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Inleiding
Voor u ligt het Activiteitenplan 2016 van de GGD Haaglanden.
Het Activiteitenplan 2016 is de uitwerking van de programmabegroting ‘Publieke
Gezondheid GGD Haaglanden 2016’ die in juli 2015 door het Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden (GR GGD Hgl)1 is vastgesteld.
Het Activiteitenplan 2016 biedt de 9 gemeenten, die op het terrein van publieke
gezondheid samenwerken in de gemeenschappelijke regeling, inzicht in de
uitvoering van de taken door de GGD Haaglanden.
De Wet publieke gezondheid (Wpg) geeft de colleges van Burgemeester en
wethouders (B&W) de opdracht zorg te dragen voor de instelling en
instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst op de schaal van de
veiligheidsregio. Dit is voor de 9 gemeenten in de regio Haaglanden de wettelijke
grondslag voor de gemeenschappelijke regeling. De uitvoeringsorganisatie is
door de regiogemeenten ondergebracht bij de dienst OCW van de gemeente Den
Haag.

Het Activiteitenplan 2016
In het activiteitenplan zijn de taken opgenomen die de GGD Haaglanden in 2016
voor de 9 gemeenten in de regio Haaglanden uitvoert . Bij die taken gaat het om
de uitvoering van wettelijke GGD-taken, wettelijke gemeentelijke taken en nietwettelijke taken. In bijlage 2 van dit activiteitenplan is een overzicht opgenomen
van de wettelijke basis voor de uitvoering van de verschillende taken.
Naast het onderscheid van uitvoering op basis van wetgeving is er in de
gemeenschappelijke regeling tevens een onderscheid gemaakt in zogenaamde
regionale taken en zogenaamde lokale taken.
Bij regionale taken gaat het om uitvoering voor alle gemeenten in Haaglanden en
bij lokale taken gaat het om taken die op basis van het lokale beleid per
individuele gemeente en/of samenwerkende gemeenten worden uitgevoerd.
Deze lokale taken vallen niet onder de gemeenschappelijke regeling. Voor de
uitvoering van de lokale taken worden bilaterale overeenkomsten tussen de
gemeente Den Haag en de afzonderlijke gemeenten afgesloten.
In de hiervoor genoemde bijlage 2 is ook de verdeling tussen regionale en lokale
taken opgenomen.
Net als de programmabegroting is het activiteitenplan een document in
ontwikkeling binnen de samenwerking die de 9 gemeenten in de regio
Haaglanden zijn aan gegaan m.i.v. 1 januari 2014. Ook het jaarlijkse
activiteitenplan zal stap voor stap verder ontwikkeld en verbeterd worden op
basis van de afspraken met de gemeenten over de (toekomstige) uitvoering van
taken en op basis van de door de gemeenten gewenste (sturings)informatie2.
1

In de GR GGD Hgl werken de volgende gemeenten samen: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, ’s-Gravenhage, Wassenaar, Westland en Zoetermeer
2
Het jaarlijkse activiteitenplan maakt onderdeel uit van de set documenten gericht op de inhoudelijke en
financiële informatievoorziening en verantwoording aan de 9 samenwerkende gemeenten. Naast het
activiteitenplan gaat het om de Bestuursagenda 2015-2018, de jaarlijkse programmabegroting, het
jaarwerkplan van de GGD 9A3-model), het jaarverslag en de jaarrekening en de in de gemeenschappelijke
regeling afgesproken tussentijdse inhoudelijke en financiële rapportages.

3

In 2016 zal v.w.b. de ontwikkeling van het activiteitenplan met name gericht zijn
op het in onderlinge afstemming tussen vertegenwoordigers van de 9 gemeenten
en de GGD Haaglanden :
- benoemen van de prestatie-indicatoren bij de verschillende taken;
- aanscherpen van het beoogd resultaat bij elke taak;
- gerichter afstemmen van de activiteiten binnen een taak op de
geformuleerde doelstelling.
De resultaten van de verdere ontwikkeling zullen zichtbaar zijn in het
Activiteitenplan 2017. Gekoppeld aan de ontwikkeling van de regionale
programmabegroting kan in de toekomst ook via het activiteitenplan inzicht
geboden worden in de personele inzet en de financiering van de taken.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 van het activiteitenplan zijn de missie en de visie van waaruit de
GGD opereert, opgenomen. Deze missie en visie zijn bij de start van
gemeenschappelijke regeling door het algemeen bestuur vastgesteld. Door
nieuwe ontwikkelingen – zoals veranderende gemeentelijke verantwoordelijkheid
in het sociale domein en discussies over de definitie van gezondheid – is ten
behoeve van de uitvoering in de komende jaren de visie verder verdiept.
Ook zijn in hoofdstuk 1 de doelstellingen uit het Jaarwerkplan 2016 van de GGD
Haaglanden opgenomen. Daarmee is het kader voor de beschrijving van de
taken binnen de verschillende programma’s van de programmabegroting 2016
gegeven.
In de hoofdstukken 2 t/m 9 zijn de taakbeschrijvingen opgenomen. Daarbij is de
programmaverdeling zoals die is opgenomen in de programmabegroting
‘Publieke Gezondheid GGD Haaglanden 2016’ als uitgangspunt gehanteerd.
In hoofdstuk 10 tenslotte staan de taken die nog in ontwikkeling zijn en nog
geen deel uitmaken van een van de bestaande of wellicht nieuw op te zetten
programma’s.
De bijlagen geven inzicht in:
- de voor de uitvoering van de taken verantwoordelijke productgroepen
en/of afdelingen (bijlage 1);
- de GGD-taken en de wettelijke basis (bijlage 2);
- voorbeelden activiteiten themagerichte aanpak gezondheidsbevordering
(bijlage 3).
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1

GGD Haaglanden in 2016

Bij het samengaan van de GGD den Haag en de GGD Zuid Holland West hebben
de 9 gemeenten gekozen om met een duidelijk missie voor de nieuwe GGD de
zorg- en hulpverlening voor de inwoners van de regio Haaglanden te
organiseren.
GGD Haaglanden, Zorg(t) voor uw gezondheid!
De missie van de GGD Haaglanden is het bewaken, het bevorderen en
het beschermen van de gezondheid van de inwoners van de regio
Haaglanden.
De GGD vervult deze missie in verschillende, elkaar aanvullende rollen:
onderzoek, advisering en actief optreden.
De uitvoering door de GGD Haaglanden bestaat uit:
o

o

o

Actief bewaken en monitoren van de publieke gezondheid in de regio
Haaglanden; op basis hiervan het lokale bestuur adviseren over het te
voeren gezondheidsbeleid.
Bevorderen van de gezondheid. Als proactief adviseur van het lokale
bestuur en de maatschappelijke organisaties in de publieke
gezondheidszorg en als uitvoerder bijdragen aan de verbetering van de
gezondheid en aan het terugdringen van de verschillen in gezondheid en
levensverwachting van verschillende bevolkingsgroepen.
Beschermen tegen natuurlijke en / of opzettelijke bedreigingen van de
volksgezondheid, door toezicht, maar ook door een actief ingrijpen bij
gezondheidsbedreigingen van individuen of groepen van personen.

Visie GGD Haaglanden
De taken worden uitgevoerd vanuit een door de 9 gemeenten gezamenlijk
geformuleerde visie bij de oprichting van de GGD Haaglanden op 1 januari 2014.
Deze visie is op basis van de ontwikkelen in het sociale domein in de afgelopen 2
jaar voor het jaarwerkplan 2016 iets aangescherpt en verdiept.
De visie van waaruit de GGD werkt is als volgt:
Alle inwoners in de regio Haaglanden moeten een gelijke kans hebben op een
goede gezondheid. GGD Haaglanden levert een wezenlijke bijdrage aan het
verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen en een langer
gezond leven. Mede door de inspanningen van GGD Haaglanden is de
gezondheidsverwachting van de inwoners van de regio Haaglanden in 2030
verbeterd. Hierbij zorgt GGD Haaglanden op lokaal niveau voor maatwerk in
advisering en uitvoering. Gezondheid is een waarde op zich, maar tegelijkertijd
ook een voorwaarde om als burgers mee te kunnen doen aan het
maatschappelijk leven, om deel te nemen aan onderwijs, om te kunnen werken,
om vrijwilligerswerk te doen. GGD Haaglanden werkt vanuit een positieve
definitie van gezondheid: Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een
eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen van het leven (Huber). Daar waar de burger zelf niet of onvoldoende
in staat is regie in eigen handen te nemen, is de GGD signalerend, regisserend of
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vormt een vangnet en leidt toe naar zorg/hulp. Voor de gezonde populatie heeft
GGD Haaglanden de ambitie hen middels collectieve preventie sterk en
veerkrachtig te houden. Daar waar sprake is van acute bedreigingen van de
publieke gezondheid treedt GGD Haaglanden snel en effectief op. GGD
Haaglanden is voorbereid op calamiteiten, in samenwerking met de
Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR) in de Veiligheidsregio
Haaglanden. GGD Haaglanden wordt gezien en erkend als een organisatie die
waarde toevoegt voor de inwoners, gemeenten en partners binnen de regio
Haaglanden. Het onderhouden van kennis en expertise op het gebied van de
publieke gezondheid - met oog voor lokale en landelijke speerpunten - en deze
te gebruiken om gemeenten en partners te adviseren bij de ontwikkeling,
monitoring en evaluatie van nieuw en bestaand beleid spelen daarbij een rol. De
GGD heeft expertise en kennis op het terrein van publieke gezondheid op peil
door activiteiten te ontplooien die de deskundigheid bevorderen en
(wetenschappelijk) onderzoek stimuleren. Door investering in de samenwerking
met ketenpartners door deze samen te brengen, afspraken te maken over
onderlinge rollen, inzet en kwaliteit draagt GGD Haaglanden zorg voor een
hoogwaardige en efficiënte uitvoeringskwaliteit. GGD Haaglanden laat door zijn
bijdrage aan de transitie van de publieke gezondheid in de informatie- en
communicatiesamenleving zien hierin in Nederland een toonaangevende GGD te
zijn. De kwaliteit van de dienstverlening van GGD Haaglanden is hoog en
doelmatig. GGD Haaglanden heeft gemotiveerde, deskundige medewerkers en
biedt hen een uitdagende werkomgeving waarin ondernemerschap, continu leren
en ontwikkelen, integriteit, respect en dienstbaarheid centraal staan.

