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1.9mln
vaccinaties gezet in Haaglanden

68%

van de inwoners (12 jr en ouder) 
is volledig gevaccineerd

103.000

123.800 275.000

1.040

100.000

vaccinaties gezet

FIJNMAZIG VACCINEREN
In de zomer van 2021 zijn we gestart 

met fijnmazig vaccineren. Dit gebeurt in 
buurthuizen, kerken, moskeeën, stads-
deelkantoren, bibliotheken en met de 
prikbus. Inwoners die om welke reden 

dan ook niet in de mogelijk zijn om zich 
te laten vaccineren op de grote locaties 
kunnen hier terecht. Dichtbij huis in een 

vertrouwde omgeving. 

personeelsuren zijn extra ingezet om de 
relaties van een besmette persoon te traceren 

t.b.v. preventie of behandeling

telefoontjes ontvangen op de 
BCO-bellijn

Op de hoogste piekmomenten 
waren er meer dan

testen per dag

besmettingen zijn geregistreerd 
in deze regio

Het hoogste aantal testen die de 
GGD heeft afgenomen op 1 dag is

vaste
priklocaties

fijnmazige 
priklocaties per 
week in de wijk
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In de drukste week 
zijn meer dan

In 2021 ontvingen we 1.040 meldingen 
van instellingen zoals langdurige zorg, 

kinderopvang of onderwijs conform artikel 
26 in de Wet publieke gezondheid dat erop 

wijst dat type A infectieziekten binnen 
24 uur gemeld moet worden bij een GGD 

of het RIVM

meldingsplichtige 
infectieziekten 

en ruim

COVID-19

In 2021 
ontvingen we

142.000

6.927 1.200

COVID-gerelateerd

Waarvan

80%

380

142.000 

reguliere publieksvragen 
hebben onze 

medewerkers behandeld, 
waarvan

COVID-gerelateerd

75%

bron- en contactonderzoeken
(BCO) uitgevoerd naar relaties van positief 
op corona geteste personen 

Meer dan

1.000Ruim

Ruim

GGD Haaglanden: 

een sterke  
organisatie

H et afgelopen jaar stond net als het 
jaar daarvoor in het teken van 
corona. Daardoor was het 
wederom een druk jaar waarin 

we verschillende keren moesten op- en 
afschalen én waarbij het reguliere werk voor 
de publieke gezondheid is doorgegaan. Er 
werd veel van onze medewerkers gevraagd en 
de flexibiliteit die zij hebben getoond – ook op 
persoonlijk vlak door in de avonden, tijdens 
de weekenden en de vakanties door te 
werken – is bewonderenswaardig. Ik vind het 
indrukwekkend hoe zij onder steeds wisse-
lende omstandigheden en enorme druk zo 
ontzettend hard hebben gewerkt. Dit waar-
deer ik enorm en hier wil ik vanaf deze plek 
ook graag mijn complimenten voor overbren-
gen! Het was eveneens bijzonder om te zien 
hoeveel mensen zijn komen helpen. Daarom 
wil ik naast alle medewerkers van GGD 
Haaglanden ook graag alle vrijwilligers en 
medewerkers van verschillende gemeentes 
en andere organisaties in de regio Haaglan-
den - die bijgesprongen zijn toen het nodig 
was - enorm bedanken.

Naast dat de coronapandemie heeft laten 
zien dat we goed op veranderende omstan-
digheden kunnen inspelen, zien we ook dat 
ons werk steeds belangrijker wordt. De 
afgelopen periode heeft ons bijvoorbeeld 

geleerd dat een goede gezondheid voor ons 
allemaal van groot belang is, meer nog dan 
we misschien eerst dachten. Daarom hebben 
we, tussen alle werkzaamheden rond de 
coronapandemie door, onder andere gewerkt 
aan de visie GGD Haaglanden 2030. De eerste 
ambitie in onze gezamenlijke visie richt zich 
op een goede gezondheid voor iedereen, niet 
alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. 
Corona heeft namelijk een grote impact op 
onze inwoners: een vergrote kans op depres-
sies en angsten, en meer eenzaamheid. 
Daarnaast constateren we helaas dat de 
verschillen tussen groepen inwoners groter 
zijn geworden wat betreft de kans op goede 
gezondheid. GGD Haaglanden is daarom 
voorvechter voor gelijke kansen op een goede 
gezondheid. Een heel belangrijk thema!

Ik kijk dan ook met vertrouwen naar de 
toekomst. GGD Haaglanden is een sterke en 
flexibele organisatie met een heldere visie 
voor de komende jaren! ◆

COLUMN
MARIEKE VAN BIJNEN – WETHOUDER VAN PIJNACKER-NOOTDORP 

EN VOORZITTER VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN GGD EN 

VEILIG THUIS HAAGLANDEN

"De flexibiliteit van onze 
medewerkers is 
bewonderingswaardig."
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Prijs: 
7-10 euro

Niet te koop 
bij GGD 

Haaglanden

Zomer 2021: 
30-40.000 

bestellingen 
per dag

Topbestelling 
4 juni 2021: 

50.000 op 1 dag

Vanaf 7 juni 2021:  
GGD Haaglanden stempelt 

desgewenst het Gele 
Boekje, maar geen officieel 

coronavaccinatiebewijs

GELE 
BOEKJE

Normaal: 
300.000 

bestellingen 
per jaar

Mensen 
stonden soms 
in de rij voor 
een stempel

GET STARTED
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INGANG VACCINS
PRIKLOCATIE

UITGANG
PRIKLOCATIE

SCAN SUCCESSFUL

Binnenkomst via 
hoofdingang. Een host 

controleert of er een 
afspraak is.

De host verwijst mensen naar 
de administratie of naar de 

arts voor een medische check.

In de wachtruimte moeten mensen 
15 minuten wachten.

Op sommige locaties zaten mensen 
in een rij en kwam de prikker op 
een rijdende stoel langs met een 

prikkarretje. Mensen konden 
daarna 15 minuten blijven zitten. Dit 

was logistiek efficiënter en sneller. 

Vanaf de arts gaan 
mensen alsnog naar 

de administratie.
Na incheck bij 
administratie. 

Mensen krijgen een 
registratiebewijs.

Met het 
registratiebewijs 

krijgen mensen bij 
de prikkers hun 

vaccinatie en een 
stempel. 

DE PRIKLOCATIE

Bij het kiezen van priklocaties is 
gekeken naar:
• geografische spreiding (ongeveer 
gelijke reisafstand voor alle burgers)
• bestaande, leegstaande locaties (in 
verband met kosten en duurzaamheid) 
In het begin is een grote tent opgezet 
bij het ADO Stadion. Er waren toch 
geen wedstrijden en er was veel 
parkeergelegenheid.

Op de piek van het vaccineren waren 
er 7 priklocaties en een aantal kleinere 
locaties voor fijnmazig vaccineren. 

Het opzetten van een vaccinatieloca-

tie is een hele operatie waar veel 

partijen bij zijn betrokken: 

Gemeente – Wegbeheer voor het 

plaatsen van borden – Standbouwers 

– Exploitanten van tenten of 

bestaande panden – Beveiliging – 

Verkeersregelaars – Prikkers – 

Locatieverantwoordelijken – 

Vaccincoördinatoren – Rode Kruis – 

Uitzendbureau - Eventueel halbe-

heer (bij gebruik bestaande 

evenementenlocatie)

Prognose van aantal benodigde 
vaccins op basis van aantal 
gemaakte afspraken.

Opslag van vaccins in door vaccincoördinatoren 
‘bewaakte’ koelkasten. De koelkasten zitten 

op slot. De temperatuur wordt constant 
gemonitord met dataloggers. 

RIVM levert wekelijks 
benodigde vaccins aan. Bij de 

allereerste vaccins ging dat 
onder politiebegeleiding. De 

vaccins waren op dat
moment zeer waardevol. De GGD monitort 

hoeveel vaccins de GGD 
in huis heeft, hoeveel 

vaccins er op een locatie 
liggen en wat het 

verbruik is. 

Vaccins worden voorbereid (optrekken van 
vaccins uit flacons en gevulde spuiten 
klaarleggen). Dat mag nooit teveel tegelijk 
zijn, want wat niet gebruikt wordt op en dag, 
moet worden weggegooid. De vaccincoördi-
nator houdt in de gaten hoeveel vaccins 
prikkers nog hebben liggen, wanneer weer 
nieuwe vaccins voorbereid moeten worden 
en of dat juist gebeurt. 

Bij topdrukte gaat het voorbereiden de hele 
dag door; als het rustiger is, gaat dat op 
bestelling. 

P O L I T I E

ONZE PRIKKERS
Vier prikkers aan het woord over 
hun ervaringen tijdens de vaccina-
tiecampagne. 

Coronatijd bij het Informatie-
centrum: vele vragen, klachten 
en complimenten.

EEN TSUNAMI  
AAN VRAGEN

BRON- EN  
CONTACTONDERZOEK

Vier bron- en contactonderzoe-
kers vertellen over hun werk 
tijdens de coronapandemie. 

BIJZONDERE PRIKLOCATIES
18.  Bibliotheek Westland
20.  Marthakerk
24.  Al Madinah Moskee
26.  Buurthuis Bij Betje
28.  Buurthuis Bario

PROJECTEN TIJDENS CORONA
12.  Delft geeft inwoners handvatten 

om de gevolgen van corona om te 
buigen

14.  Preventieloket wordt integraal 
wijkpreventienetwerk

16.  Lespakket kindermishandeling 
doet iets met mindset van 
kinderen

34. Een gezond entree
36.  Welbevinden door verbinding

4.  GELE BOEKJE – FEITEN EN CIJFERS
22. INFOGRAPHIC – PRIKLOCATIES
30. SKOT EN VVT TEAM

COLUMNS
3.  Marieke van Bijnen 

Voorzitter Algemeen Bestuur 
GGD Haaglanden

6.  Annette de Boer 
Directeur Publieke Gezondheid 
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"Ik ben 
trots op de 

geoliede machine 
GGD Haaglanden 

in 2021."
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Publieke gezondheid  
gaat verder

H et jaar 2021 stond in het teken van 
de coronavaccinaties. We begon-
nen in januari met het vaccineren 
van specifieke doelgroepen: zorg-

medewerkers en ouderen. Het landelijk beleid 
bepaalde wie wanneer aan de beurt was en 
aan welke landelijke afspraken we moesten 
voldoen.

Heel trots ben ik op de geoliede machine die 
het vaccinatieprogramma van GGD Haaglan-
den in 2021 heeft neergezet. Kernpunten 
daarin waren het werven en opleiden van 
mensen, zoeken en inrichten van locaties, 
borgen van de medische kwaliteit en realise-
ren van een goede informatievoorziening. 

