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Hoofdlijn van de presentatie

 Wat is een GGD nu eigenlijk?
 Wat is het verschil tussen GGD en GHOR?
 Hoe doen de GGD-en het in de Corona crisis?
 Kijkend naar de toekomst: Grote verwachtingen? Grote 

mogelijkheden? 
- preventie/ gezondheidsverschillen
- crisisbestrijding
- verbinding samenleving – zorg – veiligheid

 Wat is er voor nodig om dit te realiseren?
 Voor de discussie……



Wat is een GGD nu eigenlijk
 Uitvoeringsorgaan van de Wet Publieke Gezondheid (WPG)
 WPG is gedecentraliseerd naar gemeenten, maar uitvoering is 

verplicht op niveau veiligheidsregio
 Bij A-ziekten (corona) geeft Minister VWS opdrachten aan GGD

 Bestuur van GGD is vaak WGR, AB alle wethouders Zorg van de regio
 Enorme regionale verschillen in omvang, taken en financiering  
 GGD staat voor publieke gezondheid/volksgezondheid, bevorderen en 

beschermen van de gezondheid van de inwoners
 GGD doet ook toezicht, bijv WMO, Kinderopvang, Hygiene op          

schepen, legionella enz.



GGD Amsterdam, ca 1400 fte, € 135 mio omzet

 Epidemiologie, onderzoek
 Preventie / Gezondheidsbevordering
 Jeugdgezondheidszorg
 Infectieziektenbestrijding/SOA-poli/reizigersvaccinaties/steeklab
 Medische milieukunde/leefomgeving
 Openbare geestelijke gezondheidszorg (verwarde personen)
 Forensische geneeskunde (o.a. lijkschouw, seksueel geweld)
 Veilig Thuis
 GHOR



GGD  - GHOR

 GHOR: geneeskundig hulp bij ongevallen en rampen
 Voorbereiding op crisis en rampen
 Regie op de witte kolom in de crisisketen
 GHOR is soms onderdeel van GGD en soms van Veiligheidsregio 

 Directeur GGD = Publieke Gezondheid  (DPG) voor GGD én GHOR 
 Vast lid van Regionaal BeleidsTeam en directie Veiligheidsregio



Trots op GGD-en in corona crisis!

 Kern is afdeling Infectieziektenbestrijding
 IZ stond in Nederland op de waakvlam

 Enorme opschaling in informatievoorziening, testen en bron- en 
contactopsporing

 1e fase: heel veel hulp van alle andere onderdelen van de GGD (JGZ, 
forensisch, MGGZ, gezondheidsbevordering)

 Lukt niet overal: er is veel bezuinigd op GGD-en afgelopen jaren



Trots op GGD in corona crisis

 Testen is heel nieuwe rol voor de GGD
 Landelijk worden nu meer dan 30.000 testen per dag gedaan
 Laboratorium capaciteit is nu bottle neck
 BCO is al veel langer taak van GGD, groeien naar 1000 per dag 

landelijk

 GGD Amsterdam is sinds 1 juni met meer dan 250 mensen
gegroeid……en nog steeds niet voldoende mensen…..



GGD is gewend aan grote opgaven

 In historisch perspectief veel gedaan aan het bestrijden van 
infectieziekten, hygiene en armoede, openbare gezondheidszorg

 20 ste eeuw veel meer opkomst van medisch specialismen, 
ziekenhuizen, zorgverzekeraars enz, 

rol van GGD verandert: meer bevorderen van gezonde leefstijl, 
medische mileukunde, luchtkwaliteit

 21ste eeuw: nadruk op gezond gedrag en gezonde leefomgeving
groeit, aandacht voor welvaartsziekten en gezondheidsverschillen





Hoe kunnen we coronacrisis benutten voor
meer gezondheid?

 Klassieke rol van GGD véél meer aandacht voor hygiene

 Steviger beschermingsrol, zowel voorbereiding op nieuwe crisis, als meer
aandacht voor gezonde omgeving

 Beter debat over vaccinaties?

 Maar vooral véél meer aandacht voor preventie/gezondheidsbevordering
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Het Corona Preventie Palet 

Behavioural Change Wheel

 Hoe werkt het gedrag waar we zo 
bezorgd om zijn precies?

 Wat zijn de barrières die het 
gezonde gedrag ‘tegenwerken’? 
Of positief gesteld: welke factoren 
maken het gezonde gedrag? 

 Wat voor mogelijkheden zijn er 
om het gewenste gedrag samen 
met partners te creëren? Welke 
van de negen strategieën van 
gedragsverandering kunnen we 
daarvoor benutten?