De doelstellingen voor 2016
GGD Haaglanden heeft te maken met een continu veranderende samenleving en
wil daarin innovatief zijn. Om zijn missie en visie te realiseren, zorgt de GGD
voor een uitstekende uitvoering van haar taken en zijn de volgende doelen in het
jaarwerkplan 2016 geformuleerd. Deze doelstellingen vormen het kader voor de
taakuitvoering zoals beschreven in de volgende hoofdstukken.
De GGD Haaglanden:
1. adviseert vanuit een brede kennisbasis de gemeenten over hun beleid op
het gebied van zorg, preventie, gezondheidsbevordering en -bescherming,
en publieke gezondheid;
2. is een belangrijke adviseur van de Colleges van de gemeenten in de regio;
3. signaleert en monitort de gezondheidsrisico’s in de sociale en fysieke
omgeving en adviseert over de gezondheidseffecten van bestuurlijke
beslissingen op andere beleidsterreinen;
4. adviseert en ondersteunt bij de integrale uitvoering van de JGZ;
5. ondersteunt de gemeenten bij de aanpak van sociaaleconomische
gezondheidsverschillen;
6. voert gezondheid beschermende taken uit op het terrein van infectieziekte
bestrijding, medische milieukunde en technische hygiënezorg;
7. heeft een beschermende (vangnet)taak ten aanzien van kwetsbare
doelgroepen, zoals dak- en thuislozen, chronisch zieken en ouderen;
8. geeft gezondheidskundig advies over infectieziektebestrijding, gevaarlijke
stoffen, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen,
en voert daarvoor ook een deel van de taken uit;
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9. voert in acute situaties de professionele regie op de uitvoering van de
taken;
10.adviseert en ondersteunt gemeenten bij kleinschalige incidenten en
zedenzaken;
11.voert controlerend, signalerend, adviserend en beïnvloedend het toezicht
uit op tatoeage- en piercingmateriaal, kinderopvanginstellingen en
kwaliteit Wmo;
12.adviseert de gemeenten over preventie en gezondheid in het sociaal
domein;
13.biedt een platform voor kennisuitwisseling over publieke gezondheid en
maatschappelijke (gezondheids)zorg;
14.is een intermediair tussen afnemers en aanbieders van zorg, en brengt en
haalt kennis waar dit vanuit openbaar belang noodzakelijk is;
15.heeft een adviserende en coördinerende rol in de meer maatschappelijke
georiënteerde taken die gericht zijn op het gedrag en de leefomgeving van
mensen, zoals gezondheidsbevordering.
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1

Programma Bestuur en Coördinatie

Wat willen we bereiken?
Met een flexibele en wendbare organisatie inspelen op bestuurlijke en
maatschappelijke vragen uit de samenleving; dit op een resultaatgerichte en
kostenbewuste wijze. Als samenwerkingspartner bevorderen wij de gezondheid,
preventie en eigen kracht in het sociaal domein in stad en regio waarbij grote
waarde wordt gehecht aan een excellente zorg- en dienstverlener en aan een
hoge kwaliteit van uitvoering van wettelijke en bovenwettelijke taken.
Wat gaan we daarvoor doen en welke activiteiten ondernemen we?
1.1 Advisering en (Beleids)ondersteuning
Doel

Op strategisch niveau adviseren over en ondersteunen
van de colleges van de gemeenten in de regio
Haaglanden en van het bestuur van de GR GGD
Haaglanden bij het ontwikkelen van doelmatig en
doeltreffend (lokaal/regionaal) volksgezondheidsbeleid.

Doelgroep

Bestuur GR GGD Haaglanden, Colleges van B&W van
deelnemende gemeenten, Portefeuillehouders
Volksgezondheid regiogemeenten.

Activiteiten

o

o

o
Beoogd resultaat

Het uitbrengen van adviezen aan de gemeentelijke
bestuurders, verantwoordelijke wethouders en het
college op strategisch niveau over (regionaal)
volksgezondheidsbeleid.
Het uitbrengen van adviezen aan het bestuur van
de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden
over (regionaal) volksgezondheidbeleid, al dan niet
geformuleerd in gerichte kernboodschappen
Accounthouderschap en relatiebeheer

De gemeenten, afzonderlijk of in gezamenlijkheid,
handvatten bieden voor het ontwikkelen van beleid op
het terrein van het sociale domein in het algemeen en
het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid in het
bijzonder.

1.2 Kwaliteitsbeleid
Doel

Activiteiten

Het als zorginstelling leveren van kwalitatief hoogwaardige
en verantwoorde zorg voor de gemeenten en burgers in
de regio Haaglanden.
o
o
o
o

Uitvoering GGD-taken op basis van de normen
vastgelegd in het HKZ Publieke Gezondheid
Zorg dragen voor de klachtenafhandeling op basis
van de Klachtenregeling GGD Haaglanden 2015
Uitvoeren van de Opleidings- en ontwikkelingsvisie
februari 2014
Opleidingen Arts Maatschappij & Gezondheid (M&G)
verzorgen.
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Beoogd resultaat

o
o

Hercertificering op basis van externe audits door
Lloyds Register LRQA in 2016
In 2016 2 artsen opgeleid: Opleiding M&G: 1 arts
JGZ en 1arts IZB (2de fase)

1.3 Academische Werkplaats PG NZH3
Doel
Het verspreiden van kennis over publieke gezondheid
gericht op de verbetering van de kwaliteit en
effectiviteit van de beleidsondersteuning voor de
gemeenten, op het professionaliseren van de GGD
Haaglanden en op het verhogen van de
maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemende
kennisinstituten.
Activiteiten
o het bundelen van krachten uit praktijk, beleid en
onderzoek
o het versterken van evidence-base werken
o het onderbouwen van beleidskeuzen
o de onderzoeksagenda voeden met relevante
vragen
o bijdragen aan de opleiding geneeskunde LUMC
Beoogd resultaat
Verbeteren van de advisering over en de onderbouwing
van het lokale beleid op het terrein de publieke
gezondheid.
3

De Academische werkplaats Publieke gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) is een
samenwerkingsverband van instellingen en organisaties voor onderzoek, beleid en praktijk op het terrein van
publieke gezondheid. In de AWPG werken 34 gemeenten, de GGD Haaglanden, de GGD Hollands Midden, TNO,
de universiteit Leiden (faculteit Sociale Wetenschappen) en het Leids universitair medisch centrum (LUMC)
samen. De GGD Haaglanden participeert ook in andere Academische Werkplaatsen, namelijk Jeugd, OGGZ en
Milieu en Gezondheid. De samenwerking tussen beleid, (wetenschappelijk)onderzoek en praktijk (BOP) is
gericht op de aanpak van concrete problemen in de publieke gezondheid.
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2

Programma Crisisbeheersing en Crisismanagement

Wat willen we bereiken?
Met het GGD Rampenopvangplan (GROP) geeft de GGD Haaglanden invulling aan
de wettelijke taak om de interne crisisorganisatie met bijbehorende taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden te regelen. In het GROP wordt waar
nodig de relatie beschreven met andere partijen in de hulpverlenersketen.
Wat gaan we daarvoor doen en welke activiteiten ondernemen we?
2.1 Inzet bij rampen, ongevallen, crisis en incidenten
Doel
Het realiseren van een organisatie met getraind en
geoefend personeel voor inzet bij incidenten, crisissituaties
en/of rampen in de regio Haaglanden.
Activiteiten
De gecoördineerde inzet van de GGD in geval van een
ramp of calamiteit in zowel een opgeschaalde als niet
opgeschaalde situatie, inclusief de crisiscommunicatie, in
afstemming met de Veiligheidsregio (GHOR), met de
relevante ketenpartners en met de crisisorganisatie van de
regiogemeenten via:
o Infectieziektebestrijding (IZB) en medische hygiëne;
o Medische Milieukunde (MMK);
o Psychosociale hulpverlening bij ongevallen, rampen
en incidenten (PSH);
o Gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR);
o De gecoördineerde inzet van GGD-medewerkers bij
incidenten (met kans op maatschappelijke onrust)
en crisissituaties in het geval dat de verlangde inzet
het niveau van de reguliere werkzaamheden,
kwantitatief of kwalitatief overschrijdt;
o De coördinatie van de opleidingen, trainingen en
oefeningen (OTO) voor de genoemde inzet, op basis
van OTO-jaarprogramma.
o Het actueel houden van de interne crisisorganisatie,
en de onderlinge afstemming, op basis van GROP.
Beoogd resultaat
Voorbereid zijn op een gecoördineerde inzet in geval van
incidenten, crisissituaties en/of rampen in (en van de
gemeenten in) de regio Haaglanden.