Onze eerste grote vaccinatielocatie, een tent 
bij het ADO stadion in Den Haag, was een 
voorbeeld voor diverse locaties in het land. Er 
waren meer mooie voorbeelden, zoals het 
bundelen van de administratieve processen 
op alle locaties en de inzet van mobiele prik-
kers die zittende mensen in rijen vaccineerden. 

Onze acties om specifieke groepen te benade-
ren en fijnmazige vaccinatielocaties in  
wijken en dorpen te starten, laat onze klantge-
richtheid zien. De gastvrijheid en mede- 
werking van de fijnmazige locaties, zoals 
buurthuizen en moskeeën, zal ik nooit verge-
ten. Heel bijzonder was het om met Hugo de 
Jonge de Anwar-E-Mustafa moskee te be- 
zoeken; Hugo de Jonge zonder fancy schoenen 
op een beetje versleten sokken.

Maar het was niet allemaal makkelijk. In het 
begin van het jaar hadden we te maken met 
datadiefstal uit een van de ICT-systemen. En 
het bleek niet eenvoudig om mensen met 

uiteenlopende achtergronden van goede 
informatie te voorzien. Ook waren er mensen 
die zich vervelend tegenover onze medewer-
kers gedroegen.

Aan coronajaar 2021 heb ik ook meer per-
soonlijke herinneringen. Op nummer 1 staat 
de start van de vaccinatiecampagne. Geen dag 
teveel wilde ik wachten met vaccineren en 
dankzij de inzet van velen is dat gelukt. Op 
nummer 2 staat de mooie, persoonlijke evalu-
atiebijeenkomst coronabestrijding op 30 
september. Op nummer 3 noem ik het bezoek 
van koning Willem-Alexander op het West-
einde op 10 december. Het was bijzonder om 
te merken hoe geïnteresseerd en betrokken 
de koning is. En op nummer 4 staan de fijne 
herinneringen aan een aantal dagen dat ik als 
‘host’ en als ‘admin’ meewerkte op verschil-
lende vaccinatielocaties. De collegiale, 
gezellige sfeer onder de medewerkers en de 
dankbaarheid van mensen die zich lieten vac-
cineren: om nooit te vergeten!

Met vaccineren, in aanvulling op testen en tra-
ceren, hebben we als GGD Haaglanden een 
grote bijdrage kunnen leveren aan de publieke 
gezondheid. Maar publieke gezondheid gaat 
natuurlijk verder dan coronabestrijding 
alleen. Als GGD willen we gemeenten en 
ketenpartners steunen door de gezondheid 
van inwoners uit Haaglanden te beschermen, 
te bewaken en te bevorderen.

Onze mensen staan er klaar voor. In dit maga-
zine staat een aantal van hen in de schijn- 
werpers. Naast hen zijn er duizenden mensen 
die ook een ontzettend mooie bijdrage hebben 
geleverd aan de publieke gezondheid in Haag-
landen. Heel veel dank allemaal! ◆

VOORWOORD
ANNETTE DE BOER – DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID  

GGD HAAGLANDEN

"Ik ben 
trots op de 

geoliede machine 
GGD Haaglanden 

in 2021."
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GET STARTED

eenvoudig is, bijvoorbeeld of er een 
rolstoel op de priklocatie is, proberen 
wij zo goed mogelijk te helpen.”

Op het hoogtepunt verwerkten ze 
met ‘2,5 man’ zo’n 300 telefoontjes 
per dag. Inmiddels zijn dat er zo’n 
200. “Veel mensen denken bij corona 
meteen aan de GGD”, zegt Joan. Ze 
merkte dat mensen soms geïrriteerd 
raakten, ook doordat het verschil 
tussen de verschillende landelijke 
organisaties, ministerie VWS, RIVM, 
GGD GHOR en lokale GGD helemaal 
niet duidelijk was en de GGD als 
bedenker van het beleid werd gezien. 
“We kregen regelmatig een snauw, 
heel soms een doodsbedreiging. 
Daar praten we dan over met elkaar, 
dat helpt. Met name in de periode 
rond de datadiefstal kon het per-
soonlijk worden, dan leek het wel 
mijn schuld.” Jos haakt in: “Zo belde 
er een mevrouw die had gehoord dat 
de GGD haar gegevens verkocht. 
Maar het bleek dat er überhaupt 
geen gegevens van haar bij de GGD 
aanwezig waren.”

I
n juni 2020 is er binnen GGD 
Haaglanden het programma 
Corona gestart, met een 
speciaal team om alle corona-
vragen te beantwoorden: het 

Expertise en Contactcentrum Corona 
(ECC). Toch komen veel mails en 
telefoontjes binnen bij het reguliere 
Informatiecentrum van GGD 
Haaglanden. “Wij zijn als Informatie-
centrum in het keuzemenu de optie 
overige vragen”, vertelt coördinator 
Jos. “We krijgen bijvoorbeeld vragen 
over HPV-vaccinatie, schimmel in 
huis of welke prikken mensen 
moeten halen voor een buitenlandse 
reis.” 

In coronatijd bleef dat werk door-
gaan, maar kwamen er ook veel 
coronavragen bij, vertelt collega Joan. 
“Daardoor werd het flink drukker. Wij 
stonden eigenlijk los van het corona-
team, maar waren een soort 
tussenstation voor mensen die niet 
rechtstreeks het ECC belden.” Jos: 
“Mensen maken soms geen keuze in 
het doorkiesmenu omdat ze een 
persoon aan de lijn willen. Dan 
komen ze bij ons. We kregen een 
tsunami aan vragen.”

Bij het Informatiecentrum GGD Haaglanden 
ging het de afgelopen twee jaar voornamelijk 
over corona. Coördinator Jos en zijn collega 
Joan blikken terug op de vele vragen, klachten 
en complimenten die voorbij kwamen. een 

TSUNAMI 
aan vragen

Coronatijd bij het Informatiecentrum 

menten zijn er ook, maar die komen 
meestal per mail, signaleren ze. 
“Bijvoorbeeld een plaatje van 
bloemen erbij. Dat stuur ik dan door 
naar het team als hart onder de 
riem”, glimlacht Joan. “Ik heb een 
aantal keren bij een vaccinatielocatie 
als host gestaan en daar kwam een 
man met een grote kaart en een pak 
stroopwafels omdat hij zo blij was dat 
hij gevaccineerd kon worden en dat 
het zo goed georganiseerd was”, 
herinnert Jos zich. Tijdens de eerste 
golf van besmettingen ontvingen ze 
van sommige lokale ondernemers en 
bedrijven presentjes. 

De meeste mails in 2021 gingen over 
informatie en uitleg over corona en 
over processen en privacy (waaron-
der de eerder genoemde 
datadiefstal). Wat minder mails 
betroffen medische zaken of beleid. 
“Je hoort het vaak als het niet goed 
gaat”, zegt Joan. “Daar ben je als 
professional op ingesteld. Het meest 
frustrerende vond ik het als ik ‘dat 
weet ik niet’ moest zeggen of ‘dat is 
nog niet geregeld’. Bijvoorbeeld 
omdat iets pas net op een persconfe-
rentie bekend was gemaakt en wij 
daar nog geen richtlijnen over 
hadden ontvangen. Mensen willen 
hun frustratie kwijt en denken hun 
boosheid bij ons te kunnen droppen.” 
Jos: “Het gaat om hun gezondheid, dat 
raakt hen het meest. Maar het is 
hartstikke leuk om mensen te helpen, 
ook al was het twee jaar hard bikke-
len. Met een betere informatiestroom 
naar ons als professionals, zou dit 
werk nog fijner zijn geweest.” ◆

‘PRIKKIE PRIKKIE’
Belangrijk is het volgens Jos om te 
weten wie de mensen zijn die bellen. 
“Dat zijn vaak degenen die niet 
digitaalvaardig of taalvaardig zijn (in 
het Nederlands), of beiden. In Den 
Haag is dat zo’n 24 procent van de 
bevolking. Dat is hoog vergeleken 
met het landelijk gemiddelde van 12 
procent. Soms belt er iemand en die 
zegt alleen maar ‘prikkie prikkie’. 
Dan moet je geen aannames doen, 
het kan ook om tuberculose gaan 
bijvoorbeeld. De klant zit er niet op te 
wachten nog een keer doorverbon-
den te worden. Als de vraag 

“Veel mensen 
denken bij corona 

meteen aan de 
GGD.”

NIEUW BELEID IS  
NIEUWE VRAGEN 
“We merkten het meteen als er op de 
persconferentie iets was aangekon-
digd. Dan was er ineens een run op 
gele boekjes, belden mensen om 
reisadvies – wat niet bij ons ligt - of 
wilden ze direct een vaccinatie 
omdat ze de volgende dag op reis 
zouden gaan”, vertelt Joan. Compli-

INFORMATIECENTRUM
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“Tranen van  
dankbaarheid”

Elsje Kalse, 75 jaar

“Bijna vijftig jaar heb ik als verpleegkundige gewerkt, eerst 
op de IC, later op de CCU. Ik moest stoppen toen ik 65 werd, 
maar ik wilde nog graag door. Uiteindelijk ging ik in oktober 
2018 met pensioen. Toen de pandemie uitbrak heb ik nog 
een aantal maanden met COVID-patiënten op de IC gewerkt, 
maar dat was me veel te zwaar. Ik ben toen weer op mijn 
oude stek bij de hartbewaking beland. Vervolgens ben ik in 
een particuliere teststraat gaan werken, dat vond ik een 
avontuur. Uiteindelijk ben ik ook gaan vaccineren voor GGD 
Haaglanden. Hoeveel mensen ik geprikt heb, weet ik niet; 
het moeten er duizenden zijn geweest. Een aantal mensen is 
me bijgebleven, zoals een jonge man met extreme prikangst. 
Hij wilde die prik per se hebben, omdat hij graag terug wilde 
naar zijn geboorteland. Het heeft meer dan drie kwartier 
geduurd. Maar toen hij eenmaal gevaccineerd was, stroom-
den de tranen van dankbaarheid over zijn wangen. Dat 
maakt het werk zo leuk. Ik vaccineer nog steeds: de booster 
voor de 70-plussers en de HPV-vaccinatie bij kinderen.”

