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Voorwoord 

2017 was een zeer dynamisch jaar voor de GGD. En dan hebben we het niet eens over de wisseling van de algemeen directeur halverwege 
dat jaar. José: “Toen ik net in dienst kwam, verbaasde ik me over hoe divers het takenpakket van de GGD eigenlijk is. Als u dit jaarverslag 
leest, krijgt u waarschijnlijk hetzelfde gevoel.” 

Er zijn in 2017 veel nieuwe initiatieven gestart, zoals 
het ‘Letselspreekuur Plus’, dat gericht is op kinderen, 
gehandicapten en andere kwetsbare personen. We 
hebben het ‘Actieplan Age Friendly City: Naar een 
levensloopbestendig Amsterdam’ vastgesteld, dat 
ervoor moet zorgen dat senioren op een prettige 
manier oud kunnen worden in de stad. En er is 
een grote studie gestart naar de gevolgen van de 
ambulantisering (overgang van opvang in instellingen 
naar zorg geven in thuissituatie) voor mensen met een 
ernstige psychische aandoening. 

Maar we hebben niet alleen gezaaid, we hebben 
ook geoogst. Zo is in juli 2017 bekendgemaakt dat 
Amsterdam dankzij de inzet van het H-TEAM, waar 
ook de GGD deel van uitmaakt, een van de eerste 
steden ter wereld is die de doelstellingen voor 2020 
van de Verenigde Naties met betrekking tot hiv-
bestrijding heeft gehaald. Ook bleek in 2017 dat 
overgewicht onder Amsterdamse kinderen aan het 
afnemen is. Er is een stijgende trend in gezonde 
leefstijl en gezond gedrag. Dat horen we graag! 

Uiteraard was er niet alleen goed nieuws. Er werd 
bijvoorbeeld bij een relatief zeer hoog aantal 
homomannen hepatitis A geconstateerd. Dit hield 

verband met de wereldwijde hepatitis A-uitbraak onder 
deze risicogroep. De vaccinatiegraad voor schoolgaande 
kinderen is weer verder gedaald en ligt onder de norm. 
En er was een daling van het aantal bezoekers van 
het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau. Dit kwam 
voornamelijk door de vaccintekorten waar men in 
Nederland, maar ook op Europees niveau mee kampte. 

De GGD kreeg in 2017 ook veel te maken met de 
toenemende bevolkingsdruk. We adviseerden veel 
over de inrichting van nieuwbouwwijken. Hoe kun je 
de omgeving zo inrichten dat je gezond gedrag, zoals 
buitenspelen en fetsen, stimuleert? 

We vierden in 2017 ook twee jubilea: het 
VoorZorgprogramma bestond 10 jaar en het 
Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA) vierde 
haar 30-jarig jubileum. VoorZorg is een preventief 
programma tegen kindermishandeling en SSGA is een 
onafhankelijk expertisecentrum van de GGD op het 
gebied van seksueel geweld. 

Amsterdam heeft in 2017 rond de 1500 statushouders 
(asielzoekers die als vluchteling worden erkend) 
gehuisvest. Meerdere GGD-afdelingen houden zich 
bezig met gezondheidszorg voor deze doelgroep. Zo 

houdt JGZ zich onder meer bezig met de vaccinaties 
uit het Rijksvaccinatieprogramma, MGGZ met sociaal-
psychiatrische screening en het toeleiden naar de 
juiste (psychische) zorg, EGZ met voorlichting over 
gezondheid(szorg) en Infectieziekten met (vervolg) 
screeningen op tuberculose en preventieactiviteiten 
rondom seksuele gezondheid. 
In dit jaarverslag bundelen we deze activiteiten voor 
het eerst in een apart hoofdstuk. 

We wensen u veel leesplezier en hopen dat u met dit 
verslag een goed beeld krijgt van wat de GGD in 2017 
voor de gezondheid van de inwoners van Amsterdam 
en Amstelland heeft weten te betekenen. 

José Manshanden 
(Directeur publieke 
gezondheid) 

Jan Woldman 
(Adjunct Directeur 
Publieke Gezondheid) 
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bedragen x € 1000 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 

Actualisatie Jaarverslag Begroting Actualisatie Jaarverslag Begroting Actualisatie Jaarverslag 

1. exploitatie lasten totaal  137.337  136.510  133.502  139.096  143.002  127.150  127.305  124.962 

waarvan 

• personeel (inclusief personeel van derden)  66.367  67.072  66.518  72.967  75.995  78.027  81.103  83.477 

• materiële uitgaven  65.922  64.392  61.900  61.010  62.137  43.417  41.580  36.805 

• subsidies - -

• kapitaallasten  5.047  5.046  5.084  5.119  4.870  5.706  4.622  4.680 

2. baten totaal  93.775  93.677  92.915  98.611  99.992  90.878  89.735  88.654 

3. saldo  43.562  42.833  40.587  40.484  43.009  36.272  37.570  33.264 

waarvan 

• GGD-onderdelen  43.375  42.599  40.430  40.291  42.769  35.963  37.278  36.059 

• Gemeenschappelijke regeling GHOR  187  234  156  193  241  309  292  249 

4. saldo reserves (900)  -2.297  -53  -2.000  -2.957  -1.405  -1.751  -2.941  -3.044 

toevoeging reserves  824  2.090  624  584  1.011  524 -

onttrekking reserves  3.121  2.143  2.624  3.542  2.416  2.275  2.941  3.044 

Totaal saldo inclusief mutatie reserves  41.265  42.780  38.587  37.527  41.605  34.522  34.629  33.264 

Jaarverslag GGD  
Amsterdam 2017

 

 

         

 

 

 

    

Financieel jaaroverzicht 

4 

mailto: info@ggd.amsterdam.nl
mailto: info@ggd.amsterdam.nl


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) 

EGZ 
(Epidemiologie, 
Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie) 

Business Control 
Directiesecretariaat 
Beleid 
Zorgspecifeke bedrijfsvoering 
Communicatie 

OC 
(Onderdeelcommissie) 
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Kerncijfers 2017 

AGZ 
2014 2015 2016 2017 

Letselverklaringen 1535 1314 963 799 

Sociaal-medische advisering 4310 6567 7586 6992 

Lijkschouwingen 1345 1469 1007 1561 

Arrestantenzorg door artsen 5390 5604 4942 5919 

Arrestantenzorg door 
verpleegkundigen 

7518 7172 7766 7766 

Infectieziekten 
2014 2015 2016 2017 

Lopende onderzoeksprojecten 74 55 40 40 

Meldingen van infectieziekten 
(excl. tbc) 

612 644 574 814 

Meldingen van infectieziekten 
clusters in instellingen (zoge 
naamde artikel 26* melding) 

323 286 355 287 

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

2925 2927 2521 2350 

Actieve tuberculosegevallen 
Amsterdam-Amstelland (A-A) 

103 119 127 114 

Latente tuberculosegevallen A-A 143 180 268 213 

Bezoekers 
Reizigersadviesbureau 

22.279 25.308 24.684 21.982 

Nieuwe consulten 
Soa-polikliniek 

45.742 40.322 43.542 46.860 

Uitgevoerde analyses 
Streeklaboratorium 

477.088 623.000 615.000 616.206 

Inspecties bij kindercentra, gast 
ouders, jeugdverblijven, Wmo-
voorzieningen, seksbedrijven, sche 
pen en tatoeage- en piercingstudio’s 

1562 1498 1611 1770 

Adviesbezoeken over legio 
nellapreventie, zorghygiëne en 
voedselveiligheid 

761 596 591 539 

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

GHOR 
2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal inzetten OvD-G 158 141 149 128 153 

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

12 9 5 9 13 

GRIP-situaties Veiligh.regio 
Zaanstreek-W’land 

9 9 10 4 7 

Totaal aantal GRIP-situaties 21 18 15 13 20 

JGZ 
2013 2014 2015 2016 2017 

0-4 jarigen 
onder zorg 
(consulten) 

34.493 
(184.882) 

33.664 
(169.672) 

33.236 
(166.120) 

38.129 
(163.559) 

38.283 
(164.657) 

Leerlingen pri 
mair onderwijs 
(consulten) 

58.982 
(40.955) 

63.910 
(40.459) 

63.630 
(42.617) 

63.885 
(45.062) 

63.596 
(46.194) 

Leerlingen 
voortgezet 
onderwijs 
(consulten) 

35.922 
(29.553) 

38.377 
(29.978) 

41.844 
(34.713) 

42.999 
(49.396) 

43.615 
(48.986) 

Leerlingen spe 
ciaal onderwijs 
(consulten) 

7019 
(6881) 

7506 
(6875) 

7266 
(6984) 

6168 
(5015) 

6.313 
(4.304) 

Totaal 
Amsterdam 
(consulten) 

136.416 
(262.271) 

143.457 
(246.984) 

145.977 
(250.434) 

151.181 
(263.032) 

151.807 
(264.141) 

Leefomgeving 
2013 2014 2015 2016 2017 

Zorgmeldingen van burgers 492 590 546 570 637 

Adviezen aan bestuur, bur 
gers en organ. 

340 412 415 436 477 

Bezoeken i.v.m. 
dierplaagpreventie 

14.522 17.417 18.284 20.470 19.844 

MGGZ 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

24-uurs/crisisdienst 5471 5335 5006 3532 3760 3396 

Adviesaanvragen 
meersporenteam 

26 17 21 15 14 20 

Meldingen 
Meldpunten Zorg en 
Overlast 

2342 3209 2614 3597 3691 3715 

Aantal 
zedenscenario’s 

4 1 0 3 0 0 

Inspecties door 
Hygiënisch Woning 
Toezicht naar aanlei 
ding van meldingen 

278 300 220 269 448 734 

Beoordeling/uit 
voering tijdelijk 
huisverbod 

207 583 648 610 385 * 

* Omdat Veilig Thuis in 2017 de uitvoering van de tijdelijk huisverboden 
gefaseerd van afdeling MGGZ heeft overgenomen, ontbreekt het 
MGGZ-aantal voor dat jaar. 

Veilig Thuis 
2015 2016 2017 

Afgegeven adviezen 4872 4717 4384 

Meldingen 5470 6432 7541 

Beoordeling tijdelijk 
huisverbod 

118* 

* Dit is exclusief het deel dat afdeling MGGZ heeft beoordeeld. 
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De afdeling Algemene Gezondheidszorg bestaat uit 
de hieronder beschreven onderdelen. 

Forensische Geneeskunde 
De afdeling Forensische Geneeskunde verricht 
24 uur per dag specifek forensische taken zoals 
lijkschouwingen, onderzoek van slachtoffers van 
geweld en zedendelicten (Letselspreekuur), en 
bloedafnames in het kader van de Wet Drugstest 
in het verkeer en de Wet Middelenonderzoek 
bij geweldplegers. Daarnaast wordt de afdeling 
gevraagd voor medisch advies, contraexpertise 
(second opinion) bij juridische zaken en geeft de 
afdeling geneeskundige zorg aan arrestanten. In 
2017 zijn we begonnen met het ontwikkelen van 
een ‘Letselspreekuur Plus’ voor kwetsbare personen, 
zoals gehandicapten, slachtoffers van mensenhandel, 
kinderen en kwetsbare ouderen. Ook is een nauw 
samenwerkingsverband met het Nederlands 
Forensisch Instituut van start gegaan. 

Forensische Verpleegkunde 
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 forensisch arts van de GGD. 
Daarnaast coördineren de forensisch 
verpleegkundigen de zorg voor slachtoffers van 
zedendelicten. Dit houdt in dat zij, nadat ze 
aanwezig zijn geweest bij het zedenonderzoek, de 
nazorg coördineren en het contact met de cliënt 
onderhouden. 
Een deel van de forensisch verpleegkundigen neemt 
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. 
In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor een 
spreekuur voor slachtoffers van Vrouwelijke Genitale 
Verminking (meisjesbesnijdenis). Dit spreekuur wordt 

bemenst door forensisch verpleegkundigen van 
afdeling AGZ en is in januari 2018 van start gegaan in 
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) West. 

Sociaal-medische advisering 
De afdeling Sociaal-Medische Advisering (SMA) 
geeft onafhankelijk medisch advies aan de gemeente 
Amsterdam en publieke instellingen op het gebied 
van onder andere parkeerontheffngen voor mensen 
met een fysieke beperking, bijzondere bijstand, 
schuldsaneringen, arbeidsgeschiktheidskeuringen en 
wisselwoningen. 
In 2017 heeft SMA het recordaantal adviezen van 2016 
net niet geëvenaard. 

Medische zorg aan gedetineerden 
De GGD Amsterdam verzorgt de medische zorg in 
de Penitentiaire Inrichting Zaanstad. Doordeweeks 
hebben enkele artsen er overdag spreekuur. ’s Avonds, 
’s nachts en in het weekend is de dienstdoende 
forensisch arts oproepbaar bij medische problemen. 

De afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) regelt de inzet van onafhankelijke artsen bij onderzoek van overledenen en slachtoffers 
van zedendelicten en geweld. De forensisch artsen van AGZ geven samen met forensisch verpleegkundigen medische zorg aan 
arrestanten in cellencomplexen van de politie. Ook wordt er medische zorg geleverd aan gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting 
Zaanstad (gevangenis). De forensisch verpleegkundigen spelen een grote rol in de zedencoördinatie (begeleiding van zedenslachtoffers) 
binnen de gemeente Amsterdam. Ook verricht de afdeling AGZ keuringen voor bijzondere bijstand, parkeervergunningen, ontheffng 
inburgeringsexamen, schuldsanering, huisvesting en leerlingenvervoer. 

Algemene Gezondheidszorg 
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Met de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in Amsterdam in 2016 en de 4500 statushouders die Amsterdam in de periode 2017-2019 
zal huisvesten, heeft de GGD besloten om een projectleider Asielzoekers en Statushouders aan te stellen. De projectleider heeft als taak om 
afstemming en samenwerking van de verschillende afdelingen binnen de GGD te bewerkstelligen. Daarnaast is ze aanspreekpunt voor alle 
externe organisaties en onderhoudt ze de interne en externe contacten. 

Asielzoekers en statushouders 

In het AZC Wenckebachweg verbleven in 2017 ongeveer 
600 mensen. In het najaar is de instroom stopgezet en 
nam het aantal AZC-bewoners af tot 300. De instroom 
is stopgezet omdat dit AZC eind 2017 dicht ging en een 
nieuw AZC in 2018 open gaat aan de Willinklaan. 

In 2017 zijn rond de 1500 statushouders gehuisvest 
in Amsterdam. Eenderde van deze groep werd 
gehuisvest in tijdelijke huisvestingsprojecten voor 
jongeren en tweederde in individuele woningen in de 
stad. De GGD zorgt ervoor dat huisartsen vroegtijdig 
geïnformeerd zijn over de opening van de grotere 
huisvestingsprojecten en dat statushouders weten bij 
welke huisartsenpraktijken in de nabije omgeving zij 
zich kunnen inschrijven. 

Meerdere afdelingen van de GGD houden zich bezig 
met asielzoekers en statushouders. Hier volgt een 
overzicht van de activiteiten per afdeling. 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
In het asielzoekerscentrum op de Wenckebachweg zijn 
wekelijks Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-spreekuren 
gehouden voor kinderen van 0 tot 19 jaar. Een 

JGZ-team, bestaande uit een jeugdarts en twee 
jeugdverpleegkundigen, biedt deze zorg. Kinderen 
tussen 0 en 12 jaar worden op de Wenckebachweg 
gezien. Kinderen vanaf 12 jaar worden zoveel mogelijk 
gezien op scholen. 
In totaal hebben we rond de honderd JGZ-
intakegesprekken gehouden, waarbij we onder andere 
het vaccinatieschema hebben opgesteld en zo nodig 
direct zijn gestart met vaccineren. In de loop van het 
jaar heeft een deel van de gezinnen/statushouders 
een woning toegewezen gekregen en is voor hen de 
reguliere jeugdgezondheidszorg gestart op de Ouder-
en Kindteamlocaties in de wijk. 

Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg 
(MGGZ) 
Er is een apart team voor statushouders 
gevormd, bestaande uit een zorgcoördinator, 
een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en 
psychiaters. De kern van het werk is vroegsignalering, 
sociaalpsychiatrische diagnostiek en het toeleiden 
naar de juiste zorg. Dit is nodig omdat de meeste 
asielzoekers en statushouders oorlog en geweld 
hebben meegemaakt, actief bezig zijn met integratie 

en fink belast worden door zowel het heden als het 
verleden. Bij 30% leidt dat tot psychische klachten. 
Geestelijke gezondheidszorg is onder veel etnische 
groepen een taboe-onderwerp. Door het onderwerp 
bespreekbaar te maken, is het voor mensen uit deze 
groepen makkelijker om zorg te accepteren. 

Wij hebben een duidelijke werkwijze. Verschillende 
professionals zoals klantmanagers van de 
gemeentelijke dienst Werk, Participatie en Inkomen, 
consulenten vluchtelingenwerk en huisartsen kunnen 
statushouders aanmelden voor een screening als zij 
daar zelf toestemming voor geven. 
Wij spreken de cliënt drie à vier keer. In het eerste 
gesprek staan advies en voorlichting over psychische 
klachten, contact maken en vertrouwen winnen 
centraal. In het tweede en derde gesprek gaan we 
dieper in op de klachten en ten slotte bespreken we 
met de cliënt een behandeladvies en zetten we een 
eventuele verwijzing in gang. We gaan op zoek naar 
de juiste hulpverlening voor de cliënt, wat vaak meer 
is dan enkel een psychiatrische behandeling. Vaak 
spelen sociale problemen ook een belangrijke rol, 
en daar is ook ondersteuning voor nodig. 

Jaarverslag GGD  
Amsterdam 2017

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
  

8 

mailto: info@ggd.amsterdam.nl
mailto: info@ggd.amsterdam.nl


In 2017 zagen we een sterke stijging van het 
aantal consulten. We hebben in totaal 180 mensen 
gescreend. De gemiddelde leeftijd van die mensen 
was tussen 18 en 30 jaar. Verreweg de meesten 
hadden psychiatrische problemen, waarvoor 
tweedelijns zorg moest worden ingezet. 
De meeste mensen die wij zien, komen uit Syrië, Irak 
en Iran. De verhouding man/vrouw is 70/30%. 
De Eritrese groep is op grond van cijfers en signalen 
die we krijgen, ondervertegenwoordigd. Door het 
aannemen van een Eritrese zorgcoördinator hopen wij 
deze groep in 2018 beter te bereiken. We zien nu al 
dat er meer cliënten uit deze groep bij ons aankomen. 
Van de mensen die wij zien, zijn depressie, gevolgd 
door de posttraumatische stressstoornis, de meest 
gestelde diagnosen. Opvallend zijn de relatief hoge 
psychose- en verslavingscijfers. 

Infectieziekten 

• Tuberculosebestrijding 
In Amsterdam verzorgt de afdeling 
Tuberculosebestrijding de vervolgscreeningen op 
tuberculose bij asielzoekers en statushouders. Voor 
asielzoekers is de tuberculosescreening een vast 
onderdeel van het aanmeldproces. Zij worden binnen 
48 uur na binnenkomst in Nederland gescreend. 
Vervolgscreening op tuberculose wordt op vrijwillige 
basis aangeboden aan asielzoekers die afkomstig 
zijn uit landen waar tuberculose meer voorkomt 

dan 200 tuberculosegevallen per 100.000 inwoners. 
Asielzoekers krijgen een longfoto en worden viermaal 
onderzocht in de periode van 2 jaar na binnenkomst. 
Asielzoekers in de Amsterdamse opvanglocaties 
worden door de tuberculoseafdeling opgeroepen. 
In de tweede helft van 2017 zijn we gestart met 
vervolgscreeningen op actieve tuberculose onder 
de statushouders die in 2016 in de gemeente waren 
opgenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie 
adviseert landen waar tuberculose nauwelijks 
voorkomt, zoals Nederland, om asielzoekers en 
statushouders die in aanmerking komen voor de 
vervolgscreening, vaker te screenen op een latente 
tuberculose-infectie (infectie waarbij symptomen 
nog niet duidelijk zichtbaar zijn). De tbc-afdeling 
is daarop gestart met de kinderen (jonger dan 18 
jaar) van deze statushouders te screenen op latente 
tuberculose-infectie. 

• Hygiëne & Inspectie 
In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor het 
openen van een nieuw asielzoekerscentrum aan 
de Willinklaan in Amsterdam West en een Extra 
begeleidings- en toezichtlocatie (EBTL). Een EBTL 
is voor de opvang van vreemdelingen die in een 
reguliere locatie van het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) overlast hebben veroorzaakt. Op 
de EBTL hebben wij een hygiëne-inspectie uitgevoerd. 

• Algemene Infectieziekten 
De afdeling Algemene Infectieziekten neemt 
algemene preventieve maatregelen op het gebied 
van infectieziektebestrijding. Door een signaal 
van een huisarts dat er veel patiënten uit een 
woongemeenschap klachten hadden passend 
bij scabiës (schurft), heeft de afdeling Algemene 
Infectieziekten een spreekuur op de woonlocatie 
georganiseerd. Zie voor meer info het jaarverslag van 
afdeling Algemene Infectieziekten. 

• Soa-polikliniek 
De preventieactiviteiten rondom asielzoekers en 
statushouders zijn in 2017 uitgebreid. Voor de LHBTI*-
nieuwkomers zijn er outreach-activiteiten geweest. 
Deze vonden plaats op bijeenkomsten en feesten die 
belangenvereniging COC en SoaAids organiseerden 
voor LHBTI-nieuwkomers. De outreach-activiteiten 
hielden in dat we hebben getest, hepatitis B-vaccinaties 
hebben gegeven in het kader van het landelijke hepatitis 
B-vaccinatieprogramma, en voorlichting hebben 
gegeven. Voor Eritrese en Syrische statushouders heeft 
de Soa-polikiliniek twee voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd in samenwerking met een andere GGD-
afdeling; Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en 
Zorginnovatie (EGZ). 
Ook voor 2018 staan al diverse voorlichtingsactiviteiten 
geprogrammeerd. 

* LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, 

transgender en intersekse 
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Epidemiologie, Gezondheidsbevordering 
en Zorginnovatie 
In overleg met het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA), heeft de afdeling Epidemiologie, 
Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) 
een reeks voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 
voor de bewoners van het asielzoekerscentrum 
Wenckebachweg. De bijeenkomsten gingen over 
gezondheid, gezondheidszorg en gezonde leefstijl. 
In de zomer van 2017 zijn we ook gestart met een 
training voor ervaringsdeskundigen, die zich recent in 
Amsterdam hebben gevestigd. Met deze training zijn 
zij opgeleid tot ‘peer educators’ (mensen die binnen 
hun eigen groep gezondheidsbevorderend gedrag 
stimuleren). De training is gericht op bovengenoemde 
thema’s en communicatievaardigheden. De peer 

educators brengen in hun contacten met hun 
peers het belang van de informatie onder de 
aandacht en sluiten aan bij de belevingswereld 
van de doelgroep. Vier ervaringsdeskundigen 
hebben de training eind 2017 succesvol afgerond. 
Samen met een gezondheidsbevorderaar van EGZ 
hebben ze een aantal voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd voor statushouders in de stad. Deze 
activiteiten worden in 2018 vervolgd. Daarnaast 
zijn er voorbereidingen getroffen om in diverse 
woonprojecten voorlichtingsactiviteiten en 
programma’s te ontwikkelen rondom het thema 
gezondheid. Eén daarvan is een programma van een 
reeks bijeenkomsten genaamd ‘vrouw en gezondheid’, 
voor Eritrese vrouwen die wonen in Riekerhaven. 
EGZ heeft dit programma in samenwerking met 

Sense (voorlichtingsonderdeel van de Soa-polikliniek) 
ontwikkeld en voert het in 2018 uit. 
Ook via digitale kanalen proberen we 
gezondheidsboodschappen bij vluchtelingen van 
Eritrese afkomst onder de aandacht te brengen. 
Een voorbeeld is de Facebookpagina Eritreeërs 
Gezond. Een Eritrese deskundige op het gebied 
van publieke gezondheid werkt samen met een 
Nederlandse verpleegkundige om berichten en 
flmpjes over gezondheidszorg en gezonde leefstijl te 
ontwikkelen en te posten. Daarnaast beantwoorden 
ze ook vragen van Tigrinya-sprekende nieuwkomers. 
Eritreeërs Gezond is een samenwerkingsproject van 
de GGD Amsterdam, in samenwerking met Pharos 
(expertisecentrum gezondheidsverschillen). 
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Onderzoek 

De afdeling EGZ voert onderzoek uit voor 
verschillende afdelingen van de GGD. In 2017 zijn veel 
onderzoeken uitgevoerd. Hieronder willen we een 
aantal noemen. 

• Ambulantisering 
Sinds de jaren 70 verblijven steeds minder cliënten 
met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) 
in een instelling. In toenemende mate wordt de 
behandeling en ondersteuning van deze groep in 
de thuissituatie aangeboden. Deze trend wordt 
ambulantisering genoemd en heeft zowel een 
idealistisch als een fnancieel doel. Vanuit het 
uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk thuis 
moeten kunnen blijven wonen, worden nu niet alleen 
grote instellingen ontmanteld, maar wordt ook het 
aantal bedden in kleinschalige woonvoorzieningen, 
zoals RIBW (Regionale Instelling voor Beschermende 
Woonvormen), sterk gereduceerd. Op basis van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt de 

gemeente ondersteuning aan mensen die het niet op 
eigen kracht redden. De GGD doet onderzoek naar de 
gevolgen van ambulantisering voor alle betrokkenen. 
De eerste grote studie binnen het onderzoeks-
programma Ambulantisering Amsterdam is in 2017 
gestart en onderzoekt de gevolgen voor mensen met 
een ernstige psychische aandoening. Deze studie 
wordt in samenwerking met Arkin en GGZ inGeest 
uitgevoerd. In 2017 zijn ook andere onderzoeken uit 
het programma gestart, waaronder een onderzoek 
waarin wordt onderzocht hoe snel de nieuwe 
doorstroom van mensen in de Maatschappelijke 
Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) is. 
Een project waarin de ontwikkeling van een systeem 
voor de signalering en melding van niet-opgehaalde 
medicatie centraal staat, heeft in 2017 de ZonMw 
Parelprijs gewonnen. 

