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GGD Hollands Noorden
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Gezond opgroeien

Gezond ouder worden

Meedoen naar vermogen

Gezonde leefomgeving

September 2022

‘GGupDate gemeenten’

De zomer is alweer bijna achter ons, de eerste tekenen van de herfst zijn al zichtbaar. Tijd voor 

een nieuwe GGupDate met dit keer een nieuwe rubriek: Beroep in Beeld. In deze rubriek laten we u 

kennis maken met de verschillende beroepen en teams binnen GGD Hollands Noorden (GGD HN). 

De nieuwe rubriek wordt afgetrapt door Team Epidemiologie: wie zijn zij en wat doen ze. 

Wij wensen u veel leesplezier!

 

Meer informatie?

Naast de GGupDate voor gemeenten zijn er ook andere nieuwsbrieven van GGD HN. In de colofon 

van deze GGupDate vindt u een link, waarmee u zich voor deze andere nieuwsbrieven kunt 

aanmelden.

Direct naar: 

Overig
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Per 1 juli is de Wet Publieke Gezondheid aangepast en het Prenataal 

Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ingevoerd. 

Jeugdverpleegkundige Renée Bleeker heeft binnen GGD HN de werkprocessen 

voor de collega’s geïmplementeerd, maar voert ook zelf huisbezoeken uit. 

Renée is jeugdverpleegkundige in Alkmaar en vertelt over haar eerste 

ervaringen met de huisbezoeken die zij heeft uitgevoerd: “De eerste 

ervaringen zijn positief, ouders zijn heel blij dat er iemand is met wie ze 

hun zorgen kunnen delen.” Renée geeft aan dat het soms om kleine dingen 

gaat waar de zwangere mee zit, soms is er meer nodig. In het prenataal 

huisbezoek wordt vooral gekeken wat ouders nodig hebben. De zorgen 

kunnen heel divers zijn, zo geeft Renée aan, zorgen over geld, relaties, 

wonen, psychische problemen maar ook vragen over hoe je straks voor de 

baby gaat zorgen. 

Het prenataal huisbezoek door de JGZ heeft als doel een huisbezoek tijdens 

de zwangerschap aan te bieden aan zwangeren en/of gezinnen die zich in 

een kwetsbare situatie bevinden. De kracht van het prenataal huisbezoek 

zit hem erin dat al vóór de geboorte de basis wordt gelegd voor de groei, 

ontwikkeling en gezondheid van een kind op latere leeftijd. Hoe beter de 

vroege ontwikkeling in de eerste 1000 dagen verloopt, hoe groter de kans 

dat het kind zich volledig kan ontwikkelen. Gemeenten moeten deze taak 

laten uitvoeren door dezelfde organisatie die voor de gemeenten de 

JGZ uitvoert. 

Renée geeft aan: “De samenwerking met geboortezorg partners als 

verloskundigen en gynaecologen, maar ook huisartsen en wijkteams is 

belangrijk. Deze ketenpartners signaleren kwetsbare situaties, bespreken 

hun zorgen met de zwangere en bieden het prenataal huisbezoek door onze 

collega’s aan.” 

Prenatale huisbezoeken 

vanaf 1 juli gestart

Renée benadrukt dat er sprake is van vrijwillige zorg: “Meestal is één 

huisbezoek voldoende, maar we kunnen een tweede huisbezoek 

uitvoeren als dat nodig is. Als er meer nodig is, bespreekt de 

jeugdverpleegkundige samen met ouders wat de mogelijkheden zijn. 

De jeugdverpleegkundige kan na het huisbezoek vervolgens (indien 

nodig) de hulp vanuit het wijkteam weer gebruiken. Samenwerking is 

binnen het hele aanbod van Kansrijke Start essentieel”. 

Om deze samenwerking verder te optimaliseren, gaat GGD HN de 

komende maanden meer inzetten op communicatie en samenwerking 

met netwerkpartners. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen 

netwerkpartners die signaleren en netwerkpartners die juist opvolging 

geven aan het prenataal huisbezoek. In eerste instantie ligt de focus 

op het meer bekend maken en informeren van de netwerkpartners over 

prenataal huisbezoek. In tweede instantie komt de focus meer te liggen 

bij communicatie en samenwerking binnen de brede context van 

Kansrijke Start. 

Meer weten? 

• Handreiking Prenataal huisbezoek door de JGZ van het Nederlands 

Centrum Jeugdgezondheidszorg

• Kansrijke Start | Kansrijke Start
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https://assets.ncj.nl/docs/39a45143-cd40-4fe7-a5de-dde1ed64f84b.pdf
https://www.kansrijkestartnl.nl/
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OBS De Fontein in Alkmaar heeft maar liefst vier 

Gezonde School-themacertificaten behaald! In heel Nederland hebben 

inmiddels 1.700 scholen (primair onderwijs, voortgezet (speciaal) 

onderwijs, mbo) één of meer themacertificaten. Er zijn landelijk maar een 

aantal primair onderwijsscholen die over vier of vijf certificaten 

beschikken. De Fontein is er nu één van en in regio Noord-Holland-Noord 

de eerste. 

