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Voorwoord
Forse uitbreiding dienstverlening
2016 was voor de GGD vooral een jaar waarin uitbreiding van dienstverlening centraal stond. Zo ging
bijvoorbeeld het Centrum Seksueel Geweld van start, begonnen we onze eigen drugstestservice en bundelden
we onze expertise op verschillende werkgebieden in een GGD-meldkamer, die professionals zoals de politie, dag
en nacht kunnen bellen voor assistentie.
Daarnaast werden bestaande
activiteiten doorontwikkeld, zoals de
Top600 die met een Top400 (jonge
broertjes die dreigen af te glijden)
werd uitgebreid tot een Top1000.
De afdeling Jeugdgezondheidszorg
heeft haar samenwerking met de
jeugdhulpverlening in de joint venture
(samenwerkingsverband tussen
gemeente Amsterdam en een groot
aantal zorg- en welzijnsorganisaties,
dat de Ouder- en Kindteams aanstuurt)
versterkt. En onze activiteiten voor
asielzoekers en vluchtelingen die
aanvankelijk op ad hoc basis werden

uitgevoerd, kregen een vaste plek
binnen onze werkprocessen toen
duidelijk werd dat Amsterdam langdurig
met de opvang door zou gaan.
Twee belangrijke ontwikkelingen
op het gebied van onderzoek
waren de stopzetting van het
drugsgebruikerscohort (langlopend
onderzoek onder deze doelgroep), dat
ruim dertig jaar heeft gelopen, en de
start van het Sarphaticohort, dat zich
richt op het verzamelen en analyseren
van gezondheidsgegevens van de
Amsterdamse jeugd.

Ook online hebben we de
dienstverlening op veel gebieden
uitgebreid. De GGD AppStore (portaal
voor betrouwbare gezondheidsapps) en
het Ouderportaal (waar ouders informatie
en advies over hun kind kunnen krijgen)
werden bijvoorbeeld gelanceerd,
evenals de webapplicatie Mijn ZRM
(Mijn Zelfredzaamheid-Matrix), waarmee
volwassen cliënten zelf hun mate van
zelfredzaamheid kunnen meten.

door zeer veel GGD’ers bijgewoond.
Er is afgelopen jaar weer ontzettend
veel gebeurd en bereikt, vooral op het
gebied van dienstverlening. Ik wens u
veel leesplezier en hoop dat u met dit
verslag een goed beeld krijgt van de
ontwikkelingen die de GGD in 2016
heeft ondergaan.

Een tragisch dieptepunt was het
overlijden van onze medisch directeur
Han Fennema. Zijn begrafenis werd

Paul van der Velpen
(Directeur Publieke
Gezondheid)
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Jan Woldman
(Adjunct Directeur
Publieke Gezondheid)

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2016

Voorbeeldrol GGD
Practice what you preach
De top vier van ziekteveroorzakers in Nederland zijn roken, ongezond eten en drinken, te weinig bewegen en de auto/brommer (onder
andere luchtvervuiling). Samen zijn ze verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle ziektelast in Nederland en daarmee ook voor een
deel van het ziekteverzuim. Geen wonder dus dat de GGD’en uit alle macht proberen om mensen van deze slechte gewoonten af te brengen.
Maar door mensen hierop aan te spreken, geven we onszelf ook een voorbeeldrol. En bij zo’n rol hoort voorbeeldgedrag: practice what you
preach! Fred Woudenberg, hoofd van de afdeling Leefomgeving, richtte in 2014 de GGD-brede werkgroep GGD Gezond op om manieren te
vinden waarop we invulling kunnen geven aan deze voorbeeldrol.
Een belangrijk uitgangspunt is het nastreven van een
goede balans tussen het stellen van normen (dwang) en
het makkelijker maken van goede keuzes (nudging). De
maatregelen die hierbij worden genomen, zijn gericht op
verandering van het gedrag dat de meeste impact op de
gezondheid heeft. Een leuke bijvangst is dat gezondere
medewerkers productiever zijn en minder verzuimen.

Roken
Op het gebied van roken is er veel bereikt. In 2016
is het rookbeleid van de GGD gemeentebreed
overgenomen. Gemeenteambtenaren mogen vanaf
2017 niet meer roken op gemeenteterreinen en buiten
op plekken waar dat overlast kan veroorzaken. Een
geweldig succes!
De gemeente biedt haar medewerkers sinds 2016 een
online, bewezen effectief stoppen-met-roken cursus
aan als onderdeel van haar rookbeleid: ‘Stoppen
met roken op maat 2.0’. De GGD coördineert deze
voorziening en in 2016 hebben al zestig medewerkers
deelgenomen aan de cursus.

Voeding
Ons bedrijfsrestaurant deed in 2016 mee aan een
landelijk onderzoek van de Vrije Universiteit naar het
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effect van onbewuste beïnvloeding (nudging) op
eet- en drinkgedrag. Er waren twee groepen: een
experimentgroep en een controlegroep. Helaas werden
we ingedeeld in de controlegroep en konden we
gedurende het onderzoek dus niet experimenteren
met het assortiment van ons bedrijfsrestaurant. Het
onderzoek liep tot aan de zomer. Daarna hebben we onze
cateraar Sodexo nog enkele aanpassingswensen voor het
assortiment doorgegeven. Zo wilden we bijvoorbeeld de
beschikbaarheid van water verbeteren door de plaatsing
van waterkannen in het bedrijfsrestaurant. De saladebar
wilden we uitbreiden met gezonde salades die je zelf kunt
voorzien van een dressing. En we wilden het gedeelte van
het bruin-broodassortiment dat niet volkoren is, vervangen
door echt volkoren brood. Een deel van onze wensen is in
2016 gerealiseerd, de rest hopen we in 2017 te realiseren.
Een gemeentebreed succes was dat we ervoor hebben
gezorgd dat gezondheid voortaan een speerpunt is in
de aanbesteding van de catering voor de gemeente.
Dat heeft er onder andere toe geleid dat vanaf 1 juni
2017 alle ‘gemeentelijke’ snoepautomaten verdwijnen.

Beweging
Het zwaartepunt bij het thema Beweging lag bij
het stimuleren van traplopen. Onze afdeling EGZ
heeft vier interventies ingezet en geëvalueerd: een

‘regenboogtrap’ waarbij de treden verschillende
kleuren hadden, gevolgd door teksten op de
traptreden, voetstappen die van de ingang naar de
trap leidden, een feedbackbord dat met behulp van
sensoren het aantal mensen dat op een dag de trap
neemt registreerde en op de trapmuur projecteerde,
en stickers met een foto van de onderste trap die over
de gehele oppervlakte van de liftdeuren waren geplakt.
We hadden enkele stagiaires die ons hielpen met
de ontwikkeling van deze interventies. Daarnaast
hielpen ze ons ook met enkele andere methodes om
beweging te stimuleren, zoals het ‘wandelvergaderen’
en het ‘lunchwandelen’. Voor beide initiatieven zijn
routes van verschillende lengtes uitgezet en intern
gecommuniceerd. Ook zijn er drie toegangskaarten
voor de Hortus beschikbaar gesteld, waarmee in totaal
negen mensen in de pauze of voor een vergadering de
Hortus kunnen bezoeken.
Tot slot zijn er in 2016 28 bureaufetsen geplaatst
voor GGD-medewerkers. Deze zijn veelal geplaatst
op fexplekken zodat meerdere medewerkers er
gebruik van kunnen maken. Daarmee heeft de GGD
een finke slag gemaakt in het voorzien in gezonde
werkomstandigheden voor haar medewerkers.
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Organogram
GGD Amsterdam
Directeur Publieke Gezondheid
Adjunct Directeur Publieke Gezondheid

EGZ
(Epidemiologie,
Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie)

OC
(Onderdeelcommissie)

Business Control
Directiesecretariaat
Beleid
Zorgspecifeke bedrijfsvoering
Communicatie

LO (Leefomgeving)
IZ (Infectieziekten)
JGZ (Jeugdgezondheidszorg)
AAGG (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht)
VT (Veilig Thuis)
MGGZ (Maatschappelijke en Geestelijke
gezondheidszorg)
CSG (Centrum Seksueel geweld)
GHOR (Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de regio)
AGZ (Algemene gezondheidszorg)
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Financieel jaaroverzicht
2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

Jaarverslag

Begroting

Actualisatie

Jaarverslag

Begroting

Actualisatie

Jaarverslag

115.060

113.163

137.337

136.510

133.502

139.096

143.002

• personeel (inclusief personeel van derden)

70.263

70.857

66.367

67.072

66.518

72.967

75.995

• materiële uitgaven

39.230

36.577

65.922

64.392

61.900

61.010

62.137

-

-

-

-

• kapitaallasten

5.567

5.729

5.047

5.046

5.084

5.119

4.870

2. baten totaal

90.044

88.462

93.775

93.677

92.915

98.611

99.992

3. saldo

25.016

24.701

43.562

42.833

40.587

40.484

43.009

24.808

24.478

43.375

42.599

40.430

40.291

42.769

208

223

187

234

156

193

241

4. saldo reserves (900)

6.144

-1.442

-2.297

-53

-2.000

-2.957

-1.405

toevoeging reserves

8.524

674

824

2.090

624

584

1.011

onttrekking reserves

2.380

2.116

3.121

2.143

2.624

3.542

2.416

31.160

23.259

41.265

42.780

38.587

37.527

41.605

bedragen x € 1.000

1. exploitatie lasten totaal
waarvan

• subsidies

waarvan
- GGD-onderdelen
- Gemeenschappelijke regeling GHOR

Totaal saldo inclusief mutatie reserves
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Opleidingen

Ook in 2016 heeft de GGD artsen de mogelijkheid geboden om een volledige opleiding tot medisch specialist te volgen of een stage in
een medisch specialisme te volgen. De opleiding arts Maatschappij & Gezondheid kan volledig gevolgd worden, dat is zowel de eerste fase
profelopleidingen Jeugdgezondheidszorg, als TBC als de tweede fase Maatschappij & Gezondheid. Voor de opleiding Psychiatrie is er een
stage van een jaar en voor de opleidingen Medische Microbiologie, Dermatologie en Huisartsgeneeskunde een stage variërend van twee
tot drie maanden.

Om de kwaliteit van deze opleidingen te borgen is er
een Centrale Opleidingscommissie, waarin van alle
specialismen één opleider en één arts in opleiding (aio)
zitting hebben. Deze commissie is in 2016 vier keer
bij elkaar geweest. De Centrale Opleidingscommissie
heeft naast de reguliere bijeenkomsten voor aio’s
uit één specialisme, ook twee bijeenkomsten
georganiseerd voor alle aio’s.

CONTACT

Voor de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid,
profel Infectieziekten is in 2016 erkenning
aangevraagd. De audit was positief. Defnitieve
erkenning volgt in 2017.

7

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2016

Kerncijfers 2016
AGZ

GHOR
2013

2014

2015

2016

Letselverklaringen

1458

1535

1314

963

Sociaal-medische advisering

4628

4310

6567

7586

Lijkschouwingen

1410

1345

1469

1007

Arrestantenzorg door artsen

4851

5390

5604

4942

Arrestantenzorg door
verpleegkundigen

7645

7518

7172

7766

Infectieziekten

MGGZ
2013

2014

2015

2016

158

141

149

128

GRIP-situaties Veiligh.regio
A’dam-A’land

12

9

5

9

Adviesaanvragen
meersporenteam

GRIP-situaties Veiligh.regio
Zaanstreek-W’land

9

9

10

4

Meldingen Meldpunten Zorg en
Overlast

Totaal aantal GRIP-situaties

21

18

15

13

Aantal inzetten OvD-G

JGZ
2013

2014

2015

2016

Lopende onderzoeksprojecten

29

74

55

40

Meldingen van infectieziekten
(excl. tbc)

523

612

644

574

0-4 jarigen onder zorg
(consulten)

Meldingen van infectieziektenclusters in instellingen (zogenaamde artikel 26* melding)

313

355

Leerlingen primair onderwijs (consulten)

58.982
(40.955)

63.910
(40.459)

63.630
(42.617)

63.885
(45.062)

Leerlingen voortgezet onderwijs (consulten)

35.922
(29.553)

38.377
(29.978)

41.844
(34.713)

42.999
(49.396)

Overige meldingen/incidenten
(bijt-, prik- en seksaccidenten,
rabiësverdenkingen, et cetera)

2584

2925

2927

2521

Leerlingen speciaal onderwijs (consulten)

7019
(6881)

7506
(6875)

7266
(6984)

6168
(5015)

Actieve tuberculosegevallen
Amsterdam-Amstelland (A-A)

116

103

119

127

136.416 143.457 145.977
(262.271) (246.984) (250.434)

151.181
(263.032)

Latente tuberculosegevallen A-A

182

143

180

268

Bezoekers
Reizigersadviesbureau

20.966

22.279

25.308

24.684

Nieuwe consulten
Soa-polikliniek

38.275

Uitgevoerde analyses
Streeklaboratorium
Inspecties bij kindercentra, gastouders, jeugdverblijven, Wmovoorzieningen, seksbedrijven, schepen en tatoeage- en piercingstudio’s

Adviesbezoeken over legionellapreventie, zorghygiëne en
voedselveiligheid

323

45.742

286

40.322

43.542

511.151 477.088 623.000

615.000

1562

1498

1611

761

596

591

2013

Totaal Amsterdam
(consulten)

2015

2016

34.493
33.664
33.236
(184.882) (169.672) (166.120)

2014

38.129
(163.559)

2012

2013

2014

2015

2016

5471

5335

5006

3532

3760

26

17

21

15

14

2342

3209

2614

3597

3691

4

1

0

3

0

Inspecties door Hygiënisch
Woning Toezicht naar aanleiding
van meldingen

278

300

220

269

448

Beoordeling/uitvoering tijdelijk
huisverbod

207

583

648

610

385

24-uurs/crisisdienst

Aantal zedenscenario’s

Veilig Thuis
2015

2016

Afgegeven adviezen

4872

4717

Meldingen

5470

6432

Leefomgeving
2013

2014

2015

2016

Zorgmeldingen van burgers

492

590

546

570

Adviezen aan bestuur, burgers
en organ.

340

412

415

436

14.522

17.417

18.284

20.470

Bezoeken i.v.m.
dierplaagpreventie

* meldingen van het optreden van een ongewoon aantal zieken
met vermoedelijk infectieuze oorzaak door een instelling, waar voor
infectieziekten kwetsbare groepen verblijven of samenkomen.
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Algemene Gezondheidszorg

De afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) regelt de inzet van onafhankelijke artsen bij onderzoek van slachtoffers van zedendelicten en
geweld. De forensisch artsen van AGZ houden ook spreekuren in detentiecentra en verlenen samen met verpleegkundigen medische zorg
aan arrestanten in cellencomplexen van de politie. De forensisch verpleegkundigen spelen daarnaast een grote rol in de zedencoördinatie
binnen de gemeente Amsterdam. Ook zetten we artsen in bij ambtelijke lijkschouwingen en bij keuringen voor bijzondere bijstand,
parkeervergunningen, ontheffng inburgeringsexamen, schuldsanering, huisvesting en leerlingenvervoer.

Algemene Gezondheidszorg maakt deel uit van
de GGD Amsterdam en bestaat uit de volgende
onderafdelingen:

In 2016 heeft SMA opnieuw een recordaantal adviezen
verstrekt. De stijging die in 2015 is ingezet, zet zich
door in 2016 en lijkt structureel te worden.

Forensische Geneeskunde

Forensische verpleegkunde

De afdeling Forensische Geneeskunde verricht
24 uur per dag specifek forensische taken zoals
lijkschouwingen, onderzoek van slachtoffers van
geweld en bloedafnames in het kader van de
Wegenverkeerswet. Daarnaast wordt de afdeling
benaderd voor medisch advies, contraexpertise
(second opinion) en wordt er curatieve zorg verleend
aan arrestanten. In 2016 speelden er binnen de
afdeling geen noemenswaardige ontwikkelingen.

De afdeling Forensische Verpleegkunde brengt op
afgesproken tijden bij de cellencomplexen van de
politie alle voorkomende medische problemen in
kaart, handelt deze af of speelt deze door naar de
dienstdoende GGD-arts. Het project Zorgcoördinatie
zedenslachtoffers is in 2016 verlengd. Vijf dagen per
week verzorgen de forensisch verpleegkundigen
de zorgcoördinatie. Dit houdt in dat zij, nadat ze
aanwezig zijn geweest bij het zedenonderzoek, de
nazorg coördineren en het contact met de cliënt
onderhouden. Sinds september 2016 nemen de
verpleegkundigen actief deel aan de bezetting van de
GGD-meldkamer, die in juni 2016 van start is gegaan.
Dit is een meldkamer die professionals, zoals de politie,
dag en nacht kunnen bellen voor assistentie bij alle
niet-acute medische zorg. Als het gaat om acute zorg,
dan kan er een ambulance ingeschakeld worden.

Sociaal-medische advisering
De afdeling Sociaal-Medische Advisering (SMA) geeft
onafhankelijk medisch advies aan publieke instellingen
en gemeenten op het gebied van onder andere
parkeerontheffngen voor mensen met een fysieke
beperking, bijzondere bijstand, schuldsaneringen,
arbeidsgeschiktheidskeuringen en wisselwoningen.

CONTACT

Penitentiaire zorg
Forensisch artsen verlenen penitentiaire (huisartsen)
zorg in detentiecentra. In juni 2016 hebben wij de
aanbesteding in het Justitieel Centrum Zaanstad
gegund gekregen. Vijf dagen per week houden wij
daar spreekuren en ’s avonds, ’s nachts en in het
weekend doen we de achterwacht.
In 2016 hebben we meegedaan met de aanbesteding
voor Schiphol, maar door onduidelijkheden in het
procesis deze aanbesteding door Schiphol ingetrokken.

Urinetest waarmee drugsgebruik kan worden aangetoond.
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Epidemiologie, Gezondheidsbevordering
en Zorginnovatie (EGZ)
De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) brengt de gezondheidstoestand van de bevolking in kaart,
verkent huidige en toekomstige gezondheidsproblemen, en de bepalende factoren daarvan, en voert activiteiten uit om de gezondheid van
de bevolking te bevorderen. De werkzaamheden zijn georganiseerd in multidisciplinaire teams rond jeugd, volwassenen en ouderen. Een
belangrijke doelstelling van EGZ is het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen verschillende bevolkingsgr0oepen. De afdeling draagt
bij aan de ontwikkeling van de collectieve preventie en het lokale gezondheidsbeleid, en aan de innovatie in de publieke gezondheidszorg.

Onderzoek
De belangrijkste onderzoeken die de afdeling EGZ in
2016 heeft gehouden, zijn:
• De Amsterdamse gezondheidsmonitor (AGM)
2016. De resultaten komen in de loop van 2017
beschikbaar.
• De Zelfredzaamheid-Matrix 2016 (ZRM). Met deze
aangepaste versie kunnen we ook de effectiviteit
van een interventie meten, bijvoorbeeld in hoeverre
participatie is verbeterd.
• De ontwikkeling van een screeningsinstrument dat
professionals helpt om sneller depressie en suïcidale
gedachten bij adolescentente herkennen.
Andere belangrijke ontwikkelingen op het gebied van
onderzoek in 2016 zijn:
• De start van het Sarphati Cohort als kern van
Sarphati Amsterdam. In Sarphati Amsterdam
werken de gemeente Amsterdam (GGD) en de
Amsterdamse kennisinstellingen (UvA, AMC, VU,
VUmc, HvA) samen aan innovatief, interdisciplinair
onderzoek voor effectieve en duurzame preventie
van welvaartsziekten, zoals (ernstig) overgewicht,

CONTACT

diabetes en hart- en vaatziekten. Het Sarphati
Cohort is een dynamische cohortstudie, waarin
dataverzameling wordt gekoppeld aan de
infrastructuur van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in
Amsterdam. De dataverzameling voor het Sarphati
Cohort is in november 2016 van start gegaan.
• De uitbreiding van de gezondheidsdata op
Gezondheid in Beeld, een interactieve website
van de GGD Amsterdam die inzicht geeft in
de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de
leefomgeving van de Amsterdammers. Hierdoor zijn
trends steeds beter zichtbaar.
• Begin 2016 is gestart met de nieuwe opdracht
‘Onderzoek naar de effectiviteit van interventies
binnen het Sociaal Domein’ voor het gemeentelijke
cluster Sociaal. Doel is om binnen het sociaal domein
meer onderzoek te starten naar de effectiviteit van
interventies en de kwaliteit van dit type onderzoek
te verbeteren. Er is een projectleider aangesteld en
een strategische werkgroep met vertegenwoordigers
vanuit het sociaal domein opgericht, die vijf keer
bij elkaar is gekomen. Ook heeft een kick-offbijeenkomst plaatsgevonden om de bekendheid van

deze taak bij de gemeentelijke collega’s binnen het
sociaal domein te vergroten.

Gezondheidsbevordering
Om de gezondheid te bevorderen, organiseert
de afdeling EGZ preventie-activiteiten. Reguliere
preventieactiviteiten voor de jeugd zijn bijvoorbeeld
genotmiddelenpreventie, activiteiten over het
onderwerp seksualiteit, en psychosociale preventie.
In 2016 is het programma de Gezonde School
geïmplementeerd op vrijwel alle scholen voor
voortgezet onderwijs (vo-scholen). Samen met de
school wordt bepaald welke preventieactiviteiten
structureel worden ingezet. Op basis van de kennis van
de GGD en de vo-school, kiezen we voor de meest
relevante thema’s, zoals genotmiddelenpreventie
en seksuele vorming. In 2016 is ook een website
ontwikkeld om de Gezonde School te ondersteunen.
Met deze website kan de implementatiegraad van de
diverse interventies gemeten worden. Daarmee krijgen
we inzicht in hoe ver scholen zijn in hun preventieve
gezondheidsbeleid. De website zal in mei 2017 in
gebruik worden genomen.
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Epidemiologie, Gezondheidsbevordering
en Zorginnovatie (EGZ) vervolg
In het kader van preventie is vroegsignalering van zich
ontwikkelende gezondheidsproblemen belangrijk.
Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een
signaleringswijzer voor psycho-sociale problematiek
bij volwassenen. Als formele of informele hulp-/
zorgverleners op basis van die wijzer signalen zien van
(beginnende) psycho-sociale problematiek, kunnen ze
adequaat en vroeg doorverwijzen.
Gebiedsgericht werken is toegepast in de preventieve
zorg. Adviseurs gezondheid en welbevinden van
de afdeling EGZ werken als accounthouder in
verschillende gebieden van de stad en in de andere
gemeenten waarvoor de GGD Amsterdam werkt. Zij
matchen de vraag en het preventieve zorgaanbod in
het betreffende gebied met elkaar.
Tot slot is Amsterdam sinds 2015 erkend als
Age Friendly City (AFC), een programma van de
Wereldgezondheidsorganisatie voor de realisatie
van een leeftijdsvriendelijke stad. Dit initiatief wordt
door de afdeling EGZ getrokken omdat hier tal van
preventieve gezondheidsactiviteiten, met name gericht
op ouderen, onder vallen. In 2016 is veel informatie
verzameld over, met en door ouderen. Daarnaast is
geïnventariseerd wat er in Amsterdam allemaal al
gebeurt. Deze informatie is eind 2016 omgezet in een
(concept) actieplan.

CONTACT

Positieve gezondheid

Beleidsadvisering
EGZ adviseert over diverse onderwerpen aan de
gemeenten die binnen het werkgebied van de GGD
vallen. Voor Amsterdam richtten de adviezen zich
bijvoorbeeld op de (gezondheids)aspecten van
middelengebruik en de preventie van psycho-sociale
problematiek. Daarnaast is in 2016 voor de gemeente
Amsterdam de nieuwe Nota Volksgezondheid 20172020 opgesteld. In deze nota, ‘Preventief verbinden:
winst voor Amsterdam én Amsterdammers’, staan de
bestuurlijke prioriteiten voor de komende vier jaar.