“Alsof ze een 
avondje uit gingen”

Christine Schrameijer, 55 jaar

“De pandemie was voor iedereen een heftige periode. Via 
een vriendin hoorde ik dat de GGD vrijwilligers zocht voor 
het vaccineren; ik heb me meteen aangemeld. Ik wilde mijn 
steentje bijdragen en als oud-verpleegkundige kon ik 
meteen aan de slag. Uiteindelijk heb ik op veel verschillende 
priklocaties gewerkt. Daarna ben ik overgestapt naar het 
mobiele team en dat was in het begin echt pionieren; bus 
volladen, vaccins mee in koelbox en naar de dak- en thuislo-
zen, nachtopvang, sekswerkers, et cetera. Hierdoor heb ik 
zoveel verschillende mensen gezien, ieder met zijn eigen 
verhaal, dat maakte het werk erg leuk en dynamisch. Vooral 
de start van de vaccinatiecampagne, toen 90-plussers wer-
den gevaccineerd, vond ik heel bijzonder. Sommigen hadden 
meer dan een jaar binnen gezeten en waren zo blij en dank-
baar. Ik herinner me een echtpaar dat zich had opgedoft 
alsof ze een avondje uit gingen. Prachtig om te zien! Ze had-
den er alleen geen rekening mee gehouden dat alles uit 
moest voordat de prik erin kon, maar daar was alle tijd voor.”

“Hij was zo bang  
voor de naald”

Käthi Olijslager, 67 jaar

“Ik heb heel lang als verpleegkundige in de ouderenzorg 
gewerkt en de laatste drie jaar van mijn carrière in een hos-
pice. In maart 2021 ging ik met pensioen. Mijn eerste 
gedachte was toen: ik ga meehelpen met het vaccineren, 
dan is de wereld snel weer normaal. Heel naïef eigenlijk, 
want dat liep anders. Ik vond het vaccineren wel erg leuk. Al 
die verschillende mensen die je ontmoet. Allereerst de 
90-plussers, dat was heel ontroerend. Zij waren zo blij. 
Maar ik heb ook in het veldhospitaal in Rijswijk geprikt 
waar mensen heen konden die extreem angstig waren. 
Daar hielp ik een man van midden dertig, type bodybuilder 
met hele sterke armen, maar zo ontzettend bang voor de 
naald. Later prikte ik een stoer geklede vrouw van midden 
tachtig, die me vertelde dat ze snel zou overlijden aan 
alvleesklierkanker. Die mensen zijn me echt bijgebleven. Al 
die verhalen en tegenstellingen maakten het vaccineren 
heel bijzonder.”

“Het was bijna 
een grote familie”

Diane Olsthoorn-Mauritz, 42 jaar

“Ik werkte aan het begin van de vaccinatiecampagne 24 uur 
per week als flex-verpleegkundige en dacht meteen: dat 
vaccineren is iets waarbij ik echt kan helpen. Ik vond het 
erg leuk om te doen, met name door mee te denken over 
hoe we efficiënter en sneller konden vaccineren. Daarnaast 
heb ik met het mobiele prikteam in een asielzoekerscen-
trum gevaccineerd. Erg bijzonder. Ook het vaccineren van 
de groep 90-plussers was uniek. Ze voelden het letterlijk en 
figuurlijk als een bevrijding na al die tijd binnen. Daarna 
maakten we steeds gekkere dingen mee, bijvoorbeeld de 
wegrenners, zoals wij ze noemden. Dit waren de mensen 
die hun vaccinatiebriefje in handen hadden en voor het 
krijgen van het vaccin keihard de vaccinatielocatie uitren-
den. Daar werd ik natuurlijk niet blij van. Maar gelukkig is 
dat goed ondervangen door de GGD. De GGD sprong sowie-
so goed in op veranderende situaties. Ik heb het vaccineren 
als superleuk en goed georganiseerd ervaren. Het was bijna 
een grote familie.”

ONZE PRIKKERSONZE PRIKKERS
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A
ls adviseur lokaal 
gezondheidsbeleid en 
gezonde school 
adviseur, houdt Joline 
zich in het bijzonder 

bezig met de gemeente Delft. Delft 
nam het concept Positieve Gezond-
heid enkele jaren geleden als 
leidraad voor het gezondheidsbeleid 
en de uitwerking van het preventie-
akkoord. De focus ligt in eerste 
instantie op de wijken Voorhof en 
Buitenhof. Centraal staan de wijkver-
binders: bewoners uit de twee wijken 

tappen en konden na een succesvolle 
subsidieaanvraag JOGG-waterbidons 
uitgedeeld worden. Ook werd het 
skatepark bijna wekelijks bezocht 
door een preventiemedewerker van 
Brijder Verslavingszorg om jongeren 
in beeld te krijgen en waar nodig te 
ondersteunen. Het is de intentie om 
deze interventie een vervolg te geven. 
 
CAFÉ POSITIEF GEZOND
Een andere activiteit die door corona 
een stimulans kreeg, is Café Positief 
Gezond in buurtcentrum De Vleugel. 
Het initiatief werd twee jaar geleden 

GEZONDE LEEFSTIJL  
OP HET SKATEPARK
Het skatepark in de Middenberm 
tussen Voorhof en Buitenhof is een 
levendige plek waar veel kinderen en 
jongeren samenkomen. Volgens 
Joline heeft het park een sterke 
sociale functie, zeker na de Corona-
lockdowns: “Veel kinderen en 
jongeren hebben het thuis moeilijk. 
Het skatepark is dan een verademing 
voor ze. Maar de beheerder – tevens 
wijkverbinder – signaleerde dat 
gezonde leefstijl een uitdaging is.” 
Veel jongeren bleken buiten het park 
ongezonde snacks en drankjes te 
kopen. Dat kon anders, vond de 
wijkverbinder/beheerder. Hij deed 
een voorstel voor de interventie 
‘Gezonde leefstijl op het Skatepark’ 
die ertoe leidde dat er in het seizoen 
2021 (juni tot oktober) wekelijks gratis 
vers fruit en snackgroente op het 
skatepark werden aangeboden. Ook 
maakte hij het mogelijk om water te 

opgezet vanuit integratiebeleid, met 
als doel om statushouders en andere 
nieuwkomers een ontmoetingsplek 
te bieden. Sinds begin 2022 is het 
Café onderdeel van het gezondheids-
beleid en ligt de coördinatie bij de 
GGD. “Café is misschien niet het 
goede woord”, zegt Joline, “want er 
komt geen alcohol aan te pas. Maar 
samen met wijkverbinders brengen 
we mensen bij elkaar. In een veilige 
plek en huiselijke sfeer bieden we 
informatie over gezondheid. Ook 
stimuleren we beweging. Zo gaf 
laatst de buurtsportcoach een 
praatje over het belang van bewegen. 
Aansluitend gingen alle aanwezigen 
mee met een wandeling.” 

GEZONDE VOEDING  
IN JOUW KEUKEN
Vanuit de bewonersgroep kwam de 
wens om iets te doen met voeding. 
“We hebben vervolgens een train-de-
trainer ontwikkeld met workshops 

KERNBOODSCHAPKERNBOODSCHAP

‘Gezonde voeding in jouw keuken’ om 
zoveel mogelijk mensen in de wijk 
Voorhof en Buitenhof te leren over 
gezonde voeding. Er zijn acht bewo-
ners getraind tot workshopleiders. 
Deze bewoners gaan nu, soms in 
tweetallen, zelf workshops geven over 
gezonde voeding in hun keuken.” 

INTEGRALE SAMENWERKING
Volgens Joline is het de kracht van 
Positieve Gezondheid om met 
bewoners te zoeken naar behoeftes op 
het gebied van gezondheid en hand-
vatten te geven. Daarmee kunnen ze 
problemen die door corona zijn 
versterkt, ombuigen naar meer 
gezondheid in de wijk. “Ze hebben 
ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van 
de voedingsindustrie en woonbeleid. 
Gezondheidsbeleid vraagt om 
integrale samenwerking. We moeten 
het samen doen, dat is de uitdaging.” ◆

“Werken volgens Positieve Gezondheid is het uitgangspunt”, 
benadrukt GGD-adviseur Joline van Lier. “Als we de kracht 
van bewoners achterhalen en daarin investeren, krijgen ze 
een eerlijke kans om mee te doen.” Joline werkt samen met 
collega’s van de gemeente Delft, partnerorganisaties, het 
Louis Bolk Instituut en wijkverbinders aan verschillende 
interventies in de wijken Voorhof en Buitenhof. 

Delft geeft inwoners 
handvatten om de 
gevolgen van corona 
om te buigen

Gelijke kansen 
voor iedereen

“Er werd wekelijks 
gratis vers fruit en 
snackgroente op het 
skatepark aan-
geboden.”

die meedoen in de ontwikkeling van 
interventies. Zij worden waar nodig 
ondersteund door partners uit het 
projectteam Positieve Gezondheid in 
de Wijk. Joline licht toe: ”De wijkver-
binders denken mee, uiten 
behoeftes, dragen voorstellen aan en 
spelen een rol bij het enthousiasme-
ren van medebewoners voor 
deelname aan de interventies en 
activiteiten. Dus we brengen deze 
niet top down naar de wijk maar we 
betrekken de mensen zelf.” 
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“
De inwoners van Moerwijk 
hebben vaak te maken met 
problemen op allerlei 
terreinen. Gezonde leefstijl 
staat meestal niet bovenaan 

hun lijstje om aan te gaan werken”, 
vertelt Janine Vervoordeldonk. Door 
de plotselinge intrede van corona 
was nog meer creativiteit nodig om 
deze bewoners te bereiken. Het 
aanvankelijke preventieloket werd 
snel omgevormd tot een preventie-
netwerk waarin inmiddels dertig 
vertegenwoordigers vanuit zorg, 
welzijn, sport, ggz en buurtbewoners 
participeren. Desondanks zijn de 
lijnen kort en kan het netwerk, door 
middel van kleinere werkgroepen, 
behendig inspelen op doorverwijzin-
gen of vragen uit de buurt. ”De 
behoefte van de wijk is een belangrij-
ke leidraad voor alle activiteiten”, 

KERNBOODSCHAPKERNBOODSCHAP

je ook de vertrouwensband kwijt.” 
Om in te spelen op het belang van 
vertrouwen en een lage drempel zijn 
onder meer wandelambassadeurs 
opgeleid, twee uit Moerkamp. Zij 
enthousiasmeren de bewoners om 
mee te gaan wandelen en tonen aan: 
speciale kleding, een lidmaatschap 
of duur materiaal zijn niet nodig. 

“Juist het integrale 
karakter levert veel 

winst op.”

