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Inleiding

Amsterdam
Ouder-Amstel
Amstelveen
Uithoorn
Aalsmeer
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Diemen

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste
geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en
heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein
van de volksgezondheid. Het werkgebied omvat naast
Amsterdam de Amstelland-gemeenten Amstelveen,
Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer (zie kaart).
Al deze gemeenten zijn opdrachtgever van de GGD,
maar alleen de gemeente Amsterdam is ook eigenaar.
Gezamenlijk betreft dit zo’n 900.000 inwoners.

Ruim 1200 GGD-medewerkers, verspreid over meer dan veertig
gebouwen in de regio, zijn iedere dag druk in de weer om de gezondheid
van de inwoners te bewaken en bevorderen, met een aanbod dat geheel
is toegesneden op de eisen van een grote stad. Er is bijvoorbeeld extra
aandacht voor allochtonen, verslaafden, daklozen en prostituees.
Daarnaast zijn er bepaalde taken die de GGD buiten het reguliere
werkgebied uitvoert in opdracht van onder meer andere gemeenten,
bedrijven en particulieren. De medewerkers voeren alle taken gedreven,
vakkundig en betrouwbaar uit; dit zijn tevens de drie kernwaarden waar
de GGD voor staat.

Publieke gezondheidsdienst
De hoofddoelstelling van de GGD Amsterdam is verwoord in de missie.
Deze luidt als volgt:
‘De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid
van de bevolking. We willen gezondheidsachterstanden verkleinen
en zelfredzaamheid bevorderen om participatie te verbeteren.’
Deze missie past goed bij de verplichtingen die de GGD als publieke
gezondheidsdienst heeft, zoals het in kaart brengen van risicogroepen
voor aandoeningen of infecties, het organiseren van inentingscampagnes
en het coördineren van hulp bij rampen. Maar ook de beïnvloeding van gedrag
en omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid, valt
hieronder. De publieke gezondheidszorg richt zich op de (vooral preventieve)
zorg voor de gezondheid van de samenleving als geheel en risicogroepen in
het bijzonder. Deze zorg vult daarmee de persoonsgerichte zorg (huisartsen,
ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc.) aan, die met name gericht is op genezing
en verzorging van individuele patiënten op het moment dat hun gezondheid
al is geschaad.
De zorg voor de publieke gezondheid is vastgelegd in de Wet publieke
gezondheid (Wpg). Deze wet maakt de gemeenten verantwoordelijk voor
de uitvoering ervan en verplicht hen hiervoor een gemeentelijke gezondheidsdienst in stand te houden. Voor de regio Amsterdam-Amstelland is
die dienst de GGD Amsterdam. De directeur van de GGD Amsterdam
is conform de Wpg tevens Directeur Publieke Gezondheid voor deze regio.
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Jeugd
Kinderen zijn de toekomst van onze stad. De afdeling
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voorziet kosteloos in basiszorg
voor alle kinderen van 0 tot 23 jaar. Het voorkomen en vroegtijdig
opsporen van problemen staat hierbij voorop. Bij gesignaleerde
problemen verwijzen de JGZ-artsen of -verpleegkundigen in veel
gevallen door naar de huisarts of naar gespecialiseerde zorg,
bijvoorbeeld logopedie, dieetadvies of jeugdpsychiatrie. Ook wordt
opvoedondersteuning en voorlichting gegeven, bijvoorbeeld over
hoe je wiegendood kunt voorkomen.

Van wieg tot schoolbank
De zorg van de GGD begint als het kind tussen 4 en 7 dagen oud is met
een huisbezoek, waarbij een JGZ-medewerker een hielprik geeft en een
gehoortest uitvoert. In hun eerste vier levensjaren bezoeken kinderen met
hun ouders regelmatig een consultatiebureau voor voorlichting, medisch
onderzoek en de noodzakelijke inentingen tegen infectieziekten, waarvan
er twee worden herhaald rond het negende jaar.
Daarnaast vindt in het basisonderwijs en het speciaal- en voortgezet
onderwijs regelmatig onderzoek plaats naar lichamelijke en geestelijke
gesteldheid en gedrag, bijvoorbeeld voor wat betreft roken, drinken en
omgang met vrienden.