10

3

Programma Epidemiologie en Beleidsadvisering

Wat willen we bereiken?
Een adequate weergave van de gezondheidssituatie in combinatie met inzicht in
het succes van gezondheidsinterventies en eerder gevoerd gezondheidsbeleid
biedt een gemeente de kans weloverwogen beleidskeuzes voor de toekomst te
maken.
Wat gaan we daarvoor doen en welke activiteiten ondernemen we?
3.1 Inzicht in gezondheidssituatie op basis van epidemiologische analyse
Doel
Het verkrijgen en behouden van inzicht en trends in de
gezondheidssituatie van de bevolking in de regio.
Doelgroep
Gemeenten; Maatschappelijke organisaties;
Gezondheidszorginstellingen; Scholen; GGD intern
Activiteiten
De volgende enquêtes worden uitgevoerd:
o Senioren (vierjaarlijks)
o Volwassenen (vierjaarlijks)
o Kinderen (vierjaarlijks)
o Jongeren (vierjaarlijks)
Deze enquêtes zijn de basis voor de regionale
gezondheidsmonitor. In voorbereiding op de monitor
wordt onderzoeksmethode en meetinstrument
vastgesteld, worden data verzameld en geanalyseerd,
worden rapportages opgesteld en resultaten
gepresenteerd.
Beoogd resultaat
Het in kaart brengen van de gezondheidssituatie van de
bevolking in de regio, met aandacht voor aard en
omvang van bedreigingen van de volksgezondheid en
sociaaleconomische en groep gebonden
gezondheidsverschillen. Daarnaast inzicht geven in de
mogelijkheden om die bedreigingen en gezondheidsverschillen te voorkomen dan wel terug te dringen.
3.2 Advisering op basis van epidemiologische analyse
Doel
Het leveren van een bijdrage aan
volksgezondheidsbeleid voor zover voortvloeiend uit
epidemiologisch verworven inzichten.
Doelgroep
Gemeenten; Maatschappelijke organisaties;
Gezondheidszorginstellingen; Scholen; GGD intern.
Activiteiten
o het opstellen van adviezen voor zover
voortvloeiend uit epidemiologisch onderzoek
t.b.v. van beleid;
o het beantwoorden van adviesaanvragen op het
terrein van gezondheid;
o Gemeenten, GGD-medewerkers en externen
zowel op aanvraag als proactief adviseren en
informeren over epidemiologisch onderzoek.
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Beoogd resultaat

Door advisering een bijdrage leveren aan het
formuleren van het gemeentelijke beleid op het terrein
van de volksgezondheid.

3.3 Specifiek epidemiologisch onderzoek
Doel
Het adviseren bij, het ondersteunen bij of het uitvoeren
van specifieke onderzoeksvragen.
Doelgroep
Gemeenten; Maatschappelijke organisaties;
Gezondheidszorginstellingen; Scholen; GGD intern
Activiteiten
o Advies en ondersteuning bij het uitwerken van
specifieke onderzoeksvragen;
o Opstellen onderzoeksplan;
o Dataverzameling en analyse van
onderzoeksgegevens;
o Rapportage en presentatie van de
onderzoeksresultaten.
Beoogd resultaat
Het leveren van diensten bij specifieke
onderzoeksvragen.
3.4 Gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR)
Doel
Het coördineren van gezondheidsonderzoek na een
ramp
Doelgroep
Direct en indirect betrokkenen bij ramp
Activiteiten
o Afspraken maken met onderzoeksinstanties die
(delen) van gezondheidsonderzoek kunnen
uitvoeren;
o Personeel opleiden, trainen en oefenen voor het
coördineren van gezondheidsonderzoek bij
rampen als onderdeel van het GROP.
Beoogd resultaat
Adequaat kunnen reageren op door bestuur gewenst
gezondheidsonderzoek bij rampen.
3.5 Beleidsondersteuning en -advisering lokaal gezondheidsbeleid
Doel

Het adviseren en ondersteunen van gemeenten bij het
ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van lokaal
gezondheidsbeleid. Van specifiek beleid (b.v. OGGZ,
infectieziektebestrijding, ouderen, medische milieukunde,
huiselijk geweld, jeugd of crisisbestrijding) tot adviseren
over lokaal gezondheidsbeleid in relatie tot andere
beleidsterreinen (b.v. Wmo, jeugd, ruimtelijke ordening)

Doelgroep

Gemeenten in de regio Haaglanden

Activiteiten

o
o
o

het adviseren bij het formuleren, uitvoeren en
onderhouden van lokaal gezondheidsbeleid
het begeleiden van uitvoeringsprogramma’s lokaal
gezondheidsbeleid en het verbinden van partijen
het op lokaal niveau adviseren met betrekking tot
maatschappelijke ontwikkelingen, doelstellingen,
strategie, proces en de effecten van beleid op de
volksgezondheid, al dan niet via gerichte
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o
o

o

Beoogd resultaat

kernboodschappen
signaleringsfunctie richting gemeenten, GGD en
landelijke kennisinstituten
gemeenten ondersteunen bij het maken van
beleidskeuzes, gebaseerd op de meest actuele
kennis van zaken. Zowel gevraagd als ongevraagd
beleidsadvisering over actuele vraagstukken en
toekomstgerichte ontwikkelingen op het gebied
van het gemeentelijke gezondheidsbeleid en het
sociaal domein

Adequate advisering t.b.v. het gemeentelijk (gezondheids
– en sociaal) beleid
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4

Programma Gezondheidsbevordering

Wat willen we bereiken?
Doel van het programma gezondheidsbevordering (GB) is om de fysieke,
psychische en sociale gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden te
bevorderen en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. Een goede
gezondheid is van belang om mee te kunnen doen in de samenleving, om te
participeren. Andersom bevordert participatie de gezondheid. De GGD
Haaglanden wil deze wisselwerking versterken door zich te richten op het gedrag
van mensen (leefstijl) en de verbetering van hun leefomgeving. Dit doet de GGD
in samenwerking en afstemming met lokale, regionale en landelijke partners.
Door het vervullen van een 'makelaarsfunctie' binnen dit netwerk streeft GGD
Haaglanden naar een optimaal, passend en samenhangend preventieaanbod dat
gezondheidsvaardigheden versterkt en gezond gedrag makkelijker maakt.
Wat gaan we daarvoor doen en welke activiteiten ondernemen we?
4.1 Gezondheidsbevordering
Doel
Het proactief adviseren over en stimuleren van gezond
gedrag en een gezonde leefstijl en het streven naar
(gelijke kansen op) gezondheidswinst voor zoveel
mogelijk mensen.
Doelgroep
De bevolking in het algemeen en risicogroepen in het
bijzonder waaronder allochtonen, ouderen, mensen met
een lage sociaal economische status (SES) met name
via gemeenten (beleid t.a.v. preventieve gezondheid),
scholen en andere instellingen waar met einddoelgroep
wordt gewerkt, maatschappelijke organisaties (lokaal,
regionaal en landelijk) en gezondheidszorginstellingen.
Activiteiten
De activiteiten komen voort uit signalen, onderzoek en
gemeentelijk en landelijk geformuleerd beleid. De
uitvoering is in 2016 geordend langs de volgende
thema’s:
o het verbeteren van de gezondheid op school;
o het stimuleren van gedrag gericht op gezond en
vitaal ouder worden;
o aandacht voor voeding en beweging gericht op
een gezond gewicht;
o het tegengaan van geweld in
afhankelijkheidsrelaties;
o helpen bij opvoeding;
o een verantwoord genotmiddelengebruik;
o een gezonde seksuele ontwikkeling ;
o meer aandacht voor mondgezondheid speciaal
bij ouderen.
In bijlage 3 zijn concrete voorbeelden opgenomen van
de voornoemde thema’s.
Beoogd resultaat
Het leveren van een bijdrage aan het gemeentelijke
volksgezondheidsbeleid gericht op gezond gedrag en
een gezonde leefstijl.
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4.2 Publieksinformatie
Doel
Het bevorderen van kennis over gezondheid,
gezondheidszorg voor het algemene publiek en
professionals. Op professionele en efficiënte wijze de
bereikbaarheid van GGD Haaglanden kunnen
waarborgen en bewoners en professionals zoveel
mogelijk direct kunnen helpen.
Doelgroep
De bevolking in het algemeen en risicogroepen in het
bijzonder waaronder allochtonen, ouderen, mensen met
een lage sociaal economische status (SES); Scholen
(leerkrachten, leerlingen en hun ouders/verzorgers) en
Kinderopvang organisaties; Maatschappelijke
organisaties; Gezondheidszorginstellingen; Gemeenten;
Professionals werkzaam in de openbare
gezondheidszorg; GGD intern
Activiteiten
o Informatiecentrum GGD Haaglanden. Een
centraal klantcontactcentrum GGD Haaglanden:
Frontoffice voor 1e lijns klantcontact (burgers en
professionals) via ‘088-3550100’ en
info@ggdhaaglanden.nl.
o Signalerende rol t.a.v. de (samenhang in)
informatievoorzieningen en -middelen van GGD
Haaglanden (click-call-face kanalen) en tevens
een ondersteunende rol t.a.v. kennisdeling
binnen de organisatie.
o Beheer en uitleen van les- en
voorlichtingsmateriaal, uitleen materialen ten
behoeve van preventieactiviteiten door derden
o Consultatie en advies. Medewerkers zowel op
aanvraag als proactief adviseren, informeren en
betrekken van publiek. (planmatige aanpak, inzet
nieuwe media, kennis delen, etc.)
o Selecteren, saneren, attenderen en toegankelijk
maken van (vak)informatie
o Advisering en ondersteuning medewerkers bij
informeren en betrekken van publiek
Beoogd resultaat
Het beschikbaar stellen van informatie via verschillende
kanalen: digitaal/online (click), telefoon (call) en fysiek
(face)
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5