• Zelfredzaamheid-Matrix 
In 2017 zijn diverse factsheets geproduceerd over 
de zelfredzaamheid van de populatie in relatie tot 
vergelijkbare populaties in andere gemeenten. De 

informatie die we zo verzamelden, wordt gebruikt 
voor gemeentelijk beleid. Daarnaast hebben 
onze medewerkers artikelen geschreven voor 
wetenschappelijke vakbladen. 

De internationale toepassing van de Zelfredzaamheid-
Matrix (ZRM) heeft in 2017 een vlucht genomen met 
de ontwikkeling van een Spaanse en Catalaanse versie 
door het Avedis Donabedian-Instituut in Barcelona. 
Daarnaast heeft de gemeente Antwerpen de ZRM in 
gebruik genomen voor het screenen en monitoren van 
hun kwetsbare groepen, en wordt de ZRM gebruikt 
in een Europees project over interventies voor 
overlastgevende drugsgebruikers. De Engelstalige 
versie van de ZRM, inclusief handleiding, is ook in 
2017 ontwikkeld. 

• Oudere migranten 
In 2017 is gestart met het project ‘Oudere migranten 
op weg naar meer veerkracht en vitaliteit’. Het 
doel van het project is om samen met oudere 
migranten activiteiten te ontwikkelen die helpen 

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 verbeteren. De werkzaamheden zijn georganiseerd in multidisciplinaire teams rondom jeugd, volwassenen en ouderen en 
zorginnovatie. Een belangrijke doelstelling van EGZ is het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen. 
De afdeling draagt bij aan de ontwikkeling van de collectieve preventie en het lokale gezondheidsbeleid, en aan de innovatie van de 
publieke gezondheidszorg. 
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hun veerkracht te versterken danwel te behouden. 
De beproefde methodiek van Intervention Mapping 
(systematische methode om een interventie te 
ontwikkelen) gebruiken we als leidraad voor de 
ontwikkeling en evaluatie van het zogenoemde 
‘interventieprogramma’ dat onderdeel is van dit 
project. Na de evaluatie van de aanpak beschrijven 
we de methodiek in een handleiding voor potentiële 
gebruikers, zoals welzijnsorganisaties. 

• Jij en je gezondheid 
Jij en Je gezondheid is een digitale werkwijze waarbij 
kinderen en jongeren met (verhoogde kans op) 
sociaal-emotionele en sociaal-medische problemen, 
actief worden gesignaleerd, ondersteund en zo nodig 
toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie) 
programma’s. 

Jij en Je gezondheid wordt in het voortgezet 
onderwijs al gebruikt door de GGD Amsterdam, GGD 
Drenthe, GGD Zaanstreek-Waterland en Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond. Vanaf het schooljaar 
2017-2018 zijn vier nieuwe regio’s aangesloten; 
GGD Flevoland, GGD IJsselland, GGD Groningen en 
zorgorganisatie Rivas Careyn (regio Zuid-Holland Zuid). 
In 2017 is Jij en Je gezondheid tevens doorontwikkeld 
voor gebruik in het basisonderwijs. Er heeft een lokale 
pilot plaatsgevonden bij de GGD Amsterdam. 
Deze pilot zal in 2018 worden vervolgd met een 
landelijk pilot in vier regio’s; GGD Amsterdam, GGD 
Drenthe, GGD Hart voor Brabant en CJG Rijnmond. 

• Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016 
De resultaten van de gezondheidsmonitor 2016 zijn 
in 2017 gepubliceerd. De cijfers geven een beeld 
van de gezondheidssituatie onder inwoners van 19 
jaar en ouder in Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de rapportages 
staat informatie over gezondheid en functioneren, 
psychosociale gezondheid, leefstijl, zorg en hulp, 
en de leefomgeving. Verder laten de rapportages 
zien wat de trends en risicogroepen zijn en maken 
we een vergelijking met landelijke gegevens. Die 
landelijke cijfers zijn beschikbaar doordat alle GGD’en 
in Nederland de Gezondheidsmonitor volwassenen/ 
ouderen in 2016 uitvoerden. De gegevens van de 
gezondheidsmonitor helpen de gemeenten en de GGD 
bij het opstellen van het lokale gezondheidsbeleid. 

• Jeugdgezondheidsmonitor 
De Jeugdgezondheidsmonitor brengt de lichamelijke 
en sociaal-emotionele gezondheid van jeugdigen 
in kaart. Gegevens over de gezondheid, leefstijl en 
leefomstandigheden van kinderen en adolescenten 
worden verzameld via vragenlijsten die ouders en 
adolescenten invullen, en registraties in het digitale 
kinddossier van de jeugdgezondheidszorg. Hiermee 
wordt inzichtelijk welke gezondheidsproblemen 
toe- of afnemen en bij welke groepen en/of in welke 
gebieden van de stad dat gebeurt. De onderwerpen 
die onder andere aan bod komen, zijn voeding, 
bewegen, geestelijke gezondheid, leefomgeving en 
genotmiddelengebruik. 

In 2017 hebben we op meerdere momenten de meest 
recente resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor 
naar buiten gebracht via de website Gezondheid in 
Beeld. Ook hebben we de resultaten gedeeld via 
rapporten en verschillende factsheets. Daarnaast 
hebben alle voortgezet onderwijsscholen een 
schoolgezondheidsprofel ontvangen. 

• Interventieonderzoek sociaal domein 
In 2017 heeft de afdeling in opdracht van de 
partners binnen het sociaal domein zeven 
onderzoeksopdrachten uitgevoerd. 

Gezondheidsbevordering 

Gebiedsgericht werken 
In Amsterdam en Amstelland werken adviseurs 
gezondheid en welbevinden wijkgericht op het snijvlak 
van kennis en praktijk. 
De adviseurs agenderen het onderwerp gezondheid 
in uitvoeringsplannen op gebieds- of wijkniveau. 
Daarnaast werken zij samen met partners in het 
gebied (o.a.gebiedsmanagers,professionals uit 
de eerstelijns zorg, welzijn) om een bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van gezondheid in 
het algemeen en specifek aan het verkleinen van 
gezondheidsverschillen. 
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Voorbeelden zijn onze advisering over de 
effectiviteit van leefstijlinterventies, de inzet op 
vroegsignalering van psychosociale problematiek en 
de deskundigheidsverbetering op het gebied van 
eenzaamheidsbestrijding. In 2017 zijn activiteiten 
ontplooid in de stadsdelen Oost, Nieuw West, Noord 
en Zuidoost, en ook in de andere gemeenten in het 
werkgebied van de GGD. 

Gezonde School 
Een Gezonde School is een school die structureel 
aandacht besteedt aan de gezondheid van haar 
leerlingen via vijf pijlers: educatie, omgeving, 
ouders, signalering en beleid. Adviseurs 
Gezondheid en Leefstijl van de GGD bieden 
scholen hierbij ondersteuning. Gezonde Scholen 
dragen zo bij aan méér gezondheidswinst, minder 
gezondheidsverschillen, betere onderwijsprestaties 
en minder schooluitval. Thema’s van Gezonde School 
zijn welbevinden en sociale veiligheid, genotmiddelen, 
voeding, bewegen en sport, relaties en seksualiteit, 
social media en slapen. 

Amsterdam is koploper in de landelijke Gezonde 
Schoolaanpak. De GGD werkt samen met het Rijks 
Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
mee aan de doorontwikkeling van het landelijke 
programma. In 2017 is Gezonde School voor het 
voortgezet onderwijs in Amsterdam en Amstelland 
vernieuwd. De wethouder onderwijs lanceerde de 

website gezondeschoolamsterdam.nl. Met behulp van 
de website kunnen scholen op thema’s en pijlers van 
Gezonde School concreet aan de slag. De website 
biedt ook preventiescans waarmee scholen in kaart 
kunnen brengen wat al goed gaat en wat beter kan. 
Eind 2017 zijn we begonnen aan de voorbereiding 
voor de Gezonde School voor het primair onderwijs. 

Age Friendly City 

In 2016 is besloten het initiatief Age Friendly City 
onder te brengen bij de GGD Amsterdam. In juli 
2017 is het ‘Actieplan Age Friendly City: Naar een 
levensloopbestendig Amsterdam’ vastgesteld. 
Dit plan bestaat uit vier stedelijke thema’s: 
dementie, eenzaamheid, ouderenhuisvesting en 
valpreventie & bewegen. Daarnaast omvat het een 
gebiedsgerichte aanpak, waarbij we samen met 
belanghebbenden in de wijk, de directe leefomgeving 
onderzoeken en aanpassingen regelen, om zo een 
‘levensloopbestendige wijk’ te creëren. 
Er zijn participatiebijeenkomsten gehouden met 
bewoners en professionals om te komen tot 
‘levensloopbestendige routes’; routes in de wijk die 
met name ouderen uitnodigen om te blijven bewegen. 
In 2017 zijn we ook gestart met de ontwikkeling van 
een aanpak valpreventie. We hebben ons gericht 
op de onderdelen communicatie, signalering en 
verwijzing, en een samenhangend aanbod. 

Sarphati Amsterdam 

Sarphati Amsterdam is een onderzoeksinstituut waarin 
de gemeente (GGD Amsterdam) en Amsterdamse 
kennisinstellingen samenwerken. Het doel is om 
met innovatief en interdisciplinair onderzoek 
welvaartsziekten onder de Amsterdamse jeugd te 
voorkomen. 
In maart 2018 vond de feitelijke oprichting van 
Sarphati Amsterdam plaats. 

Sarphati Cohort 
Binnen Sarphati Amsterdam heeft het Sarphati 
Cohort een centrale rol. In dit cohort (onderzoek 
waarbij kinderenlangdurig gevolgd worden) worden 
sinds november 2016 bij alle 0- tot 4-jarige kinderen 
bepaalde gegevens geregistreerd tijdens de consulten 
van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze gegevens 
zijn belangrijk voor de zorg, maar kunnen ook – na 
uitdrukkelijke toestemming van ouders – anoniem 
voor onderzoek worden gebruikt. 

Om ouders op een laagdrempelige manier bij het 
Sarphati Cohort te betrekken én hun toestemming voor 
onderzoeksdeelname te vragen, wordt een speciale 
app voor deze doelgroep ontwikkeld: de ‘informed 
consent’ app. Deze app is aan DigiD gekoppeld en 
waarborgt een veilige uitwisseling van gegevens. 
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De inhoud van de app, inclusief een animatieflmpje, 
is in het eerste kwartaal van 2018 afgerond en wordt 
aan het eind van het tweede kwartaal gelanceerd. In 
het najaar van 2017 werd het animatieflmpje aan een 
willekeurige groep Amsterdamse ouders getoond en 
dat leverde een gemiddeld waarderingscijfer van 8,3 op. 

Beleidsadvisering 
Afdeling EGZ adviseert over diverse onderwerpen 
aan de gemeenten die binnen het werkgebied 
van de GGD vallen. Voor Amsterdam richtten de 
adviezen zich in 2017 bijvoorbeeld op (gezondheids) 
aspecten van middelengebruik en de preventie van 
psychosociale problematiek. 
In de nota Volksgezondheid 2017-2020 ‘Preventief 
verbinden: winst voor Amsterdam en 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. 
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Gezond gewicht 

Het lijkt goed te gaan met het op gezonder gewicht brengen van de Amsterdamse kinderen. Er is een dalende trend van overgewicht 
en obesitas (ernstig overgewicht), vooral bij kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status. Dit laatste is een opvallend 
resultaat. Er is een stijgende trend in gezonde leefstijl en gezond gedrag. 

Structurele verandering van gedrag, van ongezond 
naar gezond, is de duurzame manier om overgewicht 
en obesitas te voorkomen en te keren. 
Net als voorgaande jaren hebben we in 2017 veel 
gedaan om onze partners te verbinden met het 
programma en met elkaar, hen het werk makkelijker 
te maken met mooie, nuttige middelen, en hen te 
inspireren in hun werk, onder meer met verhalen 
uit de doelgroep. We hebben ons als Amsterdam 
aangesloten bij de Alliantie Stop Kindermarketing, 
gericht tegen de marketing van ongezonde producten. 
Samen met de partners zijn we een Facebookpagina 
voor de Alliantie Stop Kindermarketing gestart. 
We zijn succesvol geweest in het terugdringen 
van de marketing van ongezonde producten bij 
sportevenementen gericht op kinderen, zo had het 
3x3 basketbaltoernooi in 2017 een gezonde sponsor. 