Ouder- en Kindcentrum
Zorg moet makkelijk toegankelijk zijn. Dit is een van de gedachten achter
de Ouder- en Kindcentra die zich in ieder stadsdeel bevinden (in Amstelland
heten ze ‘Centra voor Jeugd en Gezin’). Deze centra zijn de spil, het eerste
loket, van diverse instanties en disciplines die zich inzetten voor de zorg aan
ouders en kind. Dit zijn bijvoorbeeld de verloskundige, de kraamzorghulp,
het consultatiebureau van de GGD (voor 0-4 jarigen) en een opvoedsteunpunt.

Kindermishandeling
Kindermishandeling komt helaas vaak voor. De afdeling Vangnet van
de GGD richt zich onder meer op kinderen uit gezinnen met complexe
problemen, waarbij armoede, drank- of drugsmisbruik, huiselijk geweld
en/of verwaarlozing vaak een rol spelen. Vangnet ondersteunt en leidt
de kinderen in nood naar passende hulp.
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Sociale zorg
Amsterdam heeft, net als iedere grote stad, veel mensen met agressief
of ander onaangepast gedrag, én mensen van wie niemand iets merkt
totdat het misgaat. De achtergronden voor onaangepast sociaal gedrag
kunnen legio zijn: een psychische aandoening, relatieproblemen, schulden,
drugs of alcohol, een opeenstapeling van tegenslagen, eenzaamheid.
Ook dit is een doelgroep waar de GGD zich voor inzet.

Aanpak overlast
Ieder stadsdeel heeft een telefonisch Meldpunt Zorg en Overlast. Hier kan
iedereen terecht die zich zorgen maakt over mensen in zijn omgeving of
klachten heeft over geluid, stank, vervuiling en andere vormen van overlast.
Onze afdeling Vangnet biedt ondersteuning naar aanleiding van gemelde
klachten. Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen van deze afdeling regelen
schoonmaakploegen en opvang of psychiatrische hulp. Medewerkers zijn 24
uur per dag beschikbaar voor sociaal-psychiatrisch onderzoek, bijvoorbeeld
van arrestanten op politiebureaus.
8

Top600
Het project Top600 is opgezet om de 600 meest gewelddadige veel-plegers
in Amsterdam aan te pakken. Het gros van deze groep bestaat uit jongeren
en uit onderzoeken van GGD-psychologen blijkt dat een groot deel een
psychische stoornis heeft. Ervan uitgaand dat alleen straf of alleen zorg/hulp
niet werkt, worden beide aanpakken in de Top600 gecombineerd.
De zorgpijler, waar de GGD een grote rol in speelt, heeft twee doelstellingen.
Enerzijds met zorg overlast en criminaliteit (met name het terugvallen in de
misdaad) terugdringen, en anderzijds het ontwikkelen van een structurele
zorgaanpak voor deze groep. Weigering van de geboden zorg heeft
gevolgen voor de straf, waardoor de zorg-pijler stevig is ingebed bij
de Top600-aanpak.

Keuringen en arrestantenzorg
Forensische artsen van de GGD worden ingezet waar onafhankelijkheid
verzekerd moet zijn, zoals bij lijkschouwingen, keuringen in verband
met bijzondere bijstand en bij zorg voor slachtoffers van seksueel geweld.
Ook de medische zorg in verband met lichamelijke en/of psychische
problemen van bijvoorbeeld arrestanten die in een politiecel terechtkomen
is een taak van de forensische verpleegkundigen en artsen. De forensische
afdeling werkt nauw samen met justitie en politie.
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Drugsverslaafden
Amsterdam kent een tamelijk stabiele populatie van rond 3000 harddrugsverslaafden. Het merendeel van hen krijgt methadon via de huisarts of de
GGD, in het laatste geval via de Geïntegreerde Voorzieningen (GV’s).
Dit is een aantal poliklinieken waarin de GGD samenwerkt met Dienst Werk
en Inkomen, en soms ook andere organisaties, om zorg en hulp te verlenen
aan verslaafde Amsterdammers, al dan niet met psychische problemen.
Hier krijgen ze ook condooms, schone spuiten en medische zorg. Veel chronisch
verslaafden kampen met een slechte gezondheid door het jachtige leven,
slecht eten, onveilige seks of vuile naalden. Hiv/aids, tbc, hepatitis B en
longproblemen komen relatief veel voor. De GV’s maken zich hard voor
de zorg aan verslaafden. Tegen hepatitis B kunnen verslaafden gratis een
vaccinatie krijgen op een van de drugspoli’s en onder bepaalde voorwaarden
kunnen chronisch verslaafden in aanmerking komen voor medische verstrekking
van heroïne. Doel hiervan is niet behandeling, maar verbetering van de
leefkwaliteit. De resultaten zijn over het algemeen zeer goed.
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Verder bemiddelen GV-medewerkers onder andere bij ziekenhuisopnames
en realiseren ze maatschappelijke opvang voor dak- en thuisloze verslaafden,
bijvoorbeeld in sociale pensions. Zij houden hier ook spreekuren en verstrekken
er noodzakelijke verdovende middelen.