Programma Openbare (Geestelijke) Gezondheidszorg

Wat willen we bereiken?
Openbare (geestelijke) gezondheidszorg O(G)GZ is werkzaam voor de kwetsbare
mens in stad en regio. Zelfredzaamheid en inzet van eigen kracht en het eigen
netwerk vormen in toenemende mate de kern van de zorg in onze samenleving.
De ontwikkeling van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ legt een grote
verantwoordelijkheid bij de burger zelf. Burgers moeten zelf en met hun sociale
omgeving tot oplossingen komen. Voor een beperkte groep mensen in onze
samenleving geldt dat zij niet of moeilijk in staat zijn steunsystemen aan te
spreken. O(G)GZ omvat preventieve zorg voor de gehele bevolking, preventieve
zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare personen die zelf geen hulp
zoeken zoals dak- en thuislozen en mensen die zorgschuw zijn geworden (de
zogenaamde zorgwekkende 'zorgmijders').
Wat gaan we daarvoor doen en welke activiteiten ondernemen we?
5.1 Vangnet O(G)GZ4
Doel
Activiteiten

Beoogd resultaat

Kwetsbare burgers die (potentieel) behoren tot de
OGGZ-doelgroep5 toe leiden naar zorg.
o Contact leggen met cliënt.
o Toe leiden naar zorg.
o Inventarisatie probleem leefgebieden.
o Doelen opstellen.
o Cliënt zo nodig bespreken in signaleringsoverleg.
Vormen van een vangnet voor de meest kwetsbare
burgers in stad en regio die elders geen zorg
vragen/krijgen. Voorkomen overlast en voorkomen
huisuitzetting.

5.2 Signaleringsoverleg
Doel
Samenwerking van betrokken partijen rondom
zelfstandig wonende kwetsbare burgers uit de
(potentiele) OGGZ-doelgroep gericht op (vroeg)
signalering, vastgelopen casussen bespreken en
vlottrekken en toe leiden naar zorg en hulpverlening.
Doelgroep
De hoog-risicogroep met onvoldoende zelfredzaamheid
en/of multi problemen,
Activiteiten
o Multidisciplinair overleg van GGD met diverse
partners in de keten, per gemeente of
4

Met de herinrichting van het Sociale Domein zijn de gemeentelijke structuren sterk in beweging. Voor de
vangnetfunctie van OGGZ betekent dit dat met de afzonderlijke gemeenten afspraken worden gemaakt over de
wijze waarop wordt omgegaan met vangnetmeldingen. Dit varieert van een volledige uitvoering van de taak
door de GGD tot het uitvoeren van de vangnettaak door het lokale gebiedsteam.
5
sociaal kwetsbare personen die nog zelfstandig of semi-zelfstandig wonen, maar een hoog risico op
(hernieuwde) dakloosheid lopen en/of overlast binnen hun leefomgeving veroorzaken door: de aanwezigheid
van een psychiatrische stoornis (waaronder verslavingsproblematiek), een (licht) verstandelijke beperking of
ernstige psychosociale problemen, en problemen op meerdere leefgebieden waardoor ze niet zelfredzaam zijn
om te voorzien in de eigen bestaansvoorwaarden (huisvesting, inkomen, zelfverzorging en sociale contacten),
en geen mogelijkheden hebben (vooral geen sociaal netwerk) om de problemen op te lossen, en niet tot een
(adequate) hulpvraag in staat zijn.
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Beoogd resultaat

gemeentelijk gebied.
o Dossierhouder bepalen
o Toe leiden naar zorg.
o Basale monitoring
Vormen van een vangnet voor de meest kwetsbare
burgers in stad en regio die elders geen zorg
vragen/krijgen. Voorkomen overlast en voorkomen
huisuitzetting.

5.3 Meldpunt Bezorgd6
Doel
Aan organisaties, instellingen en burgers de
mogelijkheid bieden (fysiek, telefonisch en digitaal)
voor het doen van meldingen melden over burgers met
(mogelijke) OGGZ-problematiek.
Doelgroep
Dak- en thuislozen en de hoog-risico OGGZ-groep.
Activiteiten
o telefonische bereikbaarheidsdienst op
werkdagen;
o verzamelen van aanvullende informatie, b.v.
nagaan of de persoon/personen op wie de
melding betrekking heeft reeds in zorg is/zijn bij
een organisatie op het gebied van de OGGZ;
o aanwijzen van de meest geschikte organisatie
voor de persoon/personen op wie de melding
betrekking heeft, dan wel het overdragen naar
het Vangnet van het CCP (zie 5.1);
o terugkoppelen naar de melder;
o in geval van complexe (meervoudige)
problematiek waar de hulpverlening stagneert de
melding bespreken in het signaleringsoverleg (zie
5.2);
Beoogd resultaat
Het beoordelen van de meldingen en deze doorsturen
naar de daartoe geëigende partijen voor nader
onderzoek of het bieden van hulp bij het oplossen van
de gemelde problematiek.

5.4 Sociaal medische advisering
Doel
1) Het objectief adviseren van gemeentelijke
diensten m.b.t. de medische mogelijkheden en
beperkingen van burger voor toewijzing van
beschikbare voorzieningen en/of zorg, of bepaling
arbeidsgeschiktheid.
2) Het adviseren van gemeentelijke diensten t.a.v.
beleid rond inzet van middelen en voorzieningen.
Doelgroep
Burgers met gezondheidsproblemen en/of met een
gemeentelijke uitkering of inburgeringtraject.
6

Voor het DWO-gebied wordt deze taak uitgevoerd door Kwadraad. Voor de overige gemeenten wordt het
Meldpunt uitgevoerd door het Centraal Coördinatie Punt (CCP) van O(G)GZ. Met de herinrichting van het
Sociale Domein zijn de gemeentelijke structuren sterk in beweging. Rond Meldingen geldt dat in de diverse
Gemeenten wordt nagedacht over de wijze waarop burgers met problemen, bezorgde medeburgers, en
instanties zich kunnen melden. Hierbij wordt de relatie met de structuur van gebiedsteams of sociale
wijkzorgteams leidend.
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Activiteiten

Beoogd resultaat

(gemeentelijke) diensten en opdrachtgevers.
De GGD levert individu gebonden medische adviezen en
indicaties t.b.v. een breed palet aan voorzieningen. Het
betreft de medische beoordeling:
o Arbeidsgeschiktheid
o Individuele Wmo-voorzieningen
o Bijzondere bijstand
o Kinderopvang
o Leerlingenvervoer
o Individuele gehandicaptenparkeerkaart
o Individuele voorrang huisvesting (incl. sociale
rapportages)
o Medische beoordeling Inburgering
Gedegen adviezen voor de opdracht gevende
gemeentelijke diensten.

