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Inleiding

Het productenboek van GGD IJsselland heeft als doel inzichtelijk te maken welke producten de
GGD uitvoert voor de gemeenten en hun inwoners. Iedere vier jaar stelt het algemeen bestuur de
basisproducten vast. De afspraak is dat het dagelijks bestuur elk jaar een geactualiseerde versie
vaststelt, om zo een actueel beeld te hebben van de producten van GGD IJsselland.
Het productenboek geeft inzicht in de producten van GGD IJsselland binnen de programma’s
Service en Samenwerking en Gezondheid. De producten zijn verdeeld in basisproducten en in
(structurele en incidentele) aanvullende producten. De financiële kaders die GGD IJsselland
hanteert, en die samenkomen in de Programmabegroting van GGD IJsselland, hangen samen met
deze indeling van producten. Zo kunnen gemeenten in principe basisproducten niet opzeggen.
Wanneer er toch sprake is van uittreding (bijvoorbeeld door een wetswijziging) komen voor de
betreffende gemeente(n) desintegratiekosten in beeld.
Structurele aanvullende producten kunnen worden beëindigd. Ook dan worden eventuele
desintegratiekosten berekend aan de betreffende gemeente(n). Voor incidentele aanvullende
producten wordt een risico-opslag op het tarief gehanteerd waarmee een risicoreserve wordt
gevoed waaruit bij wegvallen van taken of vermindering van de omvang daarvan een beroep op
wordt gedaan.
Voor een indicatie van de resultaten van de verschillende producten, voor zowel de totale regio als
per gemeente, verwijzen wij naar de Kerngegevens van GGD IJsselland, die te vinden zijn op de
website van GGD IJsselland.

Basisproducten

De basisproducten worden uitgevoerd voor alle gemeenten. Deze producten worden
(hoofdzakelijk) betaald uit de algemene inwonerbijdrage van de gemeenten. De basisproducten
binnen het programma Gezondheid vormen de uitwerking van taken die de GGD heeft op basis
van wet- en regelgeving, vooral de Wet publieke gezondheid.
Bepaalde producten van de GGD zijn standaard voor alle gemeenten en worden op uniforme wijze
uitgevoerd (bijvoorbeeld de infectieziektebestrijding). Voor andere activiteiten bestaat meer
beleidsvrijheid en is er ruimte voor lokale accenten: uitvoering is wel wettelijk verplicht maar er
kunnen afspraken worden gemaakt over hoe ze worden uitgevoerd, voor welke doelgroepen,
binnen welke thema’s en met welke methodes. Over deze variabele lokale of per groep
gemeenten te leggen accenten overlegt de GGD met de gemeente(n).
Zoals gezegd stelt het algemeen bestuur iedere vier jaar de basisproducten van GGD IJsselland
vast. Het productenboek vormt hiervoor de basis.
Wil een gemeente meer dan de basisproducten dan kan dit. Deze op maat gesneden producten
vallen in de categorie ‘Aanvullende producten GGD IJsselland’. Hoewel deze producten niet
hoeven te worden vastgesteld door het algemeen bestuur zijn deze producten voor de
volledigheid wel opgenomen in dit productenboek (bijlagen 1 en 2).

Aanvullende producten

Naast de basisproducten wil en kan GGD IJsselland producten leveren die op maat worden
gemaakt. Dit zijn producten die de GGD op verzoek van gemeenten of andere klanten levert. Over
de levering en betaling van deze producten worden aparte afspraken gemaakt, bijvoorbeeld in een
dienstverleningsovereenkomst. De aanvullende producten hebben een logische samenhang met
1

de basisproducten. Klanten kunnen kiezen uit bestaande producten en speciaal voor hen
specifieke op maat gemaakte producten.
De financiering van deze op maat gemaakte en geleverde producten dient kostendekkend te zijn.
Bij de Aanvullende producten maken we onderscheid in:
Structurele aanvullende producten (zie bijlage 1)
Hieronder vallen producten die reeds in de begroting zijn opgenomen gezien het structurele
karakter van de producten (bijvoorbeeld: reizigersadvisering, bemoeizorg).
Incidentele aanvullende producten (zie bijlage 2)
Dit zijn producten waarover voor een bepaalde periode afspraken worden gemaakt en die in de
loop van een begrotingsjaar in de begroting worden opgenomen (bijvoorbeeld specifieke
projecten). Over de invulling hiervan worden afzonderlijke afspraken gemaakt tussen de
opdrachtgever en de GGD.
Toelichting: In de begroting wordt jaarlijks de structurele personele capaciteit voor incidentele
aanvullende producten (zoals projecten) opgenomen. De kosten van de personele capaciteit
worden in eerste instantie centraal geraamd. Op basis van concrete opdrachten wordt het centraal
geraamde budget d.m.v. een begrotingswijziging herverdeeld over de afgesproken incidentele
aanvullende producten.

Opbouw van het productenboek
Hoofdstuk 2 begint met het samenvattende overzicht ‘basisproducten in één oogopslag’.
GGD IJsselland kent de programma’s ‘Service en samenwerking’ (2.1) en ‘Gezondheid’ (2.2). Het
programma Service en Samenwerking kent alleen basisproducten.
Het programma Gezondheid is onderverdeeld in de aandachtsgebieden Jeugdgezondheidszorg,
Algemene gezondheidszorg, Maatschappelijke zorg/Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
(OGGZ) en Beleid en Onderzoek. Dit programma kent zowel basisproducten als aanvullende
producten.
In de bijlagen zijn de aanvullende producten opgenomen. Bijlage 1 begint met een samenvattend
overzicht van de structurele aanvullende producten.
Zowel de basisproducten als de structurele aanvullende producten (bijlage 1) worden toegelicht
aan de hand van de volgende onderwerpen:
Inhoud
Korte en bondige beschrijving van de inhoud van het product,
waarbij aandacht is voor doel, doelgroep en werkwijze.
Samenwerkingspartners
Met welke (zorg)partijen werkt de GGD samen? (geen uitputtende
opsomming)
Grondslag
Omschrijving van de grondslag voor de uitvoering van de
producten, veelal wet- en regelgeving.
Opmerkingen
Geeft ruimte voor het melden van bijzonderheden, specifieke
kwaliteitseisen.
Bekostiging
Door wie en hoe wordt het product bekostigd
In bijlage 2 komt aan de orde wat GGD IJsselland te bieden heeft als het gaat om incidentele
aanvullende producten.
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Basisproducten GGD IJsselland

Basisproducten in één oogopslag
Programma Service en samenwerking
Bestuursondersteuning
Voorbereiding op rampen en crises
Communicatie
Programma Gezondheid
Jeugdgezondheidszorg

Algemene Gezondheidszorg

Maatschappelijke zorg/OGGZ

Beleid en Onderzoek

2.1

Governance
Bestuursondersteuning
Kwaliteit, Informatiemanagement en Business control

Individuele preventieve activiteiten
Collectieve preventieve activiteiten
Samenwerking
Onderzoek, beleidsinformatie & advies
Uitvoering Rijks Vaccinatie Programma
Infectieziektebestrijding algemeen
TBC-bestrijding
Seksuele gezondheid – preventie en curatie
Technische hygiënezorg (THZ)
Toezicht Kinderopvang
Toezicht jeugdinternaten
Milieu en Gezondheid
Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw
Beleid en secretariaat OGGZ
Hygiënische probleemhuishoudens
Regionale afstemming gezondheidsbeleid
Advisering en ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid
Proactief informeren en signaleren
Gezondheidsbevordering
Beleidsadvisering intern GGD IJsselland

Programma Service en Samenwerking

Inleiding
Binnen het Programma Service en Samenwerking worden GGD-breed taken uitgevoerd ter
ondersteuning van bestuur en management. Deze taken zijn organisatorisch grotendeels
ondergebracht bij het Bestuursbureau. Het programma kent geen aanvullende producten.
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Basisproducten
De basisproducten binnen het programma Service en Samenwerking zijn:
 Bestuursondersteuning
 Governance
 Bestuursondersteuning
 Kwaliteit, Informatiemanagement en Businesscontrol
 Voorbereiding op rampen en crises
 Communicatie

Nadere toelichting op de basisproducten
Basisproduct
Inhoud

Governance
Product heeft tot doel dat deelnemende gemeenten inzicht hebben in
de kosten en prestaties van de GGD en hierin kunnen sturen. Voorts
draagt het product bij aan externe toetsbaarheid en transparantie van
de organisatie
 Opstellen van documenten in kader van de Planning- en
Controlcyclus:



−

Bestuursagenda

−

Programmabegroting, ontwikkelingenbrief en kaderbrief

−

Jaarplan GGD,

−

Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening)

− Voorjaars- en najaarsbestuursrapportage
Coördinatie van de besluitvorming aangaande Governance van de
GR:
−

Vaststellen van de gemeenschappelijke regeling en afgeleide
documenten

−


Besluiten over de financiële kaders van de GR (begroting,
productenboek, weerstandsvermogen)
Verzorgen openbaarheid naar derden:
−

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging

Publiceren van besluiten en regelingen

− Actuele informatie op de website van GGD IJsselland
Gemeenten
gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, Wet
gemeenschappelijke regelingen.
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
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Basisproduct
Inhoud