Daklozen
In Amsterdam slapen dagelijks enkele honderden daklozen in nacht-opvang
of op straat en maken er bijna tweeduizend gebruik van overige voorzieningen
voor maatschappelijke opvang (onder andere groepsvoorzieningen en
begeleid wonen). Deze voorzieningen zijn bedoeld voor mensen afkomstig
uit de regio Amsterdam die naast een huisvestings-probleem ook andere
problemen hebben (bijvoorbeeld ernstige verslavings- of psychiatrische
problemen). De GGD coördineert de selectie en de toewijzing van de daklozen
naar deze voorzieningen en organiseert samen met andere organisaties voor
maatschappelijke opvang de opvang gedurende de koude periodes in de
winter. Vanuit de Geïntegreerde Voorzieningen biedt de GGD medische
zorg aan de daklozen in de opvang.

Infectieziekten
Infectieziekten komen nog altijd in vele vormen en variaties voor.
Soms op grote schaal, zoals de griep, en soms in enkele gevallen,
zoals polio, kinkhoest, mazelen, rode hond of hersenvliesontsteking.
Bestrijding vindt plaats in de vorm van voorlichting, vaccinatie en
behandeling van besmette personen. Medewerkers geven daarnaast
voorlichting en advies aan mensen die beroepsmatig werken met
kwetsbare groepen. De afdeling doet bij voorkomende (meldingsplichtige) besmettingen het zogenaamde bron- en contactonderzoek
en coördineert de zorg bij eventuele uitbraken.

Op reis
Veel infectieziekten die in ons land niet of nauwelijks meer voorkomen,
bestaan nog wel in het buitenland. Wie op reis gaat naar Afrika, Azië, Middenen Zuid-Amerika of Oost-Europa, heeft in veel gevallen vaccinaties en/of
malariatabletten nodig. Deze worden, in combinatie met een persoonlijk
advies, verstrekt door onze afdeling Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau.

Seksueel overdraagbare aandoeningen
Wat vroeger geslachtsziekte heette, wordt tegenwoordig seksueel
overdraagbare aandoening (soa) genoemd. Soa zullen er zijn zolang
mensen onveilige seks hebben. De belangrijkste soa zijn hiv/aids,
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chlamydia, gonorroe, syfilis en hepatitis B. Mensen met een soa of het
vermoeden daarvan kunnen voor gratis onderzoek en behandeling naar
de Soa-polikliniek van de GGD. Op de zogenaamde Sense-spreekuren
kun je onder meer terecht voor anticonceptierecepten en vragen over
seks-gerelateerde onderwerpen, zoals erectiestoornissen, maagdenvlies
en pijn tijdens het vrijen. Daarnaast worden er vanuit de Soa-polikliniek
interventieprogramma’s ontwikkeld. Op de polikliniek vinden jaarlijks
ruim 30.000 consulten plaats.