De school vierde dit succes op woensdag 6 juli. Edward John Paulina, 

directeur GGD HN, overhandigde het vierde themacertificaat officieel aan 

Annika Schipper, leerkracht groep 6 en drijvende kracht achter de Gezonde 

School op OBS De Fontein. Het was een mooi samenzijn van diverse partners 

die betrokken zijn bij de Gezonde School-aanpak op deze school (zoals 

Gezonde School-adviseur GGD HN, JOGG, gemeente Alkmaar, 

beleidsmedewerker landelijk programma Gezonde School). De groep van juf 

Annika verzorgde een dans om het heugelijke feit te vieren.

Vignet Gezonde School

Scholen die een themacertificaat behalen, kunnen het vignet Gezonde School 

aanvragen. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die 

structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen 

en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders 

laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg 

belangrijk vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan 

betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo 

zorgt OBS De Fontein voor actieve en gezonde leerlingen en is er aandacht 

voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien 

heeft de school speciale aandacht voor de thema’s: welbevinden, voeding, 

bewegen en sport en relaties en seksualiteit. 

Vierde themacertificaat Gezonde School 

voor OBS De Fontein in Alkmaar

Activiteiten voor een structurele aanpak

OBS De Fontein besteedt in de lessen en projecten structureel aandacht aan 

de gekozen gezondheidsthema’s. Zo geeft de school in alle groepen les uit 

o.a. ‘Kriebels in je buik’ van Rutgers. Daarnaast werkt de school met KiVa. 

KiVa is een preventief en schoolbreed programma gericht op het versterken 

van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. 

Hiermee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school 

verbeterd. Dit is slechts een greep uit de activiteiten die allemaal geborgd 

zijn in het schoolbeleid. Ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda. 

Directeur Ronald de Groot is trots dat ‘zijn’ school het vignet Gezonde 

School draagt. ‘Er heerst meer rust en duidelijkheid binnen de school. 

Leerlingen zijn enthousiast en willen graag bewegen en fruit en water is 

intussen een gewoonte geworden’. Op de vraag hoe ouders/opvoeders 

reageren op de lessen Relaties & Seksualiteit reageert de Groot: ‘Alles valt 

of staat met visie en een goede communicatie richting ouders.’ Vanaf het 

nieuwe schooljaar vormt de school samen met kinderopvangpartner Kiddies/

SKOA een kindcentrum voor onderwijs en opvang. De Gezonde 

School-aanpak wordt doorgetrokken binnen het hele kindcentrum.

GGD HN adviseert en ondersteunt scholen in Noord-Holland-Noord die een 

Gezonde School willen worden. Het vignet Gezonde School is een initiatief 

van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. 

Meer weten? 

Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Dit is gedeeltelijk een aanvullende taak van GGD HN. 
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Vanaf schooljaar 2022-2023 wijzigt de werkwijze van de JGZ voor 4 tot 

12-jarigen. De jeugdverpleegkundige gaat een prominentere rol spelen bij 

deze doelgroep. Daarnaast wordt sterk ingezet op samenwerken en 

collectieve preventie. In de JGZ 0-4 neemt de jeugdverpleegkundige taken 

over van de jeugdarts. 

Nieuwe werkwijze JGZ 4-12

In de nieuwe werkwijze gaat een kleinere groep jeugdverpleegkundigen 

zich volledig of grotendeels richten op de doelgroep 4-12-jarigen. Zij 

specialiseren zich in deze leeftijdscategorie om zodoende kinderen en 

ouders passende zorg te bieden. De jeugdverpleegkundige, 

doktersassistente en jeugdarts blijven samen het JGZ-team vormen, 

maar de jeugdverpleegkundige wordt vanaf dit schooljaar meer het centrale 

aanspreekpunt vanuit de JGZ voor de scholen, ouders en jeugdigen. 

Samenwerking met scholen

Om de beste zorg aan kinderen op de basisschool te bieden, zet de 

JGZ in op een nauwere samenwerking met zowel school als de 

netwerkpartners. Om dit te bereiken is de jeugdverpleegkundige ook vaker 

fysiek op scholen aanwezig. Waar mogelijk wordt meer informatie 

uitgewisseld en hopen we op een laagdrempeliger contact met schoolteams. 

Een betere afstemming van elkaars expertise levert efficiëntie op en 

uiteindelijk de beste zorg voor het kind en de ouders/opvoeders. 

Collectieve preventie 

Collectieve preventie is een basistaak van de JGZ die het JGZ-team uitvoert in 

samenwerking met onder andere de afdeling Gezondheidsbevordering. Het 

onderwijs is als ‘mede-vindplaats’ een belangrijke samenwerkingspartner 

voor de JGZ. De JGZ signaleert, samen met de school en netwerkpartners, 

wat er speelt op school of in de wijk en denkt mee over het 

Grotere rol voor jeugdverpleegkundige 

bij wijziging werkwijze JGZ

gezondheidsbeleid op school, educatie rondom gezondheid en een

gezonde schoolomgeving.

Nieuwe werkwijze JGZ 0-4: taakherschikking 

Ook in de JGZ 0-4-jarigen wordt de jeugdverpleegkundige het eerste 

aanspreekpunt voor ouders met vragen over (gezond) opgroeien en 

opvoeden. Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning flexibel en 

op maat wordt aangeboden; zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. 