Voortbouwen 
In 2017 is de aanpak verder gegaan met oogsten wat 
in de voorgaande jaren is gezaaid. Zo hebben we 
in Amsterdam inmiddels ruim 500 getrainde zorg-/ 
jeugdprofessionals, talloze actieve bewoners en meer 
dan 200 (getrainde!) gezondheidsambassadeurs in 
de buurten. Verder zijn meer dan 25.000 kinderen 
Jump-in kind en ruim 1200 ouders op voorscholen zijn 

betrokken bij AAGG-activiteiten. Er zijn in 2017 acht 
gezondheidsmarkten en 1734 eetspreekuren gehouden. 

Uitvoering 
Zoals ook in 2016, waren we in 2017 volop in uitvoering. 
De activiteiten in de buurt voor gezondheid en gezonde 
leefstijl, door vrijwilligers, gezonde ondernemers, 
ouders en professionals, blijven een succesvolle 
manier om de buurt bij de gezondheid van het kind te 
betrekken. We merken dat praten over gezondheid, 
gezonde leefstijl, ongezonde voeding en overgewicht, 
makkelijker gaat. De professionals weten zich steeds 
comfortabeler te positioneren in dergelijke gesprekken. 

Jump-in 
Via het succesvolle scholenprogramma Jump-in 
heeft ook in 2017 een aantal scholen het Jump-in 
certifcaat ontvangen. Ook op de voorscholen bereikt 
het Jump-in-programma een groot aantal jonge 
kinderen en ouders. Binnen het deelprogramma 
’Excellente professionals’, kijken we naar uitvoering 
van leerexpedities en naar de borging bij reguliere 
opleidingen. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep, 
en de AAGG ondernam samen met jongeren een 
project om een goede basisboodschap te formuleren. 

Integrale aanpak 
Omdat een integrale aanpak als de AAGG bestaat 
uit veel inspanningen op vele thema’s, lichten wij 
er een aantal toe. Een volledig overzicht van alle 
inspanningen en de voortgang ervan is te vinden op 
www.aagg.nl. 
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• Eerste-duizend-dagenaanpak 
Investeren in het vergroten van de kennis van ouders 
van de jongste jeugd (-9 maanden tot 2 jaar), blijkt 
uit onderzoek een effectieve manier te zijn om de 
leefstijl en gezondheid blijvend te beïnvloeden. 
We hebben voor zwangeren uit onze doelgroep 
een kernboodschap ontwikkeld, en die vertaald 
naar een ‘Veertig Wekenkalender’. Deze werd 
speciaal ontwikkeld samen met een ‘Eerste Twaalf 
Maandenboekje’, gebruik makend van inzichten 
in gedragsbeïnvloeding en laaggeletterdheid. Het 
boekje blijkt een welkome aanvulling te zijn op het 
bestaande materiaal voor jonge (aanstaande) ouders 
uit de doelgroep. Het is uitgedeeld aan kraamzorg en 
verloskundigen. 
We hebben fink ingezet op het verbinden van formele 
en informele netwerken in de buurten. Zo zijn er in 
Zuidoost verschillende bijeenkomsten en trainingen 
geweest, om de verschillende gemeenschappen te 
informeren over de eerste duizend dagenaanpak. Voor 
eigen initiatieven konden zij een subsidieaanvraag 
indienen bij het stadsdeel. 
Dit resulteerde onder meer in lokale radio- en tv-
programma’s over het belang van de eerste duizend 
dagen, voor verschillende etnische groepen. Er is 
verder een script ontwikkeld voor een uitzending met 
acteurs. 
In Nieuw-West zijn vier bijeenkomsten geweest 
over de eerste duizend dagenaanpak voor 
gezondheidsambassadeurs in opleiding. Verschillende 
ambassadeurs geven aan dat ze een opdracht willen 

doen in het kader van deze aanpak. In Geuzenveld 
heeft dit geleid tot een concreet plan voor een 
centrum dat zich richt op aanstaande ouders en 
ouders met kinderen tot twee jaar. Dit centrum zal zich 
richten op het stimuleren van een gezonde leefstijl 
voor de allerjongsten. 
In Slotervaart is een Op Gezonde Tourtraject gestart 
en worden nieuwe gezondheidsambassadeurs 
opgeleid. In de opdracht voor dit traject is specifeke 
aandacht voor de doelgroep van de eerste duizend 
dagenaanpak opgenomen. 

• Kinderen in het speciaal onderwijs 
Uit onderzoek blijkt dat in het speciaal onderwijs (so) 
een groot deel van de kinderen te maken heeft met 
overgewicht en obesitas. Daarom richt de aanpak 
Gezond Gewicht zich ook op deze doelgroep. 
De aanpak in het so bestaat uit drie pijlers: 
• ketenzorg voor kinderen met overgewicht en obesitas; 
• passend sport- en beweegaanbod; 
• een vertaling van het reguliere Jump-in-programma 

naar het so. 

Op 30 juni 2017 hebben zorgwethouder Van der Burg 
en de schoolbesturen voor speciaal onderwijs een 
convenant ondertekend over de aanpak. Vervolgens is 
een proef gestart op drie so-scholen. 
Op maat en samenwerking met de scholen kijken 
we hoe de drie pijlers kunnen worden aangepast en 
toegepast binnen de so-scholen. De gemeentelijke 
afdeling Sport was al actief op deze scholen in het 

organiseren van aangepast sportaanbod en grijpt 
de proef aan om hun sportaanbod aan te scherpen. 
Jump-in (het GGD-deel) is gestart met het samen 
met de scholen op maat maken en uitvoeren van 
programmaonderdelen uit de reguliere Jump-in-
aanpak. De zorgstructuren in het speciaal onderwijs 
zijn  anders dan in het reguliere onderwijs. Daarom is 
het niet mogelijk om dezelfde afspraken te maken als 
in de reguliere keten. Voor kinderen met overgewicht 
in het speciaal onderwijs, verkennen we op dit 
moment wat voor zorgketen wel mogelijk is. 

• Buurt- en community-aanpak 
De buurtaanpak draait in zeventien buurten op volle 
toeren. De buurtaanpak is een van de belangrijkste 
onderdelen van de aanpak Gezond Gewicht. In 2017 
lag de focus op het betrekken van bewoners en buur-
torganisaties. Hiermee sloot de buurtaanpak naadloos 
aan op de community-aanpak. De community-aanpak 
is erop gericht om samen met zelforganisaties, bewo-
ners en andere non-proftorganisaties de gezondheid 
van bewoners te bevorderen. In de focusbuurten van 
de aanpak in Noord, Oost, Zuidoost en West is de 
community-aanpak in uitvoering. Nieuw-West en Bijl-
mer-Oost zijn in 2018 gestart. 

Gezond gewicht 
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Centrale zorgverlener 
De gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis draaien 
met elkaar een proef met een nieuwe functie: de 
centrale zorgverlener. Dit is een jeugdverpleegkundige 
met aanvullende scholing die de ondersteuning 

van kinderen met (ernstige) obesitas en het gezin 
coördineert en begeleidt. Het is de bedoeling om 
deze functie te borgen door het verder te ontwikkelen 
tot regulier landelijk beleid. In de eerste helft van 2017 
hebben we de stand van zaken en knelpunten in de 
proef geïnventariseerd. In de tweede helft van het jaar 
hebben we de centrale zorgverleners, de teams waarin 
zij werken en de JGZ-organisatie extra ondersteund bij 
de uitvoer, onder meer met scholing en coaching. In 
totaal volgden 120 jeugdverpleegkundigen de leerlijn 
‘Centrale Zorgverlener’. 

• Kinderen met overgewicht en obesitas 
De gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis draaien 
met elkaar een proef met een nieuwe functie: de 
centrale zorgverlener. Dit is een jeugdverpleegkundige 
met aanvullende scholing die de ondersteuning 
van kinderen met (ernstige) obesitas en het gezin 
coördineert en begeleidt. Het is de bedoeling 
om deze functie te behouden door het verder te 
ontwikkelen tot regulier landelijk beleid. In de eerste 
helft van 2017 hebben we de stand van zaken en 
knelpunten in de proef geïnventariseerd. In de tweede 
helft van het jaar hebben we de centrale zorgverleners, 
de teams waarin zij werken en de JGZ-organisatie, extra 
ondersteund bij de uitvoer, onder meer met scholing en 
coaching. In totaal volgden 120 jeugdverpleegkundigen 
de leerlijn ‘Centrale Zorgverlener’. 

Een van de mijlpalen in 2017 is dat Amsterdam en Den 
Bosch in het voorjaar het basismodel ‘Ketenaanpak 

voor kinderen met overgewicht en obesitas’ hebben 
opgeleverd, inclusief een fnancieringsmodule . 
Er is vanuit andere betrokken partijen, waaronder 
een groot aantal gemeenten, veel interesse in het 
basismodel en de manier waarop Amsterdam de 
ketenaanpak uitvoert. De Amsterdamse kennis en 
ervaring hebben we veelvuldig gedeeld en verspreid, 
zowel door individuele vragen te beantwoorden, 
als door te spreken op (besloten) bijeenkomsten. 
Bijvoorbeeld op twee door Care for Obesity en 
JOGG georganiseerde mini-conferenties over de 
ketenaanpak. Amsterdam heeft deelgenomen aan 
de bijeenkomsten van de Learning Community van 
de proeftuinen Ketenaanpak . Dat zijn acht grote en 
kleine gemeenten die het basismodel invoeren en 
waar mogelijk verder ontwikkelen. Ook daar is veel 
kennis en ervaring gedeeld. Het streven is om dit 
basismodel, na evaluatie en aanpassing, op landelijk 
niveau toe te passen. 

Gezond gewicht 
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Bloemlezing resultaten 2017 

• Sport -en gezondheidsmarkten in diverse stadsdelen. 
• 88 gezondheidsambassadeurs opgeleid. 
• Peutersportdag in Zuid en West (2,5 - 4 jaar + ouders). 
• Tientallen nieuwe watertappunten erbij Nog meer 

organisaties betrokken bij de aanpak 
• Fresh in de Les (project waarbij studenten van 

de Minor Health Promotion onderzoeken hoe zij 
een gezonde levensstijl kunnen promoten onder 
groepen en individuen) is uitgevoerd in Noord en 
West. 

• Druk bezochte interventies en cursussen voor 
ouders en kinderen in de focuswijken. Uitval is laag. 

• Leefstijltraining aan tien pastors van de Pentecostal 
Council-kerk in Zuidoost, om hun kerkgangers 
te inspireren. 

• Acht leerexpedities voor verschillende doelgroepen 
(professionals en vrijwilligers). 

• E-tool voor excellente professionals Actieplan 
inactieve jeugd met roadshows met lezingen van 
beweegprofessor Erik Scherder. 

• Openbare ruimte in de Banne (Noord) op drie 
plekken beweegvriendelijker ingericht. 

• Fietsen ingezameld, opgeknapt en uitgedeeld aan 
arme gezinnen in de Banne (Noord), samen met de 
ANWB Driejarig onderzoek door de VU gestart  op 
basisschool in Osdorp naar relatie tussen bewegen 
en cognitief presteren van kinderen uit arme 
gezinnen. 

• Vouwfolder met beweegtips plus ‘goodie bag’ met 
gezonde items uitgedeeld op de uitgiftedagen 
voor kledingbonnen die de gemeente uitdeelt aan 
minima-huishoudens. 

• Verbod op ongezonde voedselreclame in 
metrostations per 1 maart 2018. 

• Gezonde voorwaarden opgenomen in 
detailhandelsbeleid 2018-2021. 

• Ongezonde voedselreclame niet meer toegestaan bij 
jeugdsportevenementen die de gemeente sponsort. 

• Netwerk Ondernemers voor een Gezond 
Amsterdam (OVEGA) gestart en gegroeid naar 
dertien partijen, waaronder Artis en NEMO. 

Maar… we zijn er nog niet. De aanpak van 
overgewicht en obesitas bij kinderen is er eentje 
van de lange adem. In 2017 hebben we ook het 
volgende meerjarenprogrammaplan* geschreven 
voor de periode 2018-2021. Daarin gaan we een stap 
verder. Met als motto ‘De vrijblijvendheid voorbij’ 
gaan we in de komende periode nog meer de nadruk 
leggen op het wegnemen van ongezondheid uit de 
leefomgeving van kinderen. Zodat Amsterdamse de 
gezondste stad voor kinderen wordt. 

Gezond gewicht 

* Het meerjarenprogrammaplan is te vinden op: 

www.amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond 
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De afgelopen jaren heeft de GHOR de focus 
verlegd van een operationeel-tactisch georiënteerde 
organisatie naar een meer regisserend-strategisch 
adviserende netwerkorganisatie. Zowel de GHOR zelf 
als de ketenpartners wensen hierdoor een duidelijkere 
positionering van de GHOR-organisatie. Dit wordt 
verwerkt in het GHOR meerjarenbeleidsplan 2018-
2022, waaraan in 2017 is gewerkt. 