 Signaal: cijfers testbereidheid laag. Uit kwalitatief onderzoek blijkt: bepaalde groep denkt dat ze met zalf merk X beschermd zijn en dus test niet nodig is.

Het Corona Preventie Palet – voorbeeld 
gemeente / stadsdeel 

Voorlichting

Overtuiging 

Modelling

Aanpassing van de
omgeving

Training

Facilitering

Beperking

Beloning

Dwang

Vergroten kennis of begrip

Communicatie om aan te zetten tot 
actie 

Een voorbeeld geven waarnaar men 
kan streven of na kan volgen

De fysieke of sociale context 
veranderen

Vaardigheden aanleren

Middelen geven en belemmeringen
wegnemen

Regels om minder gelegenheid te 
bieden ongewenst gedrag te 
vertonenPositief vooruitzicht als mensen het 
gewenste gedrag laten zien

Aanspreken, waarschuwen, dreigen 
met boetes, handhaving of 
afsluiting

Begrijpelijke informatie over hoe virus wat en hoe je je kan 
beschermen. Ook waardoor niet!  (kan bv spraakbericht zijn door arts)

Samen met sleutelfiguur (pastor bijvoorbeeld) activiteit / 
communicatie / plan ontwikkelen en samen uitvoeren

Testimonial van iemand uit de groep die zich heeft laten testen. 
Vlog met rondleiding in testlocatie

Voorlichting in drogist en apotheek. Huisartsen niet vergeten! 

Enkele personen uit de groep worden Corona-aanspreekpunt en 
krijgen training

Testlocatie dichtbij. Bus of test op locatie? 
Samen afspraak maken voor test . Speciaal spreekuur? 

Via lijn regiobrede handhaving

Positief bericht in de plaatselijke pers over ontwikkelde activiteit. 
Trots dat je bent getest -> opsteker door modelfiguur 

Via lijn regiobrede handhaving



Andere thema’s voor toekomst GGD 

 Mentale gezondheid

 Gezondheidsverschillen

 Verbinding medisch – sociaal

 Gezonde leefomgeving/omgevingswet

 Rol in veiligheidsketens



Hoe maken we GGD-en sterker?

 Houd GGD lokaal verankerd, centralisatie is geen verbetering

 Zorg voor bestuurlijk lokaal/regionaal eigenaarschap/stabiliteit

 Maak centrumgemeente verantwoordelijk

 Geef GGD-en voldoende vet op de botten, voor data over zorg en 
gezondheid, voor innovaties, voor uitbraken, meldpunten, preventie, 
verbinding medisch – sociaal enz. enz.

- Koppel GHOR niet los van GGD!



Stellingen

 We moeten de corona crisis beter benutten als volksgezondheidscrisis: 
dus veel meer aandacht voor gezonde leefstijl en gezonde
leefomgeving!

 Preventie is geen verdienmodel: het vergt langjarige investeringen en  
er is geen silver bullit voor gedragverandering

 GGD-en hebben meer stabielere besturing nodig, dan een Algemeen
Bestuur van 20 zorg-wethouders

 GGD-en moeten een belangrijke rol spelen in de regionale zorgvisies





Voorbeeld obesitas jeugd: 
Missie, Visie en Strategie

 Missie: 
 alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033 én 
 geen kind groeit meer ongezond op in Amsterdam
 lange adem: het duurt een generatie!

 Visie: 
 gezond gewicht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en
 géén ongezonde opgroei omgeving meer in Amsterdam
 iedereen is nodig: it takes a village to raise a child

 Strategie: gezonder gedrag in een gezonde omgeving





GGD regenboogmodel

Bron: Dahlgren & Whitehead, 1991
Aangepast door AAGG



What: 
We zetten onder meer in op…
 Gezonde scholen: jong geleerd is oud gedaan
 Betrokken community: iedereen in de omgeving van het kind helpt mee
 Gezonde omgeving die de gezonde keuze makkelijk(er) maakt
 Een ‘bewegende stad’: de fysieke ruimte daagt uit tot bewegen
 Goede ketenaanpak van ondersteuning en zorg voor kinderen die 

overgewicht of obesitas hebben
 Training van (semi)professionals die in contact staan met onze doelgroep
 Lobby richting de voedselindustrie
 Gezondheid van kinderen in armoede
 Etc….

 Ofwel: op alle vlakken van het regenboogmodel



Determinanten ziekte
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RIVM, Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018



Belangrijkste determinanten

 Roken en alcoholgebruik
 Ongezonde voeding en bewegingsarmoede
 Ongezonde invloeden uit de omgeving (luchtkwaliteit en 

geluidsoverlast)
 Psychische gezondheid en eenzaamheid
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