Bestuursondersteuning
Product heeft tot doel om het bestuur van de GGD uit te voeren
(besluiten te nemen door en namens de GR GGD IJsselland).
 Contacten met bestuursleden en gemeenten
 Voorbereiding van en ondersteuning bij vergaderingen van
Dagelijks Bestuur en Overleg Publieke Gezondheid (w.o
Algemeen bestuur) en ambtelijke overleggen;
 Behandeling bezwaarschriften en coördinatie klachtenprocedures
Samenwerkingspartners Gemeenten
Grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen, gemeenschappelijke regeling
GGD IJsselland, Algemene wet bestuursrecht, Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg
Opmerkingen
Bekostiging
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
Basisproduct
Kwaliteit, Informatiemanagement en Business control
Inhoud
Borgen van organisatorische afspraken en organisatiestructuur
waarmee effectief en efficiënt wordt gewerkt;
Vertalen van informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en
bedrijfsprocessen ontstaan in informatievoorziening.
Inrichten, onderhouden en doorontwikkelen van een
kwaliteitssysteem, gericht op het beheersen en continu verbeteren van
de processen van GGD IJsselland, met als doel flexibel in te kunnen
spelen op de vraag van externe en interne klanten en
belanghebbenden.
Nemen van maatregelen die erop gericht zijn om, met minimale
inspanning, zeker te stellen dat de middeleninzet en het feitelijk
functioneren van de organisatie in overeenstemming is met de
geformuleerde doelen;
Advisering over en ondersteuning bij HKZ-certificatie GGD IJsselland;
Coördinatie externe toetsingen: (HKZ-)audits, visitaties, toezicht
Inspectie voor de Gezondheidszorg;
In het product worden vier onderdelen onderscheiden:
- Algemene kwaliteitszorg
- Business control
- Informatiemanagement
- Juridische control
Samenwerkingspartners GGD GHOR Nederland, andere GGD’en, Veiligheidsregio
(bedrijfsvoering en GHOR).
Grondslag
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; Algemene verordening
Gegevensbescherming, richtlijn BBV;
Brancheafspraak GGD’en tot HKZ-certificatie; Brancheafspraak
databuffet.
Opmerkingen
Bekostiging
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
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Basisproduct
Inhoud

Voorbereiding op rampen en crises
De GGD draagt in afstemming met GHOR en gemeenten binnen de
geneeskundige keten zorg voor de preventieve publieke
gezondheidszorg, en de psychosociale hulpverlening ten behoeve van
de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware
ongevallen en de regio.
Taken:
het bestrijden van crises op het gebied van infectieziekten;
het bestrijden van crises op het gebied van milieu en gezondheid;
psychosociale hulpverlening;
gezondheidsonderzoek na een ramp
Samenwerkingspartners Veiligheidsregio IJsselland, ziekenhuizen, Dimence, huisartsen, Rode
Kruis, GHOR en gemeenten, andere GGD’en.
Grondslag
Wet publieke gezondheid art. 2 lid 1, art. 2 lid 2f,g
Besluit publieke gezondheid art. 2 lid 1, art. 2 lid 3b
Wet op de Veiligheidsregio’s art. 33
Opmerkingen
De GGD heeft een GGD Rampenopvangplan, en een beleidsplan en
jaarplan gericht op opleiden, trainen en oefenen (OTO). De functie
coördinator crisisteam kent een 7 x 24 uur bereikbaarheid.
Bekostiging
Gemeentelijke bijdragen

Basisproduct
Inhoud

Communicatie
 Ontwikkeling communicatiebeleid
 Advisering communicatievraagstukken
 Ontwikkelen en in stand houden communicatiemiddelen
 Uitvoering communicatiewerkzaamheden
 Ondersteuning projecten door communicatie-input
Samenwerkingspartners Pers, andere GGD’en en GGD GHOR Nederland
Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
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2.2

Programma Gezondheid

2.2.1 Jeugdgezondheidszorg
Inleiding
Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de
lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van
0-18 jaar.
Jeugdgezondheidszorg is publieke gezondheidszorg en heeft ten opzichte van de individuele
gezondheidszorg een maatschappelijke dimensie en opdracht; iedereen gelijke kansen op
gezondheid te bieden en de verschillen in gezondheid te verkleinen.
De focus van jeugdgezondheidszorg is daarbij gericht op preventie, dus het voorkomen van
gezondheidsproblemen door middel van monitoren en signaleren en beïnvloeding van
gezondheidsbedreigende factoren in de sociale en fysieke omgeving. Het basispakket
Jeugdgezondheidszorg betreft de werkzaamheden die gemeenten beschikbaar moeten hebben en
actief aan moeten bieden aan iedere jeugdige uit de doelgroep, volgens professionele richtlijnen.
Jeugdgezondheidszorg wordt in overleg met ouders/verzorgers en op maat aangeboden. Het
Jeugdgezondheidszorg-team stemt haar zorg in de wijk en (voor-)scholen af met de ketenpartners
in de wijk. Ouders en kinderen krijgen begeleiding vanuit een vertrouwde omgeving en door een
vertrouwd team. Jeugdgezondheidszorg is laagdrempelig bereikbaar voor ouders, ketenpartners
en kinderen via het consultatiebureau en de inloopspreekuren op de Jeugdgezondheidszorglocatie. Het onderhouden van intensief contact met (voor)scholen is van groot belang en is
expliciet in het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg 0-18 opgenomen. In het Basispakket
Preventie Jeugdgezondheidszorg 0-18 start de samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg en
school al vóór een kind daadwerkelijk naar school gaat om een doorgaande lijn voor ouder en
kind te realiseren.

Basisproducten Jeugdgezondheidszorg

De basisproducten zijn:






Individuele preventieve activiteiten
Collectieve preventieve activiteiten
Samenwerking
Onderzoek, beleidsinformatie & advies
Uitvoering RVP
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Nadere toelichting op de basisproducten
Basisproduct
Inhoud

Individuele preventieve activiteiten
Centraal bij de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg staat het
contactmomenten-schema IJssellands Werken 0-18 dat aan alle
kinderen aangeboden wordt.. Het aanbod is gedifferentieerd en
flexibel, waarbij de graad van intensiteit en de mate van
individualisering van de interventie verhoogt naarmate de
zorgbehoefte van kind en zijn omgeving toeneemt.
We volgen de lichamelijke en psychosociale gezondheid en screenen
op eventuele afwijkingen die hun ontwikkeling kunnen schaden. De
contactmomenten in het basiscontactschema zijn zo gekozen dat de
uitvoering van landelijke richtlijnen op het gebied van vaccineren,
screenings en onderzoeken geborgd zijn en dat ouders op belangrijke
momenten de juiste informatie krijgen over belangrijke thema’s in de
ontwikkelingen van kinderen.

Samenwerkingspartners

Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging
Basisproduct
Inhoud

GGD IJsselland geeft het zorgaanbod vorm binnen twee zorgpaden.
•
Een populatiegericht Zorgpad Basis, voor de hele populatie
•
Een supplementair Zorgpad Plus gericht op
jeugdigen/gezinnen in risicovolle
processen en/of systemen.
Kind, jongere en ouders, scholen, voorschoolse voorzieningen
(peutergroep en kinderdagverblijven), huisartsen, verloskundigen,
kraamzorg, gemeentelijke teams in het sociale domein, integrale
vroeghulp, ketenpartners in de 2e lijn (o.a. kinderartsen,
gynaecologen, kinder- en jeugdpsychiatrie), kinderfysiotherapie,
Veilig Thuis
Wet publieke gezondheid art. 5
Besluit publieke gezondheid art. 3 t/m 9
zie voor de producten binnen dit onderdeel bijlage 3
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
Collectieve preventieve activiteiten
Collectieve voorlichting gericht op “gezonde leefstijl” voor de
basisschoolleerlingen in groep 8, Thema’s zijn: Fit in je vel, Lekker fris
en Media en jouw gezondheid.
De Jeugdgezondheidszorg informeert en leert kinderen door deze
voorlichting om gezonde keuzes te maken op de verschillende
8

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging
Basisproduct
Inhoud

Samenwerkingspartners

Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging
Basisproduct
Inhoud

Samenwerkingspartners

leefstijlthema’s die passen bij de levens- en ontwikkelingsfase van
deze kinderen. Kinderen van het basisonderwijs worden steeds
zelfstandiger. Ze nemen zelf beslissingen die van invloed zijn op het
gezondheidsgedrag, voor nu en in de toekomst. Daarbij is het goed
om te realiseren dat het gemakkelijker is om ongezond gedrag te
voorkomen, dan te moeten ingrijpen wanneer dit ongezonde gedrag
al impact heeft op het leven van een kind. Daarom het belang van
preventie en voorlichting.
Kind, jongere en ouders, scholen
Wet publieke gezondheid art. 5
Besluit publieke gezondheid art. 3 t/m 9
zie voor de producten binnen dit onderdeel bijlage 3
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
Samenwerking
Samenwerking is een onontbeerlijke en omvangrijke basistaak van de
jeugdgezond-heidszorg. Door de transities zijn kansen ontstaan om de
zorg voor gezinnen te vereenvoudigen en te optimaliseren. In het
Basispakket jeugdgezondheidszorg 0-18 is tijd en ruimte gereserveerd
voor jeugdgezondheidszorg-professionals om bij te dragen aan het in
stand houden (daar waar het al goed loopt) en uitbouwen (waar
nodig) van de samenwerking. Focus ligt daarbij op samenwerking in
de wijk onder regie van de gemeenten en is gericht op de veiligheid
en ontwikkeling van het kind en jongere.
Kind, jongere en ouders, scholen, voorschoolse voorzieningen
(peutergroep en kinderdagverblijven), huisartsen, verloskundigen,
kraamzorg, gemeentelijke teams in het sociale domein, integrale
vroeghulp, ketenpartners in de 2e lijn (o.a. kinderartsen,
gynaecologen, kinder- en jeugdpsychiatrie), kinderfysiotherapie,
Veilig Thuis
Wet publieke gezondheid art. 5
Besluit publieke gezondheid art. 3 t/m 9
zie voor de producten binnen dit onderdeel bijlage 3
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
Onderzoek, beleidsinformatie & advies
Jeugdgezondheidszorg adviseert ten behoeve van jeugd(beleid) aan
gemeenten en ketenpartners. Op basis van informatie, verkregen uit
individuele contacten, adviseert de jeugdgezondheidszorg over een
collectieve aanpak. De informatie wordt, naast overige databronnen,
gebruikt voor beleidsontwikkeling op lokaal (gemeente en anderen
zoals scholen) en landelijk niveau.
GGD Ghor Nederland (benchmark), ketenpartners in de jeugdzorg,
(voor)scholen, RIVM, gemeente
9

Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging
Basisproduct
Inhoud

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging

Wet publieke gezondheid art. 5
Besluit publieke gezondheid art. 3 t/m 9
zie voor de producten binnen dit onderdeel bijlage 3
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
Uitvoering Rijksvaccinatie programma (RVP)
Het Rijksvaccinatieprogramma heeft als doel door middel van
vaccinatie de bevolking te beschermen tegen een aantal gevaarlijke
infectieziekten. Door het vrijwillig, kosteloos en laagdrempelig
aanbieden van vaccinaties via een betrouwbare en professionele
organisatie wordt een hoge vaccinatiegraad nagestreefd.
Jeugdgezondheidszorg draagt zorg voor de indicatiestelling, uitvoering
en registratie van het RVP
Kind, jongere en ouders, gemeente, RIVM, apotheker, GGD
(Infectieziektebestrijding)
Wet publieke gezondheid art 5.
zie voor de producten binnen dit onderdeel bijlage 3
Tot 1 januari 2019 RIVM, daarna inwonerbijdrage gemeenten
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2.2.2 Algemene Gezondheidszorg
Inleiding
Het doel van de infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van
infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak
vormt de wet Publieke Gezondheid.
De technische hygiënezorg (THZ) is gericht op het voorkómen van infectieziekten als gevolg van
het verspreiden van micro-organismen. Deze zorg is noodzakelijk daar waar veel mensen van
collectieve voorzieningen gebruikmaken en waarbij er een verhoogd risico is op overdracht van
micro-organismen en/of sprake is van een verminderde weerstand (denk aan scholen en centra
voor dak- en thuislozen, maar ook prostitutiebedrijven en tattoo- en piercingshops (Aanvullende
producten).
Het toezicht Kinderopvang vloeit voort uit de Wet Kinderopvang. De GGD-toezichthouders zien toe
op de naleving van de eisen die deze wet stelt aan kindercentra en gastouders, op o.a. het gebied
van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat).
Milieu en gezondheid (ook wel: medische milieukunde) houdt zich bezig met de relatie tussen
milieufactoren en de gezondheid. Centraal staan vragen over of een bepaalde
milieuverontreiniging in lucht, water, bodem, binnenmilieu of voeding effecten op de gezondheid
kan hebben. Maar ook of ziekten of klachten veroorzaakt kunnen zijn door een milieufactor
(chemische, fysische en biologische factoren). En de betekenis van dit alles voor de
maatschappelijke en politieke context.
De forensische geneeskunde omvat het verrichten van lijkschouwingen; onderzoek en rapportage
aan de officier van justitie inzake gevallen van niet-natuurlijke dood en euthanasie; medischtechnisch onderzoek en rapportage inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie;
arrestantenzorg voor de politie. De forensisch geneeskundige taken worden uitgevoerd in een 7 x
24 uurs beschikbaarheidsdienst. Het in standhouden van de voorziening en het verrichten van
lijkschouw hoort tot de basisproducten, de uitvoering van de verrichtingen valt onder de
aanvullende producten.
Basisproducten Algemene Gezondheidszorg
De basisproducten zijn:
 Infectieziektebestrijding algemeen
 TBC-bestrijding
 Seksuele gezondheid
 Preventie seksuele gezondheid
 Curatie seksuele gezondheid
 Technische hygiënezorg (THZ)
 Toezicht Kinderopvang
 Toezicht jeugdinternaten
 Milieu en Gezondheid
 Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw
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Nadere toelichting op de basisproducten
Basisproduct
Inhoud

Infectieziektebestrijding algemeen
Infectieziektebestrijding is gericht op het voorkomen van
infectieziekten in de samenleving door vroegtijdige signalering en het
nemen van noodzakelijke maatregelen bij (dreigende) uitbraak. Zij richt
zich met name op specifieke risicogroepen (bijv. in scholen,
verpleeghuizen).

Tot de werkzaamheden behoren:
1. het, ter uitvoering van de meldingstaken (met uitzondering van
tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen) bedoeld in
de wet, te allen tijde bereikbaar zijn van de gemeenschappelijke
gezondheidsdienst,
2. het doorlopend verzamelen, analyseren en toepassen van
epidemiologische gegevens over infectieziekten (met uitzondering
van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen),
3. het op grond van deze gegevens inventariseren van relevante
trends en risico’s onder de bevolking of specifieke groepen, en het
anticiperen daarop,
4. het geven van voorlichting en begeleiding, en het beantwoorden
van vragen uit de bevolking,
5. het bevorderen van de samenwerking van de GGD met huisartsen,
medisch specialisten, ziekenhuizen, laboratoria en overige
organisaties die een rol spelen bij de bestrijding van infectieziekten,
6. de algemene voorbereiding op maatregelen ter bestrijding van een
epidemie van een infectieziekte (met uitzondering van tuberculose
en seksueel overdraagbare aandoeningen),
7. het aanbieden van vaccinaties aan risicogroepen,
8. de deelname aan toegepast wetenschappelijk onderzoek
Samenwerkingspartners Op landelijk niveau RIVM, LCI, GGD GHOR Nederland, IGZ, NVWA. Op
regionaal niveau o.a. huisartsen, ziekenhuizen, medisch microbiologen,
thuiszorg, verslavings-zorg, kinderdagverblijven, scholen,
streeklaboratoria.
Grondslag
Wet publieke gezondheid art. 6 en 18, 21 t/m 31, 35, 37 en 50
Besluit publieke gezondheid art. 11
Opmerkingen
Voor deze taak is de GGD 7 x 24 uur bereikbaar. Gebruik van landelijke
protocollen van het Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM). De
sociaal geneeskundigen, belast met de bestrijding van infectieziekten,
moeten ingeschreven zijn als arts infectieziektebestrijding in het
Register van Artsen Maatschappij en Gezondheid van de KNMG en
opgeleid in de infectieziektebestrijding. Ook moet de GGD voor deze
taak beschikken over sociaal verpleegkundigen met de opleiding HBO-V
(Besluit publieke gezondheid, art. 17 lid 3).
Bekostiging
Algemene inwonerbijdrage gemeenten, rijksbijdrage
(diagnostiekbudget), zorgverzekeraar voor verzekerde zorg
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Basisproduct
Inhoud

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen

Bekostiging

Basisproduct
Inhoud

Tbc-bestrijding
De Tbc-bestrijding is gericht op preventie, diagnostiek en behandeling
van tuberculose, met name gericht op specifieke risicogroepen.
Tot de werkzaamheden behoren:
1. het, ter uitvoering van de meldingstaken in het kader van
tuberculose, bedoeld in de wet, te allen tijde bereikbaar zijn van
de GGD,
2. het doorlopend verzamelen, analyseren en toepassen van
epidemiologische gegevens over tuberculose,
3. het op grond van de gegevens, bedoeld onder 2, inventariseren
van relevante trends en risico’s onder de bevolking of specifieke
groepen, alsmede het anticiperen daarop,
4. het geven van voorlichting en begeleiding, alsmede het
beantwoorden van vragen uit de bevolking,
5. het zorg dragen voor preventieve bronbehandeling bij de
bestrijding van tuberculose,
6. het bevorderen van de samenwerking van de gemeenschappelijke
gezondheidsdienst met huisartsen, medisch specialisten,
ziekenhuizen, laboratoria en overige organisaties die een rol
spelen bij de bestrijding van tuberculose,
7. de algemene voorbereiding op maatregelen ter bestrijding van
een epidemie van tuberculose,
8. het aanbieden van vaccinaties aan risicogroepen,
9. de deelname aan toegepast wetenschappelijk onderzoek
10. diagnose met behulp van röntgen en laboratoriumdiagnostiek.
11. behandeling van tuberculose bij tbc patiënten en behandelde
contacten.
Huisartsen, longspecialisten, apothekers, laboratoria, RIVM, KNCV,
arbodiensten, GGD-en in regio Noord-Oost Nederland
Wet publieke gezondheid art. 6, 22 t/m 31, Besluit publieke
gezondheid art. 11
Er wordt gewerkt conform landelijk ontwikkelde richtlijnen en
protocollen (KNCV). Voor deze taak dient de GGD te beschikken over
sociaal geneeskundigen ingeschreven als arts maatschappij en
gezondheid van de KNMG en opgeleid in de tbc-bestrijding en over
sociaal verpleegkundigen met de opleiding HBO-V (Besluit publieke
gezondheid art.17 lid 3).
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
Zorgverzekeraar voor verzekerde zorg

Preventie Seksuele gezondheid
Preventie is gericht op het beperken van Seksueel Overdraagbare
Aandoeningen (SOA) bij met name specifiek omschreven
risicogroepen. Het gaat hierbij om surveillance, preventieactiviteiten,
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coördinatie en beleidsadvisering. Primaire preventie is vooral gericht op
het voorkómen van nieuwe besmettingen door voorlichting en
informatie te verstrekken over SOA en veilig vrijen. Secundaire
preventie is gericht op het voorkómen van complicaties en verdere
verspreiding van SOA.
Samenwerkingspartners Huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, medisch microbiologen, RIVM,
SOA-Aids Nederland, Schorerstichting, vereniging voor dermatologen,
de GGD-en in Gelderland en Overijssel
Grondslag
Wet publieke gezondheid art. 6
Besluit publieke gezondheid art. 11
Opmerkingen
In samenwerking tussen de GGD-en in Gelderland en Overijssel wordt
jaarlijks een werkplan voor preventie-activiteiten opgesteld.
Bekostiging
Algemene inwonerbijdrage gemeenten, inkomsten vanuit het RIVM