De GHOR heeft twee kerntaken: rampenbestrijding/ 
crisisbeheersing (waar onder andere het opleiden en 
laten oefenen van crisisfunctionarissen onder valt) en 
advisering (zoals het adviseren van gemeenten over 
geneeskundige en gezondheidskundige aspecten bij 
evenementen). Een neventaak is het beheren van het 
integraal crisisplan van de GGD Amsterdam. Dit is 
het handboek voor crisismanagement dat ingezet kan 
worden bij alle crises die invloed kunnen hebben op 
elk willekeurig primair en ondersteunend werkproces 
van de GGD. 

Rampenbestrijding en
crisisbeheersing 

• Terrrorismegevolgbestrijding 
Op 8 november vond er in Amsterdam een grote 
multidisciplinaire terrorisme-oefening plaats. Op het 
Zeeburgereiland was een aanslag in scene gezet 
waarbij een vrachtwagen door de hekken van een 
foodfestival was gereden. Hierbij was een fink 
aantal bezoekers gewond geraakt. Daarnaast waren 
er enkele schutters actief op het terrein, waardoor 
veel bezoekers schotwonden opliepen. De oefening 
vond plaats met 240 fguranten met levensechte 
verwondingen. Onder meer GHOR, gemeente, politie, 
Openbaar Ministerie en Defensie waren betrokken 
bij de crisisbestrijding. De oefening diende tevens 
als systeemtest. Dit is een zo realistisch mogelijke 
praktijkoefening (simulatie), waaraan de Inspectie 
Justitie & Veiligheid kan zien of een veiligheidsregio 
haar processen goed op orde heeft. 

De GHOR heeft de terrorisme-oefening aangegrepen 
om samen met de acute zorgpartners in de regio 
aan te haken met een grote ketenoefening. Zo is 
er met de ziekenhuizen en Ambulance Amsterdam 
geoefend met de procedures Bovenregionaal 

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) is een afdeling binnen de GGD Amsterdam en voert werkzaamheden 
uit voor de Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De GHOR heeft als missie het bevorderen van continuïteit 
van zorg in het werkgebied bij een crisis of dreiging daarvan en bij grootschalige evenementen. Om aan te kunnen sluiten op de 
reguliere zorg is de GHOR een netwerkorganisatie, gericht op samenwerking en informatie-uitwisseling met de partners in de witte 
kolom (ambulancedienst, ziekenhuizen, huisartsen et cetera). Verder werkt de GHOR nauw samen met partners in de multidisciplinaire 
crisisstructuur (gemeente, brandweer, politie en Openbaar Ministerie) en verbindt daarmee de zorg en het openbaar bestuur. Ten tijde van 
een crisis levert de GHOR functionarissen die op alle niveaus de verbinding leggen tussen de witte kolom en de multidisciplinaire partners. 

GHOR 
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Gewondenspreidingsplan en ‘netcentrisch werken’ 
(manier van werken waarbij de betrokken partijen 
zo snel mogelijk (online) informatie met elkaar delen 
om zo sneller beslissingen te kunnen nemen). Uit de 
oefening is een aantal verbeterpunten naar voren 
gekomen die in 2018 opgepakt worden. 

• Systeemtest 
Ook in de regio Zaanstreek-Waterland is in 2017 een 
systeemtest gehouden. Hierbij vormde een explosie met 
een brand in een fat in Zaandam het startpunt. Samen 
bestreden functionarissen van gemeenten, politie, 
brandweer en GHOR de fctieve ramp. De deelnemers 
gaven in de evaluatie aan dat de samenwerking binnen 
en tussen de teams goed was verlopen. 

• Opleiden-Trainen-Oefenen 
In 2017 is weer een groot aantal Opleidings-, Trainings-
en Oefenactiviteiten (OTO) georganiseerd. Bijvoorbeeld 
een oefening bij zorginstelling Zonnehuisgroep 
Amstelland, locatie Theresia, in Ouderkerk aan de 
Amstel. Er was een scenario uitgewerkt waarbij een 
incident plaatsvond bij het verzorgingshuis, waarbij 
medewerkers en bewoners betrokken waren. Ook 
kwam een CoPI (Commando Plaats Incident) naar de 
locatie toe. Hierin werken functionarissen van politie, 
brandweer, gemeente en GHOR-functionarissen samen. 
Dit was zowel leerzaam voor de deelnemers van het 
CoPI als Zonnehuisgroep Amstelland, vooral omdat zij 
regulier niet met elkaar samenwerken. 

• Netcentrisch werken: informatie delen binnen de 
witte kolom 
Op 1 mei zijn de (acute) ketenpartners in de GHOR-
regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, 
Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Gooi en 
Vechtstreek en Flevoland gestart met ‘netcentrisch 
werken’ binnen de witte kolom (ambulancedienst, 
ziekenhuizen, huisartsen et cetera). Dit is een 
manier van werken waarbij alle betrokken teams 
en organisaties zo snel mogelijk (online) informatie 
met elkaar delen. Hierdoor kunnen zij sneller en 
doelgerichter besluiten nemen om incidenten, rampen 
en crises af te handelen. Om de informatie op een 
overzichtelijke manier te delen, wordt gebruikgemaakt 
van het Landelijk Crisis Management Systeem 
Geneeskundige Zorg. 

De ziekenhuizen, GGD’s en Ambulance Amsterdam 
hebben hun eigen informatiecoördinatoren opgeleid. 
Deze zijn nu 24 uur per dag, 365 dagen per jaar (24/7) 
beschikbaar en verantwoordelijk voor de informatie-
uitwisseling met de keten. Het Hoofd Informatie 
Geneeskundige Zorg van de GHOR heeft de regie 
op de informatie en is verantwoordelijk voor het 
samenstellen van een gedeeld geneeskundig beeld. 
Dit beeld helpt ketenpartners (zoals huisartsen 
en ziekenhuizen), crisispartners (zoals politie en 
brandweer) en openbaar bestuur om de crisis beter te 
beheersen. 

• GRIP 
In 2017 zijn twintig GRIP-inzetten geweest 
(Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings 
Procedure). Dit zijn incidenten waarbij de 
crisisbeheersingsorganisatie opschaalt om het incident 
te bestrijden. 

GHOR 
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Datum GRIP Omschrijving Gemeente Regio 

5 januari 1 Lekkage zwaveltrioxide Amsterdam AA 

17 januari 2 Stroomstoring Amsterdam Amsterdam AA 

17 januari 2 Stroomstoring Zaanstreek meerdere ZW 

7 maart 1 Grote brand Amsterdam Noord Amsterdam AA 

23 maart 1 Grote brand voetbaltribune Koog aan de Zaan Zaanstad ZW 

22 april 1 Zeer grote brand Westhaven Amsterdam Amsterdam AA 

25 april 1 Gaslek Zaandam Zaanstad ZW 

10 mei 1 Zeer grote brand dichte bebouwing Zaandam Zaanstad ZW 

27 mei 1 Brand Kwadijk Edam-Volendam ZW 

27 mei 1 Brand afvalbedrijf Amsterdam Amsterdam AA 

21 juni 1 Zeer grote brand school Amsterdam Amsterdam AA 

23 juli 1 Stagnerende uitstroom festival Welcome to the Future Oostzaan Oostzaan ZW 

28 juli 1 Brand pand Seafood bar Spui Amsterdam Amsterdam AA 

10 okt 1 Gaslek Amstelveen Amstelveen AA 

12 okt 1 Plofkraak Einsteinstraat Kudelstaart Aalsmeer AA 

16 okt 1 Zeer grote brand Australiëhaven Amsterdam Amsterdam AA 

24 okt 1 Brand en stroomstoring Orteliuskade Amsterdam Amsterdam AA 

13 nov 1 Zeer grote brand Hoogstraat Edam Edam-Volendam ZW 

12 dec 1 Gaslek en ontruiming Jan Pieter Heijestraat Amsterdam Amsterdam AA 

18 dec 1 Brand bij bedrijf met gevaarlijke stoffen Amsterdam Amsterdam AA 

GHOR 

Daarnaast is extra aandacht geweest voor een 
aanrijding bij het Centraal Station in Amsterdam op 10 
juni waarbij verschillende voetgangers gewond raakten. 
En voor de brand in de Rode Kruislaan in Diemen op 
19 juli, waarbij een student om het leven kwam. Beide 
incidenten betroffen geen GRIP, maar hadden veel 
impact op de omgeving en de hulpverleners. 

De enige opschaling tot GRIP 2 in 2017 betrof 
een stroomstoring. Op 17 januari rond 04.15 uur 

werden grote delen van Amsterdam, Zaandam en 
Landsmeer getroffen. De storing ontstond vanuit het 
hoogspanningsstation Hemweg. In de loop van de 
vroege ochtend is het station weer onder spanning 
gebracht en de stroomvoorziening stapsgewijs 
geheel hersteld. Hierdoor was om 09.00 uur de 
stroomvoorziening weer op orde. De gevolgen 
duurden echter nog de hele dag voort. De meldkamer 
was tijdens de storing korte tijd overbelast door de 
vele telefoontjes. Daardoor zijn enkele tientallen 

telefoontjes bij de meldkamer niet direct beantwoord. 
Hierbij ging het in een aantal gevallen om meldingen 
voor de Meldkamer Ambulancezorg. 

Ook de GHOR zelf ondervond problemen bij haar 
werkzaamheden doordat de noodstroomvoorziening 
niet goed functioneerde. Improvisatie met middelen 
en menskracht heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
dit incident. 
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Advisering 

De GHOR is dit jaar 376 keer om advies over 
evenementen gevraagd door gemeenten en 
stadsdelen; een aantal dat vergelijkbaar is met 
2016. Hiervan heeft de GHOR op haar beurt advies 
gevraagd aan de afdeling Infectieziekten/Hygiëne 
& Inspectie (52 keer) en afdeling Leefomgeving (24 
keer). Bij grote en/of risicovolle evenementen kun 
je bijvoorbeeld denken aan de voorbereiding op de 
Europa League Finale (met de eventuele huldiging van 
Ajax op het Museumplein) in mei, en het afscheid van 
Burgemeester Van der Laan in oktober. 

Aantal adviesaanvragen 
Amsterdam 254 
Amstelland-gemeenten 74 
Zaanstreek-Waterland 48 

De Peilstok Dance Events (een team van 
toezichthoudende instanties, waaronder GGD 
en GHOR, dat controleert of dance events de 
vergunningsvoorschriften naleven) en de Regietafel 
Evenementen (overleg waar alle adviseurs (zoals politie 
en GHOR) en de vergunningverlener (gemeente) 
gezamenlijk de evenementen en de bijbehorende 
voorwaarden bespreken) zijn in 2017 tot de reguliere 
werkzaamheden van de GHOR gaan behoren. 

Integraal Crisisplan GGD 

Het Integraal Crisisplan is 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. In 
2017 heeft de GGD het Integraal Crisisplan twee keer 
in werking gesteld. Eerst op 17 januari, de dag dat er 
eerst een stroomstoring was en daarna het drinkwater 
uitviel. De tweede keer was in het voorjaar vanwege 
een incident bij de Geïntegreerde Voorziening 
Centrum, waarbij cliënten besmettingsrisico hadden 
gelopen. Daarbij is ook een intern onderzoek voor 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg uitgevoerd. 
Dit onderzoek is in samenwerking met de GHOR 
uitgevoerd. Uit evaluaties van opschalingen blijkt 
dat het wenselijk is 24/7 iemand oproepbaar te 
hebben voor ondersteunende processen, zoals 
logistiek, huisvesting, automatisering en ICT. Daarom 
is hiervoor met ingang van 1 januari 2018 een ‘hard 

piket’ (piketdienst met verplichte opkomst) ingesteld 
voor een medewerker van bedrijfsvoering. Tot op 
heden was dit via een kanspiket (piketdienst waarbij 
meerdere mensen worden opgeroepen maar de 
opkomst bij niemand verplicht is) heeft geregeld. 

Ook hebben GGD-crisisfunctionarissen getraind 
en geoefend. Zij zijn onder meer aangehaakt bij 
de grote terrorismegevolgbestrijdingsoefening van 
de veiligheidsregio. Hierbij had de gemeente een 
opvanglocatie geopend. Zo konden de leden en 
leiders van PsychoSociale Hulpverlening (PSH) hun 
proces oefenen, samen met de ketenpartners van het 
Leger des Heils en Slachtofferhulp. 

Ten slotte zijn er begin 2017 twee convenanten 
herzien; het convenant Publieke Gezondheid met de 
GGD Zaanstreek-Waterland en het convenant met 
Ambulance Amsterdam. 

GHOR 
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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. 