Digitale dienstverlening en zorginnovatie
Digitale dienstverlening en zorginnovatie maken ook
deel uit van de afdeling EGZ. Op die manier kan de
GGD een partner, ontwikkelaar en uitvoerder zijn van
innovatieve en digitale dienstverlening op het gebied
van de publieke gezondheidszorg. Meer hierover kunt u
lezen onder Zorginnovatie.

In navolging van GGD Amsterdam omarmt de afdeling
EGZ het nieuwe concept van ‘positieve gezondheid’:
‘gezondheid als het vermogen om je aan te passen
en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale,
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.
Vanuit dit concept legt EGZ in toenemende mate de
nadruk op het meten en bevorderen van veerkracht en
zelfredzaamheid. Een belangrijke uitdaging daarbij is
extra aandacht te blijven besteden aan die groepen
bewoners die weinig veerkracht hebben en niet in staat
zijn eigen regie te voeren.
De concrete uitwerking van dit nieuwe concept in zes
dimensies van positieve gezondheid, inspireert EGZ
om op een integrale, brede manier te kijken naar
gezondheid. Het gaat niet alleen om lichamelijke
en geestelijke gezondheid maar ook om dagelijks
functioneren, participatie, zingeving en kwaliteit van
leven. Juist de samenhang van deze zes dimensies
maakt dat mensen optimaal kunnen functioneren en
‘hun ding’ kunnen doen. Positieve gezondheid gaat
niet uit van het voorkómen van ziekten en problemen,
maar van het bevorderen van kansen en het realiseren
van behoeften. Dit betekent echter geenszins dat we
ziektepreventie aan de kant moeten schuiven. Zolang
er risico’s en problemen bestaan die mensen niet
zelf kunnen beheersen of voorkomen, zal preventie
noodzakelijk zijn. Aan de GGD de taak om de werelden
van preventie en het bevorderen van positieve
gezondheid met elkaar te verbinden.
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De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) organiseert de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en
crises in de regio Amsterdam-Amstelland. Ook adviseert de GHOR andere overheden en ketenpartners hierover. Het betreft hier
zowel de acute zorg als - via de GGD - de publieke zorg. De kerntaken van de GHOR hebben betrekking op preventie (voorkomen),
preparatie (voorbereiden) en repressie (daadwerkelijke incidentbestrijding). Monodisciplinair werken wij samen met zorginstellingen
zoals ziekenhuizen, ambulancedienst, en huisartsen en multidisciplinair met gemeenten, politie en brandweer. De GHOR is onderdeel
van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Op basis van een bestuurlijk convenant vervult de GHOR ook werkzaamheden voor de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
De GHOR heeft twee kerntaken: Rampenbestrijding/
crisisbeheersing en Advisering. Een neventaak die
de GHOR uitvoert voor de GGD Amsterdam is het
opstellen en actueel houden van Integraal Crisisplan,
inclusief het opleiden, trainen en oefenen van GGDmedewerkers hiervoor.

2. Advisering

1. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Naast de kerntaken zijn enkele ontwikkelingen het
vermelden waard.
Ten eerste wordt er sinds 4 januari 2016 bij grote
incidenten met veel slachtoffers gewerkt volgens
een nieuw landelijk bijstandsmodel: Grootschalige
Geneeskundige Bijstand (GGB). In dit model werken
Ambulance Amsterdam en het Rode Kruis samen om
gewonde slachtoffers bij een grootschalig incident
zo spoedig mogelijk van incidentlocatie naar het
ziekenhuis te vervoeren. Het GGB-model vervangt de
Geneeskundige Combinatie (GNK-C).

De eerste taak van de GHOR is rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Dit betreft het organiseren van
rampenbestrijding en crisisbeheersing in de acute
en publieke gezondheidszorg. De GHOR heeft de
verantwoordelijkheid om functionarissen voor te
bereiden die namens de GHOR optreden bij rampen en
crises. Bovendien is het haar taak om zorgketenpartners
goed voor te bereiden op grootschalige incidenten.
Tijdens een ramp of crisis coördineert en regisseert
de GHOR de geneeskundige hulpverlening in
de veiligheidsregio, bijvoorbeeld ziekenhuizen,
ambulancediensten, huisartsen en GGD’en.

CONTACT

De tweede taak omvat het adviseren van overheden en
zorgketenpartners op het gebied van risicobeheersing
en –bestrijding, bijvoorbeeld bij grootschalige
evenementen.

Overige ontwikkelingen

Ten tweede is begin 2016 het traject ‘Herijking GHOR’
gestart. Zo is onder de medewerkers geïnventariseerd

hoe zij dachten over de rol en taken van onder meer
de GHOR, nieuwe ontwikkelingen en knelpunten.
Hieruit is het document GHOR 2017 met de blik gericht
op 2020 (kortweg: ‘GHOR 2017-2020’) ontstaan. De
medewerkers hebben als groot knelpunt aangegeven
dat alle nieuwe ontwikkelingen zouden gaan leiden tot
uitbreiding van hun taken, terwijl zij bij de uitvoering
van de huidige taken al een grote werkdruk ervaren.
Daarmee ontstaan risico’s bij de voorbereiding op en
de bestrijding van een crisis. Eind december is een
knelpuntennotitie ingebracht in het Veiligheidsbestuur.
In de knelpuntennotitie is zichtbaar gemaakt hoe
de taken ingevuld zouden moeten worden en
hoeveel (extra) mankracht daarbij komt kijken. Het
Veiligheidsbestuur heeft positief gereageerd op de
notitie.
De GHOR werkt ten tijde van een ramp of crisis vanuit
een vastgestelde crisisstructuur. GHOR-functionarissen
zijn echter afkomstig uit verschillende organisaties
(GHOR-bureau, GGD, ambulancedienst), waardoor
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ze elkaar soms nauwelijks kennen en onvoldoende
op elkaar ingespeeld zijn. Via het project ‘Evaluatie
Functiehuis’ is geïnventariseerd hoe de contacten in
het algemeen verlopen, en in hoeverre dit beter kan.
Dit zal in 2017 verder uitgewerkt worden.
In november is een interregionale netwerkdag
georganiseerd voor vier regio´s, waarvoor de GHOR
de projectleider heeft geleverd. De netwerkdag is
niet alleen door vertegenwoordigers van de GHOR
zeer goed bezocht, ook van de politie, brandweer
en andere ketenpartners was de opkomst groot.
Thema’s waren onder meer de evacuatie van het VUmc
(vanwege een lek in de hoofdwaterleiding vlak naast
het gebouw) en slecht-weerscenario’s bij evenementen.
Ten slotte is de missie van de GHOR aangepast en
vastgesteld. De nieuwe missie luidt: “Bevorderen van
continuïteit van zorg in het werkgebied bij een crisis of
dreiging daarvan en bij grootschalige evenementen”.

Rampenbestrijding en
crisisbeheersing

samenwerking kunnen verbeteren, vaardigheden op
peil kunnen houden, en competenties en kennis verder
ontwikkeld.
Een aantal nieuwe functionarissen (Hoofd Informatie,
Hoofd Ondersteuning, Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg, Directeur Publieke Gezondheid
en Offcier van Dienst Geneeskundig) heeft een
inwerktraject doorlopen (waaronder het volgen van een
functiegerichte opleiding). Ook zijn zij opgenomen in
het piketrooster.
De CoPI-Meerdaagse vond dit jaar plaats in juni. Het
doel van de Meerdaagse is het in multidisciplinair
verband beoefenen van de functionarissen van het
CoPI (Commando Plaats Incident). Ook Algemeen
Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ),
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
(GAGS) en Meldkamercentralisten namen dit jaar deel
aan de oefendagen, die plaatsvonden op een terrein
van Defensie in Vught. De nieuwe opzet is als zeer
positief ervaren.

Inzetbare GHOR-functionarissen
Zowel op gebied van zorg als in breder verband is voor
de GHOR-functionarissen ook dit jaar weer een groot
aantal Opleidings-, Trainings- en Oefenactiviteiten
(OTO) georganiseerd. Daarnaast vond een aantal
informatieve bijeenkomsten en functieoverleggen
plaats. Hierdoor hebben functionarissen elkaar
beter leren kennen (zowel in taak als in functie), de

Op 2 en 3 november 2016 vond er een grootschalige
crisisoefening plaats in Marken: ‘Crisisoefening
Waterwolf’. Om goed voorbereid te zijn op een
eventuele overstroming oefenden de crisispartners
samen met de bewoners van Marken. De GHOR
oefende met de zogenoemde ‘witte kolom’ (zie uitleg
onder kopje Voorbereiding geneeskundige keten),
waaraan ook de Grootschalige Geneeskundige Bijstand
(GGB) was toegevoegd. Belangrijkste oefendoelen
waren om te ervaren hoe de samenwerking - op
alle niveaus - tussen de partijen verloopt en om met
inwoners de crisisplannen in de praktijk te testen.
Ook de jaarlijkse systeemtest was gekoppeld aan
de oefening Waterwolf. Een systeemtest is een zo
realistisch mogelijke praktijkoefening (simulatie),
waaraan de Inspectie kan zien of een veiligheidsregio
haar processen goed op orde heeft. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het alarmeren (oproepen) van
mensen werkzaam in de crisisorganisatie, het leiden
en coördineren van de rampenbestrijding, en
crisisbeheersing en het uitwisselen van informatie
tussen crisisteams.
Tenslotte is - in het kader van veilig werken - voor
de werkzaamheden van GHOR-functionarissen een
risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd, en
is gestart met de uitgifte van nieuwe pagers. Via de
pager worden GHOR-functionarissen gealarmeerd
tijdens een ramp of crisis.

Voorbereiding geneeskundige keten
Diverse geneeskundige instanties vervullen een
belangrijke taak in de rampenbestrijding, zoals
‘CoPI-meerdaagse’

CONTACT
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ambulancediensten, ziekenhuizen en huisartsen. Deze
en andere geneeskundige instanties vormen samen
de ‘geneeskundige keten’ ofwel de ‘witte kolom’ in de
rampenbestrijding.
Geheel in lijn met het document ‘GHOR 2017-2020’,
is in 2016 de Beleidsvisie Ketenregie opgesteld.
De beleidsvisie beschrijft de toekomstvisie van
dit beleidsterrein: het smeden van de keten in de
voorbereiding, zodat zorgcontinuïteit geboden kan
worden tijdens een ramp of crisis. Ook leerpunten uit
incidenten, zoals de evacuatie van het VUmc, komen
hierin terug. Aan de beleidsvisie is een uitvoeringsplan
toegevoegd. Het geheel is in november goedgekeurd
door de Directeuren Publieke Gezondheid van
de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en
Zaanstreek-Waterland.
Samen met de traumacentra is een actieve
bijdrage geleverd aan de Focusgroep Acute
Opgeschaalde Zorg, waarbij het zwaartepunt lag
op ‘terrorismegevolgbestrijding’. Er is immers,
zeker ook bij hulpverleners in de acute keten
(ambulancepersoneel, ziekenhuizen), aandacht
voor terreur en de mogelijke gevolgen ervan.
Startpunt was een thema-avond terrorisme in
juni (‘Wat als … het in Amsterdam gebeurt …?’),
georganiseerd door Traumanet AMC in samenwerking
met de GHOR. Vervolgens is een projectgroep
Terrorismegevolgbestrijding gestart, waaraan alle acute
partners deelnemen. Deze projectgroep, die in 2016
twee maal bijeen is geweest, heeft als doel de witte
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keten optimaal voor te bereiden op een aanslag. Ook
multidisciplinair was er in 2016 uiteraard uitgebreide
aandacht voor terrorismegevolgbestrijding.
Verder is in het ROAZ (Regionaal Overleg Acute
Zorg) besloten ook in de witte kolom netcentrisch te
gaan werken. Netcentrisch werken is een manier van
werken, waarbij alle betrokken teams en organisaties
zo snel mogelijk informatie met elkaar delen. Hierbij zal
gebruik worden gemaakt van LCMS-GZ, het landelijk
crisismanagementsysteem geneeskundige zorg. Dit
mondde uit in een gezamenlijk project van Traumanet
AMC en het Netwerk Acute Zorg Noordwest, waar
de zes GHOR-regio’s Noord-Holland/Flevoland deel
van uitmaken. Ter voorbereiding op de invoering in
2017, zijn workshops gehouden en trainingen voor
Informatiecoördinatoren (ICO’s) gegeven.
In september is het convenant ’Brandveiligheid
in de zorg’ getekend. Met het tekenen hiervan
geven de bestuurders van zorginstellingen en het

bevoegd gezag aan dat zij de brandveiligheid van
zorglocaties zeer belangrijk vinden. Bovendien is van
belang dat wanneer er een calamiteit plaatsvindt, de
zorginstellingen dan voorbereid zijn. Met de GGD
Zaanstreek-Waterland is het convenant Publieke
Gezondheid voorbereid. Over het convenant RAVGHOR, inclusief SLA (service level agreement), is
in 2016 inhoudelijke overeenstemming bereikt met
Ambulance Amsterdam.
Verder is door de GHOR, samen met een aantal
betrokken zorginstellingen, aandacht besteed aan
incidenten die in 2016 plaatsvonden. Bij een aantal
zorginstellingen is brand geweest, of zij hadden last
van de gevolgen van een brand elders. Met hen is
gesproken over zorgcontinuïteit en de incidenten zijn
geëvalueerd. De GHOR is tevens aangesloten bij de
oefeningen ‘Geen nood bij brand’ bij zorginstellingen.
De webapplicatie GHOR4all (een registratiesysteem
waar zorginstellingen relevante informatie op het
gebied van zorgcontinuïteit vast kunnen leggen)
is grotendeels ingevuld: 95% van de 24-uurs
beschikbaarheidsgegevens van de zorginstellingen is
ingevuld.

Het landelijk crisismanagementsysteem geneeskundige zorg
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Evaluaties van inzetten
In 2016 zijn dertien GRIP-inzetten
geweest (Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdings-Procedure).
GRIP-inzetten
Datum

Omschrijving

GRIP

Gemeente

1 jan 2016

Brand Govert Flinckstraat

GRIP 1

Amsterdam

26 jan
2016

Brand Damstraat Zaandam

GRIP 1

Zaanstad

30 april
2016

Brand Wijdesteeg

GRIP 1

Amsterdam

21 juni
2016

Stroomstoring Zuid-Oost/
Diemen

GRIP 2

Amsterdam
en Diemen

7 juli 2016

Gaslek Noord

GRIP 1

Amsterdam

10 juli
2016

Museumplein EK atletiek

GRIP 1

Amsterdam

28 juli
2016

Brand Hyacintenstraat
Volendam

GRIP 1

EdamVolendam

09 okt
2016

Brand snackbar tunnel
Station CS

GRIP 1

Amsterdam

23 okt
2016

Brand Chemtura (Westelijk
Havengebied)

GRIP 2

Amsterdam

28 okt
2016

Brand sporthal Koog a/d
Zaan

GRIP 2

Zaanstad

02 nov
2016

Explosie Kolfstraat
Purmerend

GRIP 1

Purmerend

29 nov
2016

Brand met asbest
Slimmeweg

GRIP 1

Amsterdam

10 dec
2016

Verkeersincident A9

GRIP 1

Amsterdam

Alle GRIP-incidenten zijn geëvalueerd door de
betrokken zorginstellingen, in de meeste gevallen
schriftelijk. Ook een incident waarbij geen sprake was
van GRIP, is in het evaluatieproces meegenomen: de
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bommelding bij McDonalds in Zaandam, maart 2016.
Reden hiervoor was de ligging van het Zaans Medisch
Centrum in het bron- en effectgebied, waardoor het
ziekenhuis niet meer bereikbaar bleek. Een incident
dat naast een schriftelijke evaluatie wel uitgebreid is
besproken, is de Brooks 10K tijdens het EK atletiek
in juli. Door de warmte werd een groot aantal lopers
onwel, waarna er opgeschaald werd naar GRIP1. In
een korte tijd moesten tientallen lopers behandeld
worden, waarvan er tien zijn vervoerd naar omliggende
ziekenhuizen. Het Special Operations Response
Team (SORT) van Ambulance Amsterdam had met
dit evenement haar vuurdoop. Binnen het SORT
werken vier ambulanceverpleegkundigen en twee
chauffeurs samen aan triage (het beoordelen van
slachtoffers bij rampen in categorieën verdeeld naar
de ernst van de verwondingen), korte behandeling,
stabilisatie en snelle afvoer van gewonden.

Advisering
Advisering evenementen
De GHOR adviseert jaarlijks een aantal grote en/
of risicovolle evenementen, zoals Koningsdag, 4 en
5 mei, Gay Pride, Dam tot Damloop, Amsterdam
Dance Event, Amsterdam Marathon en oud en nieuw.
Eenmalig waren in 2016 het voorzitterschap van de EU
(januari t/m juni) en de EK Atletiek (juli). In plaats van
de Gay Pride werd in 2016 de Europride gehouden.
Over veiligheid zijn in de voorbereiding op de grote
evenementen in verschillende overlegstructuren en op
verschillende niveaus afspraken gemaakt.
Naast de grote en/of risicovolle evenementen is
de GHOR in totaal 378 keer om advies gevraagd
over reguliere- en aandachtevenementen (A- en
B-evenementen). In een aantal gevallen heeft de
GHOR op haar beurt advies gevraagd aan afdeling
Infectieziekten/Hygiëne & Inspectie (54x) en afdeling
Leefomgeving (12x).
Aantal adviesaanvragen aan de GHOR over evenementen
Amsterdam

262

Amstelland-gemeenten

58

Zaanstreek-Waterland

58

Totaal

378

Peilstok voor dance events
Het ‘Amsterdams beleidskader dance events’ is een
toevoeging op de vergunningsvoorwaarden voor
dance events. De toevoeging richt zich specifek op
gezondheidsrisico’s. Onderdeel van het beleidskader
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is de ‘Peilstok’, een team opgebouwd uit verschillende
toezichthoudende instanties - waaronder GGD
en GHOR- dat controleert of evenementen de
vergunningsvoorschriften naleven. De Peilstok heeft
in 2016 op zeven verschillende momenten diverse
evenementen bezocht.
De inzet van de Peilstok moet leiden tot:
verbeteringen in de aanpak van gezondheidsrisico’s
door middelengebruik op dance events;
het (door de vergunningverlener) verbinden van
consequenties aan het niet voldoen aan de voorwaarden;
verbeteringen in de samenwerking tussen de
handhavingspartners en de organisatoren, en in de
samenwerking tussen de handhavingspartijen onderling.
Het beleidskader en de inzet van de Peilstok hebben
het afgelopen jaar tot aantoonbare verbeteringen
geleid: organisatoren lijken zich bewuster van de
gezondheidsrisco’s, lijken te willen voldoen aan de
vergunningsvoorwaarden en beogen een veilig verloop
van het evenement.

Regietafel Evenementen
Na een lange voorbereidingsperiode was
eind 2016 de kick-off van de multidisciplinaire
Regietafel Evenementen. Doel van de Regietafel
is om strak te sturen op het evenementenaanbod,
eenduidig invulling te geven aan het proces van
vergunningverlening, het vroegtijdig in kaart brengen
van eventuele (veiligheids)risico’s, knelpunten in
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het vergunningverleningsproces aan te pakken,
en de prioriteiten te benoemen voor toezicht en
handhaving. De stedelijke Regietafel Evenementen
is ingevoerd onder voorzitterschap van het stedelijk
evenementenbureau, waarin alle disciplines die een rol
spelen in het evenementenproces vertegenwoordigd
zijn: stadsdelen, nood- en hulpdiensten, Openbare
Orde en Veiligheid. De GHOR is deelnemer aan de
Regietafel, die in eerste instantie twee keer per week
bijeenkomt.

Advisering/bijdragen aan planvorming en
overige advisering
In december 2016 heeft het veiligheidsbestuur
Amsterdam-Amstelland kennis genomen van het
geactualiseerde crisisplan van regio AmsterdamAmstelland. Het crisisplan is een beschrijving
van de organisatie, taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden bij rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Belangrijkste wijziging is de invoering
van vijf crisissoorten. Dit zijn Flitsramp (GRIP),
Dreiging (bijvoorbeeld infectieziektecrisis), Gepland
(bijvoorbeeld risico-evenementen zoals Sail), Nazorg
(bijvoorbeeld bij de Amsterdamse zedenzaak) en
Beleidscrisis. Het crisisplan is inmiddels goedgekeurd
en wordt in 2017 geïmplementeerd.

voor terrorismegevolgbestrijding. Uiteraard is ook de
GHOR betrokken bij de voorbereiding op dergelijke
calamiteiten. Bijvoorbeeld door advies te geven over
plannen en deel te nemen aan multidisciplinaire
oefeningen.

GGD-taken
Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP), met een
beperkt bereik qua werkgebieden, is vervangen door
het Integraal Crisisplan (ICP) GGD Amsterdam, een
handboek voor crisismanagement dat ingezet kan
worden bij alle crises die invloed kunnen hebben op
elk willekeurig primair en ondersteunend werkproces
van de GGD. Kort na de introductie kon het plan direct
zijn waarde bewijzen bij een uitbraak van hepatitis A op
een school in Amsterdam Noord, waar uiteindelijk 341
kinderen en medewerkers zijn gevaccineerd.

Terrorismegevolgbestrijding
Sinds de terroristische aanslagen in diverse Europese
steden hebben de veiligheidsregio’s AmsterdamAmstelland en Zaanstreek-Waterland extra aandacht
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De afdeling Infectieziekten houdt zich bezig met de bestrijding en preventie van infectieziekten en het toezicht op tal van verschillende soorten
voorzieningen. Dit doen we onder andere door screening van risicogroepen, bron- en contactonderzoek, advies aan kwetsbare groepen,
diagnostiek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare aandoening of tuberculose. Verder verricht de afdeling onderzoek
om haar praktijk en beleid te sturen en onderbouwen, en verzorgen we onderwijs en nascholing, en een 24-uursdienst voor prik-, bijt- en
seksaccidenten. Tot het takenpakket behoren ook advisering over bedrijfsmatige hygiëne (verpleeghuizen, keukens, evenementen, schepen
et cetera) en het toezicht op de kinderopvang, Wmo-voorzieningen en seksbedrijven.

Algemene Infectieziekten

Het aantal meldingen van meldingsplichtige
infectieziekten in Amsterdam neemt geleidelijk af. Dit is
ook de landelijke trend. Dit is deels te danken aan een
goede infectieziektebestijding, mogelijk een verdere
toename van hygiëne, en deels door natuurlijke
fuctuaties in het vóórkomen van bepaalde infecties.

Aantal acute hepatitis B-patiënten naar aard van besmetting 1998- 2016,
GGD Amsterdam
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Reizigersvaccinacties
Op het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau, dat
onderdeel is van de afdeling Algemene Infectieziekten,
hebben we ruim 25.000 mensen voorafgaand aan een
reis naar een (sub)tropisch land geadviseerd en
gevaccineerd om te voorkomen dat ze infectieziekten
zouden oplopen.
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Patiënten met P. falciparum infectie (absolute aantallen), 2001-2016;
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Naast de verplichte meldingen wordt er steeds
vaker een beroep gedaan op de afdeling Algemene
Infectieziekten wegens (dreiging van) internationale
uitbraken zoals Ebola, Zika en MERS-CoV. Ook merken

40

56

32

12

20
0

16
20
15
20
14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20

Bij de afdeling Algemene Infectieziekten kwamen in
2016 574 meldingen binnen van infectieziekten die
meldingsplichtig zijn. Daarnaast werden 355 meldingen
gedaan door instellingen met een ongebruikelijk
aantal mensen met een infectieziekte, hetgeen ook
meldingsplichtig is. Naar aanleiding hiervan hebben
we bron- en contactonderzoek gedaan, gaven we
adviezen en waar mogelijk ondernamen we acties om
verdere verspreiding en uitbraken van infectieziekten
te voorkómen. Verder werd 2521 keer contact met

de afdeling opgenomen vanwege (risico op) andere
infectieziekten, waarbij wij adviezen of vaccinaties gaven.
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De afdeling Infectieziekten draagt actief bij aan
de ontwikkeling van (landelijke) richtlijnen, en
geeft mede vorm aan de landelijke coördinatie
van reizigersadvisering (LCR) en het Landelijk
Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). De afdeling
Infectieziekten bestaat uit de onderafdelingen
Algemene Infectieziekten (waaronder het
Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau), Hygiëne &
Inspectie, Onderzoek en Preventieontwikkeling,
Tuberculosebestrijding, de Soa-polikliniek en het
Streeklaboratorium.

