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Even voorstellen

• Directeur Publieke Gezondheid: Jacqueline Baardman 

– Sinds 1 oktober 2019 DPG voor de GGD en GHOR in Noord-

en Oost-Gelderland

• Beleidsadviseur Achterhoek: Hans Evers



De basis



250 professionals (180 fte) 

824.000 inwoners
22 gemeenten



ABCD-model
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Directe sturingsmogelijkheden

• Bestuursagenda 2019-2023

– door wethouders in AB GGD NOG

– Indienen van zienswijze vanuit 

gemeenteraad

• Uitgangspuntennota en 

Programma-begroting: 

– jaarlijks naar raad en B&W voor 

zienswijze

– december: Uitgangspuntennota, april 

Programma-begroting

– april: concept-jaarrekening naar raden



Indirecte sturing:

via eigen beleid

• Lokaal gezondheidsbeleid
– input met informatie en deskundigheid GGD

– uitvoering met en/of door GGD

• Sociaal domein: 
– Alles is gezondheid, GGD vaker betrokken bij 

beleidsontwikkeling

– Gezondheidsverschillen tussen hoge en lage SES

– Toenemende aandacht voor Zorg en Veiligheid

• Omgevingswet
– gezondheid meewegen, kansen op vitale leefomgeving



Baten van preventie

Bron: Rapport Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?! (2011)



Actualiteit



COVID19 aanpak

Projectorganisatie 
COVID19

Informeren & 
adviseren

Testen
Bron & 

contactonderzoek 

Capaciteit



Totale inzet

• Interne fte ingezet voor Covid19:  Gemiddeld 85 fte sinds begin maart

• Ondersteuning gekregen van 
– VNOG

– Defensie

– Rode Kruis

– gemeente Apeldoorn

– Organisaties JG 0-4 (CJG Apeldoorn, Icare, Verian, Yunio)

• Externe inhuur & capaciteitsplanning via 
– Randstad

– Active Living



Informeren

• Veel en intensieve gesprekken per dag met burgers sinds begin maart

• Piek in intensieve gesprekken per dag met professionals (huisartsen) in april en sinds 
1 juni

• Samenwerkingsverband met Omroep Gelderland voor publiekscommunicatie

• Vele persvragen van o.a. NOS, Gelderlander, Groene Amsterdammer, Nieuwsuur, RTL 
nieuws etc.

• Samenwerking met andere Gelderse GGD’en op contentontwikkeling

• Goed gerichte informatie over corona dmv ‘klantreis’ (groot bereik met gemiddeld 
5.000 bezoekers per dag)

• Hoge psychische en emotionele belasting bij telefonische gesprekken





Testen

• Eind februari tot begin april; Toenemend 
aantal testen (op huisbezoek)

• Inrichting drive-through teststraten half april

• Momenteel twee teststraten (2753 afgenomen 
testen vorige week)

– Apeldoorn

– Zelhem

• Op korte termijn openen we nieuwe locaties in 
de regio

• Van onze bezoekers komt 5% uit een 
buurregio. Maar liefst 40% van onze inwoners 
komt in een teststraat van een buurregio 
terecht. 



Bron & Contactonderzoek

Op 1 januari 2020: incidenteel bron & contactonderzoek (BCO)

Op 1 april 2020: gemiddeld 25 BCO’s per dag (elk BCO met beperkt aantal contacten)

Momenteel: gemiddeld 10 BCO’s per dag uit eigen regio (fors toenemend aantal 
contacten per BCO). Ook ondersteunen we andere regio’s waar besmettingen pieken.