Afdeling Algemene Infectieziekten 

In 2017 kwamen bij de afdeling Algemene 
Infectieziekten (AIZ) 814 meldingen binnen van 
infectieziekten die meldingsplichtig zijn. In 2016 
waren dit er 574. Het aantal meldingen is hoger 
dan in voorgaande jaren. Dat komt vooral door de 
wereldwijde hepatitis A-uitbraak onder mannen die 
seks hebben met mannen (MSM) en door een toename 

van het aantal kinkhoestgevallen, die elke paar jaar 
optreedt. Verder werden 287 (in 2016: 355) meldingen 
gedaan door instellingen, die een ‘ongebruikelijk aantal 
mensen met een infectieziekte’ meldden, 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 2350 keer contact met 
de afdeling opgenomen vanwege (risico op) andere 
infectieziekten, waarbij wij adviezen of vaccinaties 
gaven. Hoewel we dit jaar een toename zagen, neemt 
de laatste jaren in het algemeen het aantal meldingen 
van meldingsplichtige infectieziekten in Amsterdam 
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. Zie voor meer informatie over 
infectieziekten in Amsterdam en omstreken, het 
jaarverslag Algemene Infectieziekten. 

Reizigersvaccinaties 
Het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau is onderdeel 
van de afdeling Algemene Infectieziekten. Dit bureau 
heeft ongeveer 22.000 mensen voorafgaand aan 
een reis naar een (sub)tropisch land geadviseerd 
en gevaccineerd om te voorkomen dat ze 
infectieziekten zouden oplopen. Het aantal ligt lager 
dan in voorgaande jaren en komt vooral door de 

De afdeling Infectieziekten (IZ) 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. 

Infectieziekten 

Afdeling Infectieziekten 

Hygiëne & 
Inspectie 

Onderzoek en 
Preventieontwikkeling 

Tuberculose-
bestrijding 

Streek-
laboratorium 

Soa-
polikliniek 

Bedrijfsondersteuning 

Algemene 
Infectieziekten 

(waaronder 
Reizigersadvies- en 
Vaccinatiebureau) 

Jaarverslag GGD  
Amsterdam 2017

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

23 

http://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/publicaties/jaarverslagen/
mailto: info@ggd.amsterdam.nl
mailto: info@ggd.amsterdam.nl


Infectieziekten 

vaccintekorten die in 2017 op landelijk en Europees 
niveau speelden. Hierdoor konden we niet alle 
cliënten die hierom vroegen vaccineren. 

Hepatitis A 
Vorig jaar meldden wij in het GGD-jaarverslag dat er 
voor het eerst sinds 4 jaar weer hepatitis A voorkwam 
onder mannen die seks hebben met mannen (MSM); 
na de (Gay) Pride 2016 waren er twee gevallen 
gemeld. Inmiddels is duidelijk dat er in deze groep 
een wereldwijde uitbraak gaande is. De meeste 
gevallen in Nederland worden in Amsterdam gemeld 
omdat in Amsterdam de grootste homogemeenschap 
woont. De GGD is nauw betrokken bij het landelijk 
hepatitis A-uitbraakteam van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en heeft 
meegewerkt aan een verscherpte surveillance die 
het hele jaar heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk zijn 
in 2017 in Amsterdam 62 gevallen van hepatitis A 
gemeld in deze risicogroep, meer dan er in enig jaar 
in de afgelopen 25 jaar in Amsterdam gemeld zijn. 
Het lijkt erop dat de epidemie inmiddels over het 
hoogtepunt heen is. 

Aantal patiënten met acute hepatitis A (1992-2017) 

Hepatitis B 
Het aantal gevallen van acute hepatitis B-infecties 
is de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. In 2017 
werden slechts zeven gevallen gemeld. In twee 
gevallen betrof het MSM die zich niet in het kader 
van het landelijk programma voor MSM hadden 
laten vaccineren. Vijf patiënten werden besmet 
door heteroseksueel contact, waarvan drie geboren 
waren in een land waar hepatitis B voortdurend veel 
voorkomt. De daling is waarschijnlijk het gevolg 
van de jarenlange inspanningen om hepatitis B te 
bestrijden. Sinds 1989 worden alle zwangere vrouwen 
getest en (huis)artsen testen regelmatig patiënten 
bij wie het vermoeden bestaat dat ze hepatitis B 
hebben. Verder bieden we sinds 2008 aan reizigers 
die gebieden komen waar hepatitis B veel voorkomt 
en gaan reizen naar hun land van herkomst, screening 
en vaccinatie aan volgens de landelijke richtlijnen van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
(LCR). Alle dragers worden gemeld bij de afdeling AIZ 
en vervolgens worden alle mensen met wie diegene 
contact heeft gehad, gevaccineerd. 

Aantal patiënten met acute hepatitis B-infectie, naar bron van 

besmetting (1998-2017) 

Meningokokken meningitis 
Er zijn verschillende soorten van de meningokokken 
bacterie, ook wel serogroepen genoemd. 
Van de verschillende serogroepen komt in 
Nederland serogroep B het meest voor. Begin 
deze eeuw was er een stijging in meldingen van 
serogroep C meningokokkose. Dit was toen 
aanleiding om meningokokken C-vaccinatie in het 
Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. 
Sinds een paar jaar is er een stijging van het aantal 
serogroep W-infecties, wat in verschillende Europese 
landen wordt waargenomen. In Amsterdam was in 
2017 serogroep W zelfs de meest voorkomende. In 
2018 zullen landelijk maatregelen worden genomen 
om deze toename te stoppen; het meningitis C-vaccin 
in het Rijksvaccinatieprogramma zal in de loop van het 
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Infectieziekten 

jaar vervangen worden door het meningitis ACW135Y-
vaccin dat onder meer beschermt tegen serogroep W. 
In het najaar van 2018 zal ook aan 14-jarigen de 
MenACWY-vaccinatie (tegen meningokokken) worden 
aangeboden. 

Aantal patiënten met meningokokkenziekte naar serogroep, 

2000-2017 GGD Amsterdam 

Scabiës crustosa 
In 2017 werden maar liefst 3 gevallen van de 
zeldzame, zeer besmettelijke vorm van schurft (scabiës 
crustosa) gemeld in onze regio, alle 3 gerelateerd aan 
zorginstellingen. De afdeling AIZ heeft samen met de 
zorginstellingen de risicocontacten geïnventariseerd 
en geïnformeerd, en samen met afdeling Hygiëne & 
Inspectie grote schoonmaakacties georganiseerd. In 1 
geval werden er meer dan 500 risicocontacten preventief 
behandeld om verdere verspreiding, vooral ook door 
hulpverleners in de zorginstellingen, te voorkomen. 

In een woongemeenschap voor studenten en 
statushouders werd een uitbraak van ‘gewone’ schurft 
gemeld. De huisarts riep de GGD te hulp omdat het 

om een groep mensen bleek te gaan die volgens de 
huisarts lastig te behandelen waren, omdat er zowel 
communicatieproblemen als sociale belemmeringen 
waren: mensen schamen zich erg voor schurft. 
Op het moment dat iemand uit deze 
woongemeenschap zich met klachten van schurft bij 
de huisarts meldde, schreef deze behandeling voor 
en adviseerde dat contacten zich ook bij hem zouden 
melden voor behandeling. Regelmatig werden de 
voorgeschreven recepten echter niet opgehaald bij de 
apotheek, en contacten meldden zich niet. 

De GGD organiseerde daarom een spreekuur op 
locatie. Tijdens het spreekuur en later op de GGD 
werden 21 personen gezien, waarvan er 5 verdacht 
werden voor scabiës. Bij 2 van hen werden levende 
mijten aangetoond. In totaal werden er 5 mensen 
behandeld. Omdat mogelijk niet alle bewoners 
met scabiës die avond werden gezien, werden alle 
huisartsen in de omgeving geïnformeerd over het 
scabiësprobleem in de woongemeenschap. Huisartsen 
konden in overleg met de GGD deze bewoners 
doorsturen voor diagnostiek. Alhoewel huisartsen 
regelmatig personen verdachten van scabiës, heeft 
zich niemand meer bij de GGD gemeld. 

Generiek Operationeel Draaiboek Infectieziektebe-
strijding 
Afdeling AIZ heeft in 2017 samen met de GHOR 
[het woord GHOR linken naar GHOR-hoofdstuk] een 
draaiboek geschreven: het ‘Generiek Operationeel 

Draaiboek Infectieziektebestrijding; informatie voor 
de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland’. Het 
doel van het draaiboek is om duidelijkheid en inzicht 
te geven in het infectieziektebestrijdingsbeleid voor 
bestuurders in de veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland en achtergrondinformatie te geven over 
de organisatie van de infectieziektebestrijding. 

Burgemeester en wethouders 
We willen voorkomen dat de afdeling AIZ pas in 
uitbraaksituaties voor het eerst met bestuurders uit 
de regio in contact komt. Daarom heeft de afdeling 
tijdens het Regionaal Ambtelijk Overleg en tijdens 
het Bestuurlijk Overleg Amsterdam-Amstelland, 
zijn werkzaamheden toegelicht en aangeboden om 
burgemeesters en wethouders persoonlijk te informeren 
over hun rol en verantwoordelijkheden tijdens een 
infectieziektecrisis. De burgemeester en wethouder van 
Uithoorn maakten hier in 2017 al gebruik van. 

Afdeling Hygiëne & Inspectie 

De afdeling Hygiëne & Inspectie heeft drie kerntaken. 
Zij houdt toezicht op de kwaliteit van kinderopvang, 
seksbedrijven, jeugdverblijven en maatschappelijke 
ondersteuning. Zij verleent certifcaten aan schepen, 
geeft vergunningen uit voor studio’s voor tatoeage en 
piercing, en zij adviseert op het gebied van hygiëne 
en infectiepreventie bij collectieve voorzieningen, 
waaronder verpleeghuizen en woonzorgcentra, 
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horeca en grootkeukens, maatschappelijke opvang, 
evenementen en asielzoekerscentra. Naast deze 
kerntaken doet de afdeling regelmatig onderzoek en 
voert zij projecten uit. 

Advies infectiepreventie 
De adviseurs van Hygiëne & Inspectie ondersteunen 
instellingen en bedrijven met adviezen op het 
gebied van voedselveiligheid, zorghygiëne en 
legionellapreventie. Ook biedt Hygiëne & Inspectie 
trainingen en workshops, en de mogelijkheid om deel 
te nemen aan het door de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit geaccepteerde zelfcontrolesysteem. 
In 2017 is hard gewerkt aan uitbreiding van de 
dienstverlening, met onder meer een integraal 
hygiëneadvies en een hygiënescan. In 2017 zijn 
verschillende pilots uitgevoerd en in 2018 worden 
deze nieuwe diensten verder uitgerold. 

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 2017 het toezicht op de maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de jeugdverblijven verder 
ontwikkeld. Ook houdt de afdeling toezicht op de 
hygiëne bij seksbedrijven. Hygiëne & Inspectie werkt 
aan een visie over toezicht. Deze visie is van belang 
bij het bepalen hoe het toezicht er in de toekomst uit 
moet gaan zien. 

Vergunning- en certifcaatverlening 
Naast toezicht en advies verleent Hygiëne & Inspectie 
vergunningen voor tatoeage- en piercingstudio’s 
en worden er tijdelijke ontheffngen verstrekt bij 
tatoeëren, permanente make-up en piercen op 
evenementen. 

Namens het Ministerie van VWS geeft Hygiëne & 
Inspectie ‘Ship Sanitation’-certifcaten af in de haven 
van Amsterdam. Dit zijn certifcaten waarmee een 
schip kan aantonen dat het voldoet 
aan de International Health Regulations. 

Onderzoek en projecten 
In 2017 zijn één onderzoek en één project uitgevoerd: 
• Inventariserend onderzoek naar mogelijke 

gezondheidsrisico’s bij evenementen met een 
doorlopende vergunning; 

• Project Veilige Naaldsystemen: het doel van 
dit project was om alle afdelingen van de GGD 
over te laten stappen op een nog veiligere 
variant naalden, zodat we voldoen aan het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Hygiëne en infectiepreventie 
Het voorkomen van infecties is de grootste 
taak van de hygiëneafdeling van de GGD. 
Zowel bij zorginstellingen, maatschappelijke 
opvangvoorzieningen als bij horeca- en cateringkeukens 
voeren we analyses op de werkvloer uit en geven we 
naar aanleiding daarvan adviezen voor verbetering. 
Soms geven we daarbij ook een advies op het gebied 
van legionellapreventie. Hygiëne & Inspectie verzorgt 
ook trainingen (on the job) en workshops. 
De GGD legt ook haar eigen werkprocessen onder 
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de loep als het gaat om hygiëne en infectiepreventie. 
Toch vond er in 2017 een incident plaats bij de GGD 
waarbij circa zestig cliënten van de Geïntegreerde 
Voorzieningen [linken naar pagina over GV onder 
MGGZ-hoofdstuk] in aanraking kwamen met bloed 
van een andere cliënt. Hygiëne & Inspectie leverde de 
voorzitter en een deskundige infectiepreventie voor 
de commissie die dit incident grondig onderzocht. 
Gelukkig bleek geen van de cliënten geïnfecteerd te 
zijn. Er zijn bij de Geïntegreerde Voorzieningen, maar 
ook GGD-breed diverse maatregelen getroffen om 
herhaling in de toekomst te voorkomen. 