Aantal P. falciparum infecties
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wij dat, doordat nieuws zich steeds sneller verspreidt
via internet en sociale media, er steeds meer behoefte
is aan betrouwbare informatievoorziening, zowel onder
de bevolking als onder andere professionals. Ook bij
de reguliere infectieziektebestrijding worden steeds
meer vragen gesteld. Een betrouwbare en uniforme
informatievoorziening is belangrijk om onnodige
onrust in de regio te voorkómen en te bestrijden,
wat van belang kan zijn om een uitbraak adequaat te
bestrijden.

Asielzoekers en statushouders
In 2016 kwamen er regelmatig vragen binnen
van hulpverleners rondom infectieziekten en de
groep asielzoekers, onder andere over scabiës
en waterpokken. Ook werden extra inspanningen
verricht om homo- en biseksuele asielzoekers te
vaccineren in het kader van het landelijke hepatitis B
vaccinatieprogramma voor risicogroepen, waarbij bleek
dat een groot deel van deze groep inderdaad nog
bevattelijk was voor deze infectie.

vervolg

Hepatitis A

Zwemmen in open water

In september werden er twee gevallen van hepatitis
A (besmettelijke geelzucht) gemeld onder mannen
die seks hebben met mannen en die dit waarschijnlijk
tijdens de Europride hadden opgelopen. Hepatitis
A was onder homomannen sinds 2011 niet meer
voorgekomen. Ook elders in Europa en wereldwijd
komt hepatitis A weer meer voor onder deze
risicogroep. De afdeling Algemene Infectieziekten heeft
hier bekendheid aan gegeven bij alle professionals die
met de doelgroep te maken hebben om meer nadruk
te leggen op het belang van hepatitis A-vaccinatie.

De gemeente Amsterdam stimuleert zwemmen in
open water. Bewegen is goed voor de gezondheid.
Er kleven echter ook enige risico’s aan; zo werd aan het
eind van de zomer een meisje gemeld dat leptospirose
(ziekte van Weil) had opgelopen tijdens het zwemmen.
Omdat meteen daarna het weer omsloeg hoefden
geen verdere acties te worden ondernomen. Wel is
extra informatie op de website van de GGD geplaatst
over de risico’s van zwemmen in open water zodat
mensen goed geïnformeerd een afweging kunnen
maken.
Ook herhaalde Algemene Infectieziekten het
onderzoek onder zwemmers aan de CitySwim. Waar
in 2015 door ongebruikelijke weerstomstandigheden
veel zwemmers diarree hadden opgelopen, bleek dit in
2016 veel minder het geval, zoals verwacht.

In oktober werd ook een geval van hepatitis A gemeld
op een school in Amsterdam Noord bij een 10-jarige
leerling die de infectie op vakantie had opgelopen.
Volgens de richtlijn werden hygiëne-adviezen gegeven.
Toen twee weken later opnieuw twee gevallen werden
gemeld, bleek dat het virus zich verder had verspreid,
en daarmee bijna 500 schoolkinderen en leerkrachten
in aanmerking kwamen voor hepatitis A-vaccinatie om
verdere verspreiding te voorkomen. Deze actie bleek
afdoende; er zijn daarna geen nieuwe gevallen meer
gemeld.
Hepatitis A bij
homoseksuele
mannen
Totaal Hepatitis A
patiënten
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Antibiotica-resistentie
In 2016 hebben we actief ingezet op het zichtbaar
maken en bundelen van alle lopende activiteiten
op het terrein van antibiotica-resistentie binnen de
teams van de afdeling Infectieziekten. Deze hebben
we samen met aanvullende ambities opgenomen
in een actieplan antibiotica-resistentie voor de
GGD Amsterdam. Gelijktijdig werd een regionaal
multidisciplinair overleg rondom dit thema in het
leven geroepen om nieuwe ontwikkelingen en
plannen te delen en verbeterpunten te identifceren.
Aan dat overleg namen naast een GGD-arts,
verpleegkundige, deskundige infectiepreventie, en
onderzoeker, ook artsen-microbiologen, specialisten
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ouderengeneeskunde, een internist-infectioloog, een
huisarts en apothekers deel. Deze activiteiten gingen
later in het jaar vloeiend over in het voorbereiden van
de twee regionale zorgnetwerken voor antibioticaresistentie in Noord-Holland/Flevoland in het kader van
de door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) geïnitieerde landelijke aanpak resistentie.
In 2017 zal de structuur worden geformaliseerd
en zullen twee multidisciplinaire regionale
coördinatieteams starten met de uitvoering van
taken uit een regionaal ontwikkelplan zorgnetwerken.
Deze twee teams moeten nog bemenst worden. Het
ontwikkelplan werd gezamenlijk met het regionale
overleg en diverse andere GGD-collega’s in NoordHolland/Flevoland opgesteld. Voor de uitvoering zal
een beroep worden gedaan op een subsidieregeling
die VWS heeft ingesteld voor het thema.
Zie voor meer informatie over infectieziekten in
Amsterdam en omstreken, het jaarverslag Algemene
Infectieziekten.

Hygiëne & Inspectie
Het Team Hygiëne & Inspectie heeft drie kerntaken.
Het team houdt toezicht op de kwaliteit van
kinderopvang, seksbedrijven, jeugdverblijven
en maatschappelijke ondersteuning. Zij verleent
certifcaten aan schepen, vergunt voorzieningen
voor tatoeëren en piercing en zij adviseert op
het gebied van hygiëne en infectiepreventie bij
collectieve voorzieningen (waaronder verpleeghuizen
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en woonzorgcentra, horeca en grootkeukens,
maatschappelijke opvang, evenementen en
asielzoekerscentra). Naast deze kerntaken doet het
team regelmatig onderzoek.

ondersteuning (Wmo) verder ontwikkeld. Nieuw in 2016
is het toezicht op de jeugdverblijven. Ook houdt het
team toezicht op de hygiëne bij seksbedrijven.

Vergunningverlening
Naast toezicht en advies verleent Hygiëne & Inspectie
namens het ministerie van VWS vergunningen voor
tatoeage- en piercingstudio’s en verstrekken we
tijdelijke ontheffngen bij tatoeëren, permanente makeup en piercen op evenementen.
Hygiëne & Inspectie geeft ook zogenoemde ‘ship
sanitation’ certifcaten af in de haven van Amsterdam.
Dit zijn certifcaten waarmee een schip kan aantonen zij
voldoen aan de International Health Regulations (IHR).

Advies infectiepreventie
De adviseurs van Hygiëne & Inspectie ondersteunen
instellingen en bedrijven met adviezen op het
gebied van voedselveiligheid, zorghygiëne en
legionellapreventie. Tevens worden er trainingen
en workshops aangeboden en biedt Hygiëne &
Inspectie de mogelijkheid om deel te nemen aan het
door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
geaccepteerde zelfcontrolesysteem.

Toezicht
De GGD is op grond van verschillende wetten
aangewezen als toezichthouder. Namens de GGD
houdt Hygiëne & Inspectie toezicht op de kwaliteit van
de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Daarnaast
is in 2016 het toezicht op de maatschappelijke

Onderzoek
In 2016 zijn drie onderzoeken uitgevoerd:
• Durven signaleren: naar een effectiever gebruik van
de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
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• Inventariserend onderzoek naar mogelijke
gezondheidsrisico’s bij evenementen met een
doorlopende vergunning.
• Legionellapreventie bij cruiseschepen

Hygiëne en infectiepreventie
Het voorkomen van infecties is de grootste taak van het
hygiëneteam van de GGD. Zowel bij zorginstellingen,
maatschappelijke opvangvoorzieningen als bij horecaen cateringkeukens worden analyses op de werkvloer
uitgevoerd en naar aanleiding daarvan adviezen
gegeven ter verbetering. Deze adviezen worden
soms uitgebreid met een advies op het gebied van
legionellapreventie. Hygiëne & Inspectie verzorgt ook
trainingen en workshops.

Geïntegreerd preventie-aanbod
Zorginstellingen in onze regio hebben in 2016 een
geïntegreerd preventie-aanbod gekregen van het
team Hygiëne & Inspectie. Het geïntegreerde aanbod
betreft zowel legionellapreventie, voedselveiligheid
als zorghygiëne. Met een deel van de zorginstellingen
hebben we hierover voor 2017 nieuwe afspraken
gemaakt.

Asielzoekers
In de loop van 2016 kwamen er steeds meer
asielzoekers naar het nieuwe asielzoekerscentrum
aan de Wenckebachweg (de oude Bijlmerbajes) in
Amsterdam Zuidoost. Hygiëne & Inspectie heeft zich
vooral ingezet voor de veiligheid, de leefbaarheid en
de hygiëne in het asielzoekerscentrum.

CONTACT

vervolg

Kwaliteit van de verpleeghuizen

Antimicrobiële resistentie

Het hygiëneteam heeft diverse initiatieven genomen
om bestuurlijke aandacht te krijgen voor een betere
kwaliteit van de hygiëne en infectiepreventie in
verpleeghuizen. Zo is er gesproken met de Inspectie
Gezondheidszorg en het ministerie van VWS over
een ‘verlengde armconstructie’* in het kader van het
toezicht op de verpleeghuiszorg. In het najaar is er
bovendien samen met de Inspectie Gezondheidszorg
een roadshow voor de zorginstellingen georganiseerd
waarin praktische ideeën zijn opgehaald om de
infectiepreventie te verbeteren.

In 2016 zijn veel voorbereidingen getroffen om in
Noord-Holland en Flevoland twee zorgnetwerken voor
antimicrobiële resistentie van de grond te krijgen. In
het begin van 2017 moet dit zijn beslag krijgen.

* Bij een verlengde armconstructie neemt de GGD een deel van het
toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg over. Op die manier kan
het toezicht worden geïntensiveerd en is er meer overleg mogelijk
tussen de toezichthouder en de verpleeghuizen.

Inspectie Kinderopvang
De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzalen, voorzieningen voor
gastouderopvang en gastouderbureaus. De
GGD onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke
kwaliteitseisen aan het pedagogisch klimaat,
de veiligheid en gezondheid, het personeel, de
accommodatie en het ouderrecht. Daarnaast
beoordeelt de toezichthouder aanvullende
gemeentelijke kwaliteitseisen aan de vroeg- en
voorschoolse educatie (VVE) bij kindercentra en
peuterspeelzalen.

Uitvoering van het toezicht
Ook in 2016 hebben de toezichthouders ieder
kindercentrum, peuterspeelzaal en gastouderbureau
minstens eenmaal onderzocht (100%). Bij ruim
8% van de geregistreerde voorzieningen voor
gastouderopvang is een bezoek gebracht. Dit is boven
de wettelijke norm van 5%.

Nieuwe werkwijze vroeg- en voorschoolse
educatie (VVE) Amsterdam
In 2016 is gestart met een nieuwe manier van toezicht
houden op de kwaliteit van de voorschoolse educatie
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in Amsterdam. De gewijzigde aanpak komt voort uit
‘Ontwikkelkansen voor alle Amsterdamse peuters,
beleidsplan peutergroep VVE 2016-2018’.
Aanbieders krijgen hierin meer ruimte om de
voorschoolse educatie zelf vorm te geven. Het toezicht
is resultaatgericht, gebaseerd op een waarderingskader
dat in overleg met de sectorpartijen is ontwikkeld. De
wettelijke VVE-eisen en een aantal basisvoorwaarden
worden jaarlijks onderzocht bij elke voorziening. Bij
een deel van de locaties voeren we een verdiepend
onderzoek uit. Vanaf 2017 worden ook onderzoeken
op aanbiedersniveau uitgevoerd. Dit betekent dat
de aspecten die voor de hele organisatie gelden
niet meer per locatie worden beoordeeld, maar
op organisatieniveau. Op de locaties wordt dan
vooral de focus gelegd op de uitvoering van het
organisatiebrede beleid.

Stimuleren van meldingen
In 2016 kwam de kinderopvang helaas weer negatief
in de media. Bij 24/7 kids, een kinderdagverblijf
in Amsterdam, bleek langdurig sprake te zijn van
misstanden die bewust verborgen werden gehouden
voor de inspectie. Om beter en sneller te kunnen
ingrijpen, is het belangrijk dat alle betrokken partijen
zoals ouders, beroepskrachten, omwonenden en
professionals sneller meldingen doen van onvoldoende
kwaliteit.
Naar aanleiding hiervan heeft de inspectie
verschillende acties uitgevoerd om het signaleren en
melden van misstanden te stimuleren:
• Hygiëne & Inspectie heeft een contactpersoon
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ingesteld voor meldingen en signalen van (zorg)
professionals;
• Er zijn afspraken gemaakt over het delen
van signalen met verschillende partijen die
ondersteuning kunnen bieden op het gebied van
zorg of aanwezig kunnen zijn op het kindercentrum,
zoals de OuderKindTeams, de VroegTijdige
Onderkenning (VTO) en Medisch Orthopedische
Centra (MOC, Kabouterhuis);
• Sommige kinderopvangorganisaties horen
zorgelijke signalen van ouders of personeel dat
van kindercentrum wijzigt. Deze organisaties
wordt gevraagd om ouders en beroepskrachten te
stimuleren om hierover alsnog contact op te nemen
met de GGD.
• Er is duidelijker onder de aandacht gebracht dat
de toezichthouder ook anonieme signalen in
behandeling neemt.

Transparantie en kwaliteit
Een transparante bedrijfsvoering is belangrijk voor
zowel de kwaliteit van de kinderopvang als de
effectiviteit van het toezicht. Als snel inzichtelijk
is of aan kwaliteitseisen wordt voldaan, kan de
toezichthouder aandacht besteden aan de kindercentra
die zich niet aan de kwaliteitseisen houden. In 2016 is
daarom tijdens de jaarlijks onderzoeken extra aandacht
besteed aan de kwaliteit van de administratie.
Naast de aandacht tijdens het inspectie-onderzoek is
de GGD Amsterdam ook gestart met een werkgroep
transparantie en toezicht. Hierin wordt samen met
verschillende kinderopvangorganisaties besproken

hoe goede organisaties hun bedrijfsvoering kunnen
verbeteren, waardoor het toezicht kan verminderen.
In 2016 zijn nieuwe afspraken gemaakt met de
Belastingdienst/Toeslagen over het verstrekken
van gegevens die van belang zijn voor het toezicht.
Zo kan sneller worden gesignaleerd als er op een
kindercentrum te veel kinderen worden opgevangen.

Landelijke ontwikkelingen
Het veld van de kinderopvang is fink in beweging.
Er lopen verschillende grote wetstrajecten:
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden
geharmoniseerd; er is een persoonsregister
kinderopvang in ontwikkeling, waarin alle medewerkers
die in de kinderopvang werken worden opgenomen
vanwege de continue screening. Ook komt er een
ander stelsel van fnanciering. Eén van de belangrijkste
ontwikkelingen is de herijking van de kwaliteitseisen
voor kinderopvang, onder de naam ‘Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang’. Het doel is om de kwaliteit
van de kinderopvang te verbeteren. Dit gebeurt onder
andere door de pedagogische kwaliteit in de wet te
verankeren en hogere eisen te stellen aan de opvang
van baby’s. Ook komt er meer aandacht voor de
kwaliteit van het personeel. Onderdeel van de herijking
is ook het ontwikkelen van een nieuwe manier van
toezicht houden vanaf 2018.
GGD Amsterdam heeft op verschillende manieren een
actieve bijdrage geleverd aan deze ontwikkelingen. Zo
neemt Hygiëne & Inspectie deel aan diverse landelijke werken klankbordgroepen die het nieuwe toezicht vormgeven.
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Hygiëne & Inspectie neemt tevens deel aan de
landelijke pilot ‘gezamenlijk observeren’. Hierbij
observeren de toezichthouder en de leidinggevende
samen het pedagogisch klimaat op de groep.
Onze expertise hebben wij verder ingezet door
workshops en trainingen te geven aan andere GGD’en,
bijvoorbeeld over ‘streng aan de poort’, onze werkwijze
bij nieuwe aanvragen.

raamprostitutiebedrijven en twee besloten clubs die
een hygiëneadvies van de GGD vroegen voor een
nieuwe locatie. Daarnaast houdt Hygiëne & Inspectie
bij alle seksbedrijven in Amsterdam eenmaal per drie
jaar een onaangekondigde inspectie. In 2016 zijn er
76 seksbedrijven regulier geïnspecteerd. Dat leidde
in veertien gevallen tot tekortkomingen waarbij een
herinspectie noodzakelijk was.

Onderdeel van het nieuwe toezicht is meer ruimte voor
dialoog tussen de houder van de kinderopvang en de
toezichthouder. Daarom hebben alle toezichthouders in
2016 een training ‘overtuigend communiceren’ gevolgd.

Vergunningverlening bij tatoeage- en
piercingstudio’s

Wet op de Jeugdverblijven
Op 1 juli 2016 is de Wet op de jeugdverblijven in
werking getreden. Deze wet stelt kwaliteitseisen aan
privaatgefnancierde instellingen waar jeugdigen voor
langere tijd verblijven en overnachten. In Amsterdam
zijn drie zogenaamde Turkse moskee-internaten die
onder deze wetgeving vallen. Hygiëne & Inspectie
heeft in 2016 ook voor de gemeente Amersfoort,
Zaandam en Alphen aan de Rijn het toezicht
uitgevoerd. In Alphen aan den Rijn betrof het een
verblijf voor loverboysslachtoffers.

Toezicht bij de seksbedrijven
In Amsterdam moeten seksbedrijven die een (nieuwe)
vergunning aanvragen eerst een hygiënecheck door
de GGD laten uitvoeren. Pas als er een positief advies
van Hygiëne & Inspectie is, kan er een vergunning
worden aangevraagd. In 2016 waren er twaalf
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Er is een landelijk vergunningsysteem voor
tatoeage- en piercingstudio’s. Ook permanente
make-up valt onder de noemer tatoeëren. Bij
de vergunningverlening wordt gecontroleerd of
er hygiënisch wordt gewerkt waardoor de kans
op (bloedoverdraagbare) infecties bij het laten
aanbrengen van een tatoeage of piercing zo veel
mogelijk wordt beperkt. In de regio Amsterdam
hebben 137 ondernemers een vergunning voor
tatoeëren of piercen. Eenmaal per drie jaar moet deze
vergunning opnieuw worden verleend. In 2016 zijn
er 45 vergunningen verleend (zowel verlengingen als
nieuwe studio’s).
De GGD verleent namens de minister van VWS de
vergunning, maar kan deze ook weer intrekken als de
hygiëne te wensen overlaat. In 2016 heeft de GGD dat
niet hoeven doen.

Evenementen waarop getatoeëerd of
gepiercet wordt
Ook bij evenementen wordt er regelmatig getatoeëerd
of gepiercet. Hiervoor is een ontheffng van de
vergunningplicht noodzakelijk. In 2016 heeft Hygiëne &
Inspectie 21 keer een ontheffng verleend.

Schepen met een ship sanitation-certifcaat
Om te voorkomen dat infectieziekten via schepen
(en haar bemanning en/of passagiers) worden
verspreid heeft de World Health Organisation
(WHO) internationale regels vastgelegd voor de
hygiëne op schepen. Om een haven te mogen
binnenvaren moet een schip in het bezit zijn van een
zogenaamd ‘ship sanitation’-certifcaat. Honderden
gezondheidsorganisaties over de hele wereld zijn
aangemeld om zo’n certifcaat te mogen verlenen.
Zo ook de GGD van Amsterdam. In 2016 vroegen 286
schepen zo’n certifcaat aan in Amsterdam.
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In tien gevallen waren de gebreken zo ernstig dat een
herinspectie noodzakelijk was.

Toezicht op Wmo-voorzieningen
Sinds januari 2015 houdt de GGD toezicht op de
kwaliteit van voorzieningen voor maatschappelijke
ondersteuning in Amsterdam en Amstelland.
Hierbij valt te denken aan opvangcentra voor daken thuislozen, ontmoetingscentra voor ouderen,
beschermd wonen voor mensen met een psychische
stoornis, maar ook de maatschappelijke ondersteuning
bij mensen thuis.

Uitvoering van het toezicht
De GGD is begonnen met het in kaart brengen
van de verschillende voorzieningen en locaties
per zorginstelling en het kennismaken met de
zorgaanbieders. Met behulp van het registratiesysteem
Toezicht Maatschappelijke Ondersteuning (TMO),
dat is ontwikkeld door ITforCare van de GGD worden
overzichten gecreëerd en rapporten gegenereerd.
Vanaf 2016 voert de GGD verschillende soorten
toezicht uit:
Signaalgestuurd naar aanleiding van meldingen van
calamiteiten, geweldsincidenten en signalen;
Risicogestuurd op grond van een risicoanalyse van
veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij de verschillende
doelgroepen en voorzieningen.
In 2016 heeft de GGD 21 signalen en meldingen
ontvangen. De meeste signalen en meldingen
hadden betrekking op voorzieningen voor beschermd
wonen, maatschappelijke opvang, ambulante
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ondersteuning en hulp bij het huishouden. Daarnaast
heeft de toezichthouder 65 onderzoeken uitgevoerd
bij voorzieningen voor maatschappelijke opvang,
beschermd wonen, ambulante ondersteuning en
dagbesteding.

Opvallende bevindingen
Verzwaring doelgroep; zorgaanbieders vertellen dat
de problematiek van de doelgroep de afgelopen jaren
zwaarder is geworden. Het gevolg is dat bestaand
personeel soms onvoldoende toegerust is op het
bieden van passende ondersteuning.
Door- of uitstroom bij voorzieningen voor
maatschappelijke opvang en beschermd wonen
vindt nauwelijks plaats; het tekort aan beschikbare
reguliere woningen heeft als gevolg dat zelfs mensen
die eraan toe zijn, vaak niet kunnen uitstromen uit een
maatschappelijke voorziening. Dit is weer van invloed
op de wachttijden bij de voorzieningen. Kwetsbare
burgers die behoefte hebben aan ondersteuning
kunnen soms niet terecht bij de voorzieningen;
In 2015 heeft de GGD een risicoanalyse uitgevoerd
naar de risico’s per doelgroep en voorziening. Bij
voorzieningen die in eerste instantie minder risico’s
leken op te leveren, zoals bijvoorbeeld Hulp bij het
huishouden lijkt sprake te zijn van een complicerende
factor. Met name bij de kleinere aanbieders, die
zich richten op de kwetsbare tot zeer kwetsbare
doelgroepen, laat de professionaliteit soms te wensen
over. Dit treft met name cliënten die de Nederlandse
taal niet machtig zijn en/of geen kennis hebben van de
‘sociale kaart’ van Amsterdam. Ditzelfde doet zich voor

bij zorgaanbieders die werken met persoonsgebonden
budgetten of die onderaanbieder zijn bij een grotere
organisatie;
Veiligheid van personeel: opvallend is de kijk
van medewerkers van onder andere ambulante
ondersteuning en beschermd wonen op hun eigen
veiligheid. Agressieve, soms onder invloed zijnde
cliënten lijken zij de normaalste zaak van de wereld
te vinden waardoor hier weinig melding van wordt
gemaakt. De eerste onderzoeken laten ook zien
dat aanbieders bijna geen maatregelen treffen om
de veiligheid van hun medewerkers te waarborgen.
Aanbieders hebben soms nauwelijks weet van de
risicovolle situaties waarin hun medewerkers terecht
komen.