5.5 Forensische geneeskunde
Doel
Het op professionele wijze uitvoeren van de lijkschouw
en afhandelen van euthanasie.
Doelgroep
Opdrachtgevers voor lijkschouw: Burgerlijke stand
gemeenten, Politie en Openbaar Ministerie, Artsen,
Begrafenisondernemers. In een situatie waarbij een
behandelend arts geen verklaring van natuurlijk
overlijden kan afgeven.
Activiteiten
o Lijkschouw incl. afhandeling euthanasie
o Afgifte uitstellen begraven/cremeren en laisser
passer
o Toestemming begraven/cremeren binnen 36 uur
o Advisering politie, justitie en behandelend artsen
o Afhandelen meldingen overleden minderjarigen
Beoogd resultaat
Uitvoeren lijkschouwen op basis van afspraken met de
opdrachtgevers en conform de wettelijke eisen
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5.6 Psychosociale hulpverlening7
Doel
Het voorkomen of verminderen van de met een
calamiteit, ongeval of ramp samenhangende
maatschappelijke onrust, psychosociale klachten en/of
gezondheidsproblemen.
Doelgroep
Directe en indirecte getroffenen. Dit betreft slachtoffers
van calamiteiten, rampen, crisis en gemeenten,
maatschappelijke organisaties,
gezondheidszorginstellingen, scholen, politie en OM.
Activiteiten
o Het coördineren van de hulpverlening
o Het organiseren van opvang, voorlichting en
hulp.
Beoogd resultaat
Een sluitend en eenduidig georganiseerd proces PSH.
7

Psychosociale hulpverlening (PSH) bij incidenten en ongevallen op beperkte schaal, bij calamiteiten,
ongevallen of rampen wordt ingezet bij gebeurtenissen waarvan de invloed verder gaat dan de directe
slachtoffers en de omgeving in brede zin geraakt is. Het gaat hier om situaties waarbij de normale inzet van
politie en hulpverleners niet meer voldoende is en waarbij behoefte is aan regie en coördinatie.
Wanneer een ramp of crises een effect heeft op het gebied er om heen en verdere opschaling nodig is, dan past
het proces PSH in de structuur van de crisisorganisatie van de veiligheidsregio. De coördinatie van de
psychosociale hulp vindt plaats vanuit de GGD.
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6

Programma Infectieziektebestrijding

Wat willen we bereiken?
Door inzet van expertise en menskracht draagt de GGD Haaglanden bij aan het
vroegtijdig opsporen, de behandeling van en de bescherming tegen
infectieziekten, het voorkómen van verdere verspreiding van deze ziekten en
kennis om in de toekomst de kans op een infectieziekte te verminderen.
In het publieke domein van de gezondheidszorg is daarbij niet alleen oog voor de
patiënt, maar ook voor de gezondheid van degenen in zijn directe omgeving. Ook
wil de GGD ervoor zorgen dat bestuurders goed voorbereid zijn op het
voorkómen van infectieziekten en hen bij staan in situaties waarin daarvoor
expertise gewenst is. Het informeren van de bestuurder en de burger over
actuele ontwikkelen op het gebied van infectieziekten draagt bij aan de eigen
regie van de bestuurder, burger en ketenpartner. Het programma bevat de
algemene taak van de infectieziektebestrijding, het voorkomen van seksueel
overdraagbare aandoeningen (SOA), de tuberculosebestrijding (TBC) en de
onlosmakelijk met de basisfunctie van infectieziektebestrijding verbonden zorg
voor reizigers.
Wat gaan we daarvoor doen en welke activiteiten ondernemen we?
6.1 Algemene Infectieziektebestrijding
Doel
o Het voorkomen van introductie en (verdere)
verspreiding van infectieziekten en waar nodig
bestrijden van infectieziekten.
o Het via surveillance monitoren van de
ontwikkeling van infectieziekten, beleid op dit
terrein ontwikkelen en waar nodig de bestrijding
van infectieziekten coördineren.
Doelgroep
De bevolking van het werkgebied van de GGD
Haaglanden. Daarbinnen kunnen enkele specifieke
doelgroepen onderscheiden worden: doelgroepen die
een hoger risico hebben op infectieziekten of waar
infectieziekten relatief vaker voorkomen, professionals
in de gezondheidszorg, instellingen volgens artikel 26
van de WPG, en gemeenten.
Activiteiten
o Surveillance: Het monitoren van de verspreiding
van infectieziekten ter ondersteuning van de
beleidsuitvoering, de bestrijding en het
informeren hierover aan relevante veldpartijen.
o Het verwerken van infectieziekten in het kader
van de Wet Publieke Gezondheid: Het optreden
na melding van infectieziekten
o Preventie: Geven van voorlichting aan burgers en
professionals en het communiceren van maatregelen ter beperking van de verspreiding van
infectieziekten. Het organiseren van (grootschalige) vaccinatiecampagnes behoort hier ook toe.
o Bron- en Contactopsporing: Naar aanleiding van
een signaal van een infectieziekte een eventuele
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Beoogd resultaat

bron opsporen en zo mogelijk het
infectieziekterisico opheffen en het opsporen van
eventuele contacten die risico op infectie hebben
gelopen, hen waarschuwen en waar mogelijk
beschermende maatregelen nemen.
o Beleidsadvisering: Het gevraagd en ongevraagd
adviseren van gemeentebesturen en andere
relevante partners (bijvoorbeeld verzorgings- en
verpleeghuizen, kinderdagverblijven, scholen,
etc.) over gewenste maatregelen en de
consequenties daarvan.
o Netwerk en regiefunctie: Het onderhouden van
contacten met relevante ketenpartners en waar
nodig coördineren van activiteiten, afstemming
op lokaal, regionaal, en landelijk niveau.
o Vangnetfunctie: Burgers en professionals kunnen
terugvallen op de GGD in het geval van vragen
en problemen op het gebied van infectieziekten.
o Outbreakmanagement: Het bestrijden van
verheffingen van infectieziekten ter voorkoming
van verspreiding en vermindering van eventuele
onrust.
o Onderzoek: Het kan gaan om onderzoek dat
gekoppeld is aan de directe preventie en
bestrijding (bijvoorbeeld rondom een uitbraak om
een mogelijke bron te identificeren of te
achterhalen welke factoren een rol hebben
gespeeld bij verspreiding van een ziekte), maar
het kan ook gaan om deelname aan provinciale
of landelijke onderzoeken.
De inwoners van de regio Haaglanden zoveel mogelijk
behoeden voor de introductie en verspreiding van
infectieziekten en infectieziekten bestrijden.

6.2 Seksuele Gezondheidszorg
Doel
1) Vroegtijdige opsporing en behandeling van soa’s
bij personen uit bepaalde doelgroepen, het
verlenen van kwalitatief hoogwaardige soa-zorg
en het signaleren van trends in het voorkomen
van soa’s.
2) Het middels preventie activiteiten soa’s en hiv
bestrijden en zorg dragen voor gezonde
seksualiteit voor specifieke doelgroepen.
Doelgroep
De volgende (landelijke vastgestelde) doelgroepen
komen in aanmerking voor een afspraak:
o Jongeren tot 25 jaar
o Sekswerkers
o Mannen die seksueel contact hebben met
mannen
o Mensen die klachten hebben die op een soa
wijzen
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Mensen die zijn gewaarschuwd voor een soa
Mensen die afkomstig zijn uit een land waar veel
soa’s voorkomen
o Slachtoffers van seksueel geweld
o Mensen met een partner die verhoogd
risicogedrag vertoont
o Mensen met lage sociaal economische status
o Consulten over soa, anticonceptie, (onbedoelde)
zwangerschap, seksueel (dis-)functioneren,
seksuele geaardheid, seksueel geweld etc.
o Outreachend werken. Zo bezoeken de
medewerkers van het soa-centrum raamstraten
en seksclubs en geven voorlichting, advies en
bieden ze ter plekke soa-testen aan.
o Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige soazorg door een expertisecentrum te vormen met
referentie- en verwijsfunctie voor soa-zorg
o het bevorderen van de samenhang tussen eersteen tweedelijnszorg en de publieke
gezondheidszorg
o Het signaleren van trends in het voorkomen van
soa’s en hierop adequaat te reageren.
o Individuele voorlichting geven (preventieve
boodschap als onderdeel consult)
o Groepsvoorlichting verzorgen
o Voorlichtingsactiviteiten bij evenementen in de
regio
Bevorderen van de seksuele gezondheid van de
genoemde doelgroepen door 11.000 consulten8 incl. in
de spreekkamer verstrekte preventieve boodschappen,
door groepsvoorlichtingen, beantwoording van
individuele vragen van burgers en professionals en door
voorlichting op evenementen.
o
o

Activiteiten

Beoogd resultaat

6.3 Vaccinatieprogramma Hepatitis B
Doel
Het voorkomen van infectie met en verspreiding van
hepatitis B als soa bij risicogroepen door middel van
vaccinatie.
Doelgroep
Mannen die seks hebben met mannen, Prostituees,
Sekswerkers
Activiteiten
Het aanbieden van mogelijkheden voor gratis9 hepatitis
B vaccinatie op de locaties van het Regionaal soacentrum en op outreach-locaties (seksclubs,
raamstraten). Een volledige reeks bestaat uit drie
vaccins.
Beoogd resultaat
1000 vaccinaties (1e, 2e en 3e) per jaar bij groepen die
een verhoogd risico hebben op een hepatitis B-infectie.
8