Een activiteit die het preventienet-
werk samen met het Kunstmuseum 
Den Haag ontwikkelde in Coronatijd, 
was de kunstroute. Met behulp van 

Net voor de coronapandemie startte in het gezondheidscentrum 
Moerwijk (stadsdeel Escamp) het preventieloket. Dankzij de inventiviteit 
van alle betrokkenen werd het loket tijdens de pandemie op creatieve 
manieren voortgezet. Janine Vervoordeldonk, senior adviseur 
gezondheidsbevordering bij GGD Haaglanden, Alicia Ferrageau de Saint 
Amand, consulent Sport bij dienst OCW gemeente Den Haag, en 
Kirsten Witjens, beleidsadviseur volksgezondheid gemeente Den Haag, 
geven een schets van deze uitdagende periode en het palet aan 
activiteiten tot nu toe. 

benadrukt Janine. “We werken nu 
bijvoorbeeld ook plannen uit voor 
een mobiel preventieteam. Zo 
kunnen we naar plekken toe waar de 
bewoners samenkomen en eenvou-
diger inspelen op hun vragen. Deze 
ontwikkelingen sluiten aan bij 
Gezond en Gelukkig Den Haag en de 
Preventiecoalitie.”

VERTROUWEN
Corona biedt ook kansen, stelt Alicia. 
“De verbindingen vanuit het preven-
tienetwerk met de buurtsportcoach 
en de Haagse Diabetes Challenge zijn 
nu bijvoorbeeld nog sterker. En dat is 
belangrijke winst omdat door corona 
de bewegingsarmoede toenam. 
Ondanks de beperkingen zijn de 
wandelingen zoveel mogelijk 
doorgegaan, soms individueel of in 
kleine groepjes. Als je het stillegt ben 

Een goede 
gezondheid 

voor iedereen
Preventieloket 
wordt integraal
wijkpreventienetwerk

geïllustreerde boekjes konden 
bewoners een route lopen langs 
kunstwerken op posters die mensen 
thuis konden ophangen. De kunst- 
route was voorzien van (beweeg)
opdrachten en kon zowel door 
volwassenen als kinderen afgelegd 
worden. Het succes van de route - 
meer dan 2000 boekjes werden 
opgehaald – zorgde voor een vervolg. 
Sinds eind maart 2022 zijn twee 
wijk- en natuurroutes te lopen: een 
route van 5 kilometer door het 
Zuiderpark en een route van 3,5 
kilometer door Park Overvoorde. 

SIGNALEREN VAN 
WAT ONTBREEKT
Voor kinderen ontwikkelde het 
netwerk ook tal van activiteiten 
waarbij de GGD ondersteunt. Bij 
Kleine Chefs leren kinderen in de 

basisschoolleeftijd eenvoudige en 
gezonde gerechten bereiden. “Onder 
begeleiding van een chef-kok gaan 
kinderen zelf aan de slag met 
gezonde voedingsproducten”, vertelt 
Kirsten. “En wat ze zelf klaarmaken, 
eten ze ook graag op.” Volgens haar 
heeft het preventienetwerk ook een 
rol in het signaleren van wat er 
ontbreekt. Vanuit die gedachte wordt 
er nu een haalbaarheidsstudie 
gedaan naar de Gezonde Basisschool 
van de Toekomst waar bijvoorbeeld 
gezonde lunches en naschools 
sporten kunnen worden aangebo-
den, en waar meer aandacht kan zijn 
voor mentaal welzijn.  

Het netwerk is betrokken bij nog 
meer activiteiten, zoals de interven-
tie ‘Voel je goed’: een integrale 
aanpak voor volwassenen die willen 

werken aan gezondheid en moeite 
hebben met de taal. Of het veilig en 
aantrekkelijk maken van speelplek-
ken in de buurt zodat kinderen er 
onbezorgd spelen. Janine: “Doordat 
het netwerk sterk is uitgebreid, 
kunnen we vanuit de verschillende 
domeinen, en met elkaar stappen 
zetten.” “Juist het integrale karakter 
levert veel winst op”, bevestigt 
Kirsten. “En met de belevingswereld 
van de bewoners als vertrekpunt”, 
vult Alicia aan. ◆
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“
Zeker als we inzoomen op het 
onderwijs, met scholen open of niet 
en online onderwijs of niet, dan 
kunnen we zeggen dat corona een 
grote invloed heeft gehad op de 

manier waarop wij werkten”, meent Ria. Het 
was lastig scholen te bereiken en activiteiten 
te organiseren. “Maar de impact van corona 
gaat natuurlijk ook over wat er gebeurt als je 
de kinderen en ouders waar wij het over 
hebben gaat opsluiten thuis. Daarom zijn wij 
als team Huiselijk Geweld direct zoveel 
mogelijk informatie gaan verzamelen om de 
website die al bestond rond de meldcode uit 
te breiden met speciale coronapagina’s.” 
Daarop kwam bijvoorbeeld informatie over 
hoe je huiselijk geweld kunt signaleren als je 
alleen maar via de telefoon contact hebt of 
wat je kunt doen als je iets ziet in beeld. 

Het team maakte daarnaast samen met de 
collega’s van Gezondheidsbevordering een 
nieuwsbrief voor alle contactpersonen met 
tips en trucs en mooie initiatieven die 
bijdragen aan het signaleren en het steunen 

echt aangegeven vanuit scholen dat daar 
behoefte aan is, bijvoorbeeld bij interne 
begeleiders en vertrouwenspersonen”, stelt 
Sandra. 
Ria: “Het helpt enorm als kinderen en 
jongeren weten waar grenzen liggen van wat 
oké is en wat niet, en dat ze zien dat het 
belangrijk is om erover te praten. Daar 
hebben we materialen voor ontworpen, 
waaronder Superhelds kwartetspel.” Super-
held is een jongen die thuis ruzies tussen 
zijn ouders meemaakt en zelf wordt gesla-
gen. De kaarten bevatten thema’s als 
Superhelds Pijn (waaronder ook schelden, 
eisen dat je alleen maar tienen haalt of 
dreigen dat je zonder eten naar bed moet), 
Verdriet (over het gebrek aan liefde en 
aandacht) en de baas zijn over je eigen lijf. 
“Alle materialen heeft Jeannette voorzien 
van instructie en een filmpje met dezelfde 
rode draad: waarom doen we dit, wat voor 
handvatten geeft het je, je moet erover 
praten en zorgen dat erover gepraat kan 
worden.”

KERNBOODSCHAPKERNBOODSCHAP

Het team Huiselijk Geweld van GGD Haaglan-
den bracht in 2020 een speciaal kwartetspel uit 
om te helpen bij signalering van kindermishan-
deling, hield in coronatijd allerlei webinars en 
online symposia en is druk bezig het theaterstuk 
Blauwe Plekken te introduceren bij scholen. 
Programmamanager Ria Andrews en project-
leider Sandra Raaijmakers vertellen daarover 
en over de impact van corona. Lespakket 

kindermishandeling 
doet iets met mindset 
van kinderen

Een veilig thuis 
voor iedereen

“Corona 
heeft een 

grote 
invloed 

gehad op 
hoe we 

werken.”

van kinderen in deze coronatijd. “Voor grotere 
groepen professionals die werken met de 
cliënten die te maken kunnen hebben met 
kindermishandeling of huiselijk geweld 
hebben we e-learnings en webinars opgezet”, 
vertelt Sandra. Pre corona was daar al een 
start mee gemaakt, in coronatijd nam het een 
vlucht. Een prima manier om een breed 
publiek te bereiken, vindt Sandra. 

SUPERHELD
“Kindermishandeling is het thema waar 
projectleider Jeannette van Borren sinds 
2016 aan heeft gewerkt tot haar overlijden 
vorig jaar”, zegt Ria. “Dat is onze basis waar 
wij op voortbouwen. Zij is gaan kijken naar 
een soort integraliteit van kindermishande-
ling en de beschikbare werkvormen 
enerzijds en de andere lesonderwerpen op 
school en ‘hoe bespreek je dit’. Daarbij zijn 
scholen natuurlijk een belangrijke partner.” 
Zo heeft zij een lespakket ontwikkeld voor 
verschillende leeftijdsgroepen en maakte zij 
een ‘menukaart’ met alle informatie, 
organisaties en materialen erop. “Er wordt 

KINDERRECHTEN
Ook de verbinding aan Kinderrechten zit in 
het materiaal. “Als kinderen zich bewust zijn 
van hun rechten en je dat met ze bespreekt, 
kan je de link maken met wanneer er dus 
niet goed voor ze gezorgd wordt”, zegt Ria. De 
reacties op het kwartetspel waren zo positief 
dat er al een herdruk is en er nauwelijks tijd 
was om de boel te evalueren. “Het raakt 
kinderen, spreekt aan en doet iets met hun 
mindset”, analyseert Ria. Hetzelfde geldt 
voor het theaterstuk Blauwe Plekken, een 
bewerking van het boek van Anke de Vries. 
Sandra: “We horen van leerkrachten dat 
kinderen vragen stellen die normaal gespro-
ken geen vragen stellen, dat ze ook veel 
rustiger waren dan normaal bij een les of 
uitje en dat er onverwacht veel interactie 
was. Het is echt op hun niveau waardoor 
kinderen er ook over durven te praten. Het 
kan veel losmaken bij kinderen, daarom is in 
ons aanbod ook aandacht voor hoe leer-
krachten daarmee om kunnen gaan.” ◆

SCAN

Scan de QR-code 

om alle materialen 

te bekijken. 
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Nel Haaring was blij met de keuze voor de bibliotheek als vaccinatielocatie. 
“Want we staan middenin de samenleving en de bibliotheek is er voor ieder-
een. Toen de vraag bij onze directeur binnenkwam, hebben we meteen de 

logistiek geregeld. Mensen die voor een vaccinatie kwamen, konden via de voordeur 
naar binnen. De gasten van de bibliotheek gebruikten tijdelijk de achterdeur. We 
hebben dat met een bord aangegeven en daar was ook een beveiliger aanwezig om 
mensen de weg te wijzen. Binnen hebben we schermen neergezet en een aantal stoelen 
waar mensen na de vaccinatie een kwartier konden wachten. Zo bleef het vaccineren 
dus gescheiden van bezoekers van de bibliotheek.”

COMPUTERLOKAAL
Op 9 november 2021 is in bibliotheek Westland gestart met vaccineren. Dat gebeurde 
op dinsdag en donderdag in het computerlokaal van de bibliotheek. Behalve de vacci-
natiemedewerkers was ook een arts aanwezig. De cursussen in het lokaal gingen 
gewoon door, dus ’s avonds moest dat weer leeg zijn. “Maar dat was geen probleem”, 
zegt Nel. “Het vaccineren stopte om half vijf en de GGD-medewerkers ruimden zelf 
alles weer op. Het draaide allemaal goed. Een aantal jongeren deed de administratie en 
ook met hen hadden we leuk contact.”