Informatievoorziening
Met alle ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan
sinds de start van het toezicht op Wmo, blijken
cliënten en organisaties veel behoefte te hebben aan
informatie. Het is voor aanbieders nog onduidelijk
waaraan zij dienen te voldoen. Alleen al binnen de zes
gemeenten waar de GGD Amsterdam het toezicht
op de Wmo uitvoert, verschillen de onderwerpen
waarop getoetst wordt, zijn er verschillende routes wat
betreft het melden van calamiteiten en de defnitie
van een calamiteit. Ook verschilt per gemeente óf
en hoe zij gevolg geven aan de bevindingen van de
toezichthouder.
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Samenwerkingspartners
Vanwege de verschillende fnancieringsstromen bij
de voorzieningen heeft de toezichthouder ook veel
te maken met de Rijksinspectie, namelijk de Inspectie
voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg.
In 2016 hebben we onder andere met de Inspectie
Jeugdzorg een samenwerkingsverband opgezet om de
effectiviteit van het toezicht te vergroten. Ook is een
aanzet voor een afsprakenkader ontwikkeld voor de
samenwerkende inspecties Jeugd.

Landelijke ontwikkelingen
Inmiddels hebben ruim 200 gemeenten het toezicht
belegd bij hun lokale/ regionale GGD. Om het
toezicht op de Wmo te professionaliseren en
ook zo eenduidig mogelijk uit te voeren, is een
aantal GGD’en (waaronder GGD Amsterdam) een
samenwerkingsverband aangegaan waarbinnen
instrumenten en onderzoeksmethoden worden
uitgewisseld en zoveel als mogelijk op elkaar worden
afgestemd. Andere GGD’en zijn bijvoorbeeld
geïnteresseerd in het door de GGD Amsterdam
ontwikkelde registratiesysteem. De GGD Regio Utrecht
heeft inmiddels een opstart gemaakt met dit systeem.
Omdat het toezicht op de Wmo nog volop in
ontwikkeling is, is er sprake van structurele afstemming
en kennisuitwisseling met verschillende organisaties
waaronder GGD GHOR Nederland, de Vereniging
Nederlandse Gemeenten, de Rijksinspecties, maar ook
belangenorganisaties als Cliëntenbelang Amsterdam.
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Onderzoeken door Hygiëne & Inspectie
Onderzoek effectieve methode
Afdeling Hygiëne & Inspectie heeft onderzoek gedaan
hoe de meldcode kindermishandeling effectiever kan
worden in gezet in de kindercentra. Uit het onderzoek
blijkt dat de meldcode bij alle deelnemende
organisaties geïmplementeerd is, maar dat deze
vooral als goed naslagwerk wordt ervaren, en niet als
handzaam instrument voor praktisch gebruik. Binnen
het onderzoek is geëxperimenteerd met effectiever
gebruik. Dit vergt echter ook een attitudeverandering
van de kinderopvangbranche waarbij er meer aandacht
is voor de signalerende rol van de kinderopvang. Het
volledige onderzoeksrapport treft u hier aan.

Gezondheidsrisico’s bij evenementen
In 2016 is Hygiëne & Inspectie gestart met een
onderzoek naar evenementen op locaties die een
reguliere horeca-exploitatievergunning hebben,

maar waar geen evenementenvergunning voor
wordt afgegeven als er speciale activiteiten zijn. Bij
die speciale activiteiten, denk aan in een bubbelbad
naar een flm kijken, een knaagdierenshow in een
zalencomplex of een fetisjbijeenkomst in een
horecagelegenheid, zijn mogelijke gezondheidsrisico’s
aanwezig zoals legionellabesmetting, ziektes die
van dier op mens worden overgedragen en seksueel
overdraagbare infectieziekten. De resultaten worden in
2017 verwacht.

Legionellapreventie op riviercruises
Er is een onderzoek uitgevoerd onder verschillende
schepen die cruises aanbieden op de grote rivieren in
Nederland en Duitsland. Er is onderzocht of de schepen
voldoende legionellapreventiemaatregelen nemen.
Uit dit onderzoek blijkt dat op alle 19 bezochte
schepen noch voor het drinkwater, noch voor het water
voor recreatief gebruik een legionellarisicoanalyse
en –beheersplan aanwezig is. Ook de nodige
beheersmaatregelen (bijvoorbeeld desinfectie van
water) worden niet uitgevoerd of niet goed bewaakt en
gecontroleerd. Gezien de slechte beheersmaatregelen
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en de hoge leeftijd van de passagiers op riviercruises
kan gesteld worden dat er een reëel risico op
legionellose is. In het rapport worden aanbevelingen
gedaan om deze situatie te verbeteren.

Onderzoek en Preventieontwikkeling
Amsterdams cohort druggebruikers beëindigd
Na meer dan dertig jaar is er in 2016 een eind
gekomen aan de Amsterdamse Cohort Studie naar
hiv onder druggebruikers en is er afscheid genomen
van de trouwe deelnemers. Deelnemers kwamen
sinds 1985 elke 4 tot 6 maanden op de GGD voor
een studiebezoek, waarbij vragenlijsten en bloed
werden afgenomen. Nieuwe hiv- en hepatitis B- en
C-infecties waren zo zeldzaam geworden in deze
groep (onder andere dankzij omruilprogramma’s voor
vuile naalden en spuiten, en methadonverstrekking),
dat het niet langer zinvol was deze groep te volgen
om verspreiding van infecties te monitoren. Het

Methadonbus (jaren 80)
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cohort onder druggebruikers (gestart in 1985) heeft
nationaal en internationaal grote faam gemaakt door
de vele bijdragen aan het inzicht in hiv- en hepatitisepidemieën en zinvolle maatregelen om verspreiding
te beperken.

H-TEAM (Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam)
Om hiv in de stad terug te dringen is enige tijd
geleden het H-TEAM gelanceerd. Het H-TEAM is een
samenwerkingsverband van alle partijen betrokken
bij de Amsterdamse hiv-bestrijding, inclusief de
doelgroepen. In 2016 hebben we in aanloop naar het
Internationale aids-congres in 2018 in Amsterdam
samen met de lokale organisatoren een actieplan voor
een Aids-Free Amsterdam opgesteld met daarin de
H-TEAM-activiteiten.

nagenoeg alle deelnemers beschermd tegen hiv. Twee
deelnemers hebben een hiv-infectie opgelopen. De
eerste persoon was wel gestart met PrEP, maar ook
weer gestopt. Enkele maanden later werd een acute
hiv-infectie vastgesteld. Bij de tweede deelnemer werd
een hiv-infectie vastgesteld na een aantal maanden
dagelijks PrEP-gebruik. Er is aangetoond dat hij zijn
PrEP goed heeft ingenomen en dat het virus gevoelig
is voor de bestanddelen in PrEP. Dit is voor zover we
nu weten heel zeldzaam, en duidt erop dat een virus in
uitzonderlijke gevallen door de bescherming van PrEP
heen kan komen.
Dankzij de driemaandelijkse controles die bij project
horen, zijn beide infecties snel opgespoord en
behandeld, en is overdracht naar andere personen
zoveel mogelijk voorkomen.

Eén onderdeel van het H-TEAM is het
demonstratieproject onder homomannen en
transgenders naar de toepasbaarheid van PrEP: het
Amsterdam PrEP-project, of kortweg AMPrEP. PrEP
is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan
voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen
hiv hebben maar wel een verhoogd risico lopen om
geïnfecteerd te raken. In dit project onderzoeken we of
mannen PrEP willen gebruiken, hoe trouw de tabletten
worden ingenomen, hoe PrEP-gebruik wordt ervaren
en of het condoomgebruik en vóórkomen van soa
veranderen.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft in
augustus 2016 bekendgemaakt dat PrEP in Europa
een goedgekeurd medicijn is voor de preventie van
hiv. In Nederland is de vergoeding van de PrEPkosten nog niet geregeld. Er is inmiddels wel een
richtlijn over PrEP opgesteld voor artsen en andere
gezondheidsprofessionals. In de richtlijn staat onder
meer voor wie PrEP een nuttig preventiemiddel zou
kunnen zijn, hoe het ingenomen moet worden en hoe
mensen die het gebruiken begeleid moeten worden.
Het AMPrEP-project loopt tot medio 2018.

Medio 2016 waren alle 376 deelnemers gestart met de
PrEP-medicatie. In het eerste jaar van de studie waren

Een vergelijkbaar stadsbreed initiatief is in 2016 gestart
op het gebied van hepatitis B- en C-virusinfecties

Amsterdams actieplan hepatitis B en C
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Humaan papilloma virus
In Nederland worden 13-jarige meisjes uitgenodigd
om zich tegen humaan papilloma virus (HPV) te laten
vaccineren, om baarmoederhalskanker te voorkomen.
Mannen kunnen echter ook ziektes krijgen van
HPV (onder andere genitale wratten en penis- en
anuskanker), maar worden niet gevaccineerd. Onder
1.500 mannelijke cliënten van de soa-polikliniek is
onderzoek gedaan naar HPV-vaccinatiebereidheid. Die
bereidheid bleek erg hoog te zijn. Wel bleek deze sterk
te dalen als cliënten zelf voor de vaccinatie zouden
moeten betalen. Uiteindelijk beslist het RIVM of er ook
aan jongens een HPV-vaccinatie aangeboden gaat
worden.

Afgerond promotieonderzoek
In 2016 promoveerden twee medewerkers op hun
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onderzoekswerk. De onderzoeksresultaten hebben
het huidige beleid en de praktijk ondersteund of tot
aanpassingen geleid in de uitvoering van het werk.
Joost Vanhommerig deed onderzoek naar de
epidemiologie en de diagnostiek van acute hepatitis
C-virusinfecties (HCV-infecties). Zijn onderzoek was
deels gebaseerd op de Amsterdamse Cohort Studies
onder druggebruikers en homomannen, en deels op
een cohort van hiv-geïnfecteerde homomannen die in
zorg zijn (de ‘MOSAIC’ studie). Hij vond onder andere
dat het voorkomen van nieuw optredende HCVinfecties onder homomannen met hiv zich de laatste
jaren lijkt te stabiliseren.

2016 zagen we met 43.542 soa-consulten dan ook
meer cliënten dan in 2015, een stijging van 8% (zie
grafek). Er vonden in totaal 1081 consulten algemene
seksuele gezondheidszorg plaats onder jongeren
tot 25 jaar (zogenaamde Sense consulten, in 2015
waren het er 1142). In de 43.542 soa-consulten zijn
ook de zogenaamde Testlab-consulten meegenomen
(onderdeel van de website mantotman.nl): in 2016 zijn
via deze service 2246 MSM (mannen die seks hebben
met mannen) onderzocht op een soa (2015: 2187).
Aantal nieuwe soa-consulten op de Soa-polikliniek
45000

40000

Titia Heijman (verpleegkundige en antropoloog)
verrichtte onderzoek naar soa en hiv en evalueerde
verschillende strategieën voor het testen op soa,
hepatitis C en hiv. Zij vond onder andere dat internetdating op zichzelf niet samenhangt met onveilige
(condoomloze) seks. Zij onderzocht ook het nut van
screenen op HCV-infecties bij hiv-geïnfecteerde
patiënten van de soa-polikliniek; dat onderzoek
heeft geleid tot herinvoering van HCV-testen onder
homomannen met hiv op de soa-polikliniek in 2017.

Soa-polikliniek
Op de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam
konden we in 2016 weer wat meer mensen
onderzoeken op soa. Dit was mogelijk door
gunstigere laboratoriumprijzen voor uitvoering
van de diagnostiek bij het Streeklaboratorium. In

aantal nieuwe consulten

(respectievelijk HBV- en HCV-infecties). Geïnitieerd
door de GGD Amsterdam en onder leiding van De
Argumentenfabriek vonden er in 2016 denksessies
plaats met vertegenwoordigers van vrijwel alle
organisaties uit Amsterdam die betrokken zijn bij
hepatitis B- en C-preventie en -zorg. Hierbij is een
gezamenlijk Amsterdams hepatitis B/C actieplan
opgesteld, met als uiteindelijke doel om het
aantal nieuwe HBV en HCV-infecties in Amsterdam
(verder) te reduceren door onder andere preventie
en zorg te verbeteren. Het actieplan bestaat uit
een doelstellingenkaart. Voor drie doelgroepen:
homomannen, migranten en druggebruikers, zijn acties
geformuleerd en weergegeven in actiekaarten.

vervolg
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Meer soa gevonden onder bezoekers
In 2016 werd in 17,5% van de consulten minstens één
soa gevonden (chlamydia, gonorroe, syflis, hepatitis
B en/of hiv). Dit percentage was hoger dan de 16,2%
die werd gevonden in 2015. De hoogste percentages
werden, net als in voorgaande jaren, gevonden bij
cliënten die door een partner gewaarschuwd waren
voor een soa (29% minimaal één soa), cliënten met soaklachten (28%), onder MSM (22%) en bij hiv-positieve
MSM (33%).
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bij MSM, GGD Amsterdam 2004-2016

vrouwen en MSM, GGD Amsterdam 2004-2016
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Tijd (J are n)

Hiv
Totaal aantal bezoekers met een hiv-diagnose: 102
Vindpercentage: 0,3%

Syflis

Totaal consulten met chlamydia diagnose: 5.436
Totaal consulten met LGV diagnose: 120
Vindpercentage chlamydia: 12,5%

Totaal consulten met infectieuze syflis diagnose: 508
Vindpercentage: 1,5%

Aantal gevallen en prevalentie van chlamydia bij heteromannen,

Aantal gevallen en prevalentie van infectieuze syflis bij

vrouwen en MSM, GGD Amsterdam 2004-2016
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Aantal gevallen en prevalentie van infectieuze syflis

Pre vale ntie (% )

Chlamydia en LGV

Totaal consulten met gonorroe diagnosen: 2.230
Vindpercentage: 5,1%

Aantal diagnose n syfilis

Er werden in 2016 vaker chlamydia-infecties gevonden,
zowel bij heteromannen (15% in 2015 en 16,2% in 2016)
als bij vrouwen (11,5% in 2015 en 13% in 2016). Bij MSM
was er een toename van gonorroe (10,6% in 2015 en
12% in 2016). De sinds 2012 waargenomen stijging in
het aantal diagnosen infectieuze syflis bij MSM, zette
zich ook in 2016 door (van 412 gevallen in 2015 tot 508
in 2016). De stijging van het aantal syflisdiagnosen is
naast de stijging van de andere soa’s een zorgelijke
ontwikkeling die we nauwgezet in de gaten houden.
Het aantal gevallen van Lymfogranuloma venereum
(LGV, een agressieve chlamydia-variant) onder MSM is
gestegen van 81 naar 120 gevallen.

Gonorroe

Aantal diagnose n hiv

Toename verschillende infecties
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Aantal gevallen en prevalentie van hiv bij MSM, GGD Amsterdam
2004-2016
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vrouwelijke sekswerkers die regelmatig gecontroleerd
worden op soa in P&G292, lijkt er sprake te zijn van
een dalende trend in het percentage gevonden soa.
Het gevoerde gezamenlijke beleid van regelmatig
screenen, samen met de sociale zorg die door HVO
Querido wordt verleend, lijkt daarmee zijn vruchten af
te werpen.

M SM
M SM (%)

Tijd (J are n)

Hiv-infecties
Met 94 nieuwe gevallen (2015: 78) kwam hiv het meeste
voor onder MSM (0,7% van het aantal geteste MSM).
Onder heteromannen werden 4 (2015: 0) en bij vrouwen
3 (2015: 8) nieuwe hiv-infecties gevonden. De dalende
trend in het aantal nieuwe hiv-diagnosen van de
afgelopen jaren lijkt in 2016 dus niet door te zetten.

Soa bij sekswerkers
Bij 146 (8,3%) van de 1761 vrouwelijke sekswerkers
werd een soa gevonden (2015: 8,5%). Bij de mannelijke
sekswerkers lag dit percentage met 20% (88 van de
433) een stuk hoger, maar nog steeds iets lager dan
de 22% in 2015. Van deze consulten bij mannelijke en
vrouwelijke sekswerkers werden 1858 soa-consulten
uitgevoerd op de locatie van het Prostitutie- en
Gezondheidscentrum 292 (P&G292). Onder de
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Spreekuur voor jongeren
Bij jonge heteromannen en -vrouwen onder de twintig
jaar werd ook in 2016 het vaakst urogenitale chlamydia
gevonden (22% en 20% respectievelijk). Om de soa- en
seksuele gezondheidszorg (Sense) voor jongeren beter
bereikbaar te maken, hebben we in de stadsdelen
Noord en Zuidoost een wekelijks spreekuur gehouden.
Vanaf augustus 2016 hebben we na een positieve
evaluatie van de waarde van de spreekuren in Zuidoost,
een extra spreekuur toegevoegd. Deze spreekuren
zetten we voort en in de nabije toekomst breiden we ze
wellicht uit met een spreekuur in stadsdeel West.

Streeklaboratorium
Ontwikkelingen Streeklaboratorium op
hoofdlijnen
De werkzaamheden zijn, na de aanzienlijke uitbreiding
van de dienstverlening voor de Amsterdamse
huisartsen in 2015, stabiel gebleven in 2016. De
logistiek van de materiaalverzending voor deze
dienstverlening, is in 2016 uitbesteed aan een andere
partij en werd geoptimaliseerd. We zijn gestart met
gesprekken met het Streeklaboratorium Haarlem, dat

(net als de GGD) gebruik maakt van de diensten van
Atalmedial. Een gedeeld motto van beide laboratoria
luidt: ‘zorg van de regio in de regio’.

Preventie van soa in risicogroepen
De GGD Soa-polikliniek bleef ook in 2016 de grootste
klant van het Streeklaboratorium. Mede dankzij deze
activiteit kon de nationale referentietaak voor Neisseria
gonorrhoeae worden verzorgd. Dat wil zeggen dat
de resistentieontwikkeling voor antibiotica van de
verwekker van gonorroe nauwgezet wordt gevolgd om
de behandeling optimaal te houden.

Accreditatie
Op het gebied van kwaliteit werd de overgang van
de accrediterende instelling CCKL, die onafhankelijke
kwaliteitskeuringen doet voor laboratoria, naar de Raad
voor Accreditatie (RvA) voorbereid. Een auditteam
van de RvA bezocht in juni 2016 het laboratorium.
In december werd het laboratorium geaccrediteerd
volgens de norm ‘ISO 15189’. Dit is een internationale
standaard voor medische laboratoria en vormt één van
de kwaliteitscriteria die zorgverzekeraars hanteren bij
het afsluiten van contracten met medische laboratoria.
De nieuwe ISO-norm is zeer klant- en procesgericht. Elk
van de onderdelen van de processen werd tegen het
licht gehouden en het is dan ook een grote verdienste
van alle medewerkers dat we deze erkenning van de
geleverde kwaliteit hebben gekregen.

Projecten en onderzoek
In 2016 zijn er vier Research & Development-
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projectaanvragen gehonoreerd. De onderwerpen
liepen uiteen van de relatie tussen verstoord
vaginaal microbioom en soa, hepatitis E-infecties in
Amsterdamse risiscogroepen, syflis-epidemiologie
en -resistentie, en resistentie van gonorroe-stammen.
Daarnaast deden we mee aan landelijke studies
zoals over seksuele gezondheid (PECAN) en studies
over hoe vaak het humaan pappilomavirus voorkomt
onder groepen. Twee lopende promotietrajecten
leverden publicaties op op het gebied van Chlamydiainfectiviteit en bacteriële vaginose.

Opleiding Medisch Moleculaire Microbiologie
In samenwerking met en onder supervisie van de
afdeling Medische Microbiologie van het Academisch
Medisch Centrum hebben we in 2016 een opleiding
voorbereid voor een medisch moleculair microbioloog.
In december werd de eerste opleiding op het
Streeklaboratorium gestart.

Biobank
De uitgebreide collectie biologisch restmateriaal
die door de jaren heen door het Streeklaboratorium
bewaard werd, is in 2016 geïnventariseerd met de
bedoeling dat de opgescho0nde collectie onderdeel
uit gaat maken van de GGD-Centrale Biobank. Ook
andere onderzoekafdelingen van de GGD zullen hierin
materiaal op professionele wijze kunnen bewaren.

Gedetailleerd traditioneel jaarverslag
Het Streeklaboratorium verzorgt al lang een goed
geraadpleegd jaarverslag. Deze traditie wordt digitaal
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voortgezet. Kijk op de website voor de tekst, fguren
en tabellen over 2016 in vergelijking met voorgaande
jaren. Daar is ook de lijst van publicaties terug te
vinden, waar medewerkers van het Streeklaboratorium
bij betrokken zijn geweest.

Tuberculosebestrijding
Het aantal actieve tuberculosegevallen in de regio
Amsterdam- Amstelland is wederom licht gestegen.
De verwachte landelijke daling heeft zich na 2014
niet doorgezet. In Amsterdam komt ten opzichte
van de rest van Nederland tuberculose nog steeds
relatief veel voor. Rondom tuberculosepatiënten vindt
onderzoek in de directe omgeving van de patiënt
plaats om personen met klachten of een latente
tuberculose-infectie zo vroeg mogelijk op te sporen
en te behandelen. Uiteindelijk is het doel op de lange
termijn het aantal actieve tuberculosepatiënten verder
terug te brengen.
In Amsterdam wordt daarom bij steeds meer
risicogroepen het onderzoek op tuberculose
door middel van een röntgenfoto vervangen door
onderzoek op latente (verborgen) tuberculoseinfecties. Dit onderzoek vindt plaats middels een
tuberculosehuidtest, ook wel Mantoux-test genoemd.
In 2015 is daarom gestart met screening op latente
tuberculose-infectie bij dak- en thuislozen en
verslaafden. Vanwege het grote aantal opvanglocaties
in Amsterdam is dit een meerjarenproject waar
ook in 2016 veel aandacht aan is gegeven. Ook bij
immigranten en asielzoekers is in 2016 bij kinderen

onder de 18 jaar de screening op latente tuberculoseinfectie gestart om de kans op het ontwikkelen van
actieve tuberculose in de toekomst te verkleinen.
Deze beleidswijzigingen hebben geleid tot een
toename van het aantal latente infecties dat op
jaarbasis wordt gevonden. Het aantal geïnfecteerden
dat een behandeling en begeleiding heeft gekregen
is daardoor ook gestegen. De huidige beschikbare
tuberculinevloeistof geeft meer onduidelijke uitslagen.
Aanvullend bloedonderzoek (IGRA-test) is dan
noodzakelijk.
Door de weer langzaam stijgende aantallen actieve
tuberculosepatiënten en de genoemde noodzakelijke
extra inspanningen om deze aantallen voor de
toekomst te verkleinen, is de personele bezetting een
punt van aandacht geworden.

Asielzoekers
In verband met de grote toestroom van asielzoekers in
2015 is begin 2016 met het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) gesproken over uitbreiding van
de centrale ontvangstlocaties (COL) voor asielzoekers.
In Amsterdam zou daarbij ook een COL opengaan.
Op de tuberculoseafdeling heeft daarom op verzoek
van het COA een verbouwing plaatsgevonden om
de screeningen zeven dagen per week te kunnen
laten plaatsvinden, naast het reguliere proces. Met de
plotselinge afname van de instroom is de COL echter
(nog) niet in gebruik genomen.
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Infectieziekten (IZ)

vervolg

2012

2013

2014

2015

2016

Actieve
tuberculosepatiënten

139

118

106

121

128

Latente tuberculose

181

134

123

170

258

3472

3022

2507

2711

2885

18357

17805

16880

16120

13744

333

416

436

448

871

2673

2397

2526

2133

2156

Mantoux-huidtest
Thoraxfoto
IGRA-test
BCG-vaccinaties

Voor meer gegevens: epidemiologisch overzicht
Amsterdam en REC Noordwest

Röntgenarchief
Ten slotte is in het kader van centralisering van
tuberculosebestrijding in Nederland het digitale
röntgenarchief van de GGD Amsterdam aangesloten
bij het Image management systeem (IMS). IMS is het
landelijk röntgenarchief van thoraxfoto’s gemaakt
op alle GGD’en in Nederland. Vanuit Amsterdam is
bovendien al personele capaciteit ingezet voor de
verwachte vervanging van het landelijke elektronisch
patiëntendossier (i-TBC) dat in 2017 zal worden
uitgerold.