Basisproduct
Inhoud

Curatie seksuele gezondheid
Er zijn dagelijks spreekuren voor opsporing en behandeling van
seksueel overdraagbare aandoeningen en aanvullende seksuele
hulpverlening. Hier kunnen cliënten (anoniem) onderzoek, behandeling
of een mogelijke doorverwijzing krijgen. Ook vindt bron- en
contactopsporing plaats van mogelijk besmette partners. Er wordt
speciale aandacht geschonken aan risicogroepen. Daarnaast:
1. het doorlopend verzamelen, analyseren en toepassen van
epidemiologische gegevens over infectieziekten,
2. het op grond van deze gegevens inventariseren van relevante trends
en risico’s onder de bevolking of specifieke groepen, alsmede het
anticiperen daarop,
3. het geven van voorlichting en begeleiding, alsmede het
beantwoorden van vragen uit de bevolking,
4. het zorg dragen voor preventieve bronbehandeling bij de bestrijding
van seksueel overdraagbare aandoeningen, o.a. door
partnerwaarschuwing,
5. het bevorderen van de samenwerking van de gemeenschappelijke
gezondheidsdienst met huisartsen, medisch specialisten,
ziekenhuizen, laboratoria en overige organisaties die een rol spelen
bij de bestrijding van seksueel overdraag-bare aandoeningen,
6. het aanbieden van vaccinaties aan risicogroepen,
7. de deelname aan toegepast wetenschappelijk onderzoek
Samenwerkingspartners Huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, medisch microbiologen, RIVM,
SOA-Aids Nederland, GGD'en in Oost-Nederland.
Grondslag
Wet publieke gezondheid art. 6
Besluit publieke gezondheid art. 11
Subsidieregeling Publieke Gezondheid
Opmerkingen
Er wordt gewerkt conform landelijk ontwikkelde richtlijnen en
protocollen.
De sociaal geneeskundigen belast met de bestrijding van infectieziekten
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Bekostiging

(waaronder SOA) moeten zijn ingeschreven als arts
infectieziektebestrijding in het Register van Artsen Maatschappij en
Gezondheid van de KNMG en opgeleid in de infectieziektebestrijding.
Ook moet de GGD voor deze taak beschikken over sociaal
verpleegkundigen met de opleiding HBO-V (Besluit publieke gezondheid
art. 17 lid 3).
Subsidieregeling Publieke gezondheid van VWS

Basisproduct
Inhoud

Technische hygiënezorg (THZ)
THZ is het bevorderen van de hygiëne en de veiligheid op plaatsen waar
zich risicogroepen bevinden en/of zich risico’s voordoen, ter
voorkoming van het ontstaan en/of verspreiding van infectieziekten en
van gezondheidsrisico’s. Hierbij is met name te denken aan
(basis)scholen, centra voor dak- en thuislozen, verpleeg- en
verzorgings-huizen. Deze algemene THZ-taak bestaat uit
 het actueel hebben van een overzicht van risico’s en risicovolle
voorzieningen,
 gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten of het bestuur
van de betrokken instellingen,
 signaleren van ongewenste situaties
 beantwoorden van vragen uit de bevolking en het geven van
voorlichting.
Het gaat om continue alertheid op dreigende risicovolle situaties
(surveillancefunctie).
Samenwerkingspartners GGD GHOR Nederland, Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid
(LCHV), NVWA, Bouw- en woningtoezicht, brandweer en
Veiligheidsregio IJsselland (evenementen).
Grondslag
Wet publieke gezondheid art. 2 lid 2f
Besluit publieke gezondheid art. 2 lid 4
Opmerkingen
Bekostiging
Algemene inwonerbijdrage gemeenten

Basisproduct
Inhoud

Toezicht Kinderopvang
Toezicht in het kader van de Wet Kinderopvang bij:
* Kinderdagverblijven
* Buitenschoolse opvang
* Gastouderbureaus
* Gastouders
Dit gebeurt door periodieke risico-gestuurde inspecties aan de hand
van een jaarlijks - op basis van landelijke toetsingskaders - opgesteld
risicoprofiel; signalering en rapportage aan voorziening en gemeente;
advies over handhaving aan gemeente.
Samenwerkingspartners Kindercentra en buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders,
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Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging

peuterspeelzalen, gemeenten, GGD GHOR Nederland, VNG
Wet Kinderopvang art. 1.61
Inspectie vindt jaarlijks plaats. Handhaving is een gemeentelijke taak.
Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op daadwerkelijk aantal inspecties
per gemeente

Basisproduct
Inhoud

Toezicht Jeugdinternaten
Toezicht in het kader van de Wet op de jeugdverblijven
Dit gebeurt door periodieke gestuurde inspecties op basis van landelijke
toetsingskaders signalering en rapportage aan voorziening en
gemeente; advies over handhaving aan gemeente.
Samenwerkingspartners Gemeente, GGD-GHOR Nederland,
Grondslag
Wet op de jeugdverblijven art. 7.2
Opmerkingen
Inspectie vindt jaarlijks plaats. Uitvoering van deze inspecties is belegd
bij GGD Twente. Handhaving is een gemeentelijke taak.
Bekostiging
Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op daadwerkelijk aantal inspecties
per gemeente

Basisproduct
Inhoud

Bekostiging

Milieu en Gezondheid
Het signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot
milieufactoren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een
gezonde leefomgeving. Taken:
1. Signalering van ongewenste situaties
2. Beleidsadvisering
3. Het behandelen van vragen, gezondheidsklachten en meldingen
4. Op preventie gerichte voorlichting
5. Advisering bij milieu-incidenten.
Huisartsen, medisch specialisten, RIVM,ministerie voor I&M,
Inspectie, Thuiszorg, woningcorporaties
Wet publieke gezondheid art. 2 lid 2,e
Besluit publieke gezondheid art. 2 lid 3
 Voor deze taak dient de GGD te beschikken over een sociaal
geneeskundige ingeschreven in het Register Artsen Maatschappij
en Gezondheid van de KNMG en opgeleid in de medische
milieukunde (Besluit publieke gezondheid art. 17 lid 1a).
 Voor de invulling van tweedelijnsdeskundigheid heeft de GGD een
overeenkomst met GGD Gelderland Midden
 GGD IJsselland voert deze taak tevens uit voor GGD Twente.
Algemene inwonerbijdrage gemeenten, GGD Twente

Basisproduct
Inhoud

Forensische geneeskunde voorziening en lijkschouw
Het voorzien in een 7 x 24 uur beschikbare deskundigheid voor

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen
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Samenwerkingspartners
Grondslag

Opmerkingen

Bekostiging

eerstelijns forensische geneeskunde voor de inwoners van de regio,
beroepsbeoefenaren, politie en justitie en gemeenten. De GGD
coördineert de 7 x 24-uurs beschikbaarheidsregeling.
Het verrichten van lijkschouw, zo spoedig mogelijk na overlijden, bij (
vermoeden van) niet natuurlijke dood en na euthanasie
Politie, justitie en hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen,
huisartsen, GGZ.
Wet op de lijkbezorging art. 3, vloeit voort uit aard van de
verrichtingen, vastgelegd in overeenkomst met politie
Wet op de Lijkbezorging (art. 4) en besluiten van gemeenten om
bevoegdheid tot aanwijzing lijkschouwer over te dragen aan GGD
IJsselland
Landelijke regeling inzake euthanasie
GGD coördineert de 7 x 24-uurs beschikbaarheidsregeling
(basisproduct). De arts moet als forensisch arts ingeschreven staan in
het FMG register dat daarvoor wordt bijgehouden (Wet op de
lijkbezorging artikel 5)
Algemene inwonerbijdrage gemeenten, betaling per lijkschouw
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2.2.3 Maatschappelijke zorg/OGGZ
Inleiding
Alle geestelijke gezondheidszorgactiviteiten die worden uitgevoerd zonder dat er een individuele
hulpvraag achter zit, vallen onder de openbare geestelijke gezondheidszorg. Hierbij is sprake van
een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare personen of groepen die niet
zelfstandig gebruikmaken van de beschikbare reguliere voorzieningen. Veelal is er bij de kwetsbare
groep sprake van meervoudige en complexe problematiek. Dit is vooral zichtbaar bij mensen met
psychiatrische en/of verslavingsproblemen, die soms ook een zwervend bestaan op straat leiden
en overlast veroorzaken in de omgeving.
Onder de OGGZ valt ook de zorg voor mensen met psychische problemen en
verslavingsproblemen die zich niet in het openbaar domein afspelen. Sociaal isolement
verwaarlozing en vervuiling zijn hier uitingsvormen van.
Meerdere instanties kunnen contact hebben met deze mensen, zoals politie,
woningbouwcorporaties,
de
sociale
wijkteams,
de
geestelijke
gezondheidszorg,
opvangvoorzieningen en verslavingszorg. Door de verwevenheid en complexiteit van de
problematiek is het niet altijd duidelijk waar mensen met hun problemen terecht kunnen.
Bovendien komt het vaak voor dat mensen hulpverlening afwijzen en zich niet aan afspraken
houden.
De GGD vervult een aantal rollen binnen de maatschappelijke zorg/OGGZ:
a)
in beeld hebben van risicogroepen;
b)
beleidsadvisering / -ondersteuning (deels gebaseerd op a, maar ook vanuit bevindingen
Centrale Toegang en OGGZ en vanuit kennis van het veld);
c)
operationele regie (deel werkzaamheden Centrale Toegang);
d)
vangnettaken - taken die niet door de reguliere gezondheidszorg en welzijnsorganisaties
worden uitgevoerd, maar waar toch behoefte aan bestaat en waar een
publieke/gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bestaat.
De GGD levert de voorzitter en voert het secretariaat van het managersoverleg bemoeizorg dat
zich richt op afstemming tussen de samenwerkingspartners op het terrein van bemoeizorg.
Het werkgebied van de GGD IJsselland voor dit onderdeel beslaat niet de gemeenten Olst-Wijhe,
Raalte en Deventer. Deze gemeenten vallen onder de centrumgemeente Deventer.
Basisproducten Maatschappelijke zorg/OGGZ
De basisproducten zijn:



Beleid en secretariaat OGGZ
Hygiënische probleemhuishoudens

Nadere toelichting op de basisproducten
Basisproduct
Inhoud

Beleid en secretariaat MZ/OGGZ
Beleidsmatige ondersteuning en secretariaat ten behoeve van de
producten van maatschappelijke zorg OGGZ.
Samenwerkingspartners Dimence, Tactus, De Kern Maatschappelijke Dienstverlening, MEE
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IJsseloevers en Jeugdbescherming Overijssel.
Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging

Basisproduct
Inhoud

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen

Bekostiging

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte nemen deze taak niet af
van GGD IJsselland
Algemene inwonerbijdrage gemeenten

Hygiënische probleemhuishoudens
Het organiseren van een adequate hulpverlening aan mensen die hun
woning en/of erf vervuilen door ziekte, onmacht, verzameldwang of
andere redenen. Met als doel het terugdringen van
gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van
overlast voor de directe omgeving. Activiteiten zijn het beoordelen
van de mate van vervuiling, het maken van een plan van aanpak, een
financiële onderbouwing van de schoonmaak-kosten, het coördineren
en waar nodig samen met de bewoner helpen met de schoon-maak
van de woning. Ook heeft de GGD een taak bij het organiseren van
nazorg. Rapportage over de aanpak bij hygiënische
probleemhuishoudens.
Gemeenten (bijzondere doelgroepen, sociale wijkteams, toezicht en
handhaving), woningbouwcorporaties.
Wmo 2015.
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande lokale
zorgnetwerken.
De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte nemen deze taak niet
af van GGD IJsselland
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
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2.2.4 Beleid en Onderzoek
Inleiding
Het beleid en onderzoek van de GGD richten zich op publieke gezondheid.
GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van
gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet
publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid.
Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten,
regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen) en het delen (van kennis, resultaten,
epidemiologische gegevens) van groot belang.