De vaccinatielocatie was open voor iedereen die nog niet was gevaccineerd. Later 
waren mensen ook welkom voor de boosterprik. “We zagen mensen van alle leeftijden”, 
vertelt Nel. “Ook veel jongeren. Vooral tegen de tijd dat een vaccinatie nodig was voor 
een vakantie of wintersport. Er kwamen ook tieners, veelal met hun ouders. En ook 
ouderen uit de buurt. Maar mensen kwamen vanuit het hele Westland. Er belden zelfs 
mensen uit Rotterdam of ze hier geprikt konden worden. En dat kon natuurlijk.”

VERTROUWD EN KLEINSCHALIG
De locatie was tot eind maart open voor vaccinaties. Aanvankelijk kwamen elke prikdag 
zo’n tweehonderd mensen voor een vaccinatie. Later werden dat er minder, tot enkele 
tientallen begin maart. “Corona was veel minder in het nieuws, dus misschien waren 
mensen er niet meer zo mee bezig”, denkt Nel. “We hoorden nog wel van ouderen die de 
tweede boosterprik wilden. Die werd hier niet gegeven, maar de GGD-medewerkers 
konden voor die mensen wel een afspraak maken voor een andere locatie.”

Het vaccineren in de bibliotheek was wat Nel betreft een succes: “Voor inwoners van 
het Westland is het best een drempel om naar een grote stad te gaan. Onze bibliotheek 
is vertrouwd, kleinschalig en mensen konden zonder afspraak komen. We hebben ook 
velen kunnen helpen om de QR-code op de telefoon te krijgen. En misschien hebben 
veel mensen de bibliotheek weer opnieuw ontdekt!” ◆

In Naaldwijk was Bibliotheek Westland 
opengesteld voor vaccinaties. Daar werd goed 

gebruik van gemaakt, vertelt frontoffice 
coördinator Nel Haaring. 

"Het is best 
een drempel om 

naar een grote 
stad te gaan."

PRIKLOCATIES
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Iedereen die voor het eerst de kerk binnenkomt, staat versteld van de grootte en de 
pracht van het gebouw. Zo ook de medewerkers van de GGD, vertelt koster Matthijs 
Kerklaan. “Ze vonden het een prachtige locatie. En ook heel praktisch, omdat er 

genoeg ruimte is om afstand te houden. Na de vaccinatie konden mensen in de kerk-
banken even een kwartier blijven zitten. Het liep allemaal als een trein.”

KERK ALS PRIKLOCATIE
De vrouw van Matthijs komt uit de Filippijnen en zij hebben veel contact met die 
gemeenschap. En van daaruit tevens met de Latino en Indonesische gemeenschappen. 
In de coronacrisis waren er banden met het Rode Kruis en de GGD. “Zo kwam bij ons de 
vraag of de kerk als priklocatie voor deze gemeenschappen gebruikt kon worden. Dat 
kon uiteraard. De gemeenschappen hebben zelf vrijwilligers die klaarstonden om te 
helpen. Er is via sociale media bekendheid aan gegeven. Mensen konden zich voor een 
vaccinatie aanmelden bij coördinatoren van de gemeenschappen. Na een videobijeen-
komst met de GGD en alle betrokkenen was de vaccinatiedag op 19 juni vorig jaar.”
Er zijn die dag zo’n driehonderd mensen gevaccineerd, vertelt Matthijs. GGD-medewer-
kers (prikkers, administratiemedewerkers en een arts) kwamen in de ochtend om alles 
voor te bereiden. De mensen die zich hadden aangemeld, kwamen in groepen per 
gemeenschap op afgesproken tijdschema’s. “Bij binnenkomst werd de naam gecontro-
leerd op de lijst en de GGD verzorgde de verdere administratie. Na afloop gingen de 
mensen aan de andere kant weer de kerk uit. Het verliep allemaal zonder problemen. 
De vrijwilligers uit de gemeenschappen hielpen om alles in goede banen te leiden.”

‘DAGJE UIT’
Het was een drukke, maar toch relaxte dag, blikt Matthijs terug. Zowel de GGD als de 
gemeenschappen hadden alles goed georganiseerd. Voor veel mensen was het een 
soort ‘dagje uit’, met ook eten vanuit de gemeenschappen. “Ik denk dat sommigen er 
gewoon van genoten hebben.”

Het was vorig jaar een eenmalige actie. Dit jaar waren er eind januari en begin februari 
2022 twee vergelijkbare dagen vanwege de boosterprik. Ook die verliepen vlekkeloos. 
“Mensen van de Indonesische ambassade brachten zelfs lunchpakketjes”, aldus 
Matthijs. “Er kwamen deze dagen ook mensen van andere nationaliteiten, zoals 
Chinees en Marokkaans. De eerste dag waren er zo’n vijfhonderd, de tweede dag 
ongeveer honderdvijftig. Deze keer kreeg iedereen meteen een QR-code van de GGD. 
Omdat aan het eind van de dag nog vaccins over waren, is de arts naar buiten gegaan 
om voorbijgangers te vragen. Zo zijn nog zo’n twintig mensen extra gevaccineerd.” 
Matthijs vond het bijzondere dagen, met een goede samenwerking tussen alle mensen. 
“Het was een geoliede machine, met ieder een eigen rol. Het was uniek en mooi om 
mee te maken.” ◆

In de prachtige Marthakerk aan de Hoefkade in 
Den Haag is medio vorig jaar een vaccinatiedag 

gehouden voor mensen uit de Filippijnse, 
Latino en Indonesische gemeenschappen. 

Begin dit jaar volgden nog twee dagen voor de 
boostervaccinatie.

“Vaccinatie in 
Marthakerk liep 

als een trein.”

PRIKLOCATIES
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SCAN SUCCESSFUL

Binnenkomst via 
hoofdingang. Een host 

controleert of er een 
afspraak is.

De host verwijst mensen naar 
de administratie of naar de 

arts voor een medische check.

In de wachtruimte moeten mensen 
15 minuten wachten.

Op sommige locaties zaten mensen 
in een rij en kwam de prikker op 
een rijdende stoel langs met een 

prikkarretje. Mensen konden 
daarna 15 minuten blijven zitten. Dit 

was logistiek efficiënter en sneller. 

Vanaf de arts gaan 
mensen alsnog naar 

de administratie.
Na incheck bij 
administratie. 

Mensen krijgen een 
registratiebewijs.

Met het 
registratiebewijs 

krijgen mensen bij 
de prikkers hun 

vaccinatie en een 
stempel. 

DE PRIKLOCATIE

Bij het kiezen van priklocaties is 
gekeken naar:
• geografische spreiding (ongeveer 
gelijke reisafstand voor alle burgers)
• bestaande, leegstaande locaties (in 
verband met kosten en duurzaamheid) 
In het begin is een grote tent opgezet 
bij het ADO Stadion. Er waren toch 
geen wedstrijden en er was veel 
parkeergelegenheid.

Op de piek van het vaccineren waren 
er 7 priklocaties en een aantal kleinere 
locaties voor fijnmazig vaccineren. 

Het opzetten van een vaccinatieloca-

tie is een hele operatie waar veel 

partijen bij zijn betrokken: 

Gemeente – Wegbeheer voor het 

plaatsen van borden – Standbouwers 

– Exploitanten van tenten of 

bestaande panden – Beveiliging – 

Verkeersregelaars – Prikkers – 

Locatieverantwoordelijken – 

Vaccincoördinatoren – Rode Kruis – 

Uitzendbureau - Eventueel halbe-

heer (bij gebruik bestaande 

evenementenlocatie)

Prognose van aantal benodigde 
vaccins op basis van aantal 
gemaakte afspraken.

Opslag van vaccins in door vaccincoördinatoren 
‘bewaakte’ koelkasten. De koelkasten zitten 

op slot. De temperatuur wordt constant 
gemonitord met dataloggers. 

RIVM levert wekelijks 
benodigde vaccins aan. Bij de 

allereerste vaccins ging dat 
onder politiebegeleiding. De 

vaccins waren op dat
moment zeer waardevol. De GGD monitort 

hoeveel vaccins de GGD 
in huis heeft, hoeveel 

vaccins er op een locatie 
liggen en wat het 

verbruik is. 

Vaccins worden voorbereid (optrekken van 
vaccins uit flacons en gevulde spuiten 
klaarleggen). Dat mag nooit teveel tegelijk 
zijn, want wat niet gebruikt wordt op en dag, 
moet worden weggegooid. De vaccincoördi-
nator houdt in de gaten hoeveel vaccins 
prikkers nog hebben liggen, wanneer weer 
nieuwe vaccins voorbereid moeten worden 
en of dat juist gebeurt. 

Bij topdrukte gaat het voorbereiden de hele 
dag door; als het rustiger is, gaat dat op 
bestelling. 

P O L I T I E
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In de loop van 2021 bleek dat het aantal vaccinaties in Den Haag achterbleef, met 
name in achterstandswijken met veel bewoners met een migratieachtergrond. “Het 
lukte nauwelijks om mensen te bewegen om een vaccinatie te halen”, vertelt 

Mohammed Ibrahim. “Toen heeft de overkoepelende islamitische organisatie, die veel 
contact heeft met de gemeente, ons gevraagd of de GGD in onze moskee kon gaan 
vaccineren. Daar wilden we graag aan meewerken. We vonden het een goede manier 
om een bijdrage te leveren aan de stad.”

METEEN AANSLUITEN
De moskee hoefde zelf weinig te organiseren. Normaliter zijn er binnen altijd veel 
activiteiten, maar die lagen stil vanwege corona. Van buitenaf lijkt de moskee klein, 
maar binnen zijn ruime vertrekken. Een goede looproute was dan ook geen probleem 
en er waren voldoende vrijwilligers om te helpen. Na een gesprek met de GGD op een 
zondag konden de eerstvolgende vrijdag al de eerste vaccinaties worden gegeven. 
Het vaccineren gebeurde op vrijdagmiddag, na de vrijdagdienst in de moskee. “De GGD 
nam schermen mee en richtte alles in. Mensen die een vaccinatie wilden, konden na de 
dienst meteen aansluiten”, vertelt Mohammed Ibrahim. “De looproute was met borden 
aangegeven. Ook mensen van buiten konden zonder afspraak binnenlopen voor een 
vaccinatie. Alles verliep goed en we hebben geen problemen gehad.”

TOCH KUNNEN OVERTUIGEN
De moskee plaatste een oproep op de website en vertelde over de vaccinatiemiddagen 
tijdens de diensten. Op die middagen zag Mohammed Ibrahim ook mensen die aanvan-
kelijk kritisch of sceptisch waren over vaccineren. “We hebben hen kennelijk toch 
kunnen overtuigen.”
Per keer hebben tientallen mensen zich laten vaccineren. Mohammed Ibrahim hoorde 
veel positieve reacties. “De eerste keer was ook wethouder Kavita Parbhudayal erbij. Dat 
vonden we erg leuk en haar bezoek heeft geleid tot een mooi vervolg, want wij zijn nu 
betrokken bij het project Gezond Leven. Samen met de GGD en de gemeente hebben we 
een Gezond Ontbijt programma opgezet. Er is inmiddels een gezamenlijk ontbijt 
geweest in onze moskee, waarbij de GGD ook voorlichting geeft over gezond eten. Het is 
de bedoeling dat dit een vervolg krijgt en dat onze medewerkers ook zelf de voorlichting 
gaan geven.”