Zorg waarin de klant centraal staat en werkend vanuit het basisprincipe 

‘de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste 

professional’. De jeugdverpleegkundige neemt daarbij een aantal taken 

van de jeugdarts over, de zogenaamde taakherschikking. Er is sprake van 

krapte op de arbeidsmarkt waardoor er een tekort aan jeugdartsen is. 

Dit is een landelijk probleem dat niet snel op te lossen is. De 

taakherschikking helpt wel mee dit probleem gedeeltelijk op te lossen. 

Jeugdverpleegkundigen opgeleid voor taakherschikking

Om jeugdverpleegkundigen bekwaam te maken wordt de opleiding Pluis 

niet Pluis door hen gevolgd (met een stageperiode van totaal 20 

dagdelen). De eerste lichting is al opgeleid. De jeugdverpleegkundigen 

nemen de contactmomenten, bij alle niet-risico kinderen vanaf ongeveer 

vier weken, over van de jeugdartsen, daar waar nodig wordt de jeugdarts 

ingeschakeld. Het effect na invoering taak-herschikt werken is dat 70% 

van de contactmomenten wordt uitgevoerd door de 

jeugdverpleegkundige en 30% door de jeugdarts. 

Meer weten? 

Jette Duijn (werkwijze 4-12): jduijn@ggdhn.nl

Annemarie de Boer (taak herschikt werken): aboer@ggdhn.nl
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Op 4 juli jl. is het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag 

Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021’ gepubliceerd. Tegen de 

landelijke trend in is de vaccinatiegraad bij zuigelingen t/m 14 maanden in 

onze regio hoger dan in 2020. Bij de vaccinaties vanaf 9 jaar en ouder is wel 

sprake van een lagere vaccinatiegraad ten opzichte van 2020. Deze daling 

komt overeen met het landelijke beeld.

Het RIVM-rapport gaat in op alle bijzonderheden rondom de 
vaccinatiegraad per soort vaccinatie. Op de Gezondheidsatlas van GGD HN 
zijn onder de tegel Preventie en Zorg de vaccinatiegraadcijfers op zowel 
regionaal als gemeenteniveau te vinden. 

Wat valt verder op in Noord-Holland-Noord? 

• De HPV-vaccinatiegraad bij adolescente meisjes is flink gedaald ten  
opzichte van 2020. Waar in 2020 62,2% zich heeft laten vaccineren, is 
dat in 2021 slechts 38,7 %. Echter, door de COVID-19 pandemie is de 
HPV-vaccinatie uitgesteld in 2020. Als gekeken wordt naar de cijfers 
zonder leeftijdsgrens (waardoor ook (door de COVID-19-pandemie) 
uitgestelde vaccinaties meegenomen worden in de berekening) is het 
percentage 57,7%. 

• De vaccinatiegraad voor MenACWY voor 14-jarigen was in 2021 77,8%, 
terwijl dit landelijk 84,3% was.

• De 22 wekenprik (maternale kinkhoestvaccinatie bij zwangeren) wordt 
nu ruim twee jaar gegeven. In 2021 werd naar schatting 64% van de 
zwangeren gevaccineerd. Onze regio heeft hiermee een kleine stijging 
(63% in 2020), terwijl landelijk een daling is te zien van 70% naar 66%.

RVP-vaccinatiegraad 2021 in Noord-

Holland-Noord in de leeftijd tot en 

met 14 maanden 
Blijvende aandacht voor verhoging vaccinatiegraad is nodig

Deze fluctuaties laten zien dat het nodig is en blijft om gericht aandacht 
te houden voor deelname aan vaccinaties. Vaccineren is één van de meest 
effectieve preventiestrategieën ter voorkoming van ziekte en sterfte ten 
gevolge van infectieziekten. Vooral oudere mensen en jonge kinderen zijn 
vatbaar voor infectieziekten en lopen het grootste risico op ernstige 
complicaties of overlijden. Het collectieve Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 
werkt doordat het zowel individuele als groepsbescherming biedt. Voor 
veel infectieziekten geeft een hoge vaccinatiegraad groepsimmuniteit. Dat 
betekent dat wanneer veel kinderen gevaccineerd zijn tegen een bepaalde 
infectieziekte, deze ziekte minder vaak voor komt. Ook kinderen die (nog) 
niet gevaccineerd zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. 
Daardoor worden ook de personen beschermd die (nog) niet zijn 
gevaccineerd of om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. 
Om deze groepsimmuniteit te creëren en te behouden is het belangrijk dat 
zo veel mogelijk kinderen gevaccineerd zijn. Als bijna alle kinderen 
gevaccineerd zijn, kan een ziekte zelfs helemaal verdwijnen.

De GGD en gemeenten kunnen samen optrekken om de vaccinatiegraad te 
behouden én te verhogen. In het regiorapport Noord-Holland-Noord staat 
beschreven wat de mogelijkheden zijn. De GGD werkt daarnaast aan een 
projectmatige aanpak om de vaccinatiegraad in de 
regio Noord-Holland-Noord te verhogen. 

Meer weten? 