Het aantal van 11.000 cliënten per jaar heeft te maken met het plafond dat is gesteld binnen de
subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.
9
Het ministerie van VWS heeft in 2002 opdracht gegeven tot de uitvoering van een gratis vaccinatiecampagne
voor groepen die een verhoogd risico hebben op een hepatitis B-infectie.
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6.4 Tuberculosebestrijding
Doel
Het voorkomen van introductie en (verdere)
verspreiding van tuberculose door vroegtijdige
opsporing en behandeling van tuberculose en
tuberculose-infecties, surveillance van de verspreiding
van tuberculose en beleid op dit terrein ontwikkelen en
waar nodig de bestrijding van tuberculose coördineren.
Doelgroep
Alle inwoners, ongeacht verblijfsstatus en
ziektekostenverzekering, in het werkgebied10.
Activiteiten
De landelijke deeltaken van de Infectieziekte bestrijding
(zie taak 6.2), aangevuld met ondersteunende
activiteiten en het voor TBC- bestrijding specifieke
onderwerp “screenings risicogroepen”: zie doelgroep.
Beoogd resultaat
Adequate behandeling en begeleiding van de TBC
patiënten en TBC besmettingen in Haaglanden.
Adequate TBC bestrijding in de regio zodat de aantallen
TBC patiënten en TBC besmettingen verder omlaag
gaan richting eliminatie van TBC in het werkgebied (en
er buiten).
6.5 Tuberculosebestrijding aanvulling op basispakket
Doel
Binnen de doelstelling van de bestrijding van
tuberculose (zie 6.4) het uitvoeren van extra screenings
en adviezen die op aanvraag uitgevoerd kunnen
worden.
Doelgroep
De beroepsbevolking in het werkgebied van de GGD
Haaglanden in het algemeen en werkgevers die hun
personeel wensen te beschermen tegen beroepsrisico's.
Reizigers die naar gebieden gaan waar TBC veel
voorkomt.
Activiteiten
o TBC Reizigersadvies bij reizen naar risicolanden
o ARBO-screenings
o Analyse en extra verslaglegging op verzoek
o Extra TBC spreekuren in de regio aanvullend op
regionaal van gevraagde dienstverlening
o Groepsscreenings op locatie
o Screenings op verzoek (voor zover toegestaan)
o Voorlichting niet gerelateerd aan casuïstiek of
opleiding
Beoogd resultaat
Het tegengaan van introductie en verspreiding van
tuberculose in de regio Haaglanden.

10

Er zijn specifieke doelgroepen beschreven door de landelijke Commissie Praktische Tuberculosebestrijding
(CPT) met een hoger risico op tuberculose of tuberculose-infectie; dit zijn: Contacten van TBC patiënten,
Personen afkomstig uit risicolanden, asielzoekers, immuun gecompromitteerden, waaronder HIVgeïnfecteerden, dak- en thuislozen, drugsverslaafden, zeevarenden, gedetineerden en sommige reizigers.
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6.6 Reizigersadvisering en -vaccinatiecentrum
Doel
Het beschermen van individuele reizigers tegen
infectieziekten en andere gezondheidsrisico's en het
voorkomen van de introductie van importziekten.
Doelgroep
De bevolking in het werkgebied van de GGD
Haaglanden in het algemeen, en reizigers in het
bijzonder. Verder biedt Reizigerszorg haar diensten ook
aan werkgevers die hun personeel wensen te
beschermen tegen beroepsrisico's.
Activiteiten
o het geven van voorlichting aan algemeen publiek
om hen te stimuleren zich te laten informeren en
vaccineren vóór zij op reis gaan
o het vaccineren en immuniseren van reizigers
o het geven van voorlichting aan reizigers over
gezondheidsrisico's op reisvoorlichting geven
over en het aanbieden van vaccinaties tegen
infectieziekten om een beroepsrisico te
voorkomen
o het onderhouden van een netwerk met relevante
partijen
o het verstrekken van reizigersproducten.
Beoogd resultaat
Advies, informatie en voorlichting geven aan reizigers,
intermediairs en instanties inzake gezondheidsrisico's
op reis en het geven van bescherming in de zin van
medicatie en het verstrekken van vaccinaties.
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7

Programma Medische Milieukunde en Technische Hygiënezorg

Wat willen we bereiken?
‘Een gezonde leefomgeving is een voorwaarde voor een vitale samenleving’, zo
luidt de missie van Medische Milieukunde (MMK) en Technische Hygiënezorg
(THZ). Wij doen dat door het leveren van medisch milieukundige zorg en
technische hygiënezorg aan gemeenten, instellingen, ondernemers en inwoners
van de regio Haaglanden, met als uitgangspunt dat alle inwoners van de regio
een gelijke kans moeten hebben op een gezonde leefomgeving. Dit betekent dat
daar waar nodig de burgers, ketenpartners en bestuurders worden ondersteund
in situaties waarin deze leefomgeving is verstoord of dreigt te worden verstoord,
bijvoorbeeld door uitstoot van schadelijke stoffen of ongezonde luchtkwaliteit.
Minstens zo belangrijk is het bijdragen aan voorwaarden om de leefomgeving
zodanig in te richten en te organiseren dat deze gezond is en/of gezonder wordt.
Wat gaan we daarvoor doen en welke activiteiten ondernemen we?
7.1 Medisch milieukundige basiszorg
Doel
Het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid
in relatie tot milieufactoren, binnen en buitenshuis zoals
o.a. luchtkwaliteit, geluid, binnenmilieu, water, groen
en bodem
Doelgroep
Burgers, gemeenten en instellingen in de regio
Haaglanden
Activiteiten
o Behandeling van vragen en klachten van burgers
(meldingen), inclusief advisering Signalering van
ongewenste situaties.
o (beleids) advisering aan gemeenten, instellingen,
omgevingsdienst Haaglanden, etc. Dit is inclusief
advisering bij ruimtelijke planvorming
o Voorlichting
o Advies en nazorg bij incidenten
Beoogd resultaat
Het bevorderen van een gezonde leefomgeving buiten
en binnenshuis. Hierbij is de druk op de gezondheid
door omgevingsfactoren ( lucht, water, bodem, geluid
etc) zo laag mogelijk. Deze omgeving wordt als prettig
ervaren , draagt bij aan de ervaren gezondheid en
nodigt uit tot gezond gedrag.

7.2 Technisch hygiënische basiszorg (inclusief advisering
legionellapreventie)
Doel
Het beschermen van de gezondheid van de burger door
een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen van
instellingen en voorzieningen.
Doelgroep
Burgers, gemeenten en instellingen in regio Haaglanden
Activiteiten
o Behandeling van vragen en klachten van burgers
o Signalering van ongewenste situaties
o Advisering( inclusief legionellapreventie) aan
burgers, gemeenten en instellingen conform de
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Beoogd resultaat

richtlijnen van het Landelijk Centrum voor
Hygiëne en Veiligheid (LCHV).
Beperken van infectierisico’s door bevorderen van
hygiëne.

7.3 Inspectie tatoeage- en piercingstudio’s en studio’s voor cosmetische
tatoeage
Doel
Het beschermen van de gezondheid van de burger door
een veilige en hygiënische omgeving en werkwijze bij
deze instellingen te bevorderen.
Doelgroep
Exploitanten van tatoeage- en piercingstudio’s, studio’s
voor cosmetische tatoeage en juweliers (en indirect
cliënten)
Activiteiten
o Inventarisatie van deze bedrijven
o Inspectie van deze bedrijven namens VWS
conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk
Centrum voor Hygiëne en Veiligheid
o Vergunnen, adviseren en controleren van deze
bedrijven
Beoogd resultaat
Beperken van infectierisico’s door bevorderen van
hygiëne door het verstrekken vergunningen conform
wetgeving ( Warenwetbesluit tatoeëren en piercen).

7.4 Inspectie seksinrichtingen
Doel
Het beschermen van de gezondheid van de burger door
een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen
Doelgroep
Gemeenten ( en indirect exploitanten en cliënten van
seksinrichtingen)
Activiteiten
o Inspectie inrichtingen conform de
hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum
voor Hygiëne en Veiligheid, op basis van de
algemene plaatselijke verordeningen.
o Advisering en rapportage aan gemeente op basis
van APV (jaarlijks).
Beoogd resultaat
Beperken van infectierisico’s door bevorderen van
hygiëne door middel.

