
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE AFDELING EPIDEMIOLOGIE 

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 

kansen op gezondheid voor alle inwoners van regio 

Haaglanden. Dit kan enerzijds door het stimuleren van 

gunstige gezondheidscondities en anderzijds door het 

terugdringen of zo mogelijk voorkomen van bedreigingen 

van de volksgezondheid.  

 

De resultaten van onze onderzoeken gebruiken 

gemeenten, scholen, en lokale of regionale instellingen om 

hun beleid te vormen, te toetsen of bij te sturen. 

 

ONDERZOEKEN 

De diverse gezondheidsonderzoeken die de afdeling 

Epidemiologie uitvoert kunnen worden ingedeeld in vier 

overstijgende thema’s. 

 

 

 

Kaartje Regio Haaglanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Volksgezondheid 

Onder het thema volksgezondheid vallen de onderzoeken 

die een algemeen of breed beeld geven van de gezondheid 

van de inwoners van Haaglanden. Hiervoor worden onder 

andere enquêtes uitgevoerd, zoals de jongerenenquête en 

de volwassenen/ouderenenquête. Ook wordt via gegevens 

van de jeugdgezondheidszorg zoals het 

Jongerencontactmoment inzicht verkregen in de 

gezondheid van Haagse jongeren. Op basis van 

sterftecijfers en enquêtegegevens over de ervaren 

gezondheid, wordt inzicht verkregen in de (gezonde) 

levensverwachting van de inwoners van onze regio. 

 

  

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.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Sociaal-economische en etnisch gerelateerde 

gezondheidsverschillen 

Het is bekend dat gezondheidsproblemen vaker 

voorkomen bij inwoners met een lagere sociaal-

economische positie. Daarnaast zijn er binnen onze 

samenleving groepen die meer risico lopen op bepaalde 

gezondheidsproblemen dan andere groepen zoals 

bijvoorbeeld inwoners van bepaalde (vaak niet-westerse) 

herkomst. Deze onderzoeken naar verschillen in 

gezondheid zijn met name gericht op het bevorderen van 

gelijke kansen op gezondheid. Hiervoor wordt bijvoorbeeld 

onderzoek gedaan naar de gezondheid en leefstijl van 

Zuid-Europeanen, groepen waarvan het aantal inwoners in 

de regio Haaglanden stijgt. Daarnaast worden 

ontwikkelingen in de perinatale gezondheid in Den Haag 

gemonitord, waarbij specifiek aandacht is voor verschillen 

tussen wijken en mensen met een verschillende etnische 

herkomst. 

 

3.Leefstijl en gezondheid 

Een ongezonde leefstijl is een bedreiging voor de 

volksgezondheid. Daarom wordt ook onderzoek gedaan 

naar de leefstijl van inwoners in regio Haaglanden. In het 

kader van de Haagse Aanpak Gezond Gewicht wordt 

bijvoorbeeld inzicht verkregen in voeding- en 

beweeggedrag en worden overgewicht interventies 

geëvalueerd. Daarnaast wordt met de Haagse 

Uitgaansonderzoek het gebruik van genotmiddelen 

gemonitord van 12-35-jarigen die uitgaan in Den Haag. 

 

4.Geestelijke gezondheid en maatschappelijk 

kwetsbaren 

De thema’s maatschappelijk kwetsbaren en geestelijke 

(on)gezondheid kennen veel overlap en vormen daarom 

samen een thema. Maatschappelijk kwetsbaren vormen 

een groep met verhoogd risico op gezondheidsproblemen. 

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 

die zijn opgevangen bij de Opvang Verwarde Personen in 

Den Haag.  

 

PRODUCTEN 

De belangrijkste producten van de afdeling Epidemiologie 

zijn de Gezondheidsmonitors en het Epidemiologisch 

Bulletin.  

 

Gezondheidsmonitor 

Vierjaarlijks verschijnt voor elke gemeente in de regio 

Haaglanden een Gezondheidsmonitor met informatie over 

demografie, gezondheid, leefstijl en zorg. De monitor 

omvat ook trends in de tijd. De monitors zijn digitaal te 

raadplegen via www.ggdhaaglanden.nl/publicaties. 

 

Epidemiologisch Bulletin 

Vier keer per jaar verschijnt het Epidemiologisch Bulletin, 

een tijdschrift voor volksgezondheid en onderzoek in regio 

Haaglanden. Hierin staan artikelen over ontwikkelingen in 

de volksgezondheid, onderzoek en meldingen 

infectieziekten. Het Epidemiologisch Bulletin is digitaal te 

raadplegen via www.ggdhaaglanden.nl/epibul. 

 

Rapporten, factsheets en dergelijke 

Resultaten uit andere gezondheidsonderzoeken van de 

afdeling Epidemiologie worden gepresenteerd via 

rapportages, factsheets, mondelinge presentaties op 

bijeenkomsten of congressen, en artikelen in 

(inter)nationale tijdschriften. Deze publicaties zijn digitaal 

terug te vinden op www.ggdhaaglanden.nl/publicaties. 

 

CONTACT 

GGD Haaglanden,  

Westeinde 128, Den Haag.  

T (070) 353 72 66 

I www.ggdhaaglanden.nl 

 

MEER INFORMATIE 
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