NIEUWE CONTACTEN
Mohammed Ibrahim heeft de vaccinatiemiddagen alleen maar als positief ervaren. Hij 
is ook blij dat de gemeente de moskee heeft weten te vinden. “Veel mensen denken dat 
we een gesloten gemeenschap zijn. Maar we staan juist open voor de maatschappij. En 
bij alles wat we doen letten we erop dat de omgeving er geen last van heeft. Helaas 
hebben we niet veel contact met mensen uit de buurt, hoewel we hen wel uitnodigen 
voor bijvoorbeeld het Suikerfeest. Bij het ontbijtprogramma was er gelukkig wel 
iemand uit de buurt. Ik hoop dat de vaccinatiemiddagen een aanzet zijn voor nieuwe 
contacten.” ◆

De Al Madinah Moskee aan de Loosduinseweg 
was de afgelopen tijd op vrijdagmiddag open 

voor vaccinaties. Daar is veel gebruik van 
gemaakt, vertelt moskeevoorzitter Mohammed 
Ibrahim Abdoel. De samenwerking met de GGD 

heeft ook een mooi vervolg gekregen.

"Er was een 
goede samenwer-

king tussen Al 
Madinah Moskee 

en GGD."
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B ij Betje is enkele jaren geleden ontstaan na een Retailprijsvraag over wat er 
miste in de winkelstraat. Er kwam een leegstaand pand vrij in de Betje Wolff-
straat. Daar moet een buurthuis komen, vond een plaatselijke ondernemer die 

de prijsvraag won. Bij Betje is inmiddels uitgegroeid tot een sociale plek met veel 
activiteiten en cursussen. “We werken samen met de gemeente en allerlei organisaties 
in de wijk”, vertelt Ashana. “In korte tijd zijn we een begrip geworden in de wijk.”

INFORMATIE TE MOEILIJK
Moerwijk kent veel armoede en eenzaamheid, en dus veel uitdagingen. “We helpen 
mensen waar we kunnen”, zegt Ashana. “Ook wat betreft vaccineren. In deze wijk 
wonen veel mensen met een migratieachtergrond en we merkten dat veel van hen de 
officiële informatie gewoonweg niet begrijpen. De GGD liet ons weten dat slechts een 
derde van onze wijkbewoners was gevaccineerd. Zij wilden daarom prikdagen organi-
seren. Moerwijk heeft al een vaccinatielocatie aan de Leyweg, maar dat is vooral voor 
oudere mensen te ver weg.”

Bij Betje is een vertrouwde plek waar mensen makkelijk binnenlopen. In overleg met de 
GGD is het buurthuis daarom priklocatie geworden. “Om dat aan te kondigen hebben 
we geflyerd in de wijk. We hadden een training gevolgd om mensen aan te spreken over 
vaccinatie en om met vervelende reacties om te gaan. Die reacties hoorden we ook wel, 
maar het viel over het algemeen mee. Op de vaccinatiemiddagen zelf zijn er geen 
vervelende dingen gebeurd.”

GOED TE REGELEN
De logistiek was goed te regelen want het buurthuis heeft twee ingangen. Een daarvan 
bleef ingang, de andere werd uitgang. Er was een flinke ruimte beschikbaar waar de 
vaccinaties werden gegeven en waar mensen na de vaccinatie even konden wachten. 
Het vaccineren gebeurde elke dinsdagmiddag, met iedere keer enige tientallen bezoe-
kers. “Iedereen vanaf 12 jaar kon hier zonder afspraak komen voor een vaccinatie”, laat 
Ashana weten.

Het vaccineren verliep zonder problemen. Medewerkers van de GGD zetten vooraf alles 
klaar, plaatsten buiten een bord en legden bij de in- en uitgang loopplanken voor 
bijvoorbeeld mensen met een rollator. Er waren een of twee prikkers, een arts, twee 
mensen voor registratie en een beveiliger. De medewerkers van Bij Betje hielpen 
mensen met digitale zaken, zoals het aanmaken van DigiD-codes, inloggen, downloa-
den van apps en het printen van QR-codes. Mensen die de Nederlandse taal niet 
machtig zijn, werden zo goed mogelijk geholpen of doorverwezen naar de GGD.
Veel wijkbewoners waren blij met het buurthuis als priklocatie. Het is een vertrouwd 
punt in de wijk en mensen vonden het fijn dat ze niet ver weg hoefden voor een 
vaccinatie. “En wij hadden goed contact met de GGD”, besluit Ashana. “Het is alleen 
maar positief dat we priklocatie zijn geweest.” ◆

Eind januari startte de GGD met vaccineren in 
buurthuis Bij Betje in de Haagse wijk Moerwijk. 

Coördinator Ashana Pal was daar blij mee, en 
de buurtbewoners ook.

“Alleen maar 
positief dat 

we priklocatie 
zijn.”
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Het afgelopen jaar heeft de GGD ook op andere locaties in de wijk gevaccineerd, 
met steeds een bepaalde periode per locatie. Hassan kwam in contact met de 
GGD toen hij zelf een vaccinatie ging halen in het wijkpark Transvaal. Hij bood 

aan om met het buurthuis te helpen met de vaccinaties. Dat viel in goede aarde en de 
afspraken waren snel gemaakt, ook in samenspraak met opbouwwerker Dirk van der 
Zwan. “De GGD is hier op vier zaterdagmiddagen geweest”, laat Hassan weten. “We 
hadden het bekendgemaakt via sociale media en een flyer in de wijk verspreid. We 
hebben er ook op gewezen bij de groepen die hier komen voor activiteiten. De eerste 
keer kwamen meer dan zeventig mensen voor een vaccinatie, de keren daarna werd 
het steeds iets minder. Maar bij elkaar dus een flinke groep.”

ANGST WEGNEMEN
Iedereen kon bij het buurthuis binnenlopen voor een vaccinatie. Buiten waren borden 
neergezet om de wijkbewoners daar op te wijzen. “Transvaal is een wijk met veel 
bewoners uit andere landen, die veelal niet zo goed Nederlands spreken”, vertelt 
Hassan. “We hebben daarom in verschillende talen over de vaccinaties gecommuni-
ceerd. Ik hoorde dat veel mensen aanvankelijk geen vaccinatie wilden omdat ze er geen 
vertrouwen in hadden, vooral door verkeerde informatie en complottheorieën die zij 
hoorden. Bijvoorbeeld dat je kon overlijden aan het vaccin. Daarom heb ik zelf met 
verschillende mensen gesproken en uitleg gegeven over de vaccinatie.”

Veel wijkbewoners kennen Hassan en dat droeg bij aan het vertrouwen: “Ik heb gepro-
beerd hun angst weg te nemen. Je ziet dat mensen makkelijker naar een plek gaan die 
ze kennen. Hoe dichter in de buurt, hoe lager de drempel. Ook het buurthuis is ver-
trouwd. Mensen voelen zich hier thuis. De vaccinatiemiddagen waren gewoon gezellig.”

PRETTIGE SAMENWERKING
In het buurthuis is alles zonder problemen verlopen. Er was een goede looproute en er 
gingen steeds twee mensen tegelijk naar binnen. Ook jongeren hebben zich laten 
vaccineren. Zij hadden erover gelezen op Facebook of van de mogelijkheid gehoord via 
familie. De samenwerking met de aanwezige medewerkers van de GGD was prettig. 
Hassan noemt slechts één klein voorval tijdens de middagen: “We hoorden een van de 
beveiligers aan mensen vertellen dat zij zich niet moesten laten vaccineren. Die man 
hebben we snel weggestuurd. Maar verder ging alles goed. We hebben ook veel mensen 
kunnen helpen met de corona-app en de QR-code. Het is mooi dat we wat betreft 
vaccinaties een belangrijke meerwaarde hebben gehad voor de wijk.” ◆

De GGD heeft in buurthuis Bario in de Haagse 
wijk Transvaal vier vaccinatiemiddagen 

gehouden. “Er was in deze wijk wantrouwen 
tegen het vaccin, maar toch hebben veel 

mensen zich hier laten vaccineren”, vertelt 
Hassan Bouzaghdoud, vrijwilliger in het 

buurthuis en voorzitter van het 
buurtpreventieteam in Transvaal-Noord.

“Met vaccinaties 
had het buurthuis 

mooie meerwaarde 
voor de wijk.”
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I n de beginfase van de pandemie waren 
alleen de eerste geneeskundige en 
Norbert bij corona betrokken. “Wij 
waren met z’n tweeën bij toerbeurt 24 

uur bereikbaar voor overleg. Dat begin was 
een heftige tijd. Heel veel was onduidelijk en 
er stierven mensen. Ons werk was een 
combinatie van protocollen maken voor hoe 
wij als dokter in de ouderenzorg met corona 
om moesten gaan, adviseren van de lokale 
teams bij het afhandelen van uitbraken en 
het melden van besmettingen. We moesten 
onze informatie overal vandaan halen. Ik 
werkte vaak na middernacht nog de meldin-
gen weg.” 

Op organisatieniveau was een coördinatie-
team ingericht, onder leiding van de Raad van 
Bestuur en de eerste geneeskundige. Zij 
kwamen dagelijks bij elkaar. Wanneer er op 
locatie een uitbraak was, ging een lokaal crisis-
team terplekke aan de slag. Het team van 
corona-artsen werd uitgebreid en ontwikkelde 
zich tot de Coronavraagbaak. Langzaam 
kristalliseerde zich een nieuwe werkwijze uit. 
“De beroepsvereniging Verenso kwam met 
protocollen voor de ouderenzorg die waren 
gebaseerd op de landelijke richtlijnen en het 
advies van het OMT. Dat was wel fijn. Deson-
danks bleven er genoeg vragen. Bijvoorbeeld 
als mensen bij een uitbraak niet meer samen 
mochten eten in het restaurant. Of over de 
uitwerking van de anderhalvemeterregel die 

J essica kreeg op school pas vanaf 
september 2020 echt met de corona-
problematiek te maken. “Als ik door de 
GGD voor bron- en contactonderzoek 

         werd benaderd, had ik bijna altijd al 
met het scholenteam gebeld om te zeggen 
wat wij gingen doen.” Jessica merkte dat de 
coronarichtlijnen gemaakt waren voor de 
gemiddelde school in de gemiddelde buurt. 
En dat paste niet altijd bij De Regenboog die 
in een wijk ligt met grote sociaaleconomi-
sche problemen, waar lang een lage test- en 
vaccinatiebereidheid bestond. “Ik kan 
ouders slechts adviseren en niets afdwingen. 
Wij deelden royaal zelftesten uit, maar het is 
aan de ouders om ze te gebruiken.” 