Basisproducten Beleid en Onderzoek
De basisproducten zijn:
 Regionale afstemming gezondheidsbeleid
 Advisering en ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid
 Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek
 Gezondheidsbevordering
 Beleidsadvisering intern GGD IJsselland
Nadere toelichting op de basisproducten
Basisproduct
Inhoud

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging

Basisproduct
Inhoud

Regionale afstemming gezondheidsbeleid
Afstemming en ontwikkeling van gezondheidsbeleid in samenwerking
met regionale partners. Inhoudelijke bijdrage aan ambtelijk en
bestuurlijk overleg publieke gezondheid
Thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal
gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten.
Gemeenten, provincie, zorgverzekeraar/zorgkantoor
Wet publieke gezondheid art. 2 lid 1. Landelijk en regionaal beleid ter
bevordering van de publieke gezondheidszorg
Algemene inwonerbijdrage gemeenten

Advisering en ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid
Beleidsontwikkeling en –advisering richten zich op gemeenten of
ketenpartners en kunnen betrekking hebben op verschillende
beleidsdomeinen (bijvoorbeeld JGZ, OGGZ), verschillende
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Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen

Bekostiging

Basisproduct
Inhoud

doelgroepen (bijvoorbeeld dak- en thuislozen, jeugd en ouderen) of
op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid
(bijvoorbeeld alcoholmatiging, weerbaarheid, overgewicht,
seksualiteit). Ook kunnen gemeenten begeleid worden in de
totstandkoming van de lokale gezondheidsnota’s. Het
stakeholdermanagement levert een goede bijdrage aan de
wisselwerking tussen GGD en individuele gemeenten.
Gemeenten, provincie, zorg- en welzijnsinstellingen,
patiënten/consumenten, zorgverzekeraar/zorgkantoor, RIVM, en
afhankelijk van de opdracht
Wet publieke gezondheid art. 2 lid 1
Het gaat om het bewerkstelligen van afstemming en samenhang
binnen de collectieve preventie en tussen preventie en curatie;
vertegenwoordiging gemeentelijke overheid als regisseur en
uitvoerder van de zorg; inbreng en waarborgen van
volksgezondheids-aspect in lokaal/regionaal beleid; inzichtelijk maken
van gezondheidsbedreigende en -bevorderende factoren.
Algemene inwonerbijdrage gemeenten

Proactief informeren en signaleren bijv. via epidemiologisch onderzoek
Door middel van signalering, monitoring en epidemiologisch onderzoek
kan de gezondheid van inwoners en de factoren die met deze
gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale
omgeving, in beeld gebracht worden. GGD IJsselland verzamelt deze
gegevens o.a. middels gezondheidsmonitoren en
wijkgezondheidsprofielen. De resultaten geven input aan gemeentelijk
beleid en aan projecten en interventies. Signalering en monitoring
vinden standaard en continu plaats. Onderzoek wordt veelal in
opdracht gedaan. Daarnaast worden ook gegevens uit andere bronnen
en registraties bij elkaar gebracht om de eigen gegevens aan te vullen.
Deze gegevens zijn voor iedereen toegankelijk gemaakt in de
Gezondheidsatlas. (www.gezondheidsatlasggdijsselland.nl). Informatie
speciaal voor gemeenten wordt vermeld op de zgn. gemeentepagina’s
(te vinden via de website van de GGD of met gemeentenaam, bijv.
Kampen@ggdijsselland.nl)

Samenwerkingspartners Gemeenten, landelijke instituten zoals RIVM
Grondslag
Wet publieke gezondheid art. 2 lid 2a,b
Opmerkingen
Gemeenten worden altijd inhoudelijk betrokken bij het opstellen en
uitvoeren van epidemiologisch onderzoek. Voor de
gezondheidsmonitor is met de gemeenten een cyclus van 4 jaar
afgesproken voor de doelgroepen 0-11-jarigen, 12-23-jarigen, 23-6521

Bekostiging

Basisproduct
Inhoud

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging

jarigen en 65+ ers. Daarnaast worden ook gegevens uit andere bronnen
en registraties bij elkaar gebracht om de eigen gegevens aan te vullen.
Deze gegevens zijn voor iedereen toegankelijk gemaakt in de
Gezondheidsatlas, een web-applicatie, die gedurende het jaar up-todate wordt gehouden.
Algemene inwonerbijdrage gemeenten

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbevordering is gericht op het bevorderen en behouden
van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio, en specifiek
van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal
economische status (SES) en ouderen.
Daarbij gaat het om het voorkomen en verminderen van
gedragsgerelateerde gezondheidsproblemen (bijv overgewicht en
alcoholmatiging).
Door deelname aan lokale netwerken kent de GGD de regionale
partners en heeft zij zicht op regionaal preventieaanbod rond thema’s
als gekoppeld aan thema’s als bewegen, overgewicht, seksuele
gezondheid, soa, jeugd ed.
Door deze integrale werkwijze is de GGD uitstekend in staat tot het
coördineren van programma’s en projecten met als doel een
effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen.
Zo ondersteunt de GGD bij het ontwikkelen en verbeteren van
gezondheidsbevorderende interventies. Er wordt waar mogelijk
gebruik gemaakt van beschikbare wetenschappelijk onderbouwde
interventies.
Gemeenten, Dimence, Tactus Verslavingszorg, Thuiszorginstellingen,
MOA, zorg-verzekeraar, onderwijs, zorginstellingen, Huisartsenkring,
etc., mede afhankelijk van de opdracht
Wet publieke gezondheid art. 2 lid 2d; Besluit publieke gezondheid
art. 2 lid 2
Algemene inwonerbijdrage gemeenten

Basisproduct
Inhoud

Beleidsadvisering intern GGD IJsselland
Advies aan management en medewerkers, ondersteuning bij het
ontwikkelen van beleid
Samenwerkingspartners Management en medewerkers GGD
Grondslag
Interne afspraken GGD.
Opmerkingen
Bekostiging
Algemene inwonerbijdrage gemeenten
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Bijlage 1 Structurele aanvullende producten Programma Gezondheid

Structurele aanvullende producten in één oogopslag
Programma Gezondheid
Jeugdgezondheidszorg
Algemene Gezondheidszorg

Maatschappelijke zorg/OGGZ

Voorzorg
TBC-diagnostiek op aanvraag
Reizigersadvisering
Beroepsgebonden vaccinaties
THZ: Prostitutiebedrijven en Tattoo- en piercingshops
Toezicht Wmo 2015
Milieu en gezondheid
Forensische Geneeskunde (verrichtingen)
Publieke Gezondheid Asielzoekers
Centrale Toegang:
Ketenregie dak- en thuislozen
Indicatiestelling voor Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang
Coördinatie somatische zorg onverzekerden
OGGZ:
Bemoeizorg Volwassenen
Bemoeizorg Jeugd
Team Zwerfjongeren

Beleid en Onderzoek

Geen structurele aanvullende producten

Structurele aanvullende producten Programma Gezondheid
Jeugdgezondheidszorg
Aanvullende activiteiten sluiten aan en zijn passend bij de specifieke jeugdgezondheidszorg
deskundigheid: dit is een combinatie van kennis en sociaal medische expertise op het gebied van
gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen.
De structurele aanvullende producten JGZ zijn:
 Voorzorg
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Nadere toelichting op de structurele aanvullende producten
Structureel aanvullend
product
Inhoud

Samenwerkingspartners

Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging

Voorzorg
Is een gestandaardiseerd evidence based programma en ondersteunt
jonge kwetsbare vrouwen tijdens de zwangerschap en de eerste twee
levensjaren van de pasgeborene.
Het betreft een intensief programma bestaande uit zestig
huisbezoeken voor jonge vrouwen in risicosituaties (geen steunend
netwerk, alcohol- en drugsgebruik, geweld en mishandeling,
psychische problematiek en opvatting over het moederschap) die
zwanger zijn van hun eerste kind.
Kind en ouders. Verloskundigen, huisartsen, kraamzorg, voorschoolse
voorzieningen, sociale wijkteams, ketenpartners in de 2e lijn (o.a.
kinderartsen, gynaecologen, kinder- en jeugdpsychiatrie), Veilig Thuis
Wet publieke gezondheid art. 5
Besluit publieke gezondheid art. 3 t/m 9
geen
Meerjarensubsidie gemeente Zwolle
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Algemene Gezondheidszorg
De structurele aanvullende producten zijn:
 TBC-diagnostiek op aanvraag
 Reizigersadvisering
 Beroepsgebonden vaccinaties
 THZ
 Prostitutiebedrijven
 Tattoo- en piercingshops
 Toezicht Wmo 2015
 Milieu en gezondheid
 Forensische Geneeskunde (verrichtingen)
 Publieke Gezondheid Asielzoekers
Nadere toelichting op de structurele aanvullende producten
Structureel aanvullend
product
Inhoud
Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen

Bekostiging

Structureel aanvullend
product
Inhoud

Tbc-diagnostiek op aanvraag
TBC-diagnostiek op aanvraag (veelal beroepsgerelateerd), zoals voor
medewerkers van IND, AZC’s, Leger des Heils, zeevarenden,
emigranten, etc.
Huisartsen, longspecialisten, apothekers, laboratoria, RIVM, TBC
netwerk, KNCV, arbodiensten, GGD Flevoland, GGD Hart voor
Brabant, GGD'en in Oost-Nederland.
Wet publieke gezondheid art. 6, 22 t/m 31/
Besluit publieke gezondheid art. 11
Er wordt gewerkt conform landelijk ontwikkelde richtlijnen en
protocollen (KNCV). Voor deze taak dient de GGD te beschikken over
een sociaal geneeskundige ingeschreven als arts maatschappij en
gezondheid van de KNMG en opgeleid in de tbc-bestrijding en over
een sociaal verpleegkundige met de opleiding HBO-V (Besluit
publieke gezondheid art.17 lid 3).
Door aanvrager op basis van tarieven GGD

Reizigersadvisering
Het voorkomen van gezondheidsrisico’s bij (verre) reizen en het
voorkomen van import van infectieziekten gericht op reizigers naar
risicogebieden.
Tijdens het spreekuur krijgen reizigers voorlichting over preventie van
risico’s en noodzakelijke beschermingsmaatregelen op reis. Ook
ontvangen zij vaccinaties en eventueel andere medicatie.
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Samenwerkingspartners Landelijk Centrum voor reizigersadvisering (LCR), GGD GHOR
Nederland, reisbureaus in de regio
Grondslag
Deels Wet publieke gezondheid art. 6)
(Algemeen preventie oogpunt infectieziekten)
Opmerkingen
Het spreekuur is in Zwolle en Deventer.
Bekostiging
Door reiziger op basis van tarieven GGD. In een aantal gevallen kan de
reiziger de kosten bij de ziektekostenverzekering declareren.

Structureel aanvullend
product
Inhoud
Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging

Structureel aanvullend
product
Inhoud

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen

Bekostiging

Beroepsgebonden vaccinaties
Vaccinatie van specifieke beroepsgroepen, zoals leerkrachten,
leerlingen in beroepsopleiding, brandweerlieden, medewerkers van
het Rode Kruis ter voorkoming van specifieke infectieziekten.
Landelijk Centrum voor reizigersadvisering (LCR), GGD GHOR
Nederland
Deels Wet publieke gezondheid art. 6 (algemeen preventie oogpunt
infectieziekten)
en op basis van overeenkomsten met organisaties.
Door aanvrager op basis van tarieven GGD

THZ Prostitutiebedrijven
Het bevorderen van de hygiëne en veiligheid in prostitutiebedrijven
door het beperken van de kans op het ontstaan en de overdracht c.q.
verspreiding van infectieziekten en overige gezondheidsrisico’s.
Periodiek onderzoek en toezicht op aan/afwezigheid van hygiënische
voorzieningen; rapportage aan gemeente en prostitutiebedrijf;
preventie door voorlichting en advies over te nemen maatregelen.
Betreffende prostitutiebedrijven, gemeenten, Landelijk Centrum voor
Hygiëne en Veiligheid (LCHV).
Wet publieke gezondheid art. 2 lid 2f
Besluit publieke gezondheid art. 2 lid 4
Gemeentelijke APV ’s
Er wordt gewerkt aan de hand van een landelijke checklist. Screening
vindt één keer per jaar plaats. Veelal hanteert gemeente screening als
voorwaarde voor toestemming voor exploitatie. Momenteel nemen
prostitutiebedrijven in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Zwolle
deze diensten af.
Door gemeente dan wel door de instelling op basis van GGD tarieven.
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Structureel aanvullend
product
Inhoud

Samenwerkingspartners
Grondslag

Opmerkingen

Bekostiging
Structureel aanvullend
product
Inhoud

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen
Bekostiging

Structureel aanvullend
product
Inhoud

Samenwerkingspartners
Grondslag

THZ Tatoeage- en piercingshops
Het bevorderen van de hygiënisch werken bij tatoeëren en piercen en
aanbrengen van permanente make-up ter voorkoming van gevaar
voor de veiligheid of gezondheid van mensen.
Beoordeling van (wel/niet) hygiënische werkwijze; rapportage in
kader van vergunningaanvraag.
Betreffende ondernemers (zoals tatoeage- en piercingshops,
juweliers en schoonheidsspecialisten), Landelijk Centrum voor
Hygiëne en Veiligheid (LCHV).
Warenwetbesluit hygiënevoorschriften tatoeëren en piercen en
Warenwetregeling tatoeëren en piercen
Wet publieke gezondheid art. 2 lid 2f
Besluit publieke gezondheid art. 2 lid 4
Het warenwetbesluit hygiënevoorschriften tatoeëren en piercen is op
1 juni 2007 in werking getreden.
Op basis hiervan moeten de tatoeage- en piercingshops, evt.
juweliers en ondernemers die permanente make-up aanbrengen elke
drie jaar een vergunning aanvragen bij de GGD.
Het ministerie van VWS heeft de vergunningverlening gemandateerd
aan de GGD. De ondernemer betaalt een landelijk vastgesteld tarief.
Door ondernemer.
Toezicht kwaliteit Wmo
Werkzaamheden bevatten:
 Calamiteitentoezicht
 Signaaltoezicht
 Advisering gemeenten
Gemeenten, IGZ, GGD-GHOR Nederland
Wmo 2015 art.6.1
Taak is in 2015 opgezet en is vanaf 2017 structureel.
Door gemeenten op basis van dienstverleningsovereenkomst (vanaf 1
januari 2017).
Milieu en gezondheid
Het op aanvraag leveren van specifieke deskundigheid op het gebied
van milieu en gezondheid aan gemeenten en derden waarin door
aard of omvang niet in de basisproducten is voorzien (bijvoorbeeld:
woningonderzoeken, projecten).
Huisartsen, medisch specialisten, RIVM, Ministerie van I&M,
Inspectie, thuiszorg, woningcorporaties
Wet publieke gezondheid art. 2 lid 2,e
Besluit publieke gezondheid art. 2 lid 3
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Opmerkingen

Bekostiging

Voor deze taak dient de GGD te beschikken over een sociaal
geneeskundige ingeschreven in het Register Artsen Maatschappij en
Gezondheid van de KNMG en opgeleid in de medische milieukunde
(Besluit publieke gezondheid art. 17 lid 1a).
Voor de invulling van de tweedelijns deskundigheid heeft de GGD een
overeenkomst met GGD Gelderland-Midden,
GGD IJsselland voert deze taak tevens uit voor GGD Regio Twente.
Door aanvrager op basis van tarieven GGD

Structureel aanvullend
product
Inhoud

Forensische geneeskunde

Structureel aanvullend
product
Inhoud

Publieke Gezondheid Asielzoekers



Aanvullend onderzoek bij lijkschouw en advisering van politie
en justitie bij een niet-natuurlijke dood;
 uitvoering van de medische zorg voor arrestanten;
 medisch forensisch onderzoek en expertise bij
(zeden)misdrijven, mishandeling en ongevallen; bloedafname
voor alcoholcontrole en DNA onderzoek.
Samenwerkingspartners Politie, justitie en hulpverlenende instellingen.
Grondslag
Wet op de lijkbezorging (art.4)
Besluiten van gemeenten om bevoegdheid tot aanwijzing lijkschouwer
over te dragen aan GGD IJsselland
Dienstverleningsovereenkomst regio politie
Landelijke regeling inzake euthanasie
Opmerkingen
GGD coördineert de 7 x 24-uurs beschikbaarheidsregeling
(basisproduct). De arts moet als forensisch arts ingeschreven staan in
het FMG-register dat daarvoor wordt bijgehouden (Wet op de
lijkbezorging artikel 5)
Bekostiging
Betaling door opdrachtgevers: politie en justitie. Op basis van
dienstverleningsovereenkomst.

Uitvoering van Jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, THZ en
gezondheidsvoorlichting in het asielzoekerscentrum
Samenwerkingspartners AZC’s , Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), GGD-GHOR
Nederland, Pharos.
Grondslag
Overeenkomst van GGD GHOR Nederland met COA en
onderaannemingsovereenkomst GGD GHOR Nederland met GGD
IJsselland
Opmerkingen
GGD GHOR Nederland heeft voor deze taken een overeenkomst
afgesloten met het COA. GGD IJsselland voert de taken uit in
onderaanneming voor de asielzoekers van asielzoekerscentra in de
regio IJsselland.
Bekostiging
GGD GHOR Nederland, via dienstverleningsovereenkomst
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Maatschappelijke zorg/OGGZ
De structurele aanvullende producten zijn:
Centrale Toegang:
 Ketenregie dak- en thuislozen
 Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd
wonen op GGZ-grondslag.
 Coördinatie somatische zorg onverzekerden
OGGZ:
 Bemoeizorg Volwassenen
 Bemoeizorg Jeugd
 Team Zwerfjongeren
Nadere toelichting op de structurele aanvullende producten
Structureel aanvullend
product
Inhoud

Ketenregie dak- en thuislozen

Structureel aanvullend
product
Inhoud

Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke
opvang en beschermd wonen op GGZ-grondslag
Het bieden van een onafhankelijke toegang tot de maatschappelijke
opvang en beschermd wonen op GGZ-basis voor mensen voor wie dit
bedoeld is. Mensen die een eerste melding beschermd wonen doen (en
dus niet voorafgaand aan deze melding al gebruik maakten van

Mensen die zich in de regionale maatschappelijke opvang bevinden,
alle zwerfjongeren uit de gehele regio en buitenslapers dienen door de
daartoe geëigende instellingen gemeld te worden bij de Centrale
Toegang. De Centrale Toegang beoordeelt deze meldingen, zet
screeningen uit bij de meest relevante partijen, heeft de beslissende
stem in toewijzing van een traject na screening en bewaakt dat traject
vervolgens middels periodieke monitoring.
Samenwerkingspartners Partners in de samenwerkingsovereenkomst: Limor, RIBW Groep
Overijssel, Tactus, De Kern Maatschappelijke Dienstverlening, GGD
IJsselland inzake Team Zwerfjongeren en team VIA,, gemeente Zwolle
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Dimence en het Leger des Heils.
Grondslag
Beleid gemeente Zwolle
Opmerkingen
CT blijft in ontwikkeling. In overleg met centrumgemeente Zwolle
worden taak en rol op basis van actuele ontwikkelingen steeds
bijgesteld.
Bekostiging
Centrumgemeente Zwolle op basis van een
Dienstverleningsovereenkomst.
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beschermd wonen), moeten in principe hun melding eerst bij de lokale
WMO-toegang doen. Uitzonderingen hierop zijn eerste meldingen van
mensen die zich in een behandelsetting, maatschappelijke opvang of
bepaalde vormen van detentie bevinden. Op basis van meldingen
wordt onderzoek naar de gemelde behoefte gedaan en besloten over
het al dan niet verlenen van toegang tot de voorziening.
Samenwerkingspartners Gemeente Zwolle
Grondslag
Wmo 2015
Opmerkingen
Uit deze opdracht komen tal van subtaken voort en derhalve wordt
deze taak en rol op basis van actuele ontwikkelingen steeds bijgesteld.
Bekostiging
Centrumgemeente Zwolle op basis van een
Dienstverleningsovereenkomst.