• RIVM rapport 
• Regiorapport Noord-Holland-Noord
• Uitleg over het Rijksvaccinatieprogramma
• Nieuwsitem van 20 juli op de website van GGD HN

Gezond 

opgroeien 

Gezond 

ouder 

worden 

Meedoen 

naar 

vermogen 

Gezonde

leefomgeving

Overig

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0011.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0011.pdf
https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard/preventie-en-zorg
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0011.pdf
https://indd.adobe.com/view/6d8e1b0a-f4c1-49c8-8a1d-85fbff21b8e9
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/actueel/landelijk-rapport-vaccinatiegraad-rvp-2021-rivm/
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Een compliment voor de JGZ als het gaat om de zorg voor asielzoekers. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) prijst de inzet van 

JGZ-medewerkers bij de gezondheidszorg aan vluchtelingen.

Eind 2021 bezocht de IGJ 10 asielzoekerscentra (azc’s). Eén hiervan was het 

azc in Heerhugowaard, waar GGD HN actief is. De IGJ onderzocht de zorg 

aan asielzoekers, waaronder ook de JGZ. Jeugdgezondheidszorg aan 

vluchtelingen is een van de wettelijke taken van GGD HN. De bevindingen 

staan in het onderzoeksrapport dat op 31 mei 2022 is verschenen.

Screening TBC en registratieschil

De inspectie is positief over de zorg die vluchtelingen op azc’s krijgen. 

Bijna alle asielzoekers uit hoog-risicolanden worden bij binnenkomst in 

Nederland gescreend op tuberculose (TBC). Asielzoekerskinderen blijven 

na overplaatsing dankzij de registratieschil in beeld bij de JGZ. Bewoners 

kunnen 24 uur per dag bij een huisarts terecht. En de toegang tot 

verloskundigen en apothekers is over het algemeen goed. Wel is aandacht 

nodig op bepaalde punten. Zoals de toegang tot de geestelijke 

gezondheidszorg en de kwetsbaarheid van overvolle azc’s. 

Bevlogen medewerkers houden zorg aan asielzoekers overeind 

onder zorgelijke omstandigheden 

Ondanks formatietekort leveren medewerkers van JGZ veel inspanningen om 

kinderen te bereiken, bijvoorbeeld door hen op te zoeken in woningen als 

ze niet op spreekuur komen aldus de IGJ in haar rapport. De inspectie 

bewondert de bevlogenheid waarmee de zorgmedewerkers hun werk doen. 

Het lukt hun om onder moeilijke omstandigheden zorg te bieden. Zij zetten 

zich in om goed om te gaan met knelpunten, zoals de tekorten aan 

jeugdartsen. De inspectie ziet ook dat de samenwerking tussen het Centraal 

Orgaan opvang Asielzoekers (COA), GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en 

GGD is verbeterd. Deze partijen werken inmiddels constructief samen.

Pluim van Inspectie voor zorg JGZ aan 

asielzoekers

Wilt u het rapport van de inspectie inzien? 

Neem dan contact op met directiesecretaris: ykoopen@ggdhn.nl.
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In mei van dit jaar heeft GGD HN in samenwerking met GGZ Noord-Holland-

Noord het werken aan meer mentale gezondheid voor kinderen 

(-9 mnd – 12 jaar), jongeren en jongvolwassenen (12 – 27 jaar) in 

Noord-Holland- Noord opgepakt. Het gaat daarbij om samenwerking van 

verschillende partijen in een ecosysteem met als doel dat kinderen, jongeren 

en jongvolwassenen veerkrachtig en flexibel kunnen omgaan met wat er op 

hen afkomt.

Oog voor mentale gezondheid

Uit cijfers van de GGD blijkt dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in 

Noord-Holland-Noord o.a. door corona en de huidige tijdsgeest meer dan 

gemiddeld kampen met psychische klachten, stress en vermoeidheid. De 

problemen komen vaak pas in beeld, wanneer er zwaardere inzet van zorg 

noodzakelijk is. Maar we kunnen mentale klachten ook voorkomen, zodat 

zorg niet of minder snel nodig is. Bijvoorbeeld wanneer kinderen en 

jongeren opgroeien in een omgeving waar oog is voor mentale gezondheid, 

waarbij zij weten dat ups & downs bij het leven horen en hebben geleerd 

veerkrachtig met die uitdagingen om te gaan. 

Er eerder bij zijn

Het werken aan meer mentale gezondheid vloeit voort uit de bestuurlijke 

samenwerking Noord-Holland-Noord Gezond. Het is de ambitie om de 

mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen op de 

agenda te zetten, zodat we ‘er eerder bij zijn’. Hiervoor is het van belang dat 

partijen in verschillende domeinen - onderwijs, sociaal domein, zorg, cultuur 

Aandacht voor mentale gezondheid van 

kinderen, jongeren en jongvolwassenen 

in Noord-Holland-Noord

en sportverenigingen en opvang - nauw met elkaar in verbinding staan, en 

aandacht hebben voor mentale gezondheid. Dat organisaties weten welk 

ondersteuningsaanbod er is op het vlak van mentale gezondheid en welke 

middelen beschikbaar zijn. Ook het ter inspiratie met elkaar delen van 

beloftevolle initiatieven kan bijdragen aan veerkracht van onze jongeren. 

Samen optrekken?

Mentale gezondheid beperkt zich niet tot zorg. Kinderen en jongeren 

komen op veel plekken. En op al die plekken kan worden gewerkt aan 

mentale gezondheid. Daarom wil GGD HN de samenwerking tussen 

verschillende partijen bevorderen. We inventariseren de 

ondersteuningsbehoefte en proberen elkaar te inspireren met goede 

voorbeelden van mentale gezondheidsinitiatieven. Dit doen we uiteraard 

niet alleen. GGD HN werkt samen met GGZ Noord-Holland Noord. Ook 

sluiten we graag aan bij coalities van onderwijsinstellingen, zorg, cultuur, 

etc, met oog voor mentale gezondheid. We gaan graag met deze partijen in 

gesprek. 