Sander ondervond hetzelfde probleem. Hij 
vond het lastig dat adviezen over mondkap-
jes en sneltesten slechts adviezen waren en 
hij niets kon afdwingen. “Wat speelt in de 
maatschappij zagen wij terug op school: een 
kleine groep ouders had principiële bezwa-
ren tegen de richtlijnen. Dan hoefde een kind 
bijvoorbeeld geen mondkapje te dragen, 
waardoor andere kinderen in de klas gingen 
twijfelen en ook zonder mondkapje wilden.” 

Zowel Jessica als Sander hadden goed 
contact met de GGD. Jessica belde soms het 
scholenteam met een concrete vraag. “Na 
Pasen 2021 waren er veel vervolgbesmettin-
gen onder collega’s. Ik kreeg van de GGD het 

een uitdaging is voor ouderen die fysiek en 
cognitief minder functioneren. Ik had ook 
regelmatig contact met de afdeling medische 
microbiologie in het ziekenhuis over uitslagen 
en de interpretatie ervan en over vragen of 
personeel wel of niet mocht werken.”

Het contact met de GGD was laagdrempelig. 
“We konden alle vragen voorleggen. Ze wisten 
dan niet altijd alle antwoorden, omdat niet 
alles bekend was. Je merkte dat er bij de GGD 
onder hoogspanning werd gewerkt en dat het 
contact op de coronagolven meedeinde. Waar 
in rustiger tijden alle meldingen telefonisch 
werden uitgevraagd, was er bij een nieuwe 
golf geen tijd meer voor bron- en contacton-
derzoek.” Andersom hield de GGD vinger aan 
de pols bij Florence. “De GGD-medewerkers 
wisten wel dat wij een grote organisatie zijn 
en dat bij ons de coronazorg op orde was. Als 
ze een concrete vraag hadden, dan hadden 
wij vaak al alles geregeld.” 

Terugkijkend vindt Norbert dat er in twee jaar 
tijd een enorme hoeveelheid kennis is 
opgebouwd. Hij heeft veel respect voor het 
werk van de GGD. “Gezien de omvang van de 
crisis en de over lange tijd ingekrompen orga-
nisatie, hebben ze in korte tijd veel voor 
elkaar gekregen.” ◆ 

Coronatijd bij 
zorgorganisatie 
Florence

Protocol GGD sluit 
niet altijd aan bij 

eigen school

Norbert Kemp is specialist ouderengenees-
kunde bij Florence, een grote zorgorganisatie 
met onder meer woonzorgcentra en een 
revalidatiecentrum in de regio Haaglanden. Bij 
Florence hield een team van artsen zich bezig 
met corona. Hij vertelt over hun bezigheden 
en het contact met de GGD. 

Jessica Hendriks is adjunct-directeur van 
basisscholen De Opperd en De Regenboog in 

de wijken Escamp en Laakkwartier in 
Den Haag. Sander Meijer is sinds september 
2021 directeur van de openbare basisschool 
De Kijckert in Wateringen. Zij vertellen over 

de samenwerking met het GGD-scholenteam 
in coronatijd. 

advies om in 24 uur zoveel mogelijk mensen 
te testen, om te zien of de piek van besmet-
tingen al was bereikt. We deden de school 
een dag dicht en bijna iedereen liet zich 
testen. Daarna konden we opgelucht de 
school weer opendoen.” Jessica heeft wel 
begin dit jaar het protocol van de GGD 
losgelaten. “We moesten iedere week een 
vragenlijst invullen. Met 25 klassen en 30 
medewerkers met corona was dat niet bij te 
houden.”

Sander belde de GGD bijvoorbeeld als ouders 
nogal stellig waren over een advies dat zij 
van de GGD kregen, dat volgens hen in strijd 
met de regels was. “In die situaties had ik de 
GGD echt nodig en belde ik hun schoollijn. 
Het bleek dat het advies inderdaad gelijk was 
aan wat ik dacht. Ik kon dan de ouder 
melden dat ik met een professionele organi-
satie had gesproken en hun mening 
onderbouwd ontkrachten.” Hij voegt daar 
wel aan toe: “Het advies van de GGD hing 
weleens af van de persoon die ik aan de lijn 
kreeg. Soms week het af van de richtlijnen, 
maar als ik aangaf dat ik dat gek vond, kon 
het antwoord heel stellig zijn: ‘Zo is het 
advies’.” Het contact met de schoollijn heeft 
Sander verder als heel plezierig ervaren. 
“Een enkele keer moest ik mijn vraag per 
mail sturen, maar meestal werd ik uitge-
breid te woord gestaan.” ◆

"Je merkte 
dat er bij de 
GGD onder 
hoogspan-
ning werd 
gewerkt."

"Wat  
speelt in de 

maatschap-
pij zagen wij 

terug op 
school."
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Maarten van Orden (22): BCO sinds september 2020 en 
supervisor sinds zomer 2021

“Het thuisonderwijs dreef me weg van mijn studentenle-
ven, dus ik wilde werken. Bij Security Studies leerde ik 
onder andere over crisismanagement en het BCO-werk bij 
de GGD sloot daar bij aan. Na driekwart jaar had ik al veel 
kennis en begeleidde ik anderen. Ik werd dan ook senior; 
een vraagbaak voor collega’s en verantwoordelijk voor het 
inwerken van nieuw personeel. Daarna werd ik supervisor. 
In die functie houd je de motivatie erin en laat je iedereen 
voelen dat we nog van nut zijn, want een BCO’er is in deze 
pandemie net zo belangrijk als een arts of monsterafne-
mer. Die saamhorigheid ga ik nergens anders meer 
vinden, denk ik. Het patiëntencontact vond ik leuk, omdat 
je een soort puzzel had die je met onderzoek moest 
oplossen en je kreeg inzicht in de bewegingen van het 
virus. Nu vind ik het heel prettig om collega’s verder te 
helpen en heb ik ontdekt dat ik meer praktisch bezig wil 
zijn. Inmiddels ben ik gestopt met mijn studie en wil ik 
verpleegkunde gaan doen. Daarvoor ben ik hier geïnspi-
reerd geraakt.”

Nathalie Tosseram (38): BCO sinds oktober 2020, 
later ook trainer

“Van huis uit ben ik actrice en trainingsactrice en werk ik op 
een school als docent theater. Ik kreeg zelf corona, best wel 
heftig ook, en wilde daarna iets doen om te helpen. Ik denk 
dat ik als ervaringsdeskundige goed empathisch kan zijn 
aan de telefoon. Ik weet hoe fijn het is om gerustgesteld te 
worden als je bijvoorbeeld benauwd bent. Het is heel veelzij-
dig werk, zeker nu ik ook trainingen geef aan collega’s in 
omgaan met agressie en lastige gesprekken voeren. Het is 
belangrijk dat ook de GGD-medewerkers een fijn gesprek 
hebben. Ze mogen grenzen aangeven. Ik ben hier pas 
anderhalf jaar, maar mag al zoveel verschillende dingen 
doen. Ik ben blij dat de GGD me die kans geeft. Er werken 
hier veel mensen uit andere sectoren, ieder brengt iets mee. 
Het is heel bijzonder werk, met z’n allen gaan we er tegen-
aan in de pandemie. Dit weet je over tien jaar nog steeds!”

Shirvan Sams (38): eerst Expertise en Contactcentrum 
Corona, BCO’er sinds november 2020

“Ik reisde regelmatig naar het buitenland, maar de 
coronapandemie stak daar begin 2020 een stokje voor. Ik 
wilde graag onderdeel zijn van de oplossing en solliciteerde 
bij GGD Haaglanden. Nu zijn we 1,5 jaar verder en heb ik het 
nog steeds naar mijn zin. De werkwijze is vaak veranderd, 
mede door de wijzigingen in leefregels die in de persconfe-
renties werden afgekondigd. Een BCO duurt nu niet meer 
8-10 uur per casus, waarbij je ook huisgenoten en nauwe 
contacten moet uitvragen. De huidige gesprekken zijn 
luchtiger en korter en meer gericht op dienstverlening. Het 
omgaan met de wijzigingen in de regels was een uitdaging 
en soms een tikkeltje frustrerend. Je moet als BCO’er sterk 
in je schoenen staan aan de telefoon. Maar het geeft me veel 
voldoening als ik mensen gerust kan stellen in deze onzeke-
re tijden en hen kan voorzien van de juiste informatie. De 
sfeer op de werkvloer is altijd gezellig en het inwerken van 
nieuwe collega’s die samen met ons de strijd aangaan 
motiveert me om dit project tot een goed einde te brengen.”

Sherina Oedit (29): Expertise en Contactcentrum  
Corona (ECC) en BCO sinds september 2020

“Ik was werkzoekende en wilde mijn steentje bijdragen in 
een wereldwijde pandemie. Bij het ECC moest ik testaf-
spraken inplannen en informatie geven. Je bespreekt veel 
met artsen en leert over het ziektebeloop, herstel en 
medicatie die iemand gebruikt. Zo heb ik een andere kant 
van de zorg gezien waar je zelf niet snel over nadenkt. Als 
BCO’er vond ik het interessant om het ziektebeloop van 
een persoon in kaart te brengen. In de loop van de tijd 
waren er steeds veranderingen in de richtlijnen voor 
besmette personen en hun omgeving, daarin moest je 
leren meebewegen. Soms was dat lastig, omdat mensen 
niet altijd wilden begrijpen dat wij die regels niet zelf 
maakten. Wat me nog bijstaat is een pasgeboren baby die 
corona had. De vader en moeder mochten niet bij hun kind 
in het ziekenhuis. Ik moest uitvragen hoe de baby besmet 
was geraakt. Dan moet je goed aanvoelen dat het voor de 
ouders erg emotioneel is. Een gesprek voeren met empa-
thie en inlevingsvermogen is een van de vele dingen die ik 
hier geleerd heb.”