7.5 Advisering evenementen
Doel
Het beschermen van de gezondheid van de burger door
een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen
Doelgroep
Gemeenten en organisatoren evenementen (en indirect
de burgers)
Activiteiten
o Schriftelijk advies op basis van veiligheidsplan
conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk
Centrum voor Hygiëne en Veiligheid
o Inspectie/ audit ter plaatse, inclusief advies
Beoogd resultaat
Beperken van infectierisico’s door bevorderen van
hygiëne bij ongeveer 80 evenementen in 2016 in regio
Haaglanden.
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8

Programma Toezicht Kinderopvang

Wat willen we bereiken?
Het programma Toezicht op de Kinderopvang voorziet in geplande en ongeplande
inspecties bij alle geregistreerde kinderopvanglocaties, gastouder bureaus en
gastouders en peuterspeelzalen. Ook nieuwe initiatieven in de kinderopvang
worden door de GGD geïnspecteerd en moeten voldoende worden bevonden om
te worden geregistreerd als kinderopvanglocatie. Toezicht is alleen zinvol als
door de opdracht gevende gemeenten wordt gehandhaafd op de bevindingen die
mogelijk uit dat toezicht resulteren. De GGD Haaglanden werkt dan ook altijd in
nauw overleg met de gemeenten om samen een gezonde en veilige
kinderopvang voor kinderen te bevorderen. De GGD Haaglanden heeft de
opdracht om de gemeenten, in wiens opdracht zij het wettelijk toezicht uitoefent,
de A-status wat betreft het toezicht te doen behalen cq. behouden: dit betekent
dat de gemeente voldoet aan de wettelijke minimum eisen voor de uitvoering
toezicht op en handhaving van kinderopvang.
Wat gaan we daarvoor doen en welke activiteiten ondernemen we?
8.1 Toezicht houden op de kinderopvang
Doel
Het zorgen voor kwalitatief goede, gezonde en veilige
Kinderopvang in het werkgebied van de GGD
Haaglanden
Doelgroep
De ouders en kinderen die gebruik maken van
geregistreerde kinderopvang voorzieningen en de
ondernemers van de geregistreerde kinderopvang
voorzieningen.
Activiteiten
o Inspectiebezoeken conform richtlijnen en t.b.v.
registratie
o Rapportage met advies aan de gemeenten.
o Op uitnodiging gemeente deelname aan
gesprekken met ondernemers
o Preventie en informatie, communicatie met
houders, meewerken aan
voorlichtingsbijeenkomsten ed.
o Jaarlijks risico gestuurd toezicht op alle
kindercentra, buitenschoolse opvang en
peuterspeelzalen.
o Incidenteel onderzoek na een signaal van o.a.
ouders, leidsters, omwonenden.
o Nader onderzoek op verzoek van de afdeling
Handhaving van de gemeente
o Jaarlijkse steekproef gastouders van 5%- 12%
van het gastouder bestand.
o Inspectie bij privaat gefinancierd internaat in
afwachting van wet en regelgeving.
Beoogd resultaat
DH
Regio
KDV/BSO/GOB/PSZ
535
533
Aantal gastouders VGO
565
691
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9

Taken in ontwikkeling

In dit hoofdstuk zijn de taken opgenomen die (nog) in ontwikkeling zijn en nog
niet zijn opgenomen in een van de bestaande of een nieuw op te zetten
programma’s. Het gaat om de volgende taken:
-

Toezicht op uitvoering Maatschappelijke ondersteuning
Inzet van de procesleiders Jeugd

9.1 Toezicht op uitvoering Maatschappelijke ondersteuning11
Doel
Het onafhankelijk, transparant en systematisch borgen
en bewaken van de kwaliteit van de WMOvoorzieningen vanuit het publieke belang.
Doelgroep
Eindgebruikers (volwassen inwoners uit –zeerkwetsbare groepen) en aanbieders van WMOvoorzieningen in de betreffende gemeenten.
Activiteiten
Preventief kwaliteitstoezicht (gepland) en onderzoek bij
calamiteiten en geweld. Het betreft voorzieningen in de
werksoorten:
o Begeleiding (waaronder Algemeen dagelijkse
levensverrichtingen (ADL)-persoonlijke
verzorging)
o Dagbesteding
o Vervoer van en naar dagbesteding
o Hulp bij het huishouden
o Logeervoorziening/kortdurend verblijf
o Hulpmiddelen
o Woningaanpassing
o Beschermd wonen
o GGZ-inloop
Beoogd resultaat
Uitvoering toezicht op basis
dienstverleningsovereenkomst voor 11 gemeenten: 9
gemeenten uit de regio Haaglanden en de gemeenten
Lansingerland en Voorschoten.
11

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de WMO-voorzieningen, met inbegrip van de
kwaliteit en het toezicht daarop. Op verzoek van een aantal gemeenten voert de GGD Haaglanden het toezicht
uit gedurende 2015 en 2016.
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9.2 Inzet van de procesleiders Jeugd (bij calamiteiten)12
Doel
Het coördineren van het proces dat voor de
betrokkenen gericht is op het leveren van zorg aan een
jeugdige die een behandelrelatie heeft met de
gemeente.
Doelgroep
Gemeenten, maatschappelijke organisaties,
gezondheidszorginstellingen en scholen, politie.
Activiteiten
Situationeel bepaald maar gestuurd door de procedure
crisisproces uit het GROP en het Calamiteitenprotocol
Jeugd.
Beoogd resultaat
o het voorkomen dan wel verminderen van de
eventuele psychosociale klachten of
gezondheidsproblemen door opvang en
ondersteuning van betrokkenen en hun directe
omgeving;
o het verminderen of reguleren van de
maatschappelijke onrust ten gevolge van de
calamiteit;
o het organiseren van de nazorg;
o het, indien nodig, informeren van personen en
(wijkgerichte) organisaties, zorg dragen voor
afstemming met de hulpaanbieder(s) als het gaat
om inzet en (bestuurlijke) informatievoorziening
bij een calamiteit.

12

Procesleiders Jeugd worden ingezet als er sprake is:
o
van een Jeugdcalamiteit die niet binnen de reguliere systemen kan worden opgelost;
o
van een calamiteit waarbij een jeugdige in zorg (zowel als mogelijk dader of als slachtoffer) betrokken
is (behandelrelatie);
o
van grote (dreiging van) maatschappelijke onrust;
en er behoefte is:
o
aan afstemming met de andere GGD-processen, zoals Communicatie, IZB, MMK, SMH, GOR en/of PSH
(zie programma 2 Crisisorganisatie);
aan bestuurlijks afstemming met jeugdorganisaties, bestuurszaken en/of directeur Jeugd.
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Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van de voor uitvoering van de taken verantwoordelijke
productgroepen en/of afdelingen
o
o

Het publieksinformatienummer van de GGD Haaglanden is: 088 - 3550100
De dienstdoende crisiscoördinator is oproepbaar via de meldkamer
ambulancezorg (MKA): 088 - 2463404

Gebruikte afkortingen
Productgroep (Pgrp)
Afdelingen (Afd)
Programma
1

3

Epidemiologie en
Beleidsadvisering

1.2
1.3
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4

Gezondheidsbevordering

5

Openbare Geestelijke

A&C
Epi
GB
CCP
SMA
SOA
RAVC
Tokin

Advies & Coördinatie
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
Centraal coördinatiepunt
Sociaal medische advisering
Seksueel overdraagbare aandoeningen
Reizigersadvisering en vaccinatiecentrum
Toezicht kinderopvang
Pgrp

Afd

Algemeen
1.1

Crisisbeheersing en
Crisismanagement

Epidemiologie& Gezondheidsbevordering
Openbare (Geestelijke) Gezondheidszorg
Infectieziektebestrijding & Hygiëne
Jeugdgezondheidszorg
Gezinscoaches & Toeleiding

Taak

Bestuur en Coördinatie

2

E&G
OGGZ
I&H
JGZ
GC&T

4.1
4.2
5.1

Advisering en
Ondersteuning
Kwaliteit
Academische werkplaats
Inzet bij rampen,
ongevallen, crisis en
incidenten
Inzicht in de
gezondheidssituatie
Consultatie en
advisering
Specifiek
epidemiologisch
onderzoek
Gezondheidsonderzoek
bij rampen
Beleidsondersteuning en
–advisering
Gezondheidsbevordering
Publieksinformatie
Vangnet OG(G)Z

A&C

Bereikbaarheid/
secretariaten
Directiesecretariaat
070-3537164
070-3533579

A&C
A&C
A&C
E&G

Epi

E&G

Epi

E&G

Epi

E&G

Epi

E&G
E&G

Epi
GB
A&C
GB
GB
CCP

E&G
E&G
OGGZ

070-3537105

070-3537105
070-3533579
070-3537105
070-7525628
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Gezondheidszorg

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6

Infectieziektebestrijding

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7

Medische Milieukunde
en Technische
Hygiënezorg

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8

Toezicht Kinderopvang

8.1

9

Taken in ontwikkeling

9.1
9.2

Signaleringsoverleg
Loket( achter de
voordeur)/Meldpunt
Bezorgd
Sociaal-medische
advisering
Forensische
geneeskunde
Psychosociale
hulpverlening
Algemene
Infectieziektebestrijding
Seksuele gezondheid

OGGZ
OGGZ

CCP
CCP

OGGZ

SMA

Vaccinatieprogramma
Hepatitis B
Tuberculosebestrijding
Tuberculosebestrijding,
aanvulling op
basispakket
Reizigersadvisering en vaacinatiecentrum
Medische milieukundige
basiszorg
Technisch hygiënische
basiszorg
Inspectie tatoeage- en
piercingstudio’s
Inspectie
seksinrichtingen
Advisering
evenementen
Toezicht houden op de
kinderopvang
Toezicht uitvoering
Wmo
Inzet procesleiders
Jeugd

I&H

OGGZ
OGGZ
I&H
I&H

070-3537185

I&H
I&H

Regionaal soacentrum
Regionaal soacentrum
Tuberculosebestrijding
Tuberculosebestrijding