Structureel aanvullend
product
Inhoud

Coördinatie somatische zorg onverzekerden

Op verzoek van de gemeente fungeren als poortwachter en zorgdragen
voor betaling van hulpverlenende instanties c.q. professionals voor
zorg die zij verleend hebben aan onverzekerde daklozen. Dit onder
specifieke voorwaarden. De gemeente betaalt de kosten hiervan.
Samenwerkingspartners Huisartsenpraktijk De Bollebieste, Dental Clinics, De Herberg, Leger des
Heils, Vluchtelingenwerk en Kadera
Grondslag
Bijzondere voorziening centrumgemeente Zwolle
Opmerkingen
Bekostiging
Gemeente Zwolle op basis van een subsidiebeschikking

Structureel aanvullend
product
Inhoud

Samenwerkingspartners

Bemoeizorg Volwassenen (team VIA)
Het bieden van een vangnet voor zorgwekkende zorgmijders met het
doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg.
Deze doelgroep wil, kan of durft geen contact hebben met de
reguliere hulpverlening. Mensen ondervinden op verschillende
terreinen, zoals wonen, dagbesteding, financiën, contacten,
psychische en fysieke gesteldheid, problemen. Het programma
bestaat uit:
- Geven van informatie en advies door het team VIA (vangnet,
informatie en advies) aan zowel burgers als hulpverleners.
- Het aannemen van meldingen aangaande zorgwekkende
zorgmijders en waar nodig (in het overgrote deel van de gevallen)
screeningen uitvoeren ten aanzien van deze meldingen.
- Hulpverlening door uitzetten van een begeleidingstraject voor
cliënten gericht op stabilisatie van de situatie en het creëren van
een adequaat zorg- en steunsysteem rond de cliënt.
Dimence, Tactus, De Kern Maatschappelijke Dienstverlening, MEE
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Grondslag
Opmerkingen

Bekostiging

Structureel aanvullend
product
Inhoud

Samenwerkingspartners
Grondslag
Opmerkingen

Bekostiging

IJsseloevers. Sociale wijkteams/gebiedsteams, Veiligheidshuis, Politie
Wmo 2015
Dit programma is organisatorisch ondergebracht bij de GGD. De GGD
is verantwoordelijk voor de operationele en functionele aansturing
van de medewerkers. In het managersoverleg Bemoeizorg zit het
management van de diverse organisaties. Zij zijn verantwoordelijk
voor het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden.
Centrumgemeente Zwolle op basis van subsidiebeschikking (N.b. een
DVO is in de maak)

Bemoeizorg Jeugd
Het bieden van een vangnet voor gezinnen waarover zorgen bestaan
ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de
ouders zich zorgmijdend opstellen. Het doel is mensen toe dan wel
terug te leiden naar de reguliere zorg. Deze doelgroep wil, kan of
durft geen contact hebben met de reguliere hulpverlening. De
mensen ondervinden op verschillende terreinen, zoals opvoeding,
wonen, dagbesteding, contacten, psychische en fysieke gesteldheid,
problemen. Deze taak bestaat uit:
- Geven van informatie en advies door Bemoeizorg Jeugd aan zowel
burgers als hulpverleners.
- Het aannemen van meldingen aangaande zorgwekkende,
zorgmijdende gezinnen en waar nodig screeningen uitvoeren ten
aanzien van deze meldingen.
- Hulpverlening door uitzetten van een begeleidingstraject voor
cliënten gericht op stabilisatie van de situatie en het creëren van een
adequaat zorg- en steunsysteem rond het gezin.
GGD IJsselland (Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar), Jeugdbescherming
Overijssel en De Kern Maatschappelijke Dienstverlening.
Wmo 2015
Dit programma is organisatorisch ondergebracht bij de GGD. De GGD
is verantwoordelijk voor de operationele en functionele aansturing
van de medewerkers. In het managersoverleg Bemoeizorg zit het
management van de diverse organisaties. Indien nodig wordt apart
managersoverleg Bemoeizorg Jeugd georganiseerd. Zij zijn
verantwoordelijk voor het creëren van de noodzakelijke
randvoorwaarden.
Centrumgemeente Zwolle op basis van subsidiebeschikking (N.b. een
DVO is in de maak)
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Structureel aanvullend
product
Inhoud

Team Zwerfjongeren

Het bieden van trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar
die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. De
trajectbegeleiding is gericht op het opbouwen van een stabiel contact
met de jongere, het toeleiden naar reguliere hulp en het organiseren
van de juiste hulp, zorg en dienstverlening. Het traject wordt
afgesloten wanneer de situatie van de jongere is gestabiliseerd en er
voldoende netwerk om de jongere is opgebouwd.
Deze taak bestaat uit:
Geven van informatie en advies door Team Zwerfjongeren aan zowel
burgers als hulpverleners.
Het aannemen van meldingen aangaande zwerfjongeren en deze
doormelden aan de Centrale Toegang. Op toewijzing van de Centrale
Toegang screeningen en trajecten uitvoeren.
Hulpverlening door uitzetten van een begeleidingstraject voor cliënten
gericht op stabilisatie van de situatie en het creëren van een adequaat
zorg- en steunsysteem rond de cliënt. Uitvoeren van periodieke
terugkoppeling over het traject aan de Centrale Toegang.
‘Go On’: aanpak risicojongeren die uitstromen bij Jeugdbescherming
Overijssel waarbij zorg is of hij/zij het zelfstandig gaat redden in de
maatschappij. De jongeren moeten uitstromen omdat ze de leeftijd van
18 jaar bereikt hebben en de ondertoezichtstelling ophoudt, of omdat
hun jeugdreclasseringcontract afloopt.
Samenwerkingspartners Jeugdbescherming Overijssel en De Kern Maatschappelijke
Dienstverlening
Grondslag
Wmo 2015
Opmerkingen
Dit programma is organisatorisch ondergebracht bij de GGD. De GGD is
verantwoordelijk voor de operationele en functionele aansturing van
de medewerkers. De deelnemende organisaties nemen voor wat
managersoverleg betreft deel aan het managersoverleg Bemoeizorg.
Zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van de noodzakelijke
randvoorwaarden.
Bekostiging
Centrumgemeente Zwolle op basis van subsidiebeschikking (N.b. een
DVO is in de maak)
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Beleid en Onderzoek

Er zijn geen structurele aanvullende producten binnen Beleid en Onderzoek.
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Bijlage 2 Mogelijkheden incidentele aanvullende producten

Inleiding
Incidentele aanvullende producten komen in samenspraak tussen opdrachtgever en GGD tot
stand.
De teams van GGD IJsselland kennen verschillende deskundigheden die kunnen worden ingezet
voor gerichte aanvullende dienstverlening. In zijn algemeenheid geldt hiervoor dat de taken die de
GGD kan uitvoeren gerelateerd zijn aan de publieke gezondheid en in de sfeer liggen van:
- (probleem)analyse of onderzoek
- (ondersteuning bij) uitvoering, bijvoorbeeld projectcoördinatie bij individuele gemeenten
- voorlichting/ training/ scholing
- advisering
- gericht op een specifieke doelgroep in de gemeente

GGD Academy
De GGD Academy is een (zoveel mogelijk financieel zelfstandig) product van GGD IJsselland. De
Academy biedt kortdurende praktijkgerichte trainingen aan professionals op het gebied van de
publieke gezondheid. Zij richt zich op actuele vragen rond gezondheid, zorg, welzijn en veiligheid,
om samen met intermediairs op een vernieuwende en interactieve wijze te inspireren tot
gezonder gedrag. De werkzaamheden van de Academy worden niet gefinancierd vanuit
gebruikelijke en reguliere bronnen. De geboden trainingen worden tegen een afgesproken tarief
aangeboden. De Academy zal zelfvoorzienend, lees kostendekkend, moeten opereren.

Jeugdgezondheidszorg
De incidentele aanvullende activiteiten sluiten aan en zijn passend bij de specifieke
jeugdgezondheidszorg deskundigheid: dit is een combinatie van kennis en sociaal medische
expertise op het gebied van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen. Op het gebied
van preventieve jeugdgezondheidszorg kunnen de jeugdgezondheidszorg-professionals,
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, de volgende aanvullende activiteiten uitvoeren:
1.