Een BCO kost gemiddeld 12-16 uur, er is een groot verschil in tijdsinzet tussen relatief 
eenvoudige en complexe onderzoeken



Scenario’s komende maanden

•Teststraten blijven operationeel

• Intensivering BCO

•Lagere druk op informatielijnen

•Capaciteitstekort reguliere dienstverlening door onttrekking personeel tbhv COVID19

Controlefase: Versoepelde maatregelen (geen vaccin voorhanden)

•Grote druk op teststraten, BCO en informatielijnen

•Zorgcontinuïteit onder druk

•Capaciteitstekort reguliere dienstverlening door onttrekking personeel tbhv COVID19 en ziekteverzuim

•Opschalen met externen via Randstad en Active Living. (Inzetbaarheid pas na enkele dagen)

Tweede/Derde golf besmettingen

•Teststraten en BCO kunnen stapsgewijs worden afgebouwd

•Grote logistieke operatie om alle 820.000 inwoners te vaccineren

•Druk op medewerkers (bv. bedreiging) wanneer bepaalde groepen voorgaan, zoals kwetsbare personen

•Capaciteitstekort reguliere dienstverlening door onttrekking personeel tbhv COVID19

Ontwikkeld vaccin (lange termijn)



Focuspunten
(buiten COVID19)



Achterhoek Gezondste regio



Preventie: SLIMMER



Rookvrije generatie

• Bewust opgebouwd vanuit draagvlak 
en positieve boodschap

– Beschermen van kinderen is 
niemand tegen

– Maatregelen volgen kinderen 
geboren in 2017 en later; een 
stapsgewijze aanpak

– Rokers niet verbieden te roken, 
maar ze oproepen dat niet te doen 
waar kinderen bij zijn

– Positieve tone-of-voice in alle 
communicatie



Rookvrije generatie

• Gemeenten aan zet via:
– Wet en regelgeving, toezicht en 

handhaving

– Voorlichting en educatie

– Fysieke en sociale omgeving; integrale 
aanpak

GGD helpt via 

– Kennisdeling

– Netwerk

– Campagnes



Jeugd (Gezondheidsmonitoring)

• Veel aandacht voor schoolverzuim (verzuimspreekuren)

• Gezondheidsmonitoring t.b.v. beleidsvorming (eens per 4 jaar)

Kindermonitor Jeugdmonitor (voorheen EMOVO)

Doelgroep Ouders van 0-11-jarigen 2e- en 4e-klassers VO; leerlingen
praktijkonderwijs, alle klassen

Resultaten E-magazine regio NOG
Infographic gemeente Doetinchem
Cijfers gemeente Doetinchem

E-magazine regio NOG 
Infographic gemeente Doetinchem
Cijfers gemeente Doetinchem
Film wordt verwacht sep. 2020.

Laatste monitor 2017 (802 deelnemers uit gemeente

Doetinchem)

2019 (1082 deelnemers uit gemeente

Doetinchem)

Volgende monitor 2021 2023

http://ggd-noord-en-oostgelderland.instantmagazine.com/factsheet/kindermonitor/cover
https://www.kvnog.nl/images/redactie/bestanden/doetinchem/Info K Doetinchem.pdf
https://www.kvnog.nl/images/redactie/bestanden/doetinchem/Tab K Doetinchem.pdf
https://ggd-noord-en-oostgelderland.foleon.com/factsheet/resultaten-gezondheidsmonitor-jeugd-2019
https://www.kvnog.nl/images/redactie/bestanden/doetinchem/Info J_VO Doetinchem.pdf
https://www.kvnog.nl/images/redactie/bestanden/doetinchem/Tab J_VO Doetinchem.pdf


Omgevingsvisie

• Input geleverd voor de omgevingsvisie van deelgebieden: Wijnbergen, 
De Hoop en ’t Weerdje & De Huet, Dichteren, Bedrijventerrein De Huet, 
Sportpark Zuid. 

• Daarnaast input en feedback gegeven op de Notitie Reikwijdte 
Detailniveau Plan-MER Omgevingsvisie Doetinchem (sept-nov 2019)



Andere lokale voorbeelden

• De Doetinchem studie

• Inzet verpleegkundige bij dagopvang Iriszorg

• Seksuele gezondheid

– Voorlichting op scholen

– Testen op SOA’s

– Bereikbaar voor prostituees



Dank voor uw aandacht!