I&H

RAVC

I&H

Leefomgeving

I&H

Leefomgeving

I&H

Leefomgeving

I&H

Leefomgeving

I&H

Leefomgeving

JGZ

Tokin

070-3537185

A&C

070-3533579

070-3537185

A&C
GC&T

070-3538502
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Bijlage 2: Overzicht van de GGD-taken en de wettelijke basis
De dienstverlening door de GGD Haaglanden op basis van de gemeenschappelijke regeling omvat wettelijke GGD-taken,
wettelijke gemeentetaken en niet-wettelijke taken.
Gebruikte afkortingen
Programma
1

2

3

Bestuur en Coördinatie

Wpg
Kwz
Wkcz
Wvr
Twaz
Wmo
Wko
WVW

Wet publieke gezondheid
Kwaliteitswet zorginstellingen
Wet klachtrecht cliënten zorgsector
Wet veiligheidsregio’s
Tijdelijke wet ambulancezorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Wegenverkeerswet
Taak

Wettelijke
taak

Verplicht
bij GGD

Wettelijke basis

Toelichting

1.1

Advisering en
Ondersteuning

J

J

Wpg

Artikel 14

Regionale
taak
J

Lokale
taak
N

1.2

Kwaliteit

J

J

Kwz

Artikel 4

J

N

J

J

Wkcz

Artikel 2, lid 1

J

N

J

N

J

N

1.3

Academische werkplaats

N

N

Crisisbeheersing en
Crisismanagement

2.1

Inzet bij rampen,
ongevallen, crisis en
incidenten

J

J

Wpg

Het samenwerkingsverband
tussen wetenschap, beleid en
praktijk is van belang voor
aansluiting beschikbare
(wetenschappelijke) kennis en
uitvoeringspraktijk.
Artikel 2

J

J

Wvr

Artikel 10 en 32

J

N

J

J

Twaz

Artikel 4, lid 2 en artikel 6

J

N

Epidemiologie en
Beleidsadvisering

3.1

Inzicht in de
gezondheidssituatie

J

J

Wpg

Artikel 2, lid 2

J

N

3.2

Consultatie en
advisering

J

J

Wpg

Artikel 2, lid 2

J

J

1

Programma

4

5

Gezondheidsbevordering

Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg

Taak

Infectieziektebestrijding

Verplicht
bij GGD

Wettelijke basis

Toelichting

Regionale
taak

Lokale
taak

3.3

Specifiek
epidemiologisch
onderzoek

J

J

Wpg

Artikel 2, lid 2

J

J

3.4

Gezondheidsonderzoek
bij rampen

J

J

Wpg

Artikel 2

J

J

J

J

Wvr

Artikel 57

J

N

Wpg

Artikel 13

J

J

3.5

Beleidsondersteuning en
–advisering

4.1

Gezondheidsbevordering

J

J

Wpg

Artikel 2, lid 2, sub d

J

N

4.2

Publieksinformatie

J

N

Wpg

Artikel 12

J

N

5.1

Vangnet OG(G)Z

J

J

Wmo

Artikel 1.2.1

J

N

5.2

Signaleringsoverleg

N

N

Wmo

Artikel 1.2.1

N

J

5.3

Meldpunt Bezorgd

N

N

Wmo

Artikel 4.1.1. lid

5.4

Sociaal-medische
advisering

J (deels)

N

N

J

5.5

Forensische
geneeskunde

J

N

Artikel 22a, lid 1

J

J

J

N

Artikel 8, lid 3

J

J

Psychosociale
hulpverlening

J

J

Participatiewet
WVW
Huisvestingsverord
ening
Wet op de
lijkbezorging
Wet toetsing
levensbeëindiging
op verzoek en hulp
bij zelfdoding
Wpg

Artikel 2, lid 2, sub g

J

N

6.1

Algemene
Infectieziektebestrijding

J

6.2

Aanvullende Seksuele
Gezondheid, preventie

J

5.6

6

Wettelijke
taak

Wvr

Artikel 2 en 32, lid 2

J

Wpg,

Artikel 6

J

N

J

Wpg,

Artikel 6, lid 1, sub b

J

N

2

Programma

7

Medische Milieukunde
en Technische
Hygiënezorg

Taak

Wettelijke
taak

6.3

Vaccinatieprogramma
Hepatitis B

J

Verplicht
bij GGD
N

Wettelijke basis

6.4

Tuberculosebestrijding

J

J

Wpg,

Artikel 6, lid 1, sub b

J

N

6.5

Tuberculosebestrijding,
aanvulling op
basispakket

J

J

Wpg,

artikel 6 lid 2

J

N

6.6

Reizigersadvisering en vaccinatiecentrum

J (deels;
verplicht
voor gele
koorts)

N

J

N

7.1

Medische milieukundige
basiszorg

J

J

Wpg

Deze activiteit is onlosmakelijk
verbonden aan de basisfunctie
van infectieziektebestrijding.
Artsen en verpleegkundigen
houden competenties en
basisvaardigheden t.b.v. de
andere taken binnen de
infectieziektebestrijding , op peil.
Artikel 2, lid 2, sb e

J

N

7.2

Technisch hygiënische
basiszorg

J

J

Wpg

Artikel 47, lid 2, sub a

J

N

7.3

Inspectie tatoeage- en
piercingstudio’s

J

J

Warenwetbesluit
Tatoeëren en
Piercen

J

N

7.4

Inspectie
seksinrichtingen

J

N

J

N

J

N

N

J

N

J

Wpg

Toelichting
Artikel 4a, lid 1

Regionale
taak
J

Lokale
taak
N

Artikel 2, lid 2, sub f

8

Toezicht Kinderopvang

8.1

Toezicht houden op de
kinderopvang

J

J

9

Taken in ontwikkeling

9.1

Toezicht uitvoering
Wmo

J

N

Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
Wmo

9.2

Inzet procesleiders
Jeugd

J

N

Jeugdwet

3

Bijlage 3: Kort overzicht van activiteiten gezondheidsbevordering bij de verschillende
thema’s (zie Programma 4, taak 4.1)

o

het verbeteren van de gezondheid op school

scholen adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van de Gezonde School
werkwijze; welk aspect van een gezonde leefstijl heeft prioriteit op de school, welke
interventie kunnen zij ten behoeve van die prioriteit implementeren en hoe kan in het
schoolbeleid geborgd worden dat er continu en structureel aandacht voor deze
prioriteit is in een doorlopende leerlijn (groep 1 t/m 8).
o

het stimuleren van gedrag gericht op gezond en vitaal ouder worden

hiermee sluiten wij aan bij het ouderenbeleid van de gemeenten (b.v. Den Haag
seniorvriendelijke stad), activiteiten zijn er op gericht om mensen zolang mogelijk
zelfstandig thuis te kunnen laten wonen met een goede kwaliteit van leven. Hierbij is
het belangrijk om vaardigheden die nodig zijn om vitaal ouder te worden ook al bij
jongeren en volwassenen onder de aandacht te brengen (gezonde leefstijl met vooral
aandacht voor bewegen, voeding, alcohol gebruik en sociale vaardigheden). Voor de
ouderen zelf richten wij ons op preventie activiteiten als valpreventie,
mondgezondheid en voeding.
o

aandacht voor voeding en beweging gericht op een gezond gewicht

wij gebruiken HAGG (Haagse Aanpak Gezond Gewicht) om preventie activiteiten te
organiseren ten aanzien van een gezond gewicht. De focus ligt op de doelgroep 0-4
jaar, waarbij er ook een verbinding gemaakt wordt met perinatale gezondheid (een
gezonde leefstijl/gezond gewicht is al van belang voor de zwangerschap).
Samenwerking met verloskundigen, gynaecologen, voorscholen en
kinderdagverblijven is hierbij van groot belang. Verder worden basisscholen begeleid
die Gezonde School willen worden op het thema Voeding en het thema Sport en
Bewegen. Op deze scholen wordt een keten neergezet (van signaleren tot begeleiden)
om een gezond gewicht bij de leerlingen te stimuleren.
o

het tegengaan van geweld in afhankelijkheidsrelaties;

activiteiten in het kader van de meldcode kindermishandeling, ouderenmishandeling,
Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV).
o

helpen bij opvoeding

in samenwerking met CJG’s bieden wij puberoudercursussen aan, nemen wij deel aan
(stedelijke)preventieteam overleggen en adviseren bij professionals ten aanzien van
opvoedingsvraagstukken.
o

een verantwoord genotmiddelengebruik

in samenwerking met stedelijke en landelijke partners worden preventieve activiteiten
aangeboden ten aanzien van genotmiddelen (Ik Pas!, Stoptober). Wij adviseren bij
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het ontwikkelen van preventie activiteiten op scholen ten aanzien van genotmiddelen
(Context/Indigo geeft vervolgens deze voorlichtingen op de scholen).
o

een gezonde seksuele ontwikkeling

preventieve activiteiten om gezonde seksualiteit te bevorderen; speciale acties zoals
Lentekriebels, Week van de Liefde, deelname aan diverse netwerken om ook
specifieke doelgroepen te bereiken (bv HIV netwerk).
o

meer aandacht voor mondgezondheid speciaal bij ouderen.

voorlichting over goede mondgezondheid op basisscholen en voor ouderen in
verzorgingshuizen.
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