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Wettelijk kader - Publieke gezondheidszorg

Deventer

Gemeenten verantwoordelijk voor publieke gezondheid
De publieke gezondheidszorg is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze wet onderscheidt collectieve preventie,
infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg. De gemeenten zijn op basis van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering
van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg.
De GGD voert een groot deel van de taken uit
Gemeenten zijn verplicht een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op
het gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD houdt zich onder andere bezig met het opsporen en bestrijden van
gezondheidsrisico’s, een gezonde en veilige omgeving en een gezonde leefstijl. Gemeenten besteden een groot deel van het
budget voor het bevorderen van de publieke gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid aan dienstverlening via de GGD.

Kenmerken van GGD IJsselland
•
•
•

GGD IJsselland is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst van en voor gemeenten en is ondergebracht in een
gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
GGD IJsselland voert de wettelijke taken Publieke Gezondheid uit voor 11 gemeenten in IJsselland.
GGD IJsselland wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur waarin alle gemeenten zitting hebben.

Inwoners

Regio IJsselland

Dalfsen

Kinderen 0 t/m 18 jaar

122.241

24%

6.626

24%

Volwassenen 19 t/m 64 jaar

306.816

60%

15.903

57%

Ouderen 65+ jaar
Inwoners totaal

84.301

16%

5.145

19%

513.358

100%

27.674

100%

Bron: CBS Statline, peildatum 01-01-2014

Gemeentelijke bijdragen

Onderstaand overzicht toont de gemeentelijke bijdragen aan de GGD voor het basistakenpakket (verplicht o.b.v. de Wpg), in
verhouding tot de totale begroting.
Inkomsten

2013

2014

2015

Gemeentelijke bijdrage Dalfsen

€ 432

€ 438

€ 437

Gemeentelijke bijdragen totaal
Totale begroting
Bedragen in euro’s x 1.000
Bron: begrotingen GGD IJsselland

€ 6.687

€ 6.722

€ 8.099

€ 12.492

€ 21.415

€ 21.462

Taken

Wettelijke
plicht

Financiering

Algemene taken op basis van art 2

Wpg

Bijdrage per
inwoner

Toelichting

Bewaken van gezondheidsaspecten in
bestuurlijke beslissingen

x

x

Basis-dienstverlening op grond van de
gemeenschappelijke regeling

Epidemiologisch onderzoek (o.a.
gezondheidsmonitoren en gezondheidsatlas)*

x

x

Idem, tevens landelijke normen

Bijdragen aan opzet, uitvoering en
afstemming van preventieprogramma’s

x

x

Basis-dienstverlening op grond van de
gemeenschappelijke regeling

Medische Milieukunde*

x

x

Idem, tevens landelijke normen

Psychosociale hulp bij rampen

x

x

Idem, tevens landelijke normen

Technische Hygiënezorg (o.a. inspecties bij
onderwijs, tatoeageshops, schoonheidssalons
en prostitutiebedrijven)

x

Bijdrage per
verrichting /
per inwoner

Inspecties kinderopvang

Wet kinder
opvang

Bijdrage per
verrichting

Jeugdgezondheidszorg 0-4 (art 5)

Wpg

DVO**

Dienstverlening ligt vast in DVO** met 10
gemeenten en landelijke normen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 (art 5)

Wpg

Bijdrage per
inwoner

Dienstverlening op grond van
gemeenschappelijke regeling en landelijke
normen (alle gemeenten)

Systematisch volgen gezondheidstoestand

x

x

Signaleren van specifieke aandoeningen

x

x

Geven van voorlichting, advies, instructie en
begeleiding

x

x

Formuleren maatregelen ter beïnvloeding van
gezondheidsbedreigingen

x

x

Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma

x

Bestrijding van infectieziekten (art. 6)