Contact

Wilt u meer weten over de beweging Mentale Gezondheid of bijdragen? 

Neem dan contact op met Meike Hornstra, mhornstra@ggdhn.nl. 

Meer weten over de beweging Mentale Gezondheid? Bekijk de twopager. 
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Gezond ouder worden

Vaccinaties tegen 
Monkeypox van 

start in 
Noord-Holland-Noord
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Op 5 augustus is GGD HN gestart met de Monkeypox-vaccinatiecampagne. 

Het is een preventieve vaccinatie voor specifieke risicogroepen. 

Monkeypox ook wel apenpokken genoemd is een in Europa relatief nieuwe 
virusinfectie, die oorspronkelijk stamt uit West- en Centraal Afrika. Het virus 
is veel minder besmettelijk dan bijvoorbeeld COVID-19. De overdracht 
gebeurt door intiem contact: door huid op huid en via de slijmvliezen. 
Wereldwijd zijn er ca. 14.000 besmettingen waarvan ongeveer 700 in 
Nederland. Er is een duidelijke concentratie in Amsterdam en in 
Haaglanden, vandaar dat in deze regio’s al vanaf maandag 25 juli zijn 
gestart met vaccinaties.

Wie worden er gevaccineerd? 

De selectiecriteria voor wie in aanmerking komt voor het vaccin zijn 
geformuleerd door het ministerie van VWS en het RIVM. Iedere persoon die 
tot de geselecteerde risicogroep behoort ontvangt een uitnodiging hetzij 
via GGD HN (e-mail), huisarts of HIV-poli. Zonder persoonlijke uitnodiging 
komen mensen op dit moment niet in aanmerking voor een vaccinatie. 
Het is niet mogelijk zelf een afspraak te maken voor een vaccinatie.

Wie vaccineren we nog meer? 

Mensen die intensief (bijvoorbeeld seksueel) contact hebben gehad met 
een persoon met Monkeypox kunnen ook baat hebben bij vaccinatie. Deze 
personen worden door GGD HN samen met de betrokkene opgespoord en 
zo nodig ook benaderd voor een vaccinatie.

Het betreft een kleinschalige eerste vaccinatieronde, de inschatting is dat we 
een paar honderd personen uitnodigen. 

Vaccinaties tegen Monkeypox van start 

in Noord-Holland-Noord 

Meer weten? 

Meer informatie over Monkeypox op de websites van GGD HN, 
het RIVM en SOA Aids Nederland. Ook is er een speciaal telefoonnummer: 
088-0100562 (dagelijks van 09.00-17.00 uur).
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https://www.soaaids.nl/nl/alle-soas/monkeypox-apenpokken
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De corona pandemie liet en laat het belang zien van de 

Infectieziektebestrijding. We zijn ons steeds meer bewust van het belang 

van infectieziektepreventie. De corona-pandemie heeft ook kwetsbaarheden 

bloot gelegd: preventie, monitoring en bestrijding moeten voldoende zijn 

georganiseerd. 

Eind 2021 hebben de algemene besturen van GGD Zaanstreek-Waterland en 
GGD HN ingestemd met een functionele samenwerking tussen beide 
GGD-en op het gebied van infectieziektebestrijding (IZB). De redenen voor 
de samenwerking zijn onder andere het tekort op de arbeidsmarkt voor 
artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding, het tot stand brengen 
van de IZB-capaciteit boven waakvlamniveau, verbeteren van de kwaliteit, 
vergroten ontwikkelmogelijkheden en specialisatie van professionals. 

De afgelopen maanden is er achter de schermen een hoop gebeurd. In 
februari is Natasja van den Hil gestart als projectleider. Zij heeft vanuit 
beiden organisaties medewerkers geworven en de project- en stuurgroep 
geformeerd. De projectopdracht van beide opdrachtgevers is goedgekeurd 
en het projectplan is opgeleverd. Het project kent 3 teams die ieder vanuit 
hun eigen expertise betrokken zijn: 
• Team Beleid maakt een impactanalyse met alle ondersteunende  

afdelingen en risico’s. 
• Team Management buigt zich o.a. over een gezamenlijk teamplan en de 

inrichting en aansturing van het team.  
• Team AIZB is bezig om hun taken in kaart te brengen en de verschillen 

te bespreken. Van daaruit komen zij met een voorstel voor de inrichting 
van de werkprocessen.  

Samenwerking Algemene Infectieziektebestrijding 

GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands 

Noorden op koers

Wat zijn de vervolgstappen?

De afgelopen maanden is het projectplan uitgewerkt en worden de 
scenario’s onderzocht en uitwerkt. In oktober wordt een definitief 
voorstel ter goedkeuring gepresenteerd aan de dagelijks besturen (van 
zowel GGD HN en GGD ZW). Per 1 januari 2023 moet - afhankelijk van 
het gekozen scenario- de samenwerking staan. 

Meer weten? 

