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GGD HOLLANDS NOORDEN



Programma

1. Wet Publieke Gezondheid

2. Landelijke Ontwikkelingen 

3. Programma’s GGD

4. Wettelijke taken, GR-taken en aanvullende diensten

5. Dialoog



Filmpje GGD 

https://youtu.be/RIn3DxRLvR0

https://youtu.be/RIn3DxRLvR0


Wet Publieke Gezondheid

Publieke gezondheidszorg

Zorg die de (lokale) overheid aanbiedt om ziekte en 
gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) 
bevolking op te sporen en te voorkomen.

Wet publieke gezondheid (WPG)

Gezondheidsbeschermende en -bevorderende 
maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen 
daaruit, waaronder het voorkómen en vroegtijdig opsporen 
van ziekten.



WAT ZOUDEN WE DOEN IN 2017?

Jeugdgezondheidszorg

De gezondheid van alle kinderen volgen en 
bevorderen.

Infectieziektebestrijding

Infectieziekten voorkomen en bestrijden.

Kwetsbare burger

Zorg en hulp bieden aan kwetsbare burgers.

Onderzoek, beleid en preventie

Delen van en verzamelde gezondheidsgegevens. En 
advies geven op basis van deze gegevens.

Met preventie en het op tijd 

signaleren van 

gezondheidsproblemen valt 

grote gezondheidswinst te 

behalen.

“

”



WPG in het zorgstelsel



WPG en preventieve zorg



Rol GGD

De GGD:

• is van en voor de 17 gemeenten van de regio Noord 
Holland Noord.

• adviseert gemeenten over volksgezondheid en voert 
publieke gezondheidszorgtaken uit.

• voert voor gemeenten Wettelijke taken uit op basis van 
de WPG.

• voert voor gemeenten niet WPG-taken uit, zoals 
lijkschouw en toezicht op kinderopvang.

• doet onderzoek naar regionale volksgezondheid en 
deelt deze kennis met overheden en andere 
zorgorganisaties.



WAT ZOUDEN WE DOEN IN 2017?

Jeugdgezondheidszorg

De gezondheid van alle kinderen volgen en 
bevorderen.

Infectieziektebestrijding

Infectieziekten voorkomen en bestrijden.

Kwetsbare burger

Zorg en hulp bieden aan kwetsbare burgers.

Onderzoek, beleid en preventie

Delen van en verzamelde gezondheidsgegevens. En 
advies geven op basis van deze gegevens.

Wij voeren in opdracht van de gemeenten 

taken uit op het gebied van gezond en veilig 

leven.
“

”



ROL GGD

LANDELIJKE NOTA GEZONDHEIDSBELEID | 
DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK | OMGEVINGSWET | …

Preventie – gezondheidsverschillen – nieuwe bedreigingen - …

LANDELIJKE NOTA GEZONDHEIDSBELEID | 
DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK | OMGEVINGSWET | …

Preventie – gezondheidsverschillen – nieuwe bedreigingen - …

NATIONAAL & REGIONAAL PREVENTIEAKKOORD

Alcohol - roken - overgewicht - preventieagenda JGZ –
armoede - kindermishandeling - schoolverzuim

NATIONAAL & REGIONAAL PREVENTIEAKKOORD

Alcohol - roken - overgewicht - preventieagenda JGZ –
armoede - kindermishandeling - schoolverzuim

ACTUALITEITEN

Heliumgebruik -

ACTUALITEITEN

Heliumgebruik -

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

Toenemende vergrijzing – dementie – eenzaamheid - personen 
met verward gedrag – positieve gezondheid

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

Toenemende vergrijzing – dementie – eenzaamheid - personen 
met verward gedrag – positieve gezondheid

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ggdghor.nl%2Fmedia%2Ffilebank%2Farticle-detail-l%2Fdc3de845500e4988bca825319b184bd0%2Fhartjepng.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ggdghor.nl%2Fnieuws%2F2018%2F11%2F23%2Fgrote-stap-op-weg-naar-een-gezonder-nederland%2F&docid=8SY7Vx0PY1C1LM&tbnid=uEINXFpyx_gplM%3A&vet=10ahUKEwiX3oTstrLkAhVux4sKHXG8BEEQMwhHKAUwBQ..i&w=700&h=558&bih=570&biw=1188&q=nationaal%20preventieakkoord&ved=0ahUKEwiX3oTstrLkAhVux4sKHXG8BEEQMwhHKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


Huidige programma’s van de GGD

Veilig Thuis



GGD



Wettelijke GGD-taken



GR-taken



Aanvullende diensten

OnderzoeksbureauOnderzoeksbureau



Gezondheidsatlas: www.gezondnhn.nl

https://gezondnhn.nl/dashboard


Cijfers speerpunten



Dialoog

Speerpunten Nota Publieke Gezondheid: 

• Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving

• Gezondheidspotentieel benutten

• Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen

• Vitaal ouder worden

Dialoog:

1. Wat ziet u aan ontwikkelingen in uw gemeente?

2. Aan welke onderwerpen zou meer aandacht besteed 
kunnen worden?

3. Aan welke onderwerpen zou minder aandacht besteed 
kunnen worden?