CONTACT
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD ondersteunt
(aanstaande) ouders van kinderen en jongeren (van min negen
maanden tot 23 jaar) bij het veilig en gezond (laten) opgroeien.
Jeugdgezondheidszorg staat voor een laagdrempelige, preventieve
zorg, waar ouders en jongeren terecht kunnen voor informatie
en ondersteuning.
We volgen en beoordelen de groei, gezondheid en ontwikkeling
van kinderen, ook als ze naar school gaan. Door de ontwikkeling
door de jaren heen te volgen, kunnen mogelijke gezondheidsrisico’s
tijdig ontdekt worden. We geven informatie tijdens de (digitale)
consulten, huisbezoeken en via apps. We begeleiden en als het
nodig is, verwijzen we voor verdere zorg, hulp en behandeling.
Ouders en jongeren zelf zijn onze eerste samenwerkingspartners.
Verder werken we samen met andere collega’s van de Ouderen Kindteams, afdelingen van de GGD, huisartsen, scholen,
verloskundigen, diverse buurt-, hulp- en zorginstellingen en
wetenschappelijke instellingen. Wij adviseren over collectieve
maatregelen.
In Amsterdam werken we samen met partners in de Ouderen Kindteams. In Amstelland werken we samen met de Sociale
Wijkteams.

CONTACT
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma
In 2016 heeft afdeling Jeugdgezondheidszorg
een hoog bereik behaald met het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RVP beschermt
tegen twaalf infectieziekten.
Het collectieve programma is werkzaam op
twee niveaus; individuele bescherming en
groepsbescherming om zo ook epidemieën te
voorkomen. Voor het laatste is een voldoende
hoge vaccinatiegraad een noodzaak. Een hoge
vaccinatiegraad zorgt er ook voor dat kwetsbare (nog)
niet gevaccineerde kinderen tegen ziekten worden
beschermd (groepsimmuniteit).
De norm voor een voldoende vaccinatiegraad is een
nationale vaccinatiegraad van minimaal 90% voor
alle vaccinaties en een regionale vaccinatiegraad van
minimaal 80% voor alle vaccinaties.
In verslagjaar 2016 is de beoogde vaccinatiegraad
van minstens 90% voor de vaccinaties voor
zuigelingen en kleuters in Amsterdam en Amstelland
(vrijwel geheel) behaald. De vaccinatiegraad voor
schoolgaande kinderen is in Amsterdam gedaald met
ruim 4 procentpunten ten opzichte van voorgaand
verslagjaar. Schoolkinderen van geboortecohort 2005
zijn in 2014 uitgenodigd voor de groepsvaccinaties
Difterie, Tetanus,Polio (DTP) en Bof, Mazelen,
Rodehond (BMR). In 2014 was de gemiddelde
opkomst bij groepsvaccinaties in Amsterdam gedaald
in vergelijking met 2013. De GGD heeft in reactie
hierop maatregelen genomen door het aantal locaties
voor de groepsvaccinaties in 2015 in Amsterdam

CONTACT

vervolg

terug te brengen van vijf naar twee. De gemiddelde
opkomst DTP/BMR bleek in 2015 gestegen. Wij
verwachten hierdoor dat de vaccinatiegraad DTP en
BMR in de volgende rapportage van Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weer zal stijgen.
De beoogde vaccinatiegraad voor de vaccinatie
Humaan Papillomavirus (HPV) voor adolescente meisjes
wordt -ook landelijk- niet behaald.
Blijvende aandacht en inzet van alle betrokken bij
het RVP is zowel landelijk als lokaal noodzakelijk. Van
groot belang is het voorlichten van ouders over nut
en noodzaak van een (correcte uitvoering van het)
RVP. Dit gebeurt in Amsterdam en Amstelland onder
meer structureel tijdens face-to-face consulten zoals
preventieve gezondheidsonderzoeken, op maat
in telefonische en e-consulten, en met (landelijke)
informatiebrochures en digitale informatie (websites,
flmpjes). Daarnaast worden scholen geïnformeerd over
data en tijdstippen van de groepsvaccinaties.
In 2017 zetten we -net als voorgaande jaren- in op
een hoog bereik, door herhaalde uitnodigingen
voor (groeps)vaccinaties, inhaalvaccinatiespreekuren,
voorlichting en nieuwkomersonderzoeken.
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Vaccinatiegraad
Overzicht vaccinatiegraad RVP per gemeente, verslagjaar 2007-2016 (bron: RIVM)
GEMEENTE AALSMEER
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DKTP basisimmuun

94,90%

94,50%

96,90%

95,50%

96,40%

97,70%

97,30%

98,60%

95,00%

95,80%

Hib volledig afgesloten

96,00%

95,90%

98,00%

98,20%

97,30%

98,20%

98,00%

98,40%

96,70%

96,60%

95,00%

95,50%

Zuigelingen (2 jaar)

Hepatitis B
BMR basisimmuun

96,20%

97,70%

Meningokokken C volledig afgesloten

97,10%

97,10%

Pneumokokken volledig afgesloten

98,60%

96,80%

97,20%

98,00%

97,80%

97,20%

96,90%

97,20%

98,20%

96,80%

97,50%

97,10%

98,10%

96,90%

97,50%

97,20%

96,60%

96,10%

97,50%

96,30%

98,90%

95,30%

96,10%

93,30%

90,40%

91,70%

94,80%

95%

95,00%

94,90%

93,20%

96,60%

97,20%

95,60%

Kleuters (5 jaar)
DKTP gerevaccineerd

93,40%

95,40%

DKTP voldoende gevaccineerd
Schoolkinderen (10 jaar)
DTP volledig afgesloten

93,20%

96,00%

95,00%

96,00%

94,40%

95,40%

97%

97,60%

95,20%

94,90%

BMR volledig afgesloten

94,60%

96,00%

95,30%

96,00%

94,90%

95,40%

97,50%

97,10%

95,90%

94,90%

70,90%

72%

65,60%

69,50%

57,50%

HPV
GEMEENTE AMSTELVEEN
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DKTP basisimmuun

87,80%

91,00%

90,60%

92,50%

90,50%

91,20%

92,20%

93,90%

91,70%

92,30%

Hib volledig afgesloten

90,30%

93,40%

94,00%

93,60%

93,10%

93,30%

94,60%

95,60%

93,00%

93,20%

89,60%

87,20%

Zuigelingen (2 jaar)

Hepatitis B
BMR basisimmuun

94,30%

94,90%

94,10%

95,70%

93,90%

93,80%

95,50%

96,40%

93,50%

94,10%

Meningokokken C volledig afgesloten

88,20%

93,00%

91,70%

92,40%

92,60%

91,60%

92,70%

94,00%

91,40%

89,80%

87,90%

91,20%

90,00%

90,30%

91,70%

94,60%

91,30%

90,40%

84,20%

85,00%

82,30%

85,40%

86,90%

87,20%

83,80%

85,80%

92,70%

90,20%

90,70%

Pneumokokken volledig afgesloten
Kleuters (5 jaar)
DKTP gerevaccineerd

84,70%

85,90%

DKTP voldoende gevaccineerd
Schoolkinderen (10 jaar)
DTP volledig afgesloten

90,50%

88,40%

86,80%

91,60%

90,60%

91,20%

89,90%

91,60%

90,60%

89,30%

BMR volledig afgesloten

90,40%

88,30%

87,20%

90,70%

91,10%

92,30%

90%

91,80%

90,70%

89,30%

65,40%

65%

69,70%

71,00%

63,50%

HPV
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Vaccinatiegraad vervolg
GEMEENTE AMSTERDAM
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DKTP basisimmuun

90,30%

90,80%

90,80%

92,70%

92,70%

91,70%

93%

93,50%

93,60%

92,10%

Hib volledig afgesloten

92,30%

92,50%

92,40%

95,50%

94,40%

93,30%

94,30%

94,40%

94,80%

93,40%

92,80%

91,40%

Zuigelingen (2 jaar)

Hepatitis B
BMR basisimmuun

93,70%

94,50%

93,90%

95,20%

94,40%

94,60%

95,10%

95,50%

95,00%

94,20%

Meningokokken C volledig afgesloten

93,30%

94,30%

93,70%

95,20%

94,60%

94,60%

95,20%

95,30%

94,90%

94%

90,30%

92,20%

92,10%

91,30%

92,60%

92,90%

92,90%

92,10%

84,50%

85,30%

86,90%

87,70%

89,20%

88,90%

87,70%

87,30%

93,70%

92,70%

92%

Pneumokokken volledig afgesloten
Kleuters (5 jaar)
DKTP gerevaccineerd

88,50%

80,70%

DKTP voldoende gevaccineerd
Schoolkinderen (10 jaar)
DTP volledig afgesloten

86,10%

81,50%

88,10%

89,90%

87,90%

90,00%

90,70%

89,50%

89,30%

85%

BMR volledig afgesloten

86,50%

81,10%

88,20%

90,20%

87,70%

89,90%

90,40%

89,30%

89,50%

85%

41,00%

41,10%

42,80%

44,30%

44,20%

HPV
GEMEENTE DIEMEN
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DKTP basisimmuun

95,40%

94,60%

95,80%

94,50%

94,40%

96,50%

95,10%

95,10%

96,70%

90,10%

Hib volledig afgesloten

95,80%

95,80%

97,00%

96,30%

95,20%

96,90%

95,80%

95,80%

96,70%

92,10%

96,30%

90,90%

Zuigelingen (2 jaar)

Hepatitis B
BMR basisimmuun

95,80%

96,90%

95,80%

95,90%

97,60%

96,90%

96,90%

95,10%

96,00%

94,90%

Meningokokken C volledig afgesloten

95,40%

97,70%

95,80%

96,30%

96,40%

96,90%

95,70%

96,20%

96,70%

94,50%

95,40%

94,00%

93,20%

96,90%

93,70%

95,80%

95,60%

90,10%

90,90%

92,10%

89,20%

92,20%

94,90%

90,40%

91,80%

91,60%

95,00%

95,10%

95,30%

93,50%

91,00%

92,40%

91,00%

92,40%

58,60%

64,80%

Pneumokokken volledig afgesloten
Kleuters (5 jaar)
DKTP gerevaccineerd

90,50%

85,10%

DKTP voldoende gevaccineerd
Schoolkinderen (10 jaar)
DTP volledig afgesloten

90,30%

91,60%

89,60%

83,80%

89,10%

94,60%

93,30%

BMR volledig afgesloten
HPV
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Vaccinatiegraad vervolg
GEMEENTE OUDER-AMSTEL
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DKTP basisimmuun

96,60%

96,40%

96,70%

94,80%

93,40%

96,20%

98,40%

97,10%

94,50%

95,10%

Hib volledig afgesloten

97,10%

97,60%

98,00%

96,80%

94,20%

97,70%

98,40%

97,80%

95,30%

93,20%

93,80%

93,20%

Zuigelingen (2 jaar)

Hepatitis B
BMR basisimmuun

96,60%

97,60%

97,40%

95,50%

95,60%

96,20%

98,40%

97,80%

96,10%

95,10%

Meningokokken C volledig afgesloten

95,40%

96,40%

98,00%

96,10%

94,20%

95,50%

99,20%

97,10%

95,30%

94,40%

98,30%

94,80%

91,20%

95,50%

94,40%

95,70%

92,20%

91,40%

93,30%

91,10%

92,70%

92,60%

91,40%

92,40%

91,20%

91,20%

98,60%

95,30%

94,10%

Pneumokokken volledig afgesloten
Kleuters (5 jaar)
DKTP gerevaccineerd

91,70%

92,60%

DKTP voldoende gevaccineerd
Schoolkinderen (10 jaar)
DTP volledig afgesloten

88,50%

90,50%

91,20%

94,10%

93,40%

95,10%

94,40%

92,00%

95,90%

92,60%

BMR volledig afgesloten

85,90%

88,40%

90,10%

93,50%

91,20%

95,70%

94,90%

92,50%

95,90%

92,60%

72,10%

78,90%

73,70%

68,30%

75,30%

HPV
GEMEENTE UITHOORN
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DKTP basisimmuun

94,10%

95,60%

96,70%

97,30%

97,50%

96,30%

97,90%

96,10%

97,00%

94,20%

Hib volledig afgesloten

94,40%

95,90%

96,40%

98,00%

97,80%

96,00%

97,90%

96,40%

97,00%

94,90%

96,70%

93,50%

Zuigelingen (2 jaar)

Hepatitis B
BMR basisimmuun

98,70%

98,40%

97,70%

98,00%

96,90%

97,50%

97,90%

96,10%

98,10%

95,60%

Meningokokken C volledig afgesloten

98,40%

98,40%

97,40%

96,90%

96,30%

96,90%

97,90%

95,80%

97,80%

94,90%

97,80%

98,00%

96,30%

95,10%

96,90%

96,10%

96,30%

93,90%

94,70%

87,10%

93,50%

92,90%

95,20%

94,10%

93,40%

92,70%

96,20%

95,50%

94,60%

Pneumokokken volledig afgesloten
Kleuters (5 jaar)
DKTP gerevaccineerd

91,80%

94,70%

DKTP voldoende gevaccineerd
Schoolkinderen (10 jaar)
DTP volledig afgesloten

94,30%

94,10%

92,40%

95,00%

95,80%

94,70%

96,30%

96,50%

94,90%

94%

BMR volledig afgesloten

93,70%

93,60%

91,40%

96,50%

94,50%

94,70%

96,30%

95,10%

94,40%

94%

64,60%

68,90%

69,70%

72,20%

62,90%

HPV
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Vaccinatiegraad vervolg
Totaal overzicht vaccinatiegraad RVP, verslagjaar 2007-2016, alle gemeenten Amsterdam en Amstelland
2013

2014

2015

2016

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

DKTP basisimmuun

93,30%

93,80%

93,60%

92,30%

Hib volledig afgesloten

94,60%

94,80%

94,80%

93,50%

92,70%

91,20%

Zuigelingen (2 jaar)

Hepatitis B
BMR basisimmuun

95,40%

95,70%

95,10%

94,30%

Meningokokken C volledig afgesloten

95,20%

95,30%

94,80%

93,70%

Pneumokokken volledig afgesloten

92,80%

93,40%

93,00%

92,10%

89,60%

89,20%

87,90%

87,70%

93,90%

92,80%

92,10%

Kleuters (5 jaar)
DKTP gerevaccineerd
DKTP voldoende gevaccineerd
Schoolkinderen (10 jaar)
DTP volledig afgesloten

91,30%

90,50%

90,10%

86,50%

BMR volledig afgesloten

91,10%

90,20%

90,20%

86,60%

HPV (adolescente)meisjes volledig afgesloten

47,50%

48,60%

50,10%

48,60%

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM rapporteert jaarlijks op basis van het landelijke registratiesysteem Praeventis, dat
is aangesloten op de Basisregistratie personen (BRP), over de vaccinatiegraad RVP op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Kinderen die niet zijn
opgenomen in de BRP blijven in deze rapportages buiten beschouwing.
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Bereik JGZ in Amsterdam (in procenten)

Verwijscijfers:
kinderen

consulten

0-4 jaar

38.129

163.559

Leerlingen PO

63.885

45.062

Leerlingen VO

42.999

49.396

Leerlingen SO

6168

5015

151.181

263.032

Totaal Amsterdam

vervolg

Bereik JGZ in Amsterdam-Amstelland (in procenten)

In 2016 heeft JGZ 234.308 face-to-face consulten
verricht. Vanuit deze consulten zijn 5471 (2,3%)
verwijsacties verricht. Er kunnen meerdere verwijzingen
plaatsvinden tijdens één consult.
Amstelland

Amsterdam

0-4 jaar

1,7%

1,9%

Leerlingen PO

3,5%

4,4%

Amsterdam

Amstelland

Norm

Leerlingen VO

nvt

1,7%

0-jarigen

99,5%

99,6%

95%

MBO

nvt

2%

3-jarigen

95,4%

96,4%

95%

Leerlingen SO

12,5%

5,4%

5-jarigen

94,7%

97%

90%

Totaal gemiddeld

2%

2,3%

10-jarigen

86,7%

97,7%

90%

14-jarigen

83,3%

92,1%

90%

16-jarigen

78%

88,6%

90%
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

vervolg

Samen Starten
Gecertifceerde jeugdverpleegkundigen en
jeugdartsen werken voor kinderen van 0 tot 4 jaar en
hun ouders met het bewezen effectieve SamenStarten
Programma. Niet alle ouders communiceren even
makkelijk. Soms zit een probleem ‘diep’ en is het
moeilijk om onder woorden te brengen waar de
behoefte aan ondersteuning precies ligt. Daarom is
een app ontwikkeld, de SamenStarten App.
Per 2016 is een start gemaakt met de implementatie
van de SamenStarten App, om de gespreksvoering
tijdens de SamenStarten-huisbezoeken te
ondersteunen.
De SamenStarten App ondersteunt de gespreksvoering
door pictogrammen die de ouder helpen bij het
verhelderen van een hulpvraag. Vanuit de App kunnen
gespreksonderwerpen gewaardeerd worden met een
rapportcijfer dat de huidige situatie en de wenselijke
situatie aangeeft. Met behulp van die waardering
ontstaat het gesprek en kunnen prioriteiten gesteld
worden.

Onderwerpen worden met de SamenStarten App gewaardeerd met smiley’s.

In 2016 zijn de eerste stappen gezet om de
SamenStarten App toe te passen. In 2017 wordt
de invoering verder uitgerold en vindt ook een
doorontwikkeling plaats voor gebruik door alle
professionals die in het Ouder- en Kindteam werken.

De ouder ervaart meer regie over het gesprek
en ervaart steun bij het in beeld brengen van de
gespreksonderwerpen. Vanuit de app kunnen ouder en
professional samen besluiten welke hulp passend is. Dit
wordt meteen in een samenvattend gespreksverslagje
aan de ouder gemaild.

CONTACT
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Vragenlijst Jij en je gezondheid
In 2016 is binnen de preventieve
gezondheidsonderzoeken in de tweede en vierde klas
van het voortgezet onderwijs (vo), gewerkt met de
digitale vragenlijst Jij en je Gezondheid (JEJG)1 en met
de direct beschikbare schoolgezondheidsprofelen2.
Op basis van dit profel kunnen maatregelen in gang
worden gezet om de gezondheid van leerlingen op
school te bevorderen (Gezonde School-aanpak).
Op vmbo-t (Amsterdam klas 2) en havo/vwo wordt
risicotaxatie toegepast bij de contactmomenten in
klas 2 en 4 waarbij de digitale vragenlijst Jij en je
gezondheid één van de bronnen is.

vervolg

Begin 2016 is de nieuwe werkwijze op het voortgezet
onderwijs in focusgroepen geëvalueerd. Deze
evaluatie was positief en heeft geleid tot een
aantal systeemaanpassingen. Ook is een privacyimpactanalyse uitgevoerd voor JEJG waaruit
maatregelen zijn voortgekomen om de beveiliging
en privacy verder te verbeteren, zoals een 2e factorbeveiliging van JEJG.
Om Jij en je gezondheid verder door te ontwikkelen
voor gebruik binnen de contactmomenten van
jeugdgezondheidszorg op het voortgezet en primair
onderwijs, zijn twee projectleiders aangetrokken vanuit
gezamenlijke JGZ- en EGZ-fnanciering.

De oproeppercentages (januari-september 2016) zijn
met gebruik van JEJG voor
Amsterdam klas 2: 40,3% en klas 4: 42,4 %
Amstelland klas 2: 34,2% en klas 4: 45,2 %
Dat is binnen de afspraken in het basispakket voor
Amsterdam en Amstelland.

In de tweede helft van 2016 zijn voorbereidingen
getroffen om te onderzoeken of bij het JGZcontactmoment PGO 5 en PGO 10, en bij enkele
contactmomenten 0-4 een digitale screeningsvragenlijst
Jij en je gezondheid gebruikt kan worden. Hiervoor zijn
onder andere twee adviesteams samengesteld met
professionals van JGZ, gezondheidsbevorderaars van
EGZ en een projectleider.

1 JEJG is een methode om de sociaal-medische en sociaal-emotionele
ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. Met Jij en je gezondheid
worden risicogedragingen en problemen op tijd gesignaleerd en kunnen
jongeren passend begeleid en geholpen worden.
2 Direct na de vragenlijstafname is voor de scholen een nieuw JEJGschoolgezondheidsprofel beschikbaar op basis van de geanonimiseerde
groepsresultaten. Dit geeft een goed beeld van de gezondheidssituatie
van de leerlingen op school. Het schoolgezondheidsprofel wordt door
de jeugdarts of -verpleegkundige, de adviseur gezondheid en leefstijl en
eventueel de ouder- en kind adviseur met de school besproken.

Voor 2017 is een pilot in voorbereiding voor PGO 5 en
10. Bij de ontwikkeling van een screeningsvragenlijst
voor het primair onderwijs worden ook andere JGZorganisaties, GGDGHOR, NCJ en kennisinstituten
betrokken. Tegelijkertijd lopen kleinere initiatieven
voor gebruik van Jij en je gezondheid-vragenlijsten
voor screening en nader onderzoek op het mbo en
voorbereidend speciaal onderwijs.
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VoorZorg
VoorZorg is een ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op jonge vrouwen tot 25
jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en
weinig of geen opleiding hebben genoten. Deze
jonge vrouwen hebben een hoog risico op grote
problemen bij het opvoeden van hun kindje,
mogelijk met kindermishandeling tot gevolg.
De VoorZorgverpleegkundige ondersteunt de
moeder op basis van een vertrouwensrelatie, zodat
deze problemen voorkomen kunnen worden. De
ondersteuning wordt geboden tot het kindje 2 jaar is.
In 2016 werden bijna honderd zwangere jonge vrouwen
en jonge moeders begeleid door een preventieve
VoorZorgverpleegkundige. Er is veel aandacht voor de
gezonde zwangerschap, huisvesting, relatie, inkomen,
opbouwen van een netwerk, en gezond en veilig
opgroeien van het kind. De moeders worden begeleid
in interactievaardigheden in het belang van een goede
hechtingsrelatie. De begeleidingen zijn tijdens de
zwangerschap frequent (tweewekelijks) en nemen
af als het kindje ouder wordt en de moeder meer
vaardigheden heeft aangeleerd.
Toch blijven de VoorZorgmoeders een grote behoefte
houden aan laagdrempelige begeleiding. Daarom is
eind 2016 een onderzoek gestart om het programma
door te ontwikkelen tot VoorZorg Verder, met
huisbezoeken tot het kind zes jaar oud is.
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M@ZL
In Amsterdam wordt ziekteverzuimbegeleiding (M@
ZL: Medische Advisering Ziekgemelde Leerling)
aangeboden op alle scholen voor voortgezet (speciaal)
onderwijs (v(s)o) en middelbaar beroepsonderwijs
(mbo). In Amstelland wordt op alle v(s)o- en mboscholen M@ZL aangeboden sinds januari 2016.

• Doel- en resultaatgerichte interventie
Doel van deze interventie is het terugdringen van
ziekteverzuim en voortijdig schoolverlaten (schooluitval)
bij kwetsbare en soms moeilijk bereikbare leerlingen.
Door de sociaal-medische expertise van de jeugdarts,
en de integrale aanpak en nauwe samenwerking met
school en anderen wordt de juiste hulp ingezet. De
leerling krijgt ondersteuning in wat wél kan in het
onderwijs. Jongeren zijn minder lang ziek, zowel op
korte als lange termijn. Bij onnodig lang aanhouden
van ziekteverzuim wordt de leerplichtambtenaar
ingeschakeld.