Wpg

Rijksbijdrage

x

x

Bron- en contactopsporing bij meldingen van
infectieziekten

x

x

Bestrijden van tuberculose

x

x

Bestrijden van seksueel overdraagbare
aandoeningen (soa)

x

Advies en vaccinaties aan reizigers
Wpg

Forensische geneeskunde
Lijkschouw

Vaccinaties worden via het RIVM vergoed

Bijdrage per
inwoner

Nemen van algemene preventieve maatregelen

Openbare geestelijke gezondheidszorg
(Vervuilde huishoudens)

Idem, tevens landelijke regelgeving en
afspraken met gemeenten

Wet Lijkbezorging

Bijdrage deels
rijk / deels per
inwoner

Voor bestrijding van soa geldt een rijkssubsidie

Door klanten

Wordt kostendekkend uitgevoerd; geen bijdrage
gemeenten

Bijdrage per
inwoner

Basis-dienstverlening op grond van de
gemeenschappelijke regeling

Bijdrage per
inwoner

24-uurs beschikbaarheid valt binnen basis
dienstverlening

Bijdrage per uur
door gemeente

Dienstverlening politie (o.m. arrestantenzorg,
zedenonderzoek, letselbeschrijvingen)

Door politie

Wordt kostendekkend uitgevoerd; geen bijdrage
gemeenten

Specifieke dienstverlening in opdracht van
gemeenten

Afzonderlijk per
gemeente

Financiering o.b.v. uurtarief

Centrumgemeente Zwolle

Alleen voor gemeenten die vallen onder
Centrumgemeente Zwolle

Bijdrage aan Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG)

Afzonderlijk per
gemeente

Financiering o.b.v. uurtarief
Afspraken per gemeente

Specifieke projecten in gemeenten

Idem

Financiering o.b.v. uurtarief
Afspraken per project

Maatschappelijke zorg voor Centrumgemeente
Zwolle

WMO

* Waaronder taken bij bestrijding van crises en rampen
** DVO: (Langlopende) Dienstverleningsovereenkomst

De missie van GGD IJsselland nader bekeken

“Wij bouwen voor gemeenten in IJsselland aan publieke gezondheid. Wij beschermen en
bevorderen gezondheid. Daarbij richten wij ons op het verminderen van de ongelijkheid
in de kans op een goede gezondheid onder de inwoners van de regio IJsselland.”
“voor gemeenten in IJsselland”
De GGD is de vertrouwde adviseur op
het gebied van publieke gezondheid
van de 11 aangesloten gemeenten.
Sommige gemeentelijke taken zijn
regionaal efficiënter uit te voeren. Denk
aan het Rijksvaccinatieprogramma,
waarbij incidenteel grote groepen mensen
gevaccineerd moeten worden.

te adviseren bij asbestsanering op een
school. Of door de hygiëne en veiligheid in
kindercentra te inspecteren. Ook levert de
GGD zorg voor specifieke risicogroepen
zoals arrestanten, asielzoekers en
zorgwekkende zorgmijders.

“bevorderen van gezondheid”
Gezondheid bevorderen doet de
GGD bijvoorbeeld door te werken met
digitale vragenlijsten op het voortgezet
“bouwen aan publieke gezondheid”
onderwijs, waarbij jongeren individueel
De GGD vertaalt specifieke inhoudelijke
gezondheidsadvies krijgen. Naast deze
expertise en kennis van landelijke
permanente dienstverlening voert de GGD,
ontwikkelingen naar lokale situaties.
soms met aanvullende financiering, ook
Ook doet de GGD onderzoek naar de
gezondheid van burgers. Hiermee adviseert projecten en voorlichtingsactiviteiten uit.
Bijvoorbeeld over seksuele gezondheid,
de GGD gemeenten.
gezond eten en bewegen.
“beschermen van gezondheid”
De GGD onderzoekt, registreert en bestrijdt “verminderen van de ongelijkheid in de
kans op een goede gezondheid”
de infectieziekten, zoals tuberculose.
GGD IJsselland begeleidt ouders bij het
Voor bepaalde infectieziekten geldt een
opgroeien en opvoeden van kinderen van
meldingsplicht. Artsen, laboranten en
0 tot 19 jaar. De GGD heeft vrijwel alle
hoofden van instellingen melden deze bij
kinderen in beeld tijdens contactmomenten
de GGD.
op het consultatiebureau, op school en
in het CJG. We signaleren en begeleiden
De GGD beschermt ook op andere
manieren de gezondheid. Bijvoorbeeld door kinderen die extra zorg nodig hebben.