Streeklaboratorium
Diverse afdelingen van de GGD, waaronder de Soa-polikliniek, sturen
onderzoeksmateriaal naar het Streeklaboratorium, een van de meest
geavanceerde medische microbiologische laboratoria in Nederland.
Medewerkers onderzoeken er bacteriën, virussen, schimmels, parasieten
en antistoffen in elk mogelijk lichaamsmateriaal. Het laboratorium is
tevens ‘bijzonder instituut voor virologie’ en maakt steeds meer gebruik
van moleculaire diagnostiek. Ook ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen,
forensisch artsen en verloskundigen maken gebruik van de diensten van
het Streeklaboratorium.
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Tuberculose
Tuberculose bestaat nog steeds. Nederland telt jaarlijks ruim duizend
patiënten, Amsterdam circa 140. De meeste van hen zijn immigranten uit
niet-westerse landen, verslaafden en dak- en thuislozen. Het grootste deel
van de tbc-gevallen wordt vastgesteld door specialisten in ziekenhuizen
en daar behandeld. In ongeveer 20% van de gevallen gebeurt dat bij de
GGD op de afdeling Tbc-bestrijding. De behandeling duurt minimaal zes
maanden. Alle tbc-patiënten ontvangen in die periode begeleiding van de
afdeling Tbc-bestrijding. De afdeling spoort ook personen op die contact
hebben gehad met een besmettelijke patiënt en onderzoekt personen
die een verhoogde kans hebben op tbc (risicogroepen).

Hygiëne
Infectiegevoelige locaties
Op plaatsen waar veel mensen bijeen zijn of intensief wordt gewerkt met
organisch materiaal of voedsel, is hygiëne extra belangrijk. Meer dan eens
lopen mensen besmettingen op door slordig gebruik van instrumenten of
het eten van bedorven voedsel. Dit kan tot ernstige gezondheidsproblemen
leiden. Legionella-infecties kunnen zelfs dodelijk zijn.
De afdeling Hygiëne & Inspectie inspecteert aan de hand van landelijke
richtlijnen de hygiëne op risicovolle locaties, zoals kinderdagverblijven.
Medewerkers geven advies en voeren systematische controles uit.
De inspecteurs letten op veiligheid, hygiëne, de opleiding van het
personeel en pedagogische aspecten.

Tatoeëren en piercen
Tatoeages, piercings en andere vormen van lichaamsversiering zijn al jaren
populair. Het aanbrengen ervan moet hygiënisch gebeuren, want er is een
reële kans op huidinfecties of ernstiger infecties, zoals hepatitis B en zelfs
hiv/aids. Ook voor deze branche heeft de afdeling Hygiëne & Inspectie
richtlijnen opgesteld. Iedereen die beroepsmatig werkt met tatoeages
en piercings in Amsterdam is verplicht om deze na te leven.

Overlast van dieren
Kakkerlakken, muizen, ratten. Niemand ziet ze graag in huis of op de
werkplek. De afdeling Dierplaagbeheersing (DPB) helpt bij het beheersbaar
maken van overlast van dieren die een gevaar voor de volksgezondheid
kunnen opleveren.
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Hierbij wordt de nadruk gelegd op preventie; enerzijds om diervriendelijk
te kunnen werken en anderzijds om te voorkomen dat de overlast terugkomt.
DPB werkt in opdracht van particulieren, instellingen en bedrijven, waar wij
periodieke inspecties uitvoeren en advies geven om het risico op overlast
van dieren te beheersen. De afdeling heeft een winkel met een aantal
(veelal diervriendelijke) bestrijdingsmiddelen. U kunt ook een insect
meebrengen, dan kan de bioloog bij DPB de soort voor u vaststellen.

Binnen- en buitenmilieu
De afdeling Milieu & Gezondheid houdt zich bezig met alle onderwerpen
waar milieu en gezondheid elkaar raken. De afdeling behandelt meldingen
van burgers, geeft adviezen aan politieke besturen, collega-diensten
en bewoners, geeft voorlichting, doet onderzoek en signaleert
nieuwe problemen.
De afdeling luchtkwaliteit doet metingen naar de luchtkwaliteit in
Amsterdam en in opdracht daarbuiten. De afdeling berekent trends over
meerdere jaren, onderzoekt de effectiviteit van maatregelen om de lucht
schoner te maken en interpreteert de meetresultaten voor vele doeleinden.