Pilots integraal hygiëneadvies en hygiënescan 
Enkele zorginstellingen in onze regio hebben in 2017 
meegedaan aan 2 pilots van integraal hygiëneadvies 
en hygiënescan. Het integraal hygiëneadvies is vooral 
bedoeld voor kleinschalige woonvormen en geven we 
ter plekke. Het integraal hygiëneadvies betreft zowel 
legionellapreventie, voedselveiligheid als zorghygiëne. 
De hygiënescan is meer bedoeld voor verpleeghuizen 

en woonzorgcentra waarbij wordt gekeken welke 
risico’s er zijn en welke interventies moeten worden 
uitgevoerd. Met een aantal zorginstellingen zijn voor 
2018 nieuwe afspraken hierover gemaakt. 

Kwaliteit van de verpleeghuizen 
De hygiëneafdeling krijgt door zijn gewijzigde 
werkwijze langzaam iets meer grip op de kwaliteit van 
de hygiëne- en infectiepreventie in verpleeghuizen. 
Zo is bijvoorbeeld bij een van de zorgaanbieders in 
Amsterdam een hygiëneadviseur gedetacheerd. En 
ook het nieuwe dienstenaanbod zal ervoor zorgen dat 
de meeste aandacht gaat naar de plekken waar de 
nood het hoogst is. 

Infectiepreventie bij evenementen 
De afdeling Hygiëne & Inspectie (H&I) werkt mee 
aan de Peilstok voor risicovolle evenementen. De 
‘peilstok’ is een team opgebouwd uit verschillende 
toezichthoudende instanties, onder regie van 
de gemeente Amsterdam, dat aan de hand van 
de vergunningsvoorwaarden en een checklist 
voorafgaand aan en tijdens een event controleert of 
de organisator zich aan de vergunningsvoorwaarden 
houdt. Regelmatig zijn er onvolkomenheden bij 
het drinkwater, de kwaliteit van de ehbo-post, 
de voedselveiligheid en de legionellapreventie. 
De gemeente Amsterdam werkt aan een 
handhavingsbeleid voor evenementen. De afdeling 
H&I ziet hierin een rol voor zichzelf weggelegd. 

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 die gesteld worden aan het 
pedagogisch klimaat, de veiligheid en gezondheid, 
het personeel, de accommodatie en het ouderrecht. 
Bij een nieuwe aanvraag beoordelen we of een 
nieuw kindercentrum aan de eisen zal gaan voldoen. 
Daarnaast beoordeelt de toezichthouder aanvullende 
gemeentelijke kwaliteitseisen aan de voorschoolse 
educatie bij kindercentra en peuterspeelzalen. 

Uitvoering van het toezicht 
In 2017 hebben de toezichthouders ieder 
kindercentrum, peuterspeelzaal en gastouderbureau 
minstens eenmaal onderzocht (100%). 

In de gastouderopvang wordt een deel jaarlijks 
onderzocht. De wettelijke norm hiervoor is 5%, maar 
gemeenten kunnen hier zelf afspraken over maken. In 
Amsterdam is meer dan 20% van de gastouderopvang 
bezocht: ruim 100 reguliere onderzoeken en 16 
incidentele onderzoeken. In de regiogemeenten is ruim 
10% van de bestaande gastouderopvang onderzocht. 

Voorschoolse educatie 
In 2017 heeft het toezicht op de voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) een nieuwe vorm gekregen. Het toezicht 
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bestaat uit drie delen. Bij alle locaties die voorschoolse 
educatie aanbieden, is een onderzoek uitgevoerd 
naar de basiskwaliteit. Daarnaast hebben we op 
organisatieniveau een onderzoek uitgevoerd, waarbij 
het beleid van de voorschoolse educatie in beeld is 
gebracht. En tot slot hebben we bij 32% van de locaties 
een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar hoe de 
locatie vorm geeft aan de voorschoolse educatie. 
In de nieuwe vorm van toezichthouden is de nadruk 
gelegd op het stimuleren van de kwaliteit van de 
voorschoolse educatie, door op organisatie- en 
locatieniveau het gesprek aan te gaan over de 
werkwijze. Ook wordt vooral getoetst of doelen 
worden behaald, bijvoorbeeld voor het didactisch-
educatief klimaat en de doorgaande leerlijn met het 
basisonderwijs. De nadruk ligt minder op het voldoen 
aan regels. Organisaties hebben hierdoor meer ruimte 
om zelf invulling te geven aan de wijze waarop zij de 
doelen willen behalen. 
Over het algemeen komt uit de onderzoeken 
naar voren dat de kwaliteit van de voorschoolse 
educatie hoog is. Enkele aandachtspunten zijn; 
de ouderbetrokkenheid en de aanvullende 
opleidingseisen voor het personeel van de 
voorschoolse educatie. In 2017 hebben we de 
samenwerking met afdeling VVE en kinderopvang van 
de gemeente versterkt, door intensiever overleg als 
de kwaliteit bij een organisatie tekortschiet. 
In 2018 ontwikkelt de Inspectie Kinderopvang een 
kwaliteitsoordeel voorschoolse educatie, waarmee ze 
de kwaliteit van de locaties wil stimuleren. 

Aangifte tegen houder kinderdagverblijf 
In 2016 kwam de kinderopvang negatief in het 
nieuws, nadat bij 24/7 Kids, een kinderdagverblijf 
in Amsterdam, langdurig sprake bleek te zijn van 
misstanden die bewust verborgen werden gehouden 
voor de Inspectie Kinderopvang. Dit leidde in 2017 tot 
een politieonderzoek en met behulp van informatie 
van de inspectie heeft de gemeente besloten aangifte 
te doen tegen de houder van dit kinderdagverblijf. 
Hiermee geeft de gemeente een duidelijk signaal af 
tegen het misleiden van de Inspectie Kinderopvang. 
Het onderzoek door de politie is nog niet afgerond. 

Landelijke ontwikkelingen 
2017 stond in het teken van de voorbereiding op 
de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). 
Binnen IKK staat de ontwikkeling van het kind 
centraal, veranderen de eisen aan het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en komt er meer ruimte 
voor pedagogisch maatwerk. Ook worden stabiliteit 
(zoals vaste leidsters die de kinderen opvangen) 
en professionalisering (zoals de inzet van een 
pedagogisch beleidsmedewerker) belangrijker. 
De GGD Amsterdam heeft bijgedragen aan deze 
ontwikkelingen door deel te nemen aan diverse 
landelijke werk- en klankbordgroepen over het 
nieuwe toezicht en de nieuwe kwaliteitseisen. 

Er is veel aandacht besteed aan de voorbereiding 
op de wetswijziging. De herijkte kwaliteitseisen 
betekenen in 2018 een nieuwe vorm van toezicht 

houden. De dialoog tussen de houders van 
kindercentra en de toezichthouder wordt belangrijker. 
In 2017 is dan ook met veel houders gesproken over 
de kwaliteit van de kinderopvang en het toezicht. 
Ook hebben de toezichthouders verschillende 
trainingen gevolgd, onder andere op het gebied van 
communiceren en rapporteren. 

Bezoek uit Curaçao 
In mei 2017 kwamen twee collega’s van de Inspectie 
Kinderopvang op Curaçao op werkbezoek. Het doel 
was om ervaringen uit te wisselen en op te doen, 
en informatie op te halen die zij op Curaçao kunnen 
toepassen. 

Wet op de jeugdverblijven 
Op 1 juli 2016 is de Wet op de jeugdverblijven in 
werking getreden. Deze wet stelt kwaliteitseisen aan 
privaat gefnancierde instellingen waar jeugdigen het 
merendeel van de week én voor langere tijd verblijven 
en overnachten. In Amsterdam zijn in 2017 de drie 
zogenaamde ‘Turkse moskee-internaten’ geïnspecteerd 
die onder deze wetgeving vallen. Afdeling Hygiëne 
& Inspectie heeft daarnaast in 2017 ook voor de 
gemeente Zaandam het toezicht uitgevoerd. 

Toezicht bij 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 (H&I) is, kan het bedrijf een 
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vergunning aanvragen bij de gemeente. In 2017 
vroegen zeven raamprostitutiebedrijven en twee 
escortbedrijven de GGD om een hygiëneadvies voor 
een nieuwe locatie. 78 bestaande seksbedrijven 
vroegen een hygiëneadvies aan om hun vergunning 
te kunnen verlengen. Daarnaast worden alle 
seksbedrijven in Amsterdam eenmaal per 3 jaar 
onaangekondigd geïnspecteerd door H&I. In 2017 zijn 
52 seksbedrijven regulier geïnspecteerd. Dat leidde 
in achttien gevallen tot tekortkomingen waardoor 
een herinspectie noodzakelijk was. Eenmaal werd een 
inspectie na een signaal uitgevoerd. 

Doorbraak in schoonmaak van werkkamer 
sekswerker 
Sekswerkers weten inmiddels beter hoe ze moeten 
reinigen en desinfecteren dan de gemiddelde 
schoonmaker. De GGD heeft veel tijd geïnvesteerd in 
hoe sekswerker hun seksspeeltjes en matras moeten 
reinigen en desinfecteren. Na vier jaar toezicht doen 
de sekswerkers dat inmiddels veel vaker en weten 
ze hoe het moet. Er was altijd grote verwarring 
over de juiste wijze van reinigen en desinfecteren. 
Om de uitvoering te vereenvoudigen hebben de 
GGD inspecteurs geadviseerd om de facons met 
allesreiniger en desinfecterend middel  te voorzien 
van een 1 en een 2. Nu is het simpel, eerst middel 
1 gebruiken en vervolgens middel 2. Een praktische 
oplossing voor een lastig probleem! 

Vergunningverlening bij tatoeage- en 
piercingstudio’s 
Er is een landelijk vergunningssysteem 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 zo veel mogelijk 
wordt beperkt. In de regio Amsterdam hebben 172 
ondernemers een vergunning voor tatoeëren of 
piercen. Eenmaal per drie jaar moet deze vergunning 
opnieuw worden verleend. In 2017 zijn er 84 
vergunningen verleend (zowel verlengingen als nieuwe 
studio’s). De GGD verleent de vergunning namens de 

minister van VWS, maar kan deze ook weer intrekken 
als de hygiëne te wensen over laat. In 2017 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 vergunningsplicht nodig. In 2017 heeft Hygiëne 
& Inspectie zestien 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 Organization 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 bevoegd om zo’n certifcaat te 
mogen verlenen. Zo ook de GGD van Amsterdam. 
In 2017 vroegen 293 schepen zo’n certifcaat aan in 
Amsterdam. 266 keer werd het certifcaat zonder 
problemen verleend, 9 keer werd het huidige 
certifcaat voor een korte periode verlengd omdat er 
geen hygiëneadviseur beschikbaar was op het juiste 
tijdstip en in 18 gevallen waren de gebreken zo ernstig 
dat een herinspectie noodzakelijk was. In 7 gevallen 
lag het schip in de haven van Zaandam in plaats van in 
Amsterdam. 
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Toezicht op Wmo-voorzieningen 
Een van de gebieden waar de afdeling Hygiëne 
& Inspectie toezicht op houdt is de kwaliteit 
van de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) in de regio Amsterdam-
Amstelland. Gemeenten bieden in - samenwerking 
met zorgaanbieders - verschillende (Wmo-) 
voorzieningen aan die vallen onder deze wetgeving, 
bijvoorbeeld: de dak- en thuislozenopvangcentra, 
ontmoetingscentra voor ouderen, maar ook thuiszorg 
(ambulante ondersteuning en hulp bij het huishouden) 
valt hieronder. 

Algemeen 
In 2017 hebben we met de gemeenten afgesproken 
om proactief toezicht te houden op de kwaliteit 
van thuiszorg, ontmoetings- en activiteitencentra 
(dagbesteding) en dak- en thuislozenopvangcentra 
(maatschappelijke opvang en beschermd wonen). Dit 
betekent dat het toezicht zonder directe aanleiding 
structureel plaatsvindt. Het toezicht heeft zich met 
name gericht op de kwaliteit van de ondersteuning 
die de cliënten ontvangen. Toezicht vindt ook plaats in 
reactie op signalen en meldingen van calamiteiten die 
(mogelijk) verband houden met de kwaliteit van een 
voorziening (‘reactief toezicht’). 