Meer weten over het project: Natasja van den Hil: nberg@ggdhn.nl.
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Het stimuleren van gezonde mobiliteit is één van de onderwerpen van een 

gezonde leefomgeving. Ontwerp en inrichting van de openbare ruimte zijn 

daarbij belangrijk om inwoners te ‘verleiden’ tot meer bewegen.

GGD HN richt zich op een leefomgeving waarbij fietsen en wandelen de 
standaard is. Dit kan leiden tot minder overgewicht, een betere 
luchtkwaliteit, duurzaamheid en draagt positief bij aan het klimaat. 
Gezonde mobiliteit kan gestimuleerd worden door de leefomgeving gezond 
te ontwerpen en in te richten. Uit onderzoek is gebleken dat de inrichting 
van de omgeving kan leiden tot meer bewegen: de aanleg van 
snelfietspaden zorgt voor een stijging van 4% van fietsgebruik voor 
woon-werkverkeer. Interventies die de route naar school veilig maken, 
zoals veilige oversteekplaatsen en voetpaden, zorgen ervoor dat kinderen 
vaker te voet of met de fiets naar school gaan. 

Bij woonbuurten met goede bereikbaarheid van winkels, veilige fietspaden 
en veel groen zorgen ervoor dat bewoners vaker wandelen of de fiets 
nemen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden. Wandelende 
bezoekers leveren extra inkomsten en werkgelegenheid op, omdat mensen 
makkelijker gaan winkelen of naar horecagelegenheden gaan.

In de Kop van Noord-Holland zijn in 2020 de eerste mobipunten gelanceerd.  
Een mobipunt is een vertrekpunt van een reis, via de bus of trein, de 
deelfiets of de deelauto. Vanaf een mobipunt kom je overal. GGD HN vindt 
dit een mooi voorbeeld van gezonde mobiliteit, omdat het bijdraagt aan een 
betere luchtkwaliteit, duurzaamheid én kan leiden tot meer bewegen.
 

Mobipunt: een mooi voorbeeld 

van gezonde mobiliteit

Gezonde mobiliteit als gemeente bevorderen? 

Denk bijvoorbeeld aan het volgende:
• Stimuleer gezonde mobiliteit voor kinderen door bijvoorbeeld kind 

routes aan te leggen die veilig, snel en vindbaar zijn.
• Bundel en orden verkeer: doorgaande routes voor gemotoriseerd 

verkeer gaan om wijken of kernen heen, niet er doorheen.  
Voor fietsers en voetgangers is dit juist andersom.

• Maak het moeilijker om de auto te parkeren en makkelijk om de 
fiets veilig en bereikbaar kwijt te kunnen.

Meer weten? 

Informatie of advies op maat in uw gemeente? 
Mail met omgevingswet@ggdhn.nl.
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Overig
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Gezondheid is een groot goed. Team Epidemiologie van GGD HN doet continu 

onderzoek naar de gezondheid van inwoners van Noord-Holland-Noord. 

Door dit te monitoren kunnen we problemen signaleren en trends volgen. 

Op basis van de resultaten adviseren we onder andere aan gemeenten en 

scholen over preventie en gezondheidsbeleid. Zodat iedereen, jong en oud, 

de mogelijkheid heeft om gezond te leven.

Verschillende soorten onderzoek

We voeren verschillende gezondheidsonderzoeken uit. Zo verzamelen we 
gegevens over gezondheid, leefstijl, welzijn en leefomgeving van de 
inwoners via grootschalige Gezondheidsmonitors onder (ouders van) 
kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. De 
Gezondheidsmonitors worden eens per 2 of 4 jaar uitgevoerd, vaak in 
samenwerking met alle andere GGD-en in Nederland, het RIVM en andere 
kennisinstituten. Ook analyseren wij gegevens uit (interne) zorgregistraties, 
zoals vanuit de Infectieziektebestrijding en de JGZ. Daarnaast voeren we 
onderzoek uit bij rampen en crises, zoals de coronacrisis.

Het Gezondheidspanel

Team Epidemiologie beheert ook een Gezondheidspanel. Het panel bestaat 
inmiddels uit ruim 10.000 inwoners uit Noord-Holland-Noord die een paar 
keer per jaar online een aantal vragen beantwoorden over uiteenlopende 
onderwerpen. Het Gezondheidspanel is bedoeld om inzicht te krijgen in de 
meningen, ervaringen en behoeften van inwoners over aan gezondheid 
gerelateerde onderwerpen en is een aanvulling op onze andere 
onderzoeken. U kunt zich ook zelf aanmelden als panellid.
Kijk hier voor meer informatie. 

De Gezondheidsatlas

We verspreiden onze onderzoeksresultaten actief door publicatie op onze 
Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord. Gegevens zijn zo altijd en overal 
voor iedereen toegankelijk. Op de dashboards ziet u in één oogopslag hoe 

Beroep in beeld: team Epidemiologie

het er in een bepaalde gemeente of regio voor staat en in de rubriek 
‘Publicaties’ staan al onze onderzoeksrapporten. De achterliggende 
databank bevat alle cijfers en trends. 