“voor de inwoners regio IJsselland”
Dit alles doet GGD IJsselland voor ruim
500.000 inwoners in de regio IJsselland.

Specifieke dienstverlening gemeente Dalfsen

GGD IJsselland biedt de mogelijkheid om dienstverlening in te kopen of aan te passen aan de wensen van de gemeenten.
Hieronder een overzicht van de specifieke dienstverlening die de gemeente Dalfsen in 2014 bij GGD IJsselland heeft afgenomen.
•

Kernpartner in het CJG, participeren in
casusoverleg CJG

•

Voorschoolse samenwerking met
peuterspeelzalen en kinderdagverblijf

•

Deelname in de sociale kernteams
(Dalfsen, Nieuwleusen en
Lemelerveld)

•

Verzorgen inloopspreekuur op de
basisschool

•
•

Verzorgen inloopspreekuur CJG:
ouders en kinderen kunnen wekelijks
zonder afspraak op drie kantoren
terecht; Lemelerveld, Dalfsen en
Nieuwleusen

Verzorgen van inloopspreekuur op
peuterspeelzalen

•

Telefonische bereikbaarheid CJG en
telefonische consulten: ouders en
jongeren kunnen met vragen bellen /
mailen naar het CJG

•

Uitvoeren VVE beleid (voor- en
vroegschoolse educatie) i.s.m.
peuterspeelzalen en basisonderwijs:
de JGZ geeft een indicatie indien er
sprake is van spraak-/ taalachterstand

•

•

•

Verzorgen van thema- en
cursusaanbod: peuters lief maar
lastig, cursus voor kinderen van
gescheiden ouders en gezonde
voeding

•

Procesmanagement CJG

•
Prenatale voorlichting i.s.m.
verloskundige praktijk, fysiotherapie en
•
kraamcentrum en het verzorgen van
borstvoedingscursussen
•
Participeren in zorgstructuur
basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Extra contactmoment: Preventie
Leefstijl Adolescenten
Jeugdimpuls / Gezonde School
Maatschappelijke zorg: bemoeizorg,
zwerfjongeren, bemoeizorg jeugd en
centrale toegang

•

Actieve inzet op het voorkomen van
schooluitval door ziekteverzuim i.s.m.
onderwijs

•

Onderzoek naar klachten bij burgers
die in aanraking zijn geweest met de
eikenprocessierups

•

Inzet orthopedagoog: neemt deel
aan CJG casusoverleg en biedt
kortdurende opvoedingsondersteuning
en expertise

•

Onderzoek naar werking van
mechanische ventilatie op
basisscholen met daarbij een
gezondheidsadvies

Dienstverlening GGD IJsselland 2014 in cijfers
Regio IJsselland
Jeugdgezondheidszorg

Kinderen in beeld 0-4 jaar (99,0%)
Kinderen in beeld 4-19 jaar (94,7%)
Extra contacten 0-4 jaar
Extra contacten 4-19 jaar

Technische
Hygiëne zorg

Inspecties kinderdagverblijven
Inspecties buitenschoolse opvang
Inspecties peuterspeelzalen
Inspecties gastouderbureaus
Inspecties gastouders (384 nieuw, 118
steekproef, 2 herinspectie)
Alle basisscholen eens per 4 jaar bezocht
Inspecties tatoeage- en piercingshops

Milieu en
Gezondheid
(Medische
Milieukunde)