• Erkenning M@ZL
In 2014 is M@ZL erkend als wetenschappelijk goed
onderbouwde interventie en opgenomen in de
databank van het Nederlands Jeugdinstituut. In 2016
wordt de aanpak M@ZL aangeboden op alle
v(s)o-scholen volgens de nieuwste M@ZL-methodiek,
die voortdurend wordt bijgesteld naar de laatste
wetenschappelijke inzichten.

CONTACT
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• Scholing M@ZL

• M@ZL-materiaal

In mei 2016 hebben zes verpleegkundigen
jeugdgezondheidszorg de scholing ‘train de
trainer’ gevolgd. Na het volgen van deze scholing
is de jeugdverpleegkundige in staat een workshop
‘ziekteverzuim bespreekbaar maken’ te begeleiden.
Deze workshop wordt aangeboden voor mentoren en
zorgcoördinatoren op alle v(s)o- en mbo-scholen in
Amsterdam en Amstelland. Doel van deze workshop
is het bieden van handvatten voor mentoren en
zorgcoördinatoren om in geval van ziekteverzuim van
een leerling het eerste gesprek met deze leerling en
zijn/haar ouder(s) aan te kunnen gaan. Wanneer dit op
effectieve wijze gebeurt, blijken het rendement en de
wijze van implementatie en borging van M@ZL binnen
de school optimaler te zijn.
In juni en juli 2016 zijn alle jeugdartsen v(s)o en mbo
geschoold in de nieuwste M@ZL-methodiek. Er is
een verplichte verdiepingsmodule aangeboden
‘Van ziekte naar participatiemogelijkheden’ en een
facultatieve verdiepingsmodule ‘Het voeren van een
verzuimgesprek’.

Om de M@Zl workshops onder de aandacht te
brengen van de v(s)o- en mbo-scholen is een folder
ontwikkeld.
In het kader van de introductie van de vernieuwde
M@ZL-werkwijze is de informatiefolder
‘Ziekteverzuimbegeleiding door de jeugdarts’ voor
Amsterdam vernieuwd. Voor Amstelland is een geheel
nieuwe folder ‘Ziekteverzuimbegeleiding door de
jeugdarts’ ontwikkeld.

• M@ZL-workshop
In juni 2016 is een pilot-workshop aangeboden voor
twee Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs.
Vanaf augustus 2016 wordt de workshop ‘Ziekteverzuim
bespreekbaar maken’ aangeboden voor alle v(s)
o- en mbo-scholen in Amsterdam en Amstelland.
De workshop is in 2016 twee keer gegeven op
mbo-scholen.

Aanpak morbide obesitas in
Amsterdam
2016 stond in het teken van de uitbreiding van de
intensieve begeleiding van kinderen met (morbide)
obesitas en van de beleidsregel Innovatie.

• Centrale zorgverlener
Het plan van aanpak morbide obesitas maakt deel
uit van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
(AAGG). Deze aanpak heeft met het Pact Gezond
Gewicht een regierol gepakt om ervoor te zorgen
dat de Amsterdamse kinderen en hun opvoeders waar
nodig gesteund worden (qua behandeling, onderhoud,
begeleiding). Volgens de landelijke zorgstandaard
Obesitas heeft obesitas een multidisciplinaire aanpak
nodig. Er moet één aanspreekpunt zijn, die de rol
van centrale zorgverlener heeft. In Amsterdam is
dit de ouder- en kindadviseur Jeugdgezondheidszorg,
met een professionele achtergrond als
jeugdverpleegkundige. Deze stelt, samen met
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de jeugdige en ouders en collega’s, een plan van
aanpak op. De ouder- en kindadviseurs hebben
hiervoor een specifeke leerlijn gevolgd. De rol van
de centrale zorgverlener is in 2016 doorontwikkeld
op basis van de ervaringen. In 2017 wordt een
impuls gegeven aan de uitvoering van de centrale
zorgverlener in het netwerk rondom kind en gezin.

In totaal hebben rond de honderd kinderen in
de noodopvang een eerste JGZ-intake door
verpleegkundige en arts gekregen, waarbij onder
andere het vaccinatieschema werd opgesteld en zo
nodig direct gestart met vaccineren. In de loop van
het jaar werd duidelijk dat de vluchtelingenstroom niet
toenam en is besloten de locaties te sluiten.

• Beleidsregel Innovatie

In de zomer is de Wenckenbachweg als
Asielzoekerscentrum open gegaan. Besloten werd
om hier een kamer in te richten waar JGZ-spreekuren
kan houden voor kinderen van 0-12 jaar. De 0-4 zorg
is goed op gang gekomen, de zorg vanaf 4+ is in
december 2016 gestart. Kinderen vanaf 4 jaar worden
zoveel mogelijk gezien op de scholen. Wel wordt er
rekening gehouden met de gezinsaanpak.

In 2015 heeft de gemeente Amsterdam/GGD met
zorgverzekeraar Zilveren Kruis een Beleidsregel
Innovatie voor een nieuwe zorgprestatie opgesteld.
Deze is door de Nederlandse Zorgautoriteit
gehonoreerd. Dit betekent dat vanaf 4 januari 2016
de begeleiding door de centrale zorgverlener gezond
gewicht voor Amsterdamse kinderen vergoed wordt.
Hiervoor is een verbeterproces van de registratie
van de begeleiding gestart en het declaratieproces
opgesteld.

Asielzoekers en vluchtelingen
Begin 2016 waren er ruim 800 vluchtelingen in
Amsterdam die eerst in Zuidoost zijn opgevangen
en eind december 2015 / begin januari 2016 in twee
andere opvanglocaties zijn ondergebracht.
Op beide locaties, de Groenhof in de Marnixstraat
en op de Schipluidenlaan, bevonden zich gezinnen
met kinderen. Hier heeft JGZ haar werkzaamheden,
die in Zuidoost waren gestart, voortgezet. Daarnaast
is er ook drie maanden een noodopvang geweest in
Amstelveen, locatie Kronenburg.
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Bij de JGZ-locaties zien we dat In het najaar de eerste
gezinnen / statushouders een woning toegewezen
hebben gekregen, en de reguliere JGZ gestart is.

Preventieve Logopedie
In 2016 hebben de preventieve logopedisten 2.070
consulten verricht tijdens het logopedisch spreekuur
van GGD Amsterdam, dit zijn er bijna 400 meer dan
het jaar er voor. Er stonden 2070 logopedieconsulten
gepland. Naar schatting hebben de artsen en
verpleegkundigen circa 9% van de 2-4-jarigen
in Amsterdam verwezen naar het logopedisch
spreekuur. Dit jaar is een nieuwe manier van signaleren
ingevoerd, mogelijk zal dit het percentage preventieve
logopedieconsulten beïnvloeden.

Logopedist bespreekt tijdens een koffeochtend op een voorschool
het onderwerp ‘meertalig opvoeden’, het belang van een rijk
taalaanbod in zowel de moedertaal als in het Nederlands.

Het GroeiGids platform: GroeiGids
boekjes, website en GroeiApp
Het GroeiGids-platform bestaat uit een serie van zeven
GroeiGids-boekjes, een website (groeigids.nl)
en een app: de GroeiApp. Dit on- en offine
voorlichtingspakket is ontwikkeld door de GGD
Amsterdam en wordt in heel Nederland gebruikt. Het
is een platform dat (aanstaande) ouders gezondheidsen opvoedinformatie biedt, en ook de mogelijkheid
om zelf de groei en ontwikkeling van hun kind actief
te volgen. Het doel is om via de GroeiGids ouders
eenduidige en betrouwbare informatie te bieden via
verschillende communicatiekanalen (boekje, website
en app), maar ook via de professionals in de keten
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waar zij zorg en ondersteuning van ontvangen (onder
andere verloskundige, gynaecoloog, kraamzorg en
jeugdgezondheidszorg).

De GroeiGids-App
De app bestaat vier jaar en heeft inmiddels meer
dan 155.000 downloads. Via de GroeiApp zijn meer
dan 220.000 kinderen ingevoerd. In 2016 is een start
gemaakt om de App door te ontwikkelen en te
voorzien van een digitaal koppelvlak om het mogelijk
te maken de GroeiApp te koppelen met dossiers
van de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg.
De GroeiApp biedt (aanstaande) ouders ondermeer
de mogelijkheid om informatie op maat via een
pushberichtenservice te ontvangen. De berichten
passen bij de leeftijd van hun kind en/of de duur van
de zwangerschap en/of bij specifeke gezondheid- en
leefstijlthema’s.
In 2016 heeft de GroeiGids samengewerkt met de
gemeente voor de campagne Veilig op de fets; met
Reizigersvaccinaties GGD Amsterdam over de hepatitis
A-vaccinatie; en met de Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht over gezonde leefstijl voor zwangeren.
Ondanks het feit dat het totale gebruik onder deze
groepen lager is, gebruiken ouders van Marokkaanse,
Turkse, Surinaamse of Antilliaans/Arubaanse herkomst
de GroeiApp frequenter en waarderen de app
hoger dan gebruikers van Nederlandse of andere
westerse of niet-westerse herkomst. Laagopgeleide
ouders gebruiken de app vaker en waarderen de app
eveneens hoger.
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Verbinding met landelijke partijen
Landelijke partijen zoeken ook zelf aansluiting
met de GroeiGids, zoals BoekStart, Veiligheid.nl,
Voedingscentrum en het ministerie van SZW. Het
gezamenlijk doel is ouders nog beter te informeren
over preventieprogramma’s en op een effectieve
manier voor te lichten.
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De afdeling Leefomgeving doet onderzoek naar de relatie tussen het binnen- en buitenmilieu (de leefomgeving) en de gezondheid.
De afdeling signaleert milieugerelateerde gezondheidsproblemen, adviseert hierover en neemt maatregelen om ze op te lossen of te
verminderen. Die maatregelen kunnen te maken hebben met het binnenmilieu (vochtproblemen, kwikdampen, koolmonoxide et cetera)
en het buitenmilieu (bijvoorbeeld luchtvervuiling, bodemverontreiniging, geluidsoverlast en magnetische velden). Het aanpakken van
de overlast door knaagdieren, insecten en vogels, zowel binnen als buiten, behoort ook tot het takenpakket. De afdeling Leefomgeving
bestaat uit de onderafdelingen Dierplaagbeheersing, Milieu en Gezondheid en Luchtkwaliteit.

Gezondheidsschade door luchtverontreiniging in perspectief
gebracht
Gezondheidsschade door luchtverontreiniging kun
je in perspectief plaatsen door het te vergelijken met
andere risicofactoren die meer ‘tot de verbeelding
spreken’. Eén van de meest aansprekende is passief
roken. Een betrouwbare methode om dat te doen,
hebben we ontwikkeld binnen het onderzoeksproject
’Luchtverontreiniging in perspectief’. Dit hebben
we gedaan in samenwerking met de universiteit van
Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM), met een begeleidingscommissie
waarin uiteenlopende mensen uit de beleidspraktijk
vertegenwoordigd waren. Een artikel over de methode
is in juli 2016 in het wetenschappelijk tijdschrift
Environmental Research gepubliceerd. Een tijd lang
was het één van de meest gedownloade artikelen van
dit tijdschrift.
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Meegerookte sigaretten als meeteenheid
Bij de methode hoort een rekentool waarmee de
gezondheidsrisico’s van verschillende vormen van
luchtverontreiniging (fjnstof, roet en stikstofdioxide)
eenvoudig kunnen worden uitgedrukt in aantal
meegerookte sigaretten. Zo laten we zien dat het
gezondheidsrisico van wonen langs de A10-West
vergelijkbaar is met dat van het binnenshuis meeroken
van tien sigaretten per dag. Ook de gezondheidswinst
die het gevolg is van een verbetering van de
luchtkwaliteit kan op deze manier worden uitgedrukt.
Zo leidde een ingrijpende verkeersmaatregel in
Den Haag tot het ‘minder meeroken’ van vier
sigaretten per dag.

Nationale en internationale publiciteit
De methode heeft tot veel media-aandacht geleid.
Milieudefensie heeft in augustus 2016 op basis van
onze methode voor alle 393 Nederlandse gemeenten
berekend met hoeveel meegerookte sigaretten het
wonen in die gemeente vergelijkbaar is. Vrijwel alle
gemeenten berichtten daarover in de lokale media

A-10 West

en ook landelijk was er veel aandacht. Opvallend
was dat er veel discussie was over de juistheid van
de methode. Zowel NRC, Volkskrant, als Zembla
hebben de methode in hun ‘fact check’-rubriek aan
een toets onderworpen, waarbij het oordeel positief
of grotendeels positief was. Onlangs heeft ook The
London Times een artikel aan het onderzoek gewijd
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(’Air pollution on busy roads as bad as passively
smoking ten a day’) en naar aanleiding daarvan hebben
ook Britse media hierover bericht. Duidelijk is dat de
vergelijking met meeroken de aandacht trekt.

Minstens één aangename
woningzijde verhoogt woongenot
en verbetert gezondheid
Uit langdurige luchtmetingen aan de Vijzelgracht,
gehouden tussen 2014 en 2016, bleek dat de lucht
aan de achterkant van de woningen niet vervuild
was door het verkeer aan de voorkant. Verrassend,
want we hadden daar wel minder stikstofdioxide
(NO2) en fjnstof verwacht, maar niet zo weinig. Het
was er net zo schoon als op plekken in Amsterdam
waar achtergrondconcentraties (concentraties
luchtverontreiniging op plekken waar geen druk
verkeer is) worden gemeten.
We wisten al dat als de achterkant van een woning
geluidsluw is, zonder verkeerslawaai van een drukke
voorkant, dat ook prettig is. Door die stille kant ervaren
mensen minder hinder van het lawaai en kunnen ze
beter slapen (zie bijvoorbeeld qside.eu). De komende
jaren gaan we onderzoeken of ‘kunstmatige’ stille
zijden (zoals afgeschermde balkons) ook een positief
effect hebben.
Het positieve effect van een stille zijde wordt nog
versterkt als die stille, en vaak dus ook schone kant, ook
groen is en aangenaam om te vertoeven. Met uitzicht
op groen ervaren mensen minder geluidhinder, ook al
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wordt het lawaai er in feite niet minder van. Bomen en
struiken, planten en gras, maar ook water dragen bij
aan een prettige omgeving en aan ontspanning en dat
is vooral belangrijk in en bij huis.
In de nieuwe Gezondheidsmonitor hebben we een
vraag opgenomen naar een kamer in huis waar het ook
met open raam prettig is, en of dat aan schone lucht,
rust en/of groen ligt. Binnenkort weten we dus hoe
Amsterdammers die verschillende kwaliteiten en het
totaal ervan beleven.

Promotie
Ook al valt er nog wel wat te onderzoeken, het is nu
al duidelijk dat een aangename zijde een belangrijke
bijdrage levert aan het woongenot en de gezondheid
van mensen. We hebben in 2016 daarom op vele
manieren het belang van een aangename zijde onder
de aandacht gebracht. Dat is gebeurd in Amsterdam,
de andere gemeenten in ons werkgebied, maar ook
landelijk.

Meetnet afdeling Luchtkwaliteit
geaccrediteerd voor meten
elementair koolstof
Er wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan naar de
gezondheidseffecten van luchtverontreiniging. Het
is daarbij belangrijk om ook de luchtverontreiniging
zelf goed te kunnen meten. Naarmate de inzichten
toenemen, blijkt dat vooral de allerkleinste deeltjes
luchtverontreiniging de meeste gezondheidsschade
veroorzaken. Het zogenaamde ultrafjne stof kon bij
het ontstaan van de eerste luchtmeetnetten in Europa
(jaren 70) helemaal niet gemeten worden. En dan kun je
natuurlijk ook niet ontdekken dat juist deze deeltjes zo
schadelijk zijn voor de gezondheid.
De afdeling Luchtkwaliteit is goed in staat om
ultrafjnstof te meten. In 2016 is ook gestart met het
treffen van voorbereidingen om in opdracht van het

In de vele presentaties die we hebben gegeven over
de belangrijke nieuwe Omgevingswet noemen we
het steevast. En het is opgenomen in de lijst met
aanbevelingen voor een gezonde woonomgeving van
onze koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.
We gaan de komende jaren enthousiast door met
het promoten van de aangename zijde. Iedereen in
Nederland behoort er minimaal één in de woning te
hebben.
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ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met
het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en
onder leiding van het RIVM, een meetprogramma uit
te voeren naar ultrafjne stofdeeltjes afkomstig van
het vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven
Schiphol.
Jarenlang werd gedacht dat vliegtuigen nauwelijks
bijdragen aan lokale luchtverontreiniging. De laatste
jaren blijkt echter dat in de directe nabijheid van
luchthavens de hoeveelheid ultrafjne stofdeeltjes net
zo groot kan zijn als langs snelwegen. Mede dankzij
de metingen van de afdeling Luchtkwaliteit, wordt
die luchtvervuiling rond Schiphol nu goed in kaart
gebracht.

Accreditatie

Nieuwe meetmethode

Meer informatie

Ook van roet blijkt steeds duidelijker dat het
de gezondheid kan schaden. Roet wordt in de
vorm van zwarte rook al tientallen jaren gemeten,
maar de meetmethode is gedateerd. Alle oude
‘zwarte rook’-monitoren zijn noodgedwongen uit
productie genomen en ook onderdelen zijn niet
meer verkrijgbaar. De meest recente inzichten
wijzen vooral naar de invloed van roetdeeltjes, die
door het wegverkeer (vooral dieselverkeer) worden
uitgestoten, op de gezondheid. Een goede maat
hiervoor is de concentratie elementair koolstof.
Metingen van elementair koolstof zijn daarom uit
oogpunt van gezondheid zeer relevant. Een hoge en
vooral constante kwaliteit van deze metingen is uiterst
belangrijk bij onderzoek naar trends en onderzoek naar
gezondheidseffecten van intensief wegverkeer.

Als u geïnteresseerd bent in buitenluchtmetingen
en in een kort tijdsbestek een indruk wil krijgen van
de werkzaamheden van de afdeling Luchtkwaliteit,
kunt u een youtubeflmpje bekijken dat in 2016 is
samengesteld.
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Het meten van elementair koolstof is veel complexer
dan het meten van zwarte rook. De afdeling
Luchtkwaliteit is al jarenlang betrokken bij de
ontwikkeling van een Europese standaard voor de
bepaling van elementair koolstof in buitenlucht.
Deze bepaling voert de afdeling zelf uit en dient als
de ruggengraat voor de automatische meting van
koolstofdeeltjes in buitenlucht, ook wel roet genoemd.
Als één van de weinige meetnetten in Nederland (en
Europa) is de afdeling Luchtkwaliteit geaccrediteerd
voor het uitvoeren van deze metingen conform de
strenge, wereldwijd geaccepteerde kwaliteitsstandaard
‘NEN-EN- ISO/IEC 17025:2005’.

Meer dierplagen door
klimaatverandering
De afgelopen vijf jaar neemt het aantal meldingen
van ratten toe in Amsterdam. Die stijging komt deels
doordat het voor bewoners eenvoudiger is om een
melding te doen, bijvoorbeeld via het Amsterdamse
meldsysteem ‘Meldingen Openbare Ruimte’. Hierbij
kun je met behulp van een digitale kaart een melding
maken via smartphone of computer, en je kunt een

foto meesturen bij de melding. Dat is een goede
ontwikkeling, want de inwoners zijn de ogen en oren
van Amsterdam.
Een andere reden voor de rattentoename is
klimaatverandering. De winters zijn zachter en de
hogere temperaturen in alle seizoenen zorgen voor
betere overlevingskansen. Daarnaast stijgt het aantal
meldingen van ratten in huis, wat er op wijst dat ook
daar voor ratten voldoende voedsel en nestelplekken
te vinden zijn.

Openbare ruimte en gezondheid
In 2016 heeft de afdeling Dierplaagbeheersing
vele acties ondernomen om vooral rattenplagen te
beheersen. De aandacht verschuift daarbij steeds
verder richting de openbare ruimte en openbare
gebouwen. De afdeling heeft daarvoor ook structureel
extra geld gekregen van de gemeente. Verder is
de afdeling gereorganiseerd, wat heeft geleid tot
een kleinere afdeling die zich veel minder gaat
bezighouden met commerciële taken en veel meer
met de openbare ruimte en de openbare gezondheid.
De samenwerking met andere sectoren, zoals afval
en groenbeheer, wordt verder versterkt. Er komt
intensievere participatie van woningcorporaties,
Verenigingen van Eigenaren en overige
maatschappelijke instellingen en initiatieven.
In de Robert Scottbuurt is bijvoorbeeld een
minicampagne gevoerd waarbij we veel mensen
hebben bezocht, bewonersavonden hebben
gehouden, en folders en posters hebben uitgedeeld.
Omdat bewoners de oorzaken van rattenoverlast

45

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2016

kennen en ook zelf maatregelen nemen, is de overlast
van ratten daar nu beheersbaar. Deze methode hebben
we nu in meerdere buurten ingezet.

Beperken voedselaanbod
Het beperken van het voedselaanbod is een
cruciale opgave in de strijd tegen overlast door
ratten en andere plaagdieren. Er moeten goede
manieren gevonden worden waarop bewoners van
hun voedselafval af kunnen zonder dat ratten erbij
kunnen. Dat kan bijvoorbeeld door broodcontainers te
plaatsen voor mensen die vinden dat ze uit religieuze
overwegingen geen brood of ander voedsel mogen
weggooien.

Eikenprocessierups
De GGD coördineert sinds 2009 de beheersing van
de eikenprocessierups, die door klimaatverandering
inmiddels de regio Amsterdam-Amstelland heeft
bereikt . Dat is ook in 2016 goed gelukt, waardoor
de rupsen geen problemen hebben veroorzaakt bij
recreatie in het groen.

Plaagdieren als signaal van probleemsituatie
Het bundelen van kennis en gecoördineerde inzet
binnen de gemeente over afvalstromen, groenbeheer
en bouwkundige maatregelen, is de uitdaging voor de
komende jaren. Meldingen van overlast van dieren zijn
een indicatie dat een gebied op bepaalde aspecten
niet goed functioneert. Ratten- en andere dierplagen
zijn een soort kanarie in de kolenmijn, die als eerste
waarschuwt als er (in plaats van teveel koolmonoxide)
teveel afval, verval of achterstallig onderhoud is.
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Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) is er voor mensen die hulp nodig hebben maar dit niet voor zichzelf kunnen
regelen. Bijvoorbeeld mensen met problemen door alcohol, drugs, psychiatrie, dakloosheid en/of verwaarlozing, mensen die overlast
veroorzaken, uitgeprocedeerde asielzoekers, kinderen in probleemgezinnen en slachtoffers van seksueel geweld.
Bij de afdeling MGGZ zijn de meeste Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) activiteiten van de GGD belegd. MGGZ bestaat
uit drie onderdelen: Vangnet (bestaand uit Hygiënisch Woningtoezicht, Wijk-GGD, Crisisdienst en Regie & Veiligheid), de Geïntegreerde
Voorzieningen en het Steunpunt Seksueel Geweld. Ondersteuning van deze afdelingen is er vanuit het Bedrijfsbureau.
MGGZ draagt bij aan de 24-uurs crisisdienst, psychosociale hulp bij ongevallen en rampen, de Aanpak Top600 en Top400, de Treiteraanpak
en Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.
Vangnet
De samenwerking tussen Wijk-GGD en wijkagenten
stond in 2016 lokaal en landelijk in de spotlights
door alle aandacht voor ‘verwarde personen’. MGGZ
heeft in 2016 verder ingezet op (door)ontwikkeling
van en onderzoek naar deze samenwerking, samen
met onder andere de Vrije Universiteit. Onder regie
van de Meldpunten Zorg en Woonoverlast (MZWO)
kreeg de Wijk-GGD in 2016 (weer) meer meldingen
te verwerken. Ten opzichte van 2015 is het aantal
meldingen van personen in acute crisis licht gestegen
(van 3.532 naar 3.760). Daarnaast is de dienstverlening
van Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) in 2016 steviger
op de kaart gezet. Mede dankzij de aanstelling van een
tweede inspecteur en een MZWO-campagne langs
de stadsdelen, is het aantal inspecties in 2016 bijna
verdubbeld.
Verder zijn de eerste belangrijke stappen gezet in
de ontwikkeling van de aanpak van personen met
verward gedrag die (potentieel) gevaarlijk zijn. Dit
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is een onderdeel van de bredere Amsterdamse
aanpak verwarde personen. Ten slotte zijn Vangnet
en team Regie & Veiligheid per 2016 gezamenlijk
(met dienst Onderwijs, Jeugd en Zorg) opdrachtgever
geworden van de gemeentelijke centrale toegang
Maatschappelijke Opvang en Beschermd
Wonen (MOBW) die de screening en regie op
alle aanmeldingen verzorgt voor plaatsing in de
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Er zijn
twee nieuwe coördinatoren van de centrale toegang
aangesteld en er is een gezamenlijke aansturing
opgezet. Team Regie & Veiligheid investeerde in 2016
bovendien fors in het centrale meldpunt voor Dakloze
Gezinnen en de Aanpak Top400.