Het Onderzoeksbureau 

Gezondheidsonderzoek, epidemiologie, is een wettelijke taak van GGD HN. 
Daarnaast doen we maatwerkonderzoek in opdracht van gemeenten en 
zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Denk aan gezondheidsonderzoek 
naar specifieke thema’s of doelgroepen. Maatwerkonderzoek loopt via het 
Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord. Dit is een onderdeel van GGD HN. 
Onze dienstverlening bestaat uit evaluatieonderzoek, monitoring, 
tevredenheidsonderzoek, literatuuronderzoek, onderzoeksadvies, 
ontwikkelen van vragenlijsten en statistische analyses. 

Meer weten? 

Kijk dan op www.onderzoeksbureaunhn.nl.
Heeft u behoefte aan meer informatie over ons werk, zoals uitleg over de 
Gezondheidsatlas, duiding van de resultaten of verdiepende analyses? 
Neem dan gerust contact met ons op via epi@ggdhn.nl.

Medewerkers van team 
epidemiologie, van links 
naar rechts:

Bovenste rij: Mandy van 
den Brink, Miriam Levijn

Middelste rij: Lia 
Meinema, Bram Scholte, 
Corrien Waardenburg

Onderste rij: Sanne 
Rooseboom de Vries, 
Judith Sinnige,  
Celine Duijves
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https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard
http://www.onderzoeksbureaunhn.nl/
mailto:epi%40ggdhn.nl?subject=
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Per 1 september is Marion Verstraaten de nieuwe manager van de afdeling 

Vangnet & Advies. Zij neemt deze taak over van Gabrielle Geerdink, die 

eind oktober met pensioen gaat.  

Marion Verstraaten is geen onbekende binnen GGD HN: zij is manager 
van de afdeling Veilig Thuis. De afdeling Vangnet & Advies komt nu ook 
onder haar leiding. 

Over Vangnet & Advies

Meldpunt Vangnet & Advies is actief in de Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg (OGGZ). Vangnet & Advies draagt zorg voor zogeheten 
zorgmijders; mensen die geen zorg willen, maar wel nodig hebben. 
Vangnet & Advies leidt hen naar passende hulpverlening of kan hierover 
adviseren. Professionals kunnen de medewerkers van deze afdeling 
benaderen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties. Waar 
nodig neemt Vangnet & Advies de regie tijdelijk over. Bij een melding 
wordt uitgezocht of de persoon over wie gemeld wordt al professionele 
zorg krijgt. Indien nodig gaan de medewerkers van Vangnet & Advies op 
huisbezoek om een goed beeld te krijgen. Doel is om problemen op te 
lossen en de cliënt naar passende zorg toe te leiden. Er wordt nauw 
samengewerkt met netwerkpartners in de verslavingszorg, GGZ, 
wijkteams, Veilig Thuis, politie en thuiszorg. 

Meer weten? 

Lees hier meer over het meldpunt.
Marion Verstraaten is bereikbaar per mail: mverstraaten@vtnhn.nl  

Marion Verstraaten nieuwe manager 

afdeling Vangnet & Advies

Manager

Vangnet & Advies

Marion Verstraaten
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De regio NoordKop gaat met een Thema Jaarkalender meer samenhang 

brengen in een 5-tal initiatieven die landelijk of regionaal bekend zijn. 

De bestuurders van alle aangesloten organisaties inclusief GGD HN en 

de 4 gemeenten hebben toegezegd hieraan mee te werken.  

Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar is een samenwerkingsverband van 
organisaties in de Kop van Noord-Holland. In 2018 hebben GGD HN,
Huisartsen, Omring en ZONH (kernteam) het initiatief genomen om dit 
netwerk op te richten om de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen. 
Daarna hebben meer dan 20 organisaties zich aan het netwerk verbonden. 

Doel van het netwerk is een Positief Gezonde Regio in 2033 voor alle 
inwoners in de Kop van Noord-Holland. Hiervoor is een Routekaart 
Gezondheid 2033 ontwikkeld, langs de focuslijnen die GGD HN ook 
hanteert: Gezond opgroeien, Gezonde Leefomgeving, Meedoen naar 
vermogen en Gezond ouder worden. De regio gaat nu werken met een 
Thema Jaarkalender om prioriteit te geven aan een 5-tal interventies 
gedurende een jaar. Dit betekent dat alle betrokken organisaties gaan 
zorgen voor draagvlak en uitrol van de kalender. Elke organisatie draagt 
een contactpersoon aan, die trekker wordt van de thema’s binnen de eigen 
organisatie.

De 5 gekozen interventies en de periode waarin deze plaatsvinden: 

• januari:  IkPas
• maart:  30-dagenGezonder  
• juni:  Week voor de gezonde jeugd
• september:  Steptember
• oktober:  Stoptober

Partijen gaan werken met 

Thema Jaarkalender van 

NoordKop Gezond voor Elkaar 

De beleidsadviseurs van GGD HN hebben aangegeven voor deze interventies 
(met uitzondering van Steptember) te willen meehelpen het thema te 
coördineren.  

Meer weten? 

Over Noordkop Gezond voor Elkaar - HKN Huisartsen

Dit is gedeeltelijk een aanvullende taak van GGD HN. 
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https://ikpas.nl/
https://www.30dagengezonder.nl/
https://www.weekvoordegezondejeugd.nl/
https://www.steptember.nl/
https://stoptober.nl/
https://www.hknhuisartsen.nl/nk-gezond-voor-elkaar/over-pg-en-nk-gve/
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Regelmatig werken collega’s van GGD HN mee aan artikelen in diverse 

media of vakbladen om over hun vaak bijzondere werk of een (nieuwe) 

ontwikkeling te vertellen. 