Adviezen aan en onderzoek voor
gemeenten, instellingen en burgers
over onder meer binnenmilieu,
hinder door stank, geluid en stof,
bodemverontreiniging en sanering van
asbest, nazorg bij rampen en incidenten

Forensische
geneeskunde

Lijkschouwingen
Letselrapportages
Arrestantenzorg:
•
Medische zorg bij bezoek
•
Telefonisch zorgadvies

Infectieziektenbestrijding

Meldingen van meldingsplichtige ziektes
(en vervolgens bron- en
contactonderzoek)
Meldingen van uitbraken diarree,
luchtweginfecties of huidinfecties
Telefonische vragen over infectieziekten

22.380
93.151
5.305
4.265

Dalfsen
Kinderen in beeld 0-4 jaar (99,7%)
Kinderen in beeld 4-19 jaar (94,0%)
Extra contacten 0-4 jaar
Extra contacten 4-19 jaar

273
230
58
27

Inspecties kinderdagverblijven
Inspecties buitenschoolse opvang
Inspecties peuterspeelzalen
Inspecties gastouderbureaus
Inspecties gastouders (16 nieuw, 5
504 steekproef)
Alle basisscholen eens per 4 jaar bezocht
31 Inspecties tatoeage- en piercingshops

403 Lijkschouwingen
379

0

24

1.082
617
Totaal aantal meldingen waaronder
Psittacose (Papegaaienziekte), Legionellose
381 (Veteranenziekte), Kinkhoest, diarree door
E. Coli en uitbraken van huidinfecties in
67 instellingen.
602
Cijfers zijn niet beschikbaar, want de
2.417 consulten zijn anoniem
478

Reizigerszorg

Consulten (5.701 1e consulten en 3.342
herhaalconsulten)

9.043

Tuberculose

Consulten
Patiënten

Psychosociale
hulpverlening

Inzet

Onderzoek

Aantal respondenten kindermonitor

Beleid

Advies aan gemeenten over bijvoorbeeld
lokaal gezondheidsbeleid, jeugdbeleid,
WMO en de ontwikkelingen in het brede
sociale domein.

Maatschappelijke
Zorg
(bemoeizorg)

Meldingen team Bemoeizorg
Meldingen team Zwerfjongeren
Meldingen team Vervuilde huishoudens
Meldingen team Bemoeizorg jeugd

219
93
81
53

Centrale Toegang

Meldingen in en buiten IJsselland
Waarvan uit centrumgemeente Zwolle

345 Meldingen
210

GGD IJsselland
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
038 - 428 14 28
www.ggdijsselland.nl
info@ggdijsselland.nl

21

170

Consulten seksueel overdraagbare
aandoeningen (soa)
Gevonden soa (= vindpercentage 19,8%)

Uitgave GGD IJsselland, 2015

7
15
7
2

Adviezen over o.a. asbestbrand,
bodemverontreiniging en straling
hoogspanningslijnen

Seksuele
gezondheid

Colofon

1.153
5.172
372
191

673
29 Patiënten
22 Inzet
5.534 Aantal respondenten kindermonitor

13

1
0
480

Advies over de verhouding CJG – Sociale
Kernteams

Meldingen team Bemoeizorg
Meldingen team Zwerfjongeren
Meldingen team Vervuilde huishoudens
Meldingen team Bemoeizorg jeugd

9
3
2
1
3

Meer informatie

Neem voor specifieke vragen over de dienstverlening van GGD IJsselland
contact op met de accounthouder voor Dalfsen: Angèl Hylkema,
telefoon 038 - 428 1669, e-mail a.hylkema@ggdijsselland.nl.
Kijk voor actuele kerngegevens, cijfers en resultaten van onderzoek en
monitoring door GGD IJsselland in de Gezondheidsatlas:
www.gezondheidsatlasggdijsselland.nl of op de gemeente-pagina op de website
van GGD IJsselland: dalfsen.ggdijsselland.nl.