Geïntegreerde Voorzieningen
Een belangrijke ontwikkeling in de zorg voor
chronisch opiaatverslaafden was de introductie van de
Geïntegreerde Voorzieningen (GV’en) in 2005. In de
GV’s is de GGD verantwoordelijk voor de poliklinieken,

die worden bemand door een team van artsen,
psychiaters, verpleegkundigen en maatschappelijk
werkers. Deze poliklinieken staan sinds enige tijd
onder enige druk in verband met het krimpende aantal
opiaatgebruikers, waardoor MGGZ genoodzaakt was
om zich te heroriënteren op deelname aan de GV’en. In
dat kader voerde MGGZ ook gesprekken met Zilveren
Kruis over duurzame fnanciering. Met behulp van
adviesbureau Cure4 heeft de MGGZ in 2016 onder
meer kunnen aantonen waarom zij specialistische
GGZ-behandelingen aanbiedt aan een (slinkende)
groep van ongeveer duizend cliënten. De meerwaarde
van de poliklinieken blijkt onder meer uit het feit dat
MGGZ cliënten niet uitsluit of uitschrijft, zelfs niet
als een cliënt buiten het systeem valt of als eisen en
hersteldoelen niet worden gehaald. Bovendien zijn
de behandeldoelen niet alleen gericht op geestelijke
gezondheidszorg, maar ook op het gebied van
(maatschappelijke en individuele) veiligheid en alle
andere leefgebieden waar ondersteuning bij nodig is.
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Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust.
Het Twee of meer sporen team (TMT) heeft in 2016
een training van vijf dagdelen gegeven aan zowel de
Samen DOEN Teams als aan Spirit Jeugdhulp.
In 2016 is het Centrum Seksueel Geweld (CSG) voor
slachtoffers van acute verkrachting gestart. Het SSGA
werkt intensief samen met het CSG.
Tot slot is de nieuwe Verwijsgids Seksueel Geweld in
2016 uitgekomen.

Zorgspecifeke Ondersteuning

De gebruikersruimte van Geïntegreerde Voorzieningen Centrum

Lichamelijke ziekteverschijnselen, die veelvuldig onder
deze doelgroep voorkomen, worden overigens ook
binnen de GV’en adequaat behandeld.

Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam
Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA)
adviseert als onafhankelijk expertisecentrum op
het gebied van seksueel geweld, professionals
en instellingen. Daarnaast is het SSGA stedelijk
casemanager bij zedenzaken die kunnen leiden
tot maatschappelijke onrust. Er zijn in 2016 zeven
zedenzaken geweest waarbij het SSGA vanuit zijn
expertise heeft geadviseerd. Geen van deze zaken
heeft uiteindelijk geleid tot het inzetten van het
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Public Health (leph2016.com). Dit congres vond
tussen 2 en 5 oktober plaats en werd bezocht door
ongeveer vijfhonderd deelnemers uit meer dan
dertig landen. Zij luisterden in theater de Meervaart
naar meer dan 180 presentaties, key-notes en
discussiesessies over onderwerpen op het terrein van
veiligheid en gezondheid, ofwel politie en openbare
gezondheidszorg.
Ook heeft de problematiek rondom de
vluchtelingenopvang BEG veel tijd gekost in 2016.

Het jaar 2016 stond in het teken van de
doorontwikkeling van Zorgspecifeke Ondersteuning
MGGZ (ZSO MGGZ) naar de ZSO voor de pijler Zorg
& Veiligheid. Zo werden de disciplines fnanciën,
applicatiebeheer en kwaliteit & medezeggenschap
verder op orde gebracht en aangesloten op de andere
onderdelen van de pijler (Veilig Thuis, AGZ en GHOR).
Daarnaast kreeg een aantal specifeke taken meer
aandacht in 2016: de Materiële Controle (kwalitatieve
controle voor GGZ-instellingen) is met succes afgerond;
het management informatiesysteem Diver werd verder
ontwikkeld en de jaarlijkse audit (kwaliteitsnorm HKZ
9001-2011) kende een goede afoop.

Bureau Eerste Geneeskunde & Beleid
Het Bureau Eerste Geneeskunde & Beleid (BEG)
heeft fors geïnvesteerd in de organisatie van het
internationale congres over Law Enforcement &
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Veilig Thuis
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het staat voor het stoppen en
voorkómen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen,
van jong tot oud. De doelstelling van Veilig Thuis is tweeledig:
1) de duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen;
2) meer kinderen geweldloos laten opgroeien.

Personeel

Samenwerking en overleg

Sinds 1 juni 2016 zijn alle medewerkers van Veilig Thuis
in dienst van de gemeente Amsterdam en is Veilig Thuis
defnitief ondergebracht bij de GGD. Met dit besluit
kwam een einde aan een periode van onduidelijkheid.
Ook is eind 2016 gestart met de verbouwing van
Valckenierstraat 2 om één huisvesting voor Veilig Thuis
te realiseren. Veilig Thuis heeft in 2016 haar uitvoerend
personeel uitgebreid met 6,5 fte (‘fulltime-equivalent’:
rekeneenheid waarmee wordt aangegeven hoeveel
mensen (gezamenlijk) een fulltime dienstverband
hebben), waarvan 4,5 fte structureel en 2 fte incidenteel.
Tevens is er voor het wegwerken van de werkvoorraad
tijdelijk personeel ingezet via een extern bureau.

Er is door Veilig Thuis in 2016 fors geïnvesteerd in de
samenwerking met de verschillende lokale teams.
Zo zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met het
Ouder- en Kindteam (OKT) en Samen Doen (SD) in
Amsterdam, en met de sociale teams in Amstelveen,
Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Samen met de politie en Openbaar Ministerie is Veilig
Thuis in 2016 gestart met het afstemmingsoverleg.
Dit was een vervolg op het al lopende overleg tussen
de politie en Veilig Thuis. Het afstemmingsoverleg
vindt twee keer per week plaats en heeft als doel de
verbinding tussen straf en zorg te vergroten, en om
effectiever gebruik te maken van elkaars expertise.
In 2016 zijn ook veel verzoeken binnengekomen
bij Veilig Thuis om voorlichtings- en preventiebijeenkomsten te organiseren. Mensen weten Veilig
Thuis hiervoor goed te vinden.
Voorlichting, preventie en communicatie hebben een
prominentere plek in de organisatie van Veilig Thuis
gekregen.

Meldingen
Veilig Thuis heeft in 2016 6432 meldingen ontvangen
en 4717 adviezen verstrekt. Dat was meer dan voorzien
en een gemiddelde stijging van 19% ten opzichte van
2015. De politie is de grootste melder bij Veilig Thuis.
Het aantal meldingen, vooral van huishoudens met
kinderen, neemt nog steeds toe. Sinds januari 2016 is
het aantal meldingen maandelijks gestegen.
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Gezond gewicht
In Amsterdam heeft één op de vijf kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op
korte en lange termijn. Daarom spant de gemeente zich sinds 2013 in, om overgewicht bij kinderen te voorkomen en terug te dringen.
Ons doel is: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Om gezond te kunnen opgroeien hebben kinderen
de inzet van iedereen nodig. Ten eerste die van
het kind en de ouders zelf, maar ook die van
professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en
buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met de
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) werkt
de gemeente Amsterdam, samen met een groot aantal
partners in de stad, aan een gezonde leefstijl voor de
Amsterdamse jeugd. De inspanningen die de aanpak
jaarlijks uitvoert, zijn terug te vinden en te volgen op
uitvoeringgezondgewicht.nl. Meer informatie over de
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is te vinden op
amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond

Zo blijven wij gezond
In 2016 zit de aanpak volop in de uitvoering. In negen
focusbuurten worden inspanningen met betrekking
tot gezondheid en gezonde leefstijl met veel
enthousiasme uitgevoerd. Het netwerk, bestaande uit
ouders, zorgprofessionals, leerkrachten, Ouder- en
Kindteam medewerkers, ondernemers en betrokken
buurtbewoners, weet elkaar steeds beter te vinden
en draagt gezamenlijk bij aan het bevorderen van
een gezonde leefstijl. De boodschap ’Zo blijven wij
gezond’, die de aanpak sinds medio 2016 naar buiten
toe communiceert, vindt steeds vastere grond en wordt
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steeds breder gedragen. We zien dit ook terug in de
signifcante daling van het percentage overgewicht
en obesitas bij Amsterdamse kinderen: 12% tussen
2012 en 2015. Bijzonder is dat deze daling met name
te zien is bij de groep kinderen met een (zeer) lage en
gemiddelde sociaaleconomische status. Dit is zelfs in
internationaal opzicht uniek.

Eerste 1000 dagen aanpak
We zetten in 2016 ook in op de allerjongste kinderen. Het
plan voor de zogenoemde ’Eerste 1000 dagen aanpak’ (-9
maanden tot 2 jaar) is gereed en in uitvoering. We richten
ons hierbij op (aanstaande) ouders die we stimuleren
tot een gezonde leefstijl van hun kind. Uit recent
wetenschappelijk onderzoek wordt steeds duidelijker
welke factoren in de eerste duizend dagen van een kind,
gerekend vanaf de conceptie, van belang zijn voor een
gezond gewicht van het kind. Uit de ABCD studie blijkt
dat een gezonde leefstijl van de aanstaande moeder en
een gezonde leefstijl in de eerste twee levensjaren van
een kind een goede prognose geeft voor een gezonde
ontwikkeling van het kind tot aan de volwassenheid.
Wanneer ouders vanaf de geboorte voor hun kind een
gezond eet-, beweeg- en slaappatroon kunnen creëren,
is het continueren van een gezonde leefstijl in daarop
volgende jaren relatief eenvoudig en vaker succesvol.

Babybeurs Zuidoost

Actieplan Jongeren en Gezond Gewicht
Ook oudere kinderen, in het middelbaar onderwijs,
krijgen binnen de aanpak aandacht. Jongeren in deze
groep bevinden zich in een belangrijke overgangsfase
tussen kind zijn en volwassen worden. In deze fase
ontwikkelen ze hun zelfbeeld, hetgeen van grote
invloed is op de keuzes die jongeren maken. Tal van
verleidingen en prikkels strijden om hun aandacht:
Youtube, Instagram, Snapchat, vlogs, reclames,
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vrienden, school et cetera. Veelal hebben het zelfbeeld,
zelfvertrouwen en gewicht van jongeren invloed op
elkaar. Daarom ontwikkelde de AAGG in 2016 samen
met jongeren en samenwerkingspartners het integrale
’Actieplan Jongeren en Gezond Gewicht’. In het kader
van dit actieplan, is de samenwerking tussen AAGG,
Topscore, en Gezonde School afgelopen jaar verder
versterkt. Gezamenlijke inspanningen zijn vastgesteld
en worden in 2017 uitgevoerd..De Gezonde School
versterkt daarnaast de advisering aan scholen op het
gebied van voeding, bewegen en slaap.

Jump-in
Natuurlijk gingen we in 2016 ook door met het
succesvolle programma Jump-in, onderdeel van de
Scholenaanpak van AAGG. Met de Scholenaanpak
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willen we bereiken dat Amsterdamse scholen hun
aandeel nemen in het behouden van gezond gewicht
van Amsterdamse kinderen en het voorkomen van
overgewicht en obesitas. Eind 2016 hadden 111
scholen in Amsterdam het Jump-in programma
gevolgd. Via deze scholen zijn al ruim 28.000 kinderen
tussen de 4 en 12 jaar bereikt. Daarnaast is er in 2016
op achttien voorschoollocaties, in samenwerking met
vier grote welzijnsinstellingen, een pilot uitgevoerd
om Jump-in (in aangepaste vorm) uit te voeren.
De pilot richtte zich onder meer op het invoeren
van een gezond voedingsbeleid en de methode
‘Beweegkriebels’. Op basis van de pilot is het Jumpin voorschoolprogramma aangepast en uitgewerkt
in een plan van aanpak, dat eind 2016 is afgerond.
Er is gestart met de uitrol van deze aanpak op de
Amsterdamse Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Obesitas
In 2016 werden meer dan 1500 kinderen/gezinnen
met (morbide) obesitas begeleid door een centrale
zorgverlener (CZV). Dit is een nieuwe werkwijze van de
jeugdverpleegkundigen en het Ouder- en Kindteam
voor (morbide) obese kinderen. Eind 2016 zijn 120
CZV’s conform een (door AAGG ontwikkelde) leerlijn
geschoold om deze nieuwe rol uit te voeren. Vanwege
het belang van sluitende ketenzorg, zeker voor deze
doelgroep, wordt in opdracht van het Ministerie van
VWS de komende jaren in acht proeftuinen gepionierd
met een sluitende keten met voldoende kwalitatief
aanbod voor deze kinderen. Het eindproduct van
dit traject is een model van ketenaanpak voor de
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implementatie van de Zorgstandaard Obesitas en de
handreiking van het Zorginstituut Nederland. AAGG
heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van
het projectplan voor dit traject en participeert als één
van de proeftuinen. Ook draagt AAGG bij aan het
landelijk projectteam van het proeftuinenproject en als
JOGG-expert ‘ketenaanpak’.

Bloemlezing resultaten 2016
• Interventies en cursussen voor ouders en kinderen in
de focuswijken zijn druk bezocht en succesvol. Uitval
is laag.
• Gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis hebben
afspraken gemaakt over de fnanciering van de
centrale zorgverlener voor kinderen met (morbide)
obesitas.
• In totaal zijn er nu in negen buurten lokale Pacten
Gezond Gewicht getekend en in uitvoering. In de
Bijlmer, Geuzenveld, Slotermeer en Oud-Noord zijn
de lokale netwerken overgedragen aan het OKT.
In de eerste vijf focusbuurten zijn inmiddels ook
verloskundigen verbonden aan deze netwerken.
• Er is opdracht gegeven voor het uitvoeren van
diverse onderzoeken op het gebied van onder
meer oudersegmentatie, de evidence- en
practice-based interventies ten behoeve van de
psychosociale en opvoedondersteuning en een
onderzoek onder de groep kinderen en ouders die
‘ja zeggen en nee doen’ (en dus niet starten aan een
ondersteuningstraject).
• In november is de Fit in de Arena dag
georganiseerd. Deze is door zowel de gezinnen
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(gemiddeld beoordeeld met een 8,6), als de
verwijzers en aanbieders heel positief ervaren. Er
waren 73 gezinnen met ruim 140 kinderen aanwezig.
Het grootste deel van de aanwezigen kwam uit
Noord en Nieuw-West.
• Voor de 1000 dagen aanpak zijn verschillende
onderzoeken en gesprekken met vrouwen uit
de doelgroep in met name Zuidoost gehouden,
waardoor duidelijk is geworden waar de
informatiebehoefte ligt. Hierdoor kunnen
interventies beter op maat worden ontwikkeld en
informatievoorziening beter worden afgestemd.
• In 2016 zijn er leerexpedities voor ouder- en
kindadviseurs, Samen Doen en Sport/School,
en leertrajecten voor overige groepen (zorg)
professionals ontwikkeld en uitgevoerd.
• Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van
een e-tool omtrent gesprekstechnieken voor (zorg)
professionals. Met de G4, Den Bosch en JOGG
zijn voorbereidingen getroffen om een onderzoek
uit te laten voeren naar de haalbaarheid van een
(landelijke) e-learning gezonde leefstijl.
• Eind 2016 worden er via 111 deelnemende Jump-in
scholen ruim 28.000 Amsterdamse leerlingen bereikt.
Op deze scholen wordt dagelijks in totaal ruim 250
kilo minder suiker geconsumeerd.
• In 2016 hebben in totaal twaalf scholen het Jumpin certifcaat ontvangen, omdat ze alle doelen van
Jump-in volledig hebben behaald.
• AAGG heeft een verkennende studie laten uitvoeren
naar de beleving en dagelijkse realiteit van jonge
meiden met (dreigend) overgewicht. De meiden
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hebben twee eindproducten gemaakt (magazine en
flmpje) over hoe ze zelf over het onderwerp denken,
wat hen motiveert en wat ze professionals adviseren
wel en niet te doen. Deze input is meegenomen
in het ontwerpen van het actieplan jongeren en
gezond gewicht.
• De buurtaanpak wordt steeds meer een lokale
beweging in de verschillende focusbuurten. Door
aan te sluiten bij de energie in de buurt, vooral
die van betrokken bewoners, vindt er steeds
meer samenwerking plaats tussen buurtinstanties,
zelforganisaties, sportclubs, scholen, professionals,
ondernemers en de bewoners zelf. Verschillende
lokale initiatieven zijn in 2016 uitgevoerd, zoals
buurtfestivals, debatavonden en themaweken over
gezonde leefstijl.
• Vijftien winkeliers, drie restaurants en één snackbar
in Amsterdam Oost helpen hun klanten de
gezonde keuze te maken door aanpassingen in
hun aanbod. Ook hebben buurtorganisaties en
bewoners samen een Buurtreceptenboek gemaakt,
met gezonde recepten van buurtbewonersRuim
zeventig vrijwilligers en dertig buurtorganisaties
en ondernemers deden mee met het Buurtfestival
Gezond Transvaal met als thema’s sport,
ontspanning en gezond eten en drinken.
• 25 bewoners uit Nieuw West hebben een traject
gevolgd om voorlichting te kunnen geven over
inkomensvoorzieningen en hoe die kunnen
bijdragen tot een gezondere leefstijl.
• Er zijn gezond gewicht voorwaarden opgesteld
voor alle relevante subsidieregelingen vanuit

de gemeente. In subsidiebeschikkingen van
enkele topsportevenementen werd het gezonde
voedselbeleid en een verbod op kindermarketing
expliciet opgenomen.
• 58% van de sportevenementen zijn in 2016
kindermarketing-proof.
• Bij de uitgiftedagen van kledingbonnen door dienst
Werk, Participatie en Inkomen, hebben we aan bijna
tienduizend bijstandsgezinnen een goodiebag met
producten voor een gezonde leefstijl uitgedeeld en
met vele van hen is gepraat over onder meer water
drinken. Actieve moeders uit Oost en Nieuw-West
hielpen mee.

Initiatief ‘Samen koken in Amsterdam Oost’
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JouwGGD.nl
JouwGGD.nl is sinds juni 2014 uitgegroeid tot dé jongerensite waarbij twintig GGD’en Jeugdgezondheidsorganisaties zijn aangesloten.
JouwGGD.nl biedt online betrouwbare gezondheidsinformatie aan jongeren van 12-23 jaar en zorgt met een chat-, email- en forumfunctie
en een Facebookpagina voor veel interactie tussen jongeren en de GGD. In 2016 is heel veel bereikt, er was sprake van groei op alle
fronten. We kijken erop terug als een ware ‘groeispurt’. Het aantal unieke bezoekers steeg spectaculair op de site, chat, mail, het forum en
Facebook. Het succes overtrof onze stoutste verwachtingen.

Omdat de vraag naar chats bleef stijgen, zijn we
eind 2016 gestart met voorbereidingen om de
chatopenstelling in 2017 verder te verruimen.
Het E-team, dat wordt gevormd door artsen en
verpleegkundigen uit de aangesloten GGD’en en
jeugdgezondheidszorgorganisaties, werd verder
uitgebreid tot 91 artsen en verpleegkundigen.
GGD Hart voor Brabant en GGD IJsselland traden toe
tot JouwGGD.nl, een nieuwe, betere chattool werd
aangekocht en probleemloos geïmplementeerd. We
voegden nieuwe artikelen en een thema toe op de site,
en verbeterden de navigatie.

Cijfers JouwGGD.nl
Totaal aantal unieke bezoekers: 427.345

CONTACT

15.867
73%

Fryslân

Chats: 4.974

15.956
66%

Forum + e-mail berichten: 2.109
Twitter volgers: 5.009

1

Gezond gewicht

2

Drenthe

Facebook volgers: 8.624

11.106
43%

Hollands
Noorden
13.315
105%

11.219
56%

Flevoland
5.954
Kennemer87%
16.209
land
35%
Amsterdam
Noord- en
13.664
60.335
Oost-Gelderland
Gooi- en
83%
77%
Vechtstreek
19.950
5.286
79%

Haaglanden
15.547
79%

Hollands Midden

Rotterdam Rijnmond
23.388
75%

10.422
84%

JGZ RIVAS
JGZ Careyn Zuid-Holland
Zuid-Holland Zuid
Zuid
4.911
4.216
82%
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72%

West-Brabant
19.545
80%

5.062
143%

Utrecht

aantal

= Unieke bezoeken website per GGD-/JGZ-regio
= Groeipercentage bezoeken t.o.v. 2015 per GGD-/JGZ-regio

Twente
15.788
99%

4

Waterpijp

Maagdenvlies

Drugs

78%

41.795
10%

Gelderland-Zuid

GelderlandMidden
15.105
69%

13.377
71%

5

Testen
op soa’s

6 Alle soa's op een rij

Hart voor Brabant

7 Veilig vrijen

17.880
59%

Ben ik te dik?
Of maak
ik me te veel
zorgen?

8 Seks

Brabant-Zuidoost
18.355
83%

LimburgNoord
6.651
81%

aantal

3

IJsselland

ZaanstreekWaterland

Jongerenadviseurs
Rond de zomer zijn we gestart met het structureler
vormgeven van jongerenparticipatie, in samenwerking
met Stichting Opvoeden.nl. We doen dat onder de
naam ‘jongerenadviseurs’. Het doel is om jongeren
tussen 13 en 18 jaar direct te betrekken bij JouwGGD.
nl. Zij kunnen ons adviseren over onze website en
artikelen, zodat we deze structureel goed kunnen laten
aansluiten op hun leefwereld. We willen stimuleren dat
er content, zoals artikelen en flmpjes, wordt gemaakt,
die direct vanuit de leefwereld van de jongeren komt

Top 10 favoriete onderwerpen
Groningen

Zuid
Limburg
6.818
82%

en aansluit op hun informatiebehoefte op het gebied
van gezondheid en opgroeien. 22 jongeren met diverse

9 Veranderingen in de puberteit
10 Puistjes
Top 5 chatonderwerpen:
1. Seks
2. Gezondheid overig (o.a. vaccinaties)
3. Gewicht/gezondheid
4. Gevoelens (o.a. zelfvertrouwen, pesten)
5. Relaties/vrienden

CHAT MET JOUW GGD

JouwGGD.nl 100% anoniem en betrouwbaar
Gezondheid

Relaties

Lichaam

Seks

Gevoel

Alcohol roken
drugs

Media

achtergronden, afkomstig uit heel Nederland, nemen
deel en leveren zo hun bijdrage aan JouwGGD.nl.
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GGD AppStore
Eind januari 2016 werd de GGD AppStore gelanceerd; we lanceerden de store met vijftig onderzochte en goedgekeurde gezondheidsapps.
GGD AppStore is een dienst van alle 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland, opgestart door GGD Amsterdam samen met GGD Rotterdam
en GGD Regio Utrecht. Het projectkernteam bestaat nog steeds uit projectleiders van deze drie GGD’en. GGD Appstore toetst
gezondheidsapps op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, privacy en veiligheid, en onderbouwing (effectiviteit). Daarnaast ontsluit het
de informatie op een open en transparante manier.
Het doel van de GGD AppStore is het bieden
van een toegankelijk overzicht van relevante en
betrouwbare e-PublicHealth toepassingen (digitale
toepassingen voor de gezondheid). We doen dat door
gezondheidsapps en -websites op een onafhankelijke,
transparante en deskundige wijze te toetsen door
GGD-professionals. Alleen die apps en websites die
voldoen aan de door de GGD AppStore opgestelde
criteria, worden geplaatst in store én voorzien van een
herkenbaar vignet. We werken vanuit het principe:
’we raden aan’, niet ’we raden af’. We vinden namelijk
dat we als publieke gezondheidsorganisatie een
rol hebben in het aanjagen en implementeren van
e-health (zie ook ons flmpje).

