ONDERZOEK EN PRODUCTEN

Epidemiologie
GGD Haaglanden

GGD Haaglanden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van ongeveer een miljoen inwoners van de
regio Haaglanden. De afdeling Epidemiologie heeft met name een rol bij het bewaken en bevorderen van de
volksgezondheid. Zij verricht onderzoek naar de gezondheid van de inwoners in de regio. De verkregen
inzichten vormen een basis voor lokaal gezondheidsbeleid en preventieactiviteiten.

DE AFDELING EPIDEMIOLOGIE

Kaartje Regio Haaglanden

In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat
gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van
inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de bevolking.
De afdeling Epidemiologie van GGD Haaglanden voert
daarom namens de 9 gemeenten diverse
gezondheidsonderzoeken uit onder de inwoners in de regio
(figuur 1). GGD epidemiologen brengen risicogroepen in
kaart, evalueren gezondheidsprogramma’s en adviseren
en ondersteunen de uitvoerende afdelingen van de GGD.
De centrale gedachte bij het uitvoeren van
epidemiologisch onderzoek is het bevorderen van gelijke
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ONDERZOEKEN
De diverse gezondheidsonderzoeken die de afdeling
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overstijgende thema’s.
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een groep met verhoogd risico op gezondheidsproblemen.
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Onderzoek in dit thema richt zich onder andere op
omvang en specifieke kenmerken van deze groep zoals
bijvoorbeeld het winterkoudeonderzoek wat inzicht geeft
in daklozen problematiek. Onderzoek naar huiselijk geweld
evalueert de gemeentelijke aanpak op dit thema. Ook
wordt er onderzoek gedaan naar kenmerken van personen
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