BCO BCO

ALS BRON-
EN CONTACT-

WERKEN 

MAARTEN VAN ORDEN

SHIRVAN SAMS

NATHALIE TOSSERAM
SHERINA OEDIT

ONDERZOEKER
Tijdens de coronapandemie wordt steeds bron- en contact-
onderzoek (BCO) gedaan om te kijken met wie iemand – die 
positief is voor corona - in contact is geweest en hoe diegene 
besmet is geraakt. Daar zijn door de GGD veel mensen op 
gezet, de zogenoemde bron- en contactonderzoekers 
(BCO’ers). Hoe hebben zij de afgelopen periode beleefd? 
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“Ik denk dat we 
samen veel betere 
adviezen kunnen 

geven.” 
H

et is nog moeilijk 
voor te stellen. Daar 
waar langs de drukke 
Afrikaweg, de 
belangrijkste 

toegangsweg naar Zoetermeer, nu 
circa 15 bedrijfs- en kantoorpanden 
staan, zal een woonwijk verrijzen 
met 4500 nieuwe woningen, vertelt 
Janneke. “Het is best uitzonderlijk dat 
een gemeente bij bouwplannen in dit 
stadium aan ons gezondheidsadvies 
vraagt. Maar Zoetermeer wil er echt 
een gezonde wijk van maken; een 
ambitie die we door corona alleen 
maar verder toejuichen.” 

Janneke licht toe dat thuiswerken 
voor veel mensen een blijvend 
onderdeel zal zijn van het werkend 
bestaan. Dat vraagt een andere 
inrichting van de leefomgeving, 
bijvoorbeeld meer mogelijkheden om 
tot rust te komen of juist actief te zijn 
in een tuin, park of gemeenschappe-
lijk groen. “Die plekken moeten echt 
uitnodigen om te ontspannen en te 
bewegen. Maar het gaat ook om een 
gezond binnenmilieu, met bijvoor-
beeld weinig geluidshinder als er een 
raam open staat.”

GEZONDHEIDSKLACHTEN
Terug naar de vraag van de gemeen-
te Zoetermeer. De woonwijk ‘Entree’ 
die over een periode van tien jaar 
gebouwd zal worden, krijgt door de 
ligging langs de drukke Afrikaweg en 
A12 te maken met een hoge geluids-
belasting. “Dat kan gevolgen hebben 
voor de gezondheid”, legt Janneke uit. 
“Een deel van de bewoners kan door 
geluidsoverlast slechter gaan slapen 
en stress krijgen. Dat kan leiden tot 
hart- en vaatziektes en andere stress 
gerelateerde gezondheidsklachten. 
Over mogelijkheden om de geluids-
belasting te compenseren, heeft de 
gemeente ons gevraagd mee te 
denken.”

Het resulteerde in een uitgebreid 
rapport dat Janneke en haar collega’s 
in het najaar van 2021 opleverden. 

Het gaat om bouwadviezen, zoals het 
voorstel dat iedere woning een 
aangename zijde heeft waar je je 
kunt onttrekken aan geluid. Aan die 
zijde zouden de slaapkamers moeten 
komen. Ook is er geadviseerd om 
woningen altijd zo te bouwen dat ze 
uitkijken op een groene omgeving: 
groen werkt stress-reducerend. En 
zorg dat bewoners op een gezonde 
manier kunnen profiteren van dat 
groen, door er bijvoorbeeld fiets- en 
wandelpaden aan te leggen en 
bankjes te plaatsen.

INTEGRAAL ADVIES
De adviezen zijn mede tot stand 
gekomen door de vertaling van het 
concept Positieve Gezondheid naar 
plannen voor de leefomgeving. 
Janneke: “Dit hebben we niet eerder 
in onze advisering over een milieu- 
thema meegenomen. Ik vind het 
mooi als we dit soort milieuvraag-
stukken GGD-breed oppakken. Dat 
we ook meegeven hoe we gezond-
heid kunnen bevorderen en 
infectieziektes kunnen voorkomen. 
Een epidemioloog vragen we dan 
beschikbare data te analyseren. Ik 
denk dat we samen veel betere 
adviezen kunnen geven.” 

Volgens Janneke is de gemeente blij 
met het advies, want deze locatie 
vraagt om extra aandacht om 
gezonde woningen te kunnen 
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bouwen. Na het vaststellen van het 
bestemmingsplan, dit najaar, staan 
de ontwikkelaars voor de opgave om 
bouwplannen in te dienen die in lijn 
zijn met de ambities van het rapport. 

IDEAAL ENTREE
In Jannekes ideale toekomstbeeld 
kunnen de bewoners van de nieuwe 
wijk aan de rustige zijde van hun 
huis fijn ontspannen. “Ze horen 
vogels fluiten en bomen ruisen als ze 
de ramen openen. Ze kunnen in 
parken en tuinen vrienden ontmoe-
ten en via verschillende groene 
zones, wandelend of met de fiets, het 
hart van Zoetermeer bereiken. Zo zie 
ik het voor me.’’ ◆

Als adviseur Milieu en Gezondheid bij GGD 
Haaglanden is Janneke Mikkers gewend om 
vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld 
luchtkwaliteit, geluid, schimmels en vocht in 
huis. Maar de adviesvraag van gemeente 
Zoetermeer over het terugbrengen van geluids-
overlast in de nieuw te bouwen woonwijk 
‘Entree’, was een omvangrijke en nieuwe klus. 
Met haar collega’s van de afdeling Leefomge-
ving boog Janneke zich enthousiast over dit 
vraagstuk. Volgens Janneke werd door corona 
geluidsoverlast in de leefomgeving een nog 
belangrijker aandachtspunt.

 Gezonde leef-
omgeving voor 

iedereen

“Zoetermeer wil er echt een gezonde 
wijk van maken; een ambitie die we 

door corona alleen maar verder 
toejuichen.”
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T
oen de volksgezondheid-
seffecten van corona 
goed merkbaar werden, 
raakten Ellen en Samira 
betrokken bij verschil-

lende projecten om dat aan te 
pakken. Ellen is adviseur lokale 
gezondheid voor de uitvoering van 
onder andere leefstijlprojecten in 
Wassenaar en Rijswijk. Daarnaast 
maakt ze deel uit van het GGD-team 
Vitaal Ouder worden. Samira begon 
net voor corona in haar functie als 
beleidsmedewerker bij gemeente 
Rijswijk. 

In lijn met het landelijke beeld bleek 
gedurende de coronapandemie dat 
de inwoners van Rijswijk minder 
gingen bewegen en dat de eenzaam-
heid toenam. Samira schetst het 
verband. “Dat we beweegarmoede 
willen tegengaan, is niet alleen 

herkennen. Ook wordt gekeken of 
deelnemers via de app een tijd en 
plaats kunnen afspreken om samen 
te wandelen. Het informeren en 
enthousiasmeren van de inwoners 
zal grotendeels via sociale media en 
netwerkpartners verlopen, zoals de 
beweegmakelaar, flatcoach, de 
gebiedsregisseur en zorgprofessio-
nals. Het doel is om in totaal circa 
tachtig inwoners uit de vier buurten 
te laten deelnemen aan Omme-
tje-wijkchallenge. 

DIABETES CHALLENGE
De Diabetes Challenge is een andere 
door het RIVM erkende interventie 
die wordt ingezet om fysieke en 
mentale gezondheid te bevorderen. 
Deelnemers wandelen twintig weken 
één keer per week samen met hun 
zorgverlener, welzijnsprofessional 
en/of buurtsportcoach in eigen 

bewegen in de buitenruimte. Dat kan 
een bijvoorbeeld een trapveld of 
fitnessapparaten voor jong en oud 
zijn.

Om in aanmerking te komen 
moesten de buurten onder de 
beweegnorm zitten en weinig 
mogelijkheden hebben voor bewe-
gen in de buitenruimte. Uiteindelijk 
is gekozen voor de Kleurenbuurt, 
Artiestenbuurt en Presidentenbuurt. 
De voorbereidingen zijn nog in volle 
gang. In ieder geval zal Erik Scherder, 
het brein achter het Ommetje, bij de 
start een presentatie geven in de 
Rijswijkse Schouwburg. 

SJAALTJES EN PETJES
Om het sociale aspect van deze 
challenge gestalte te geven, krijgen 
deelnemers per buurt sjaaltjes en 
petjes zodat ze elkaar kunnen 

buurt. Ellen en Samira rekenen op 
maximaal dertig deelnemers. Niet 
alleen diabetespatiënten zijn 
welkom, ook mensen met andere 
chronische aandoeningen kunnen 
meedoen, zegt Ellen. “Het is een 
veilige en gezellige manier van 
bewegen die de algehele gezondheid 
stimuleert, ook het mentale welbe-
vinden. Bijvoorbeeld doordat er 
tijdens het wandelen aandacht is 
voor andere leefstijlfactoren dan 
bewegen. Maar ook doordat het 
sociale cohesie bevordert.”
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BORGING
Het leggen van verbindingen zien 
Ellen en Samira als een waardevol 
onderdeel van hun projecten. Dan 
gaat het natuurlijk om het samen-
brengen van inwoners. Maar 
bijvoorbeeld ook over het koppelen 
van ideeën en wensen aan bestaande 
initiatieven. Daarnaast is de onder-
linge samenwerking tussen de 
partners een grote meerwaarde. 
Ellen: “Dit alles moeten we niet verlo-
ren laten gaan als deze projecten 
voorbij zijn.” ◆

Wandelen is gezond voor lichaam en geest. Vanuit die 
gedachte starten in Rijswijk dit voorjaar twee initiatie-
ven: de Ommetje-wijkchallenge en de Diabetes 
Challenge. Ellen Boszhard, GGD-adviseur, en Samira 
El Fadili, beleidsmedewerker Sociaal Domein, werken 
al ruim een jaar met diverse collega’s aan deze projec-
ten. De voorbereidingen zijn in volle gang en vanaf 
mei gaat alles echt lopen, vertellen Ellen en Samira. 

Een positief 
gemoed voor 

iedereen

“Wandelen werkt ook tegen stress, 
depressie en het is goed voor de hersenen. 
Daarnaast heeft samen wandelen sociaal-

emotionele voordelen.”

vanwege het fysieke effect. Wandelen 
werkt ook tegen stress, depressie en 
het is goed voor de hersenen. 
Daarnaast heeft samen wandelen 
sociaal-emotionele voordelen. Het is 
ook nog eens laagdrempelig, gratis 
en kan vanuit huis gedaan worden.
Annelies Hoogenes, projectmede-
werker GGD, maakte plannen voor 
het Ommetje en de Diabetes Challen-
ge. In beide activiteiten staat 
wandelen centraal.” 

OMMETJE-WIJKCHALLENGE
In drie buurten wordt onder de 
bewoners de ommetje-app van de 
Hersenstichting gepromoot met als 
doel dat er een gezonde wandelcom-
petitie ontstaat tussen de buurten. 
Uiteindelijk krijgt de buurt waar de 
bewoners in een periode van zes 
maanden gezamenlijk de meeste 
ommetjes lopen, een aanbod voor 

Welbevinden 
door verbinding
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