Positieve gezondheid
We werken vanuit de defnitie van positieve
gezondheid van Machteld Huber: “Gezondheid
is het vermogen om je aan te passen en je eigen
regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke
en emotionele uitdagingen van het leven”. De
onderzochte apps die we publiceren, delen we in
volgens de pijlers van ‘positieve gezondheid’. De
onderzoeksmethodiek werd opgeleverd en in de
website geplaatst. In maart hebben we de overige
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GGD’en geschoold in het gebruik van de store en
de organisatie verder opgezet, zodat iedere GGD
onderzoekscapaciteit levert en onderzochte apps
publiceert. Het complete onderzoeksrapport per
gepubliceerde app is sinds het najaar van 2016 te
downloaden. Het doel is dat elke GGD jaarlijks vijf apps
onderzoekt en publiceert in de store.

Samenwerking
Er werd ook een samenwerkingsverband opgezet
met Institute for Positive Health (IPH), RIVM Centrum
Gezond Leven, Pharos, NPCF- Digitale Zorggids,
Betrouwbare Bron, Nictiz, Thuisarts.nl, Deloitte
Medical App Assurance. We werken samen met deze
kennispartners om de kwaliteit, en betrokkenheid en
directe input van burgers te waarborgen. Onze ambitie
is om deze samenwerkingsverbanden duurzaam te
maken en andere relevante kennispartners en diensten
aan te sluiten om zo bij te dragen aan het bevorderen
van de kwaliteit van e-PublicHealth.
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Dapper
In het kader van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) zijn we gestart met het ontwikkelen van een webapplicatie (met de look
en feel van een app) ter ondersteuning van gezinnen met een kind met (ernstig) overgewicht. Jeugdverpleegkundigen, die de rol hebben
van centrale zorgverlener bij ernstig overgewicht, werden betrokken in het ontwikkelproces. De applicatie, ‘Dapper’ genoemd, is gereed
en wordt nu verder getest door de verpleegkundigen en gezinnen. Met de testresultaten kunnen we de applicatie doorontwikkelen
en aanpassen.
Dapper is het leef- en actieplan dat gebruikt wordt bij
de ondersteuning en begeleiding van deze gezinnen.
Maar het is ook een ondersteunende tool die het
zelfmanagement van het gezin en kind ondersteunt,
en uitnodigt om zelf actief aan de slag te gaan met
gezond gewicht en gezonde leefstijl. Het gezin,
het kind en de verpleegkundige kunnen in Dapper
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doelen en taken aanmaken, de voortgang bijhouden,
beloningen vaststellen en geven, een dagboek
bijhouden, ondersteuning regelen en tips over zaken
als gezonde voeding en voldoende bewegen geven.
We verwachten Dapper rond de zomer van 2017 breed
te hebben ingevoerd.
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Centrum Seksueel Geweld
Amsterdam-Amstelland
Op 1 januari 2016 is het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) van start gegaan. Het CSG is een samenwerkingsverband
van de GGD, ziekenhuizen, politie en justitie, GGZ-instellingen en een jeugdzorgaanbieder. Slachtoffers van een recente verkrachting
of aanranding krijgen gecoördineerde zorg op forensisch, medisch en psychisch gebied. In de voorgaande jaren was deze hulp alleen
beschikbaar voor slachtoffers die zich bij de politie meldden. In vergelijking met 2015 heeft 60% meer slachtoffers deze zorg gekregen (161
in 2016 ten opzichte van 107 in 2015). Daarnaast zijn slachtoffers bij wie het incident langer dan acht dagen geleden heeft plaatsgevonden indien zij dit wensten - telefonisch doorverwezen naar passende hulpverlening.
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Het bureau Internationale Betrekkingen (IB) van de gemeente is verantwoordelijk voor de opzet en de resultaten van de internationale
samenwerkingsovereenkomsten. Daarbij worden ook de gemeentelijke diensten, waaronder de GGD, met hun vakinhoudelijke kennis ingezet.
Vanuit IB komen regelmatig verzoeken binnen bij de GGD. Het gaat daarbij om verzoeken om samenwerkingsverbanden aan te gaan, kennis
uit te wisselen, delegaties te ontvangen en inhoudelijke programma’s op het gebied van publieke gezondheid te verzorgen. Verder komen er
soortgelijke verzoeken binnen vanuit onder meer het Ministerie van Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het
Koninklijk Instituut voor de Tropen, maar ook van diverse internationale universiteiten, scholen en zorgorganisaties.
Het internationaal beleid van de gemeente Amsterdam
is er primair op gericht Amsterdam als internationale
stad te versterken: economisch, bestuurlijk, sociaal
en cultureel. Dit doel moet bereikt worden door
handelsmissies, acquisitie, stedenbanden, Europese
lobby, samenwerking en kennisuitwisseling.
Uitgangspunt is steeds dat Amsterdam, als relatief
welvarende stad, in haar internationale beleid streeft
naar een bepaalde wederkerigheid; en zich opstelt als
een verantwoordelijke hoofdstad.
Het Europese beleid legt de nadruk op onderzoek,
innovatie, werkgelegenheid en groene economie.
Vanuit de Europastrategie van Amsterdam legt
de stad de verbinding met deze brede Europese
agenda en versterkt deze met actieve kennisdeling
en samenwerking. Aangezien Amsterdam tot de vijf
belangrijkste stedelijke regio’s van Europa wil behoren,
neemt Amsterdam actief deel aan Europese netwerken
zoals EUROCITIES. Daarnaast creëert Amsterdam
meerwaarde door kennisuitwisseling met invloedrijke
Europese hoofdsteden, maar ook door alert in te
spelen op subsidiekansen vanuit de EU.
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De GGD heeft haar eigen bureau Internationale
Betrekkingen, dat als aanspreekpunt fungeert
voor het centrale bureau IB. Hier volgt een aantal
van de lopende internationale projecten en
samenwerkingsverbanden binnen de GGD in 2016.

Gezond ouder worden
In 2050 zal naar verwachting een kwart van de
Europese bevolking uit 65-plussers bestaan. Actief
en gezond ouder worden is volgens de Europese
commissie één van de belangrijkste maatschappelijke
uitdagingen voor alle Europese landen. Steeds vaker
wordt in Europa het thema gezondheid opgenomen
in stimuleringsprogramma’s. Amsterdam doet daar
als ’leeftijdsvriendelijke stad’ uiteraard aan mee.
‘Leeftijdsvriendelijke stad’ is een door de World
Health Organisation (WHO) ontwikkelde aanpak waar
Amsterdam lid van is.

• EUROCITIES
Amsterdam is aangesloten bij EUROCITIES, een
netwerk van meer dan 140 grote steden in ruim

dertig Europese landen. De GGD neemt in de rol van
voorzitter al een aantal jaren deel aan de werkgroep
Health Inequalities. Dit jaar heeft Amsterdam het
voorzitterschap van de werkgroep overgedragen
aan Oslo en zijn we vicevoorzitter. De werkgroep is
hernoemd en heet nu Urban Ageing. De werkgroep
probeert betere samenwerking te organiseren met de
WHO, de initiatiefnemer van de leeftijdsvriendelijke
stad.

• EU-aanvraag Reference Site
De GGD Amsterdam heeft samen met universiteiten,
hogescholen en andere (private) organisaties een
aanvraag ingediend bij de Europese Commissie
om erkend te worden als excellente regio als het
gaat om gezondheid. Dit doen we in het kader van
het European Innovation Partnership on Active and
Healthy Ageing (EIP-AHA). De Europese Commissie
gebruikt dit partnership om onder andere haar
subsidieprioriteiten te bepalen en weegt in haar
subsidietoekenningen ook mee of je meewerkt aan
dit partnership. Verder beogen we als metropoolregio
natuurlijk ook de erkenning te krijgen voor het werk
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dat we hier op het terrein van publieke gezondheid
verrichten.

• TITTAN-project
In Europa worden mensen weliswaar ouder, maar
worden ze ook gezonder oud? Het TITTAN-project
richt zich op gezond ouder worden door verbetering
van de kwaliteit en uitvoering van regionale
gezondheidssystemen. Specifek richt TITTAN zich
op de uitwisseling, vergelijking en implementatie
van goede beleidsvoorbeelden en -maatregelen in
zeven Europese regio’s. De samenwerkende Europese
regio’s zijn: Galicië (trekker), Baskenland, Schotland,
Metropoolregio Amsterdam, Lombardije, Saksen en
Neder-Silezië. Deze aanvraag is gehonoreerd en in
mei 2016 van start gegaan. Halverwege 2016 heeft
Amsterdam dit project overgedragen aan Almere
vanwege onvoldoende concrete opbrengsten voor
de GGD Amsterdam en de afdelingen Onderwijs,
Jeugd en Zorg.

de bemonstering van aan fjnstof gebonden metalen
en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs).
Daarbij worden benzeen en andere koolwaterstoffen
op verschillende plaatsen in Willemstad bemonsterd.
De overheid op Curaçao is opdrachtgever voor de
metingen en ondersteunt de GGD bij de uitvoering van
deze metingen. Enkele keren per jaar zijn medewerkers
van de afdeling Luchtkwaliteit op Curaçao voor het
uitvoeren van (groot) onderhoud, diverse kalibraties,
audits en voor overleg met de opdrachtgever. De
automatisch gemeten componenten worden online
weergegeven op luchtmetingencuracao.org, met elk
uur een update.

Luchtkwaliteit
De afdeling Luchtkwaliteit beheert dertig meetstations
waarmee we continu de luchtkwaliteit meten. Drie
daarvan staan op Curaçao. De afdeling zorgt ervoor
dat daar volgens internationale standaarden continu
buitenluchtmetingen worden uitgevoerd. De metingen
richten zich voornamelijk op zwaveldioxide en fjnstof.
Het derde meetstation op Curaçao is er sinds mei 2016.
Op dit meetstation en op een van de twee bestaande
meetstations is het meetprogramma uitgebreid met
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Law Enforcement & Public Health
conference 2016
Politie en openbare gezondheidszorg hebben veel
met elkaar te maken en voor het oplossen van urgente
sociale problemen is samenwerking noodzakelijk.
Bij de GGD weten we dit al enige tijd, maar het belang
hiervan wordt ook internationaal steeds
meer benadrukt. Een belangrijke congresreeks
op dit terrein is de international conferences on Law
Enforcement & Public Health (LEPH). In oktober
was Amsterdam voor de tweede keer gastheer van
dit evenement. LEPH is een hoogwaardig platform
waar kennis en ervaring worden uitgewisseld en waar
duurzame samenwerkingsrelaties in een ingewikkeld
werkveld worden aangegaan. De conferentie werd
georganiseerd door het Centre for Law Enforcement
and Public Health (CLEPH), gevestigd in Australië, en
de Vrije Universiteit. Net als in 2014 waren de GGD
Amsterdam en de politie-eenheid Amsterdam samen
hoofdsponsor. Tussen 2 en 5 oktober bezochten
ongeveer vijfhonderd deelnemers uit ruim dertig
landen theater de Meervaart om te luisteren naar
meer dan 180 presentaties, key-notes en
discussiesessies. Onder de deelnemers waren
wetenschappers, beleidsmakers én uitvoerenden.
Hierdoor heeft het congres een sterke verbinding met
de praktijk. Voor de derde keer op rij was het aantal
bezoekers gegroeid en was ook de feedback van
deelnemers op de inhoud van het programma positief
en enthousiast.

Curacao
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Ook tijdens deze editie was er een stevige inbreng
vanuit de GGD. Zo werd in twee sessies aandacht
besteed aan de rol van publieke gezondheidszorg in
de nasleep van gebeurtenissen, zoals het schietdrama
in Alphen aan de Rijn en de Amsterdamse Zedenzaak
(Robert M.). Andere sessies met een rol voor de GGD
hadden bijvoorbeeld betrekking op de Amsterdamse
Treiteraanpak (aanpak van extreme intimidatie in de
woonomgeving), het Centrum voor Seksueel Geweld,
het werk van de Wijk-GGD’er, de Top600-aanpak en de
aanpak van radicalisering.

MCH Handbook conferentie
in Japan
In november ging er een delegatie van drie GGDvertegenwoordigers van de GroeiGids naar Tokio voor
deelname aan de tiende tweejaarlijkse MCH Handbook
conferentie, een lustrumeditie. Het MCH Handbook
project heeft als doel de preventieve gezondheidszorg
voor moeder en kind wereldwijd te verbeteren en
zo de moedersterfte en kindersterfte te verlagen.
Dat gebeurt onder andere door het uitreiken van
voorlichtingsboekjes, maar ook door het trainen van
gezondheidswerkers en het geven van voorlichting. Het
thema van de conferentie was dit jaar, in aansluiting op
de Sustainable Development Goals van de VN: ‘Leave
no one behind’, met speciale aandacht voor de inclusie
van gemarginaliseerde groepen in de samenleving.
De delegatie bestond uit Anneke Kesler, hoofdredacteur
GroeiGids, Jessica Jansen, stafverpleegkundige en
projectleider GroeiGids, en Anke van den Bergh,
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verloskundige en redactielid GroeiGids. Op het
programma stonden onder andere veldbezoeken,
presentaties en workshops (geven) over GroeiGids en de
GroeiApp. De laatste dag van de conferentie werd een
Tokyo Declaration opgesteld, die door de 39 aanwezige
landen werd onderschreven. De Tokyo Declaration
is een document dat landen kunnen gebruiken in het
promoten van het MCH Handbook, on- en offine.
mchhandbook.com. Ook werd er overlegd over de
volgende conferenties van het MCH Handbook. De
conferentie zal over twee jaar in Thailand en over vier
jaar (2020) in Amsterdam gehouden worden, waarbij
Anneke Kesler de voorzitter zal zijn en de GGD
Amsterdam een grote rol in de organisatie zal spelen.

Anneke Kesler (3e van links) tijdens de MHC Handbook
conferentie in Japan

Internationaal samenwerken
op gebied van soa-, hiv- en
hepatitisonderzoek
De GGD Amsterdam is een expertisecentrum op het
gebied van publieke gezondheid in relatie tot soa en
hiv. Daarom doet de GGD Amsterdam mee in diverse
internationale onderzoeksprojecten naar soa-, hiv- en
hepatitispreventie en zorg onder de doelgroepen
mannen die seks hebben met mannen, inwoners van
niet-Nederlandse afkomst en personen die drugs
gebruiken.

Samenwerking met Londense
soa-poli
Begin december 2016 gingen vier medewerkers van de
Soa-polikliniek op werkbezoek bij Cepheid in Londen
(verkoper van laboratoriummaterialen). Zij bezochten
de Dean Street Clinic, de grootste STI- kliniek (sexually
transmitted infections) in het Verenigd Koninkrijk. Deze
kliniek in het hartje van Londen (Soho) heeft een nieuw
concept bedacht om grote hoeveelheden cliënten
te zien en te screenen op een soa. De delegatie
werd uitvoerig rondgeleid en mocht zichzelf ook
even laten testen. ’s Middags was er een symposium
over sneldiagnostiek en werd er ook over chemseks
gesproken (gebruik van drugs bij seks). De diagnostiek
in de Dean Street clinic gaat veel sneller dan in
Amsterdam. Men weet meestal het resultaat van een
test binnen een aantal uren, terwijl dit in Amsterdam
soms een week duurt. Bij thuiskomst in Nederland is er
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direct een werkgroep ’Londen lean’ opgericht. Deze
werkgroep bekijkt hoe de diagnostiek en het logistieke
proces ook in Amsterdam versneld kan worden.
Tevens wordt bekeken hoe meer cliënten geholpen
kunnen worden zonder dat de druk op het personeel
te hoog wordt. Al met al een zeer inspirerend bezoek
dat direct heeft geleid tot verbeteringen in de eigen
bedrijfsvoering.

Training in Motivational Interviewing
in Kenia en Bangladesh
Jonge mannen worden ten onrechte vaak vergeten in
internationale projecten voor seksuele gezondheid.
Sinds 2013 werkt de Soa-polikliniek van de GGD samen
met het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en
lokale organisaties in Kenia (Amref) en Bangladesh
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(Bandhu) om de counselingsvaardigheden van
hulpverleners in de seksuele gezondheid te vergroten.
Het project beoogde om 1200 jonge mannen die
seks hebben met mannen (MSM) in Bangladesh
en 6250 jonge MSM in Kenia een nieuwe vorm van
voorlichting te geven en daarnaast voor een veel
grotere groep de gezondheidsdiensten toegankelijk
te maken voor hiv-testen, soa-zorg en voorlichting. Het
project werd volledig gefnancierd door het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Het team van de Soapolikliniek was verantwoordelijk voor de ontwikkeling
en uitvoering van de trainingen en het KIT voor het
onderzoek naar de effectiviteit van de interventie.
De interventie is gebaseerd op Motivational
Interviewing (MI). Dit is een gespreksstijl waarbij
mensen geholpen worden hun problemen te
onderkennen en hen aan te zetten tot verandering.
Naast de MI-trainingen voor bijna driehonderd
hulpverleners, was er speciale aandacht voor de
opleiding van lokale trainers om zo de continuïteit te
waarborgen.
Het project is medio 2016 afgerond en in de periode
van 2013-2016 heeft het team van de Soa-poli per
land vier uitgebreide bezoeken gebracht. Hierbij
hebben zij basis- en vervolgtrainingen gegeven aan
verpleegkundigen, artsen, managers, hiv-consulenten,
docenten en groepen ‘peer educators’ (mensen uit
de eigen groep die voorlichting geven aan andere
mensen uit dezelfde groep). De teams van lokale
trainers (drie in Bangladesh en drie in Kenia) werd
tussen deze bezoeken door vanuit Nederland
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gecoacht. Samen met de lokale partners zijn er
een handleiding voor trainers, een flm en andere
trainingsmaterialen gemaakt. Uit een onderzoek blijkt
dat het project succesvol is geweest in het bereiken van
de jonge MSM en dat de toegang tot zorg signifcant
verbeterde. De hulpverleners waren positief, gaven aan
dat de interventie met MI vernieuwend was en dat het
hun extra instrumenten gaf om cliënten voor te lichten.
Een overzicht van het project en de eindproducten is te
vinden op de site van het KIT.
Het KIT en de Soa-polikliniek zetten hun samenwerking
op gebied van MI in de toekomst voort binnen andere
buitenlandse projecten.

HIV-aanpak
Fast Track Cities Initiative: 90-90-90 goals
Het ‘Fast track cities initiative’ richt zicht op een
stedelijke aanpak van de hiv-problematiek. In dit kader
is de zogenoemde Paris declaration, gebaseerd op
de nieuwe UNAIDS-doelen ‘90-90-90’, inmiddels door
meer dan 200 steden is ondertekend. Amsterdam
was één van de 28 steden die als eerste de verklaring
hebben ondertekend. Deze 28 steden streven ernaar
de 90-90-90 doelen in 2020 gehaald te hebben. De 9090-90 doelen zijn:
• 90% van de met hiv besmette mensen in een
stad kent zijn/haar positieve hiv-status (is dus
gediagnosticeerd);
• 90% van de mensen die zijn/haar hiv-besmetting
kent, wordt behandeld;
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• 90% van de mensen die behandeld worden, hebben
een ondetecteerbare viral load (dat wil zeggen
het virus is niet terug te vinden in het bloed, wat
betekent dat de behandeling goed aanslaat, de
levensverwachting enorm is vergroot en het virus
zeer moeilijk overdraagbaar is naar anderen).
In juni 2016 zijn wethouder Zorg Eric van der Burg
en beleidsmedewerker GGD Tom van Benthem naar
de jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst van de fast
track cities geweest, die dit keer in New York werd
gehouden. Lees het verslag hier.
Hieruit is een samenwerking ontstaan tussen het
New Yorkse M.A.C. aids fund en het H-TEAM (HIV
Transmission Elimination Amsterdam). Dit heeft geleid
tot een subsidie van $250.000 voor de werkzaamheden
van het H-TEAM in 2017. We hopen dat dit een start
is van een langdurige samenwerking tussen beide
partijen. Het H-TEAM is een unieke samenwerking
tussen alle belanghebbende partijen die betrokken zijn
bij de preventie en behandeling van hiv in Amsterdam,
inclusief de doelgroepen zelf.
In aanloop naar de grote internationale aidsconferentie die in 2018 in Amsterdam gehouden wordt,
bezochten GGD-medewerkers de aids-conferentie in
Durban in juli 2016. Ze presenteerden daar bevindingen
over Amsterdamse hiv- en soa-projecten. Tijdens de
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conferentie ging de Fast Track Cities Global Webportal
‘Ending the aids epidemic by 2030’ live. De benodigde
gegevens hiervoor zijn met name aangeleverd door het
H-TEAM, waar GGD Amsterdam deel van uitmaakt.

Amsterdamse hiv-aanpak als voorbeeld voor
andere steden
De GGD is in 2016 meerdere malen uitgenodigd
om de Amsterdamse aanpak van het H-TEAM toe te
lichten, onder meer tijdens de EECA Regional Dialogue
Meeting in Kiev en tijdens een IAPAC SUMMIT meeting
in Genève. Naast de aanpak van drugsgebruikers,
krijgt vooral het GGD PrEP-demonstratieproject ,
‘AmPrEP’ genaamd, veel aandacht vanuit binnen- en
buitenland. Pre-expositie profylaxe (PrEP) houdt in dat
tabletten worden gebruikt, als aanvulling op bestaande
preventiemaatregelen, om jezelf tegen een hivinfectie te beschermen. Dit is een bewezen effectieve
preventiestrategie.

Er werden vanuit de GGD 63 dienstreizen gemaakt,
vooral naar internationale conferenties.
Hier werden de resultaten van verschillende
wetenschappelijke onderzoeken gepresenteerd, die
door de GGD uitgevoerd zijn. De volgende steden/
landen werden aangedaan: Antwerpen, Athene,
Atlanta, Baltimore, Bangladesh, Bristol, Budapest,
Curaçao, Durban, Durham, Geneve, Hamburg, India,
Kiev, Lissabon, London, Lyon, Nantes, Oslo, Oxford,
Porto, Salzburg, San Francisco, Seoul, Sicilië, Slovenië,
Surabaya, Stockholm, Uppsala, Wenen en Zürich.

Delegaties en dienstreizen
In 2016 bezochten 23 delegaties uit de volgende
continenten/landen verschillende afdelingen binnen
de GGD: Afrika, België, Brazilië, China, Denemarken,
Duitsland, Indonesië, Japan, Turkije, USA en
Zwitserland.

61

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2016

