid en de commercie die hun
visie op dit thema gaven.

START JEUGDDOSSIER NOORD-VELUWE 9
SEPTEMBER

In Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek
werken wij nauw samen met Icare Jeugdgezondheidszorg en
Stichting Jeugd Noord-Veluwe in het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). Met als doel ouders en kinderen zo goed mogelijk te
helpen bij vragen over veilig en gezond opgroeien. Wij vinden dat
daarbij een Jeugddossier past dat je als ouder altijd kunt inzien
en zelf beheert. Het gaat tenslotte om jouw kind. Bovendien
zorgt het Jeugddossier Noord-Veluwe ervoor dat we als CJG nog
beter kunnen samenwerken.
Wat kun je doen in het Jeugddossier? Lees verder.

GGD OP DE ZWARTE CROSS ONDER HET
MOTTO: VEILIG FEESTEN!

De afgelopen 6 jaar was GGD Noord- en Oost-Gelderland
vertegenwoordigd op de Zwarte Cross. Op de camping werden
gesprekken gevoerd met jongeren over veilig vrijen. Bijvoorbeeld
over hoe je een condoom gebruikt. En over sense.info: de website
voor vragen over liefde, relaties en seksualiteit. Elk jaar weer
oergezellig én een succes! Daarom is GGD Noord- en OostGelderland, samen met Iriszorg, ook dit jaar weer van de partij.
De GGD was te vinden op drie locaties op het feestterrein onder
de noemer: Veilig Feesten.

NU NIET ZWANGER; STARTBIJEENKOMST
ZUTPHEN

De GGD organiseerde in december in 2019, in samenwerking
met de gemeente Zutphen, een startbijeenkomst voor
ketenpartners over het landelijk programma Nu Niet Zwanger.
Bij de startbijeenkomst waren ruim 50 mensen aanwezig.
Dit programma zet zich in om ongeplande en ongewenste
zwangerschappen, en het leed dat deze kunnen veroorzaken, te
voorkomen.

WAT GEBEURDE ER NOG MEER?

Via workshops, trainingen, ouderavonden etc. zijn in 2019 weer
veel mensen bereikt met informatie over seksuele gezondheid.
De diverse bijeenkomsten zijn bezocht door 739 professionals,
536 jongeren en 317 ouders.

GGD NOORD- EN OOST-GELDERLAND START
ONDERZOEK JONGVOLWASSENEN

GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) voert dit najaar
een grootschalig vragenlijstonderzoek uit. Deze Monitor
Jongvolwassenen gaat onder andere over gezondheid en leefstijl
van jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar). Zij vullen hiervoor
een onlinevragenlijst in.

Jacqueline Baardman nieuwe directeur
publieke gezondheid GGD Noord- en OostGelderland

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland
heeft Jacqueline Baardman per 1 oktober benoemd tot nieuwe
directeur publieke gezondheid (DPG).

KIEK DE KETEN: CRISISOEFENING MET
KETENPARTNERS

In september 2019 oefenden de partners in de geneeskundige
keten (witte kolom: ziekenhuizen, huisartsen, ambulancezorg
en GGD) om zich voor te bereiden op een crisissituatie. Zijn
we goed voorbereid en verloopt de samenwerking goed? We
oefenden deze keer een grootschalige griepuitbraak. Nu
beseffen we hoe goed is om regelmatig te oefenen met onze
ketenpartners!

CONGRES LOVERBOYS EN JEUGDPROSTITUTIE

Op 3 oktober 2019 organiseerde de Ketenaanpak Loverboys en
Jeugdprostitutie een congres. Maar liefst 150 professionals uit
de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn hier op afgekomen.
Het congres stond in het teken van het 10-jarig bestaan van de
Ketenaanpak. Dit is een samenwerking tussen GGD, Stimenz, MEE
en de gemeenten.

VACCINATIEGRAAD IN BEELD

Per gemeente maakten wij een infographic waarin staat hoe
hoog de vaccinatiegraad in de gemeente is. Daarnaast staan
er de resultaten in van het GGD-panelonderzoek over hoe
inwoners in onze regio denken over vaccineren.
Zie: Rijksvaccinatieprogramma (RVP) per gemeente

Kijk op onze website voor een overzicht van onze nieuwsbrieven

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