Prenatale zorg

GGD IJsselland ziet vanuit haar expertise op het gebied van ouderschap, opvoeding en
ontwikkeling en haar visie op preventie en integrale zorg een belangrijke rol voor
jeugdgezondheidszorg bij de ontwikkeling van een preventief en samenhangend aanbod gericht
op (aanstaande) ouders. Een aanbod, dat begint in de zwangerschap en via de kraamtijd doorloopt
naar de verschillende levensfasen, van steun – en waar nodig stut - voor ouders en voor kinderen
en waarbij verschillende disciplines in de keten, zoals de verloskundige zorg, de kraamzorg en het
consultatiebureau en huisarts in samenhang inspelen op vragen van ouders.
 Prenatale groepsgerichte of collectieve voorlichting/oudercursus
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Een groepsgericht algemeen aanbod van prenatale voorlichting voor alle zwangeren en hun
partners waarin verloskundige, kraamzorg, jeugdverpleegkundige (eventueel aangevuld met
fysiotherapie/yoga) samenwerken. Betreft voorbereiding op sociaal-emotionele veranderingen
voor ouders en die de ouder-kindrelatie preventief verstevigt. Het voorkomen van problemen
op psychisch, lichamelijk en sociaal gebied. Waarbij de jeugdgezondheidszorg zich met name
richt op gezonde leefstijl, borstvoeding, relaties en ouderschap.
 Prenataal huisbezoek (participatie in o.a. Vroeg erbij)
Een aanbod in de vorm van een (of meer) prenatale huisbezoeken door de
jeugdverpleegkundige voor alle aanstaande ouders die tijdens de zwangerschap in aanvulling
op de verloskundige zorg steun of hulp nodig hebben ter voorbereiding op het ouderschap en
de komst van de baby.
2.
Extra inzet in volume/frequentie van activiteiten Basispakket Jeugdgezondheidszorg
Op onderstaande onderdelen kan extra inzet worden gerealiseerd door de jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen. Bijvoorbeeld:
o
Vaker aansluiten bij zorgstructuur op de (voor)school
o
Meer inzet Jeugdarts in samenwerkingsverbanden
o
Meer zorgcoördinatie
o
Meer inloopspreekuren
o
Meer huisbezoeken
3.
o
o

Aanvullend traject begeleiding ‘ziekteverzuim op school’
Trajectanalyse, begeleiding en richtinggevende diagnostiek door de jeugdarts
Beoordeling verzoek leerplichtontheffing (in samenwerking met leerplichtambtenaar)

Algemene Gezondheidszorg
Voor het aandachtsgebied Algemene Gezondheidszorg zijn geen incidentele aanvullende
producten geformuleerd.

Maatschappelijke zorg/OGGZ
Bij aanvullende activiteiten op het gebied van maatschappelijke zorg/OGGZ kunt u denken aan:
- Op verzoek van de gemeente fungeren als poortwachter en zorgdragen voor betaling van
hulpverlenende instanties c.q. professionals voor zorg die zij verleend hebben aan
onverzekerde daklozen. Dit onder specifieke voorwaarden. De gemeente betaalt de kosten
hiervan.
- Zorgen dat onverzekerden weer een verzekering krijgen.

Beleid en Onderzoek
Op het gebied van Beleid en onderzoek kent GGD IJsselland (o.a.) de volgende mogelijkheden
voor incidentele aanvullende producten.
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Advisering gezondheidsbeleid extra
Het op aanvraag beschikbaar stellen van de specifieke deskundigheid aan gemeenten en
organisaties met betrekking tot (lokaal) gezondheidsbeleid, waarin door aard of omvang niet in de
basisproducten is voorzien. Hierbij valt te denken aan het schrijven van de lokale nota
gezondheidsbeleid of het organiseren van bijeenkomsten om integraal gezondheidsbeleid vorm te
geven.
Het doen van epidemiologisch onderzoek:
Extra analyses monitoren
Voor de monitoren geldt dat wanneer gemeenten meer dan 1 A4-tje aan extra vragen willen
opnemen en/of steekproeven per woonkern of wijk willen laten uitvoeren dit onderdeel uitmaakt
van de incidentele aanvullende producten.
Evaluatie onderzoek
Op aanvraag opzetten en uitvoeren van evaluatie onderzoek van interventies, werkwijzen en
methodieken. Evaluatie kan zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn.
Thematisch onderzoek
Literatuur- en veldonderzoek naar bijvoorbeeld determinanten van leefstijlgedrag en beleving van
gezondheid, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de ontwikkeling van gezondheidsbeleid en
leefstijlinterventies. Het onderzoek kan zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn of bestaat
uit een mix van beide.
Actiebegeleidend onderzoek
Actiebegeleidend onderzoek faciliteert en stimuleert samenwerking en participatie door deze
inzichtelijk en bespreekbaar te maken en genereert daarmee sociaal draagvlak. Informatie wordt
verzameld, geanalyseerd, gerapporteerd en teruggekoppeld naar alle betrokkenen opdat actie
ondernomen kan worden. Deze interventie levert kan een bijdrage leveren aan de aan de
voortgang van wijkgerichte gezondheidsprogramma’s en het bijbehorende onderzoek.
Projectbegeleiding


Projectleiding en –coördinatie
Ontwikkelingen, veranderingsprocessen of trajecten die een projectaanpak vragen
kunnen worden neergelegd bij GGD IJsselland. De GGD heeft hiervoor medewerkers die
beschikken over de competenties om complexe projecten te managen; een
projectopdracht te formuleren; een projectaanpak vorm te geven en binnen de gestelde
kaders, tijd en budget het afgesproken projectresultaat te realiseren. De GGD kan voor
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gemeenten projectcoördinatie bieden. De GGD kan een project of programma van begin
tot eind voor een opdrachtgever verzorgen. Een voorbeeld is het project Sluitende aanpak
voor personen met verward gedrag.


Project-/interventieontwikkeling
GGD IJsselland kan ingeschakeld worden bij het adviseren en ontwikkelen en
implementeren van nieuwe gezondheidsbevorderende programma’s. Waar mogelijk zal
daarbij worden uitgegaan van effectief gebleken interventies, vertaald naar de lokale
situatie. Doelen van deze programma’s kunnen zijn: het vergroten van kennis, het
bevorderen van een positieve houding ten opzichte van een gezonde leefstijl en het
aanleren van vaardigheden zodat uiteindelijk een gezond gedrag kan worden aangeleerd.
Thema’s waarop de GGD bestaande producten heeft of kan ontwikkelen zijn bijv.:
genotmiddelen; weerbaarheid/ psychische gezondheid; overgewicht (voeding en
beweging), mondgezondheid en seksuele gezondheid.

Verbinding tot stand brengen met of binnen sociaal domein
Tussen partijen/organisaties in de zorg en (publieke) gezondheid, welzijn en voorliggende
voorzieningen. Lokaal en regionaal de verbinder zijn.
Penvoerderschap
De GGD kan het penvoerderschap vervullen binnen gemeentelijke projecten waarbij meerdere
partijen betrokken zijn. De penvoerder houdt namens de gemeente overzicht op het nakomen
van gemaakte afspraken. Ook vraagt de penvoerder namens de betrokken partijen subsidies aan
en legt de penvoerder namens de partijen verantwoording af.
Virtueel CJG
Eindredactie Virtueel CJG
Het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin (vCJG) is een informatieve en interactieve website van
het lokale CJG over opvoeden en opgroeien, voor ouders en professionals. Het vCJG biedt
informatie op maat, beantwoordt vragen (desnoods anoniem) en verlaagt de drempel naar het
fysieke CJG. De lokale eindredacteur van het vCJG is onder meer eindverantwoordelijk voor het
lokale deel van de website en neemt initiatief om content op te halen bij alle relevante partijen in
de gemeente
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Bijlage 3 Inhoud basisproducten jeugdgezondheidszorg

Individuele en collectieve preventieve activiteiten
Screening 1 Hielprik en neonatale gehoorscreening
Screening 2 Hielprik en neonatale gehoorscreening
Screening 3 Neonatale gehoorscreening
Post-nataal huisbezoek
Contactmomenten 3 en 8 weken
Contactmomenten 3, 4, 6, 7,5 9, 11,14 en 18 maanden
Informatiebrief Jeugdgezondheidszorg 4, 8, 11 en 18 maanden
Informatiebrief 4,5 jaar en 9 jaar
Contactmomenten 2, 3 jaar en 3 jaar en 9 maanden
No show (contactmomenten zuigelingen- / peuterperiode)
Inzet Consultatiebureau assistent
Voor- en nabespreking Consultatiebureau inclusief. registratie- en rapportagetijd
Contactmoment Groep 2 en Groep 7
Contactmoment Klas 2 en Klas 4
Vaccinaties 4 en 11 maanden
Collectieve voorlichting Groep 8
Groepsvaccinaties 9-jarigen en 12 –jarigen
Dossieronderzoek en intredeonderzoek Groep 1 SBO/SO
Dossieronderzoeken instromers SBO/PRO en SO/VSO
Intredeonderzoeken instromers SBO en SO
Contactmoment en interne nabespreking Groep 5/6 jarigen SBO/SO
Contactmoment en interne nabespreking Groep 10/11 jarigen SBO/SO
Contactmoment en interne nabespreking Groep 13/14 jarigen PRO/VSO

Doorgaande lijn voorschools – schools
Inloopspreekuur voorschools en schoolse periode
Huisbezoeken op indicatie
Vervolgonderzoeken Groep 2 en Groep 7
Vervolgonderzoeken, klas 2 en 4
Contactmoment op indicatie voorschoolse periode, inclusief VVE
Contactmoment op indicatie Basisonderwijs
Contactmoment op indicatie Voortgezet onderwijs, inclusief Ziekteverzuim als signaal
Contactmoment MBO niveau 1 en 2
Telefonische consulten / mail
Toeleiden naar zorg
Doorgaande lijn Basisonderwijs – Voortgezet onderwijs
Samenwerken
Relatiegesprek (voor) school
Activiteiten vindplaatsen
Deelname zorgstructuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs
gemeentelijke teams in het sociale domein
Deelname zorgstructuren SBO/PRO en SO/VSO
Deelname bovenschoolse zorgstructuur
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Onderzoek, beleidsinformatie & advies
Schoolprofiel & Coördinatie collectieve voorlichting
Advies aan gemeenten
RVP
Vaccinatieschema Rijksvaccinatieprogramma
Leeftijd
6 - 9 weken
3 maanden
4 maanden
11 maanden
14 maanden
4 jaar
9 jaar
Meisjes van 12 jaar

Vaccinatie 1
DKTP-Hib-HepB
DKTP-Hib-HepB
DKTP-Hib-HepB
DKTP-Hib-HepB
BMR
DKTP
DTP
HPV

Vaccinatie 2
Pneumokokken
Pneumokokken
Pneumokokken
Meningokokken ACWY
BMR
HPV

39

Vastgesteld d.d. 13.12.2018 door Algemeen Bestuur GGD IJsselland
Versie 1.0 / G18.002319

40