Gezonde schoolomgeving

In de gemeente Alkmaar werken gemeente, GGD HN en JOGG Alkmaar 

samen aan een gezonde schoolomgeving. Partijen stimuleren scholen om 

naast een gezonde schoolkantine ook het vignet ‘Gezonde School’ te 

behalen. In Alkmaar werd gevierd dat er dit jaar vijf Gezonde 

Schoolkantine Schalen zijn behaald. 

Expertiseteam complexe scheidingen bij Veilig Thuis NHN

Gedragswetenschapper Karin van Eijndthoven is lid van het expertiseteam 

complexe scheidingen bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord (onderdeel van 

GGD HN) en legt in een artikel in het Noordhollands Dagblad van 24 juni 

2022 uit hoe aanhoudende ruzies en conflicten over zorg en opvoeding, 

juridische procedures na een echtscheiding uitlopen op vechtscheidingen. 

Met alle gevolgen van dien. Vechtscheidingen zijn regelmatig zo onveilig 

voor kinderen dat Veilig Thuis dit zelfs als een vorm van 

kindermishandeling beschouwt. Medewerkster Veilig Thuis Angelique van 

Nieuwenhuizen geeft aan dat een groot deel van de meldingen bij Veilig 

Thuis voortkomt uit complexe scheidingen. 

Medewerkers in het nieuws

25-plussers met vragen over intimiteit en seksproblemen kunnen 

terecht bij GGD HN

Daniël Vis is consulent seksuele gezondheid bij GGD HN en legt in een 

artikel in het Noordhollands Dagblad uit dat ook 25-plussers nu bij GGD HN 

kunnen aankloppen met vragen en voor advies over intimiteit en 

seksproblemen. Het spreekuur seksuele gezondheid is vooral bedoeld voor 

diegene voor wie de stap naar een seksuoloog in eerste instantie te groot is. 

Er volgen maximaal vijf gesprekken en in overleg met de cliënt kan 

doorverwijzing plaatsvinden naar een seksuoloog of andere professional. 

De kosten per spreekuur zijn 40 euro; dit wordt vaak wel geheel of

gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. 

113 Zelfmoordpreventie 

Op 6 juli 2022 is het algemeen bestuur van GGD HN geinformeerd over de 

113 Zelfmoordpreventie (de Supranet Communities voor suïcide preventie). 

Het aantal zelfdodingen in Nederland ligt jaarlijks rond de ruim 1800. 

In 2021 was het aantal zelfdodingen onder jongeren/jongvolwassenen hoger 

dan in de jaren ervoor. Eerder dit jaar gaf de Hoornse wethouder Marjon van 

der Ven, tevens lid van het dagelijks bestuur van GGD HN een interview in 

VNG Magazine over de rol de belangrijke rol die gemeenten hebben bij 

suïcidepreventie.

Lees hier het artikel in het Noordhollands Dagblad

Lees hier het artikel in het Noordhollands Dagblad

Lees hier het artikel in het Noordhollands Dagblad

Lees hier het artikel in het VNG Magazine
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https://www.alkmaarsdagblad.nl/gemeente/gezonde-schoolkantine-voor-gezondere-jeugd
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220623_28092682?utm_source=accounts.tnet.nl&utm_medium=referral&utm_content=/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220725_62899192
https://vng.nl/artikelen/gemeenten-aan-zet-bij-voorkomen-zelfmoord
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Uitgave:      GGD Hollands Noorden 

      Hertog Aalbrechtweg 22

     Postbus 9276

     1800 GG Alkmaar

Frequentie:    (maart, juni, september en december)

Datum:     September, 2022

Foto’s, teksten, vormgeving  GGD Hollands Noorden

Colofon

GGupDate gemeenten is een uitgave van GGD HN. GGupDate gemeenten 
verschijnt vier maal per jaar (maart, juni, september en december). 

Doorsturen? Ja graag!

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden binnen uw 
organisatie of naar de raads- en commissieleden van uw gemeente. Vragen, 
suggesties of tips? Laat het ons weten via ggupdategemeenten@ggdhn.nl.

Overige nieuwsbrieven GGD HN

GGD Hollands Noorden verzendt ook aparte thema-nieuwsbrieven: 

• Interesse in de nieuwsbrief Veilig Thuis Noord-Holland Noord?
• Interesse in de nieuwsbrief voor het onderwijs?  

Aanmelden kan via communicatie@ggdhn.nl.
• Interesse in de nieuwsbrief Vaccineren & Testen?  

Aanmelden kan via communicatie-corona@ggdhn.nl.
• Interesse in de nieuwsbrief Gezond NHN in Cijfers?  

Aanmelden kan via epi@ggdhn.nl.
• Interesse in de nieuwsbrief Personen met verward gedrag?  

Informatie en publicaties

Alle (financiële) cijfers (planning & control gegevens, gegevens uit de 
jaarstukken) en publicaties zijn te vinden op GGD Hollands Noorden in cijfers.

Alle publicaties, cijfers en onderzoeken over de gezondheid en 
gezondheidsbeleving van inwoners in onze regio, zijn te vinden op de 
Gezondheidsatlas.
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