Prostitutie en seksueel geweld
Amsterdam kent een uitgebreide praktijk van professionele seks: in verhuurde
kamers, op straat, in seksclubs of via escortservices. Alle verslaafde prostituees
kunnen een beroep doen op de ambulante geneeskundige hulpverlening
van de GGD. Deze hulpverlening wordt vanuit de Soa-polikliniek en het
Prostitutie- en Gezondheidscentrum (P&G292) aangeboden. P&G292 is
een samenwerkingsverband met HVO Querido, met als doel om de
gezondheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van prostituees te
bevorderen. Deze brede doelstellingen zijn nodig omdat de prostitutie
meer dan alleen medische problemen kent. Naast legale, vrijwillige prostitutie
komen vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en verkrachting vaak voor.
Dit zijn veel voorkomende vormen van seksueel geweld en vaak onderdeel
van huiselijk geweld. In de bestrijding ervan heeft ons Steunpunt Seksueel
Geweld een belangrijke rol. Het steunpunt verzamelt informatie en ontwikkelt,
samen met partners, effectieve preventieprogramma’s. Het treedt daarbij ook
coördinerend op in gevallen van seksueel misbruik op bijvoorbeeld scholen.
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Rampenbestrijding
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Bij rampen en crises is de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
in de Regio) verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de
geneeskundige hulp. De GHOR maakt deel uit van het Veiligheidsbestuur
Amsterdam-Amstelland en is onderdeel van de GGD Amsterdam. Doel van
de GHOR is om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg naadloos kan
opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening, en dat de
betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen
optreden. Slachtoffers van rampen en crises kunnen zo optimale zorg krijgen.
Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR zich op advisering en informatievoorziening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advisering aan gemeenten en
stadsdelen over een veilig verloop van grootschalige publieksevenementen.
Verder is ze betrokken bij het opstellen en beoefenen van plannen/procedures
voor als zich een ramp of crisis voordoet. De daadwerkelijke uitvoering van
de geneeskundige hulpverlening blijft echter een verantwoordelijkheid van
de zorginstellingen en zorgverleners zélf.
Ook het opleiden en trainen van GHOR-functionarissen hoort bij het
takenpakket van de GHOR. Zorginstellingen zoals ziekenhuizen kunnen
overigens bij de GHOR een verzoek indienen om hun eigen medewerkers
voor te bereiden op crisissituaties.

Studie en voorlichting
Gezondheidsbevordering
Amsterdam kent vele culturen en leefstijlen. Veel gezondheidsproblemen
hangen samen met de leefstijl en het gedrag van mensen, zoals roken en
ongezonde voeding. De GGD voert programma’s uit om een gezonde
manier van leven te bevorderen en ziektes te voorkomen. Indien effectieve
programma’s ontbreken, worden deze door de GGD zelf ontwikkeld en op
effect onderzocht. Door deze gezondheidsbevorderende programma’s
wordt de aandacht van mensen voor hun gezondheid vergroot en worden
zij gestimuleerd om gezonde keuzes te maken. Voorbeelden van deze
programma’s zijn een anti-rookwedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet
onderwijs, een project om overgewicht bij Turkse en Marokkaanse vrouwen
tegen te gaan of een programma om gezond eten en bewegen/sporten bij
kinderen te stimuleren.
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Onderzoek
Door onderzoek heeft de Amsterdamse GGD ook als wetenschappelijk
partner een vooraanstaande positie verworven. Voorbeelden van onderzoek
zijn de bekende hiv/aids-studies, onderzoek naar overgewicht onder kinderen
en een studie over huiselijk geweld. Er wordt hierbij samengewerkt met
Nederlandse en buitenlandse universiteiten. Op structurele basis wordt
samengewerkt met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam in
zogenaamde academische werkplaatsen.
Naast het onderzoek op specifieke onderwerpen voert de GGD elke vier
jaar een uitgebreide enquête uit naar het algemene welzijn en de gezondheid van de Amsterdamse bevolking. De enquête is inmiddels een begrip,
bekend als de gezondheidsmonitor. Resultaten van de enquête vormen een
belangrijke pijler onder het stedelijke gezondheidsbeleid.
Publicaties over onderzoek, alle mogelijke rapporten, artikelen, (digitale)
boeken en tijdschriften die te maken hebben met de volksgezondheid en
de zorg, zijn ondergebracht in ons Documentatie- en Informatiecentrum.
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