Cijfers en bevindingen 
In 2017 heeft de toezichthouder ruim honderd 
onderzoeken uitgevoerd in het kader van het 
proactieve toezicht. Eén onderzoek kan in opdracht 

van meerdere gemeenten worden uitgevoerd. Hier 
dient rekening mee te worden gehouden bij het 
lezen van de fguren. In het kader van signaalgestuurd 
toezicht zijn 25 reactieve onderzoeken uitgevoerd. 
Voor beide typen toezicht geldt dat ruim 80% is 
uitgevoerd bij zorgaanbieders die ondersteuning 
bieden aan Amsterdammers. Ook signalen en 
calamiteitenmeldingen waren voornamelijk (88%) 
afkomstig uit Amsterdam, en dan vooral van collega’s 
bij de afdeling Zorg (onderdeel van de gemeentelijke 
afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg). 

Elk half jaar beschrijven we de bevindingen van het 
toezicht in voortgangsrapportages. Deze worden 
vanaf het eerste kwartaal van 2018 op de GGD-
website geplaatst. 

Uit zowel het proactieve als het reactieve toezicht 
komt naar voren dat ‘goede kwaliteit’ zich moeilijk in 
concrete eisen laat vangen. De toezichthouder ziet 
bijvoorbeeld ongediplomeerde hulpverleners die zeer 
goed inspelen op de behoeften van cliënten en goede 
zorg bieden, maar ook gediplomeerde hulpverleners 
die minder goed weten aan te sluiten bij de cliënten. 

De toezichthouder signaleert ook vraagstukken 
binnen het werkveld van de Wmo. Zo komt uit 
de onderzoeken naar thuiszorg naar voren dat 

Infectieziekten 

Figuur 1. Toezicht Wmo in Amsterdam 

* een pro-actief onderzoek kan voor meerdere gemeenten 

worden uitgevoerd, waardoor de aantallen over de gemeentes 

heen niet opgeteld kunnen worden. 

Figuur 2. Toezicht Wmo regiogemeenten 

* een pro-actief onderzoek kan voor meerdere gemeenten worden 

uitgevoerd, waardoor de aantallen van de afzonderlijke gemeenten 

in verband met dubbelingen niet opgeteld kunnen worden. 
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professionals in de zorg vaak voor dilemma’s komen 
te staan. Zo willen ze enerzijds de vertrouwensrelatie 
met cliënten behouden en anderzijds signalen voor 
de zelfredzaamheid en veiligheid van de cliënt 
uitwisselen. 

Bekendheid toezichthouder Wmo 
Nog niet alle signalen en calamiteitenmeldingen komen 
bij de toezichthouder terecht. Het afgelopen jaar is 
geïnvesteerd in het vergroten van de bekendheid 
van de toezichthouder door kennis te maken met de 
verschillende adviesraden in de gemeenten, aan te 
sluiten bij een ‘implementatiedag’ in Amsterdam en 
door bij onderzoeken naar nieuwe zorgaanbieders 
eerst kennis te maken met de organisatie en uitleg te 
geven over de taken van de toezichthouder. 

Onderzoek en projecten door Hygiëne & Inspectie 

Gezondheidsrisico’s bij evenementen 
In 2017 heeft Hygiëne & Inspectie onderzoek gedaan 
naar risico’s bij evenementen op locaties die een 
reguliere horeca-exploitatievergunning hebben, 
maar waar geen evenementenvergunning voor 
wordt afgegeven als er speciale activiteiten zijn. 
Denk bij speciale activiteiten aan een seksfeest in 
een club, in een bubbelbad naar een flm kijken, 
een knaagdierenshow in een zalencomplex of een 
fetisjbijeenkomst in een horecagelegenheid. Bij die 
speciale activiteiten zijn mogelijke gezondheidsrisico’s 

aanwezig zoals legionellabesmetting, ziektes 
die van dier op mens worden overgedragen 
en seksueel overdraagbare aandoeningen. De 
onderzoeksresultaten worden in 2018 verwacht. 

Project Veilige naaldsystemen 
In 2017 heeft de afdeling Hygiëne & Inspectie het 
project Veilige naaldsystemen binnen de gehele GGD 
opgezet en geïmplementeerd om daarmee de GGD te 
laten voldoen aan het Arbeidsomstandighedenbesluit, 
artikel 4.97, dat in 2013 van kracht is geworden. Dit 
om prikaccidenten bij medewerkers, met mogelijke 
infecties als gevolg, nog beter te voorkomen. 
Inmiddels zijn op één team na, alle teams overgestapt 
op de nog veiligere variant naalden. 
Eind 2018 wordt gekeken of het aantal prikaccidenten 
binnen de GGD gedaald is. 

Afdeling Onderzoek en Preventie-
ontwikkeling 

De afdeling Onderzoek en Preventieontwikkeling 
genereert wetenschappelijke kennis die van 
belang is voor het beleid en de praktijk van de 
infectieziektebestrijding. Hierbij hoort ook dat wij 
interventies ontwikkelen en evalueren. 
Binnen de afdeling Infectieziekten liepen in 2017 
circa veertig onderzoeksprojecten. De volgende 
lange termijn onderzoeken van Onderzoek en 
Preventieontwikkeling vormden de basis voor het werk 
dat we in 2017 uitvoerden: 
• Amsterdamse Cohort Studies naar hiv 
• AMPrEP-project: een PrEP (pil om hiv te voorkomen) 

demonstratiestudie 
• AGEhIV-studie naar de relatie tussen hiv, 

bijkomende ziekten en veroudering 
• MOSAIC-studie naar acute hepatitis C bij 

homomannen 
• H2M2 studie naar voorspellers van voorlopers van 

anuskanker onder hiv-positieve homomannen. 

De belangrijkste ontwikkelingen in 2017 beschrijven 
we hieronder. 

Aids-free Amsterdam 
Om hiv in de stad terug te dringen is sinds een 
aantal jaren het H-TEAM actief (Hiv Transmissie 
Eliminatie Amsterdam). Het H-TEAM is een 
samenwerkingsverband van alle partijen betrokken 
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behandeld moet zijn dat het virus niet meer 
overdraagbaar is. Amsterdam, waar een kwart van 
de Nederlandse hiv-patiënten woont, heeft deze 
percentages geëvenaard of overstegen. 

Volgens Susan Buchbinder, directeur van 
onderzoeksinstituut Bridge HIV in San Francisco, is 
dat voor een groot deel te danken aan het H-Team 
(Hiv-Transmissie Eliminatie Amsterdam), bestaande uit 
experts van verschillende organisaties. ‘Het H-Team 
verdient het om toegejuicht te worden. Hun prestaties 
zijn echt uitzonderlijk.’ 

[Door: Niels Waarlo] 

PrEP 
De GGD is trekker van veel H-TEAM-activiteiten en is 
een expertisecentrum op het gebied van PrEP. 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 men PrEP wil gebruiken, hoe trouw de tabletten 
worden ingenomen, hoe PrEP-gebruik wordt ervaren 
en of het condoomgebruik en vóórkomen van soa 
veranderen. In 2017 kwamen de eerste resultaten 
beschikbaar. We vonden dat voordat PrEP werd 
gestart, meer virale hepatitis C-infecties voorkwamen 
dan voorzien. Op basis van deze bevinding is het 
testen op deze infectie voor de groep geïntensiveerd. 
Mensen die de infectie blijken te hebben, worden dan 
direct verwezen naar een hepatitis behandelcentrum. 

Verder laat het project zien dat PrEP effectief is: er 
werd slechts één hiv-infectie gevonden onder de 
personen die PrEP gebruikten. Uit ons onderzoek bleek 
ook dat de meeste deelnemers kiezen voor dagelijks 
PrEP-gebruik en een aanzienlijk deel PrEP rondom 
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bij de Amsterdamse hiv-bestrijding, inclusief de 
doelgroepen zelf. Het H-TEAM ontwikkelt en 
implementeert innovatieve strategieën die cruciaal 
zijn om de epidemie defnitief te stoppen en de 
gezondheid te behouden van mensen met hiv. 
In 2017 is er in aanloop naar het Internationale 
aidscongres in 2018 in Amsterdam samen met de 
lokale organisatoren een actieplan voor een Aids-
free Amsterdam opgesteld waarin de concrete 
H-TEAM-activiteiten zijn opgenomen. De gemeente 
Amsterdam ondersteunt dit actieplan. In juli 2017 is 
bekend gemaakt dat Amsterdam een van de eerste 
steden wereldwijd is die de zogenaamde 90-90-
90 UNAIDS-doelen heeft gehaald. Dit bleef niet 
onopgemerkt (zie kader). 

Volkskrant, rubriek De Pluim (16-8-2017) 
Hiv-bestrijding Amsterdam verdient het om 
toegejuicht te worden. 
Jaloerse blikken uit het buitenland; dít doen we goed. 

In het onlangs uitgekomen UNAIDS-rapport, over de 
voortgang van de wereldwijde hiv- en aidsbestrijding, 
ontving Amsterdam een schouderklopje. De stad 
haalde als een van de eerste steden ter wereld 
de doelstellingen van de Verenigde Naties met 
betrekking tot hiv-bestrijding. 

Volgens die ‘90-90-90’-doelen moet in 2020 negentig 
procent van de hiv-patiënten zijn gediagnosticeerd. 
Daarvan moet negentig procent onder behandeling 
zijn, waarvan weer negentig procent dusdanig 
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seks gebruikt. We vonden dat onder de deelnemers 
veel seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) 
vóórkomen maar soa’s niet toenemen bij PrEP 
gebruik. In andere onderzoeken, waaronder de sinds 
1984 lopende Amsterdamse Cohort studies naar hiv, 
keken we naar de intentie om PrEP te gebruiken en 
naar criteria voor gebruik. De resultaten zijn aan de 
Gezondheidsraad gepresenteerd, die een advies op dit 
gebied aan de minister van VWS voorbereidt. 

Acute hiv-infecties herkennen 
De GGD is binnen het H-TEAM samen met Soa Aids 
Nederland initiatiefnemer van het ontwikkelen van 
communicatiecampagnes om de kennis en herkenning 
te verhogen over symptomen van een hiv-infectie 
kort na risicovol seksueel gedrag, een zogenaamde 
acute hiv-infectie. Deze bewustwordingscampagne 
motiveert mannen om zich op een acute hiv-infectie 
te laten testen. Als onderdeel van dit project werd 
op de Soa-polikliniek met succes een nieuwe 
sneltestfaciliteit aangeboden om acute infecties direct 

te diagnosticeren en behandelen. Ook ontwikkelden 
we een verbeterde methodiek om gericht mensen met 
een verhoogd risico op acute hiv te selecteren. Deze 
methodiek is ook in de testprocedure opgenomen. 

Amsterdams actieplan hepatitis B- en C-preventie 
en -zorg 
Een ander stadsbreed initiatief is in 2016 gestart, en 
wel op het gebied van hepatitis B- en C-virusinfecties 
(respectievelijk HBV en HCV). Allereerst is een 
gezamenlijk Amsterdams hepatitis B/C-actieplan 
opgesteld door de Amsterdamse organisaties die 
betrokken zijn bij hepatitis B- en C-preventie en -zorg. 
Het actieplan bestaat uit een doelstellingenkaart en 
actiekaarten voor drie doelgroepen: homomannen, 
migranten en druggebruikers (https://
www.ggd.amsterdam. nl/hepatitis). Het uiteindelijke 
doel is het aantal nieuwe HBV- en HCV-infecties in 
Amsterdam (verder) terug te brengen door preventie 
en zorg te verbeteren. 
In 2017 is vooral ingezet op het ontwikkelen van 
een nieuwe interventie voor homomannen omdat in 
deze groep de meeste nieuwe infecties vóórkomen. 
Deze interventie omvat een nieuw innovatief 
testaanbod via internet, en risicoverlaging via online 
en face-to-face strategieën. Een risicoscore voor acute 
hepatitis C (methodiek waarmee op basis van 
persoonskenmerken bepaald kan worden of er een 
verhoogd risico op hepatitis is), die we ontwikkelden 
binnen de sinds 2009 lopende MOSAIC-studie, is in 
de online strategie opgenomen. De interventie wordt 
begin 2018 gelanceerd. 

Afgerond promotieonderzoek 
In 2017 promoveerden drie medewerkers van de 
afdeling infectieziekten op hun onderzoekswerk. De 
onderzoeksresultaten hebben het huidige beleid en 
de praktijk ondersteund, of tot aanpassingen in de 
uitvoering van het werk geleid. 

• Humaan papillomavirus-infecties
Nienke Alberts deed onderzoek naar de
epidemiologie van humaan papillomavirus (HPV) en de
sociaalpsychologische aspecten van de acceptatie van
HPV-vaccinatie bij mensen met een niet-Nederlandse
etnische achtergrond en homomannen. Beide
populaties lopen een hoger risico op het ontwikkelen
van door HPV veroorzaakte ziekte (met name
baarmoederhals-, penis-, anale en hoofd-halskanker).
Haar onderzoek laat zien waarom beide groepen een
hoger risico lopen op ziekten door HPV. In Nederland
worden 13-jarige meisjes uitgenodigd om zich tegen
HPV te laten vaccineren, maar de vaccinatiegraad
van HPV is in Nederland dramatisch laag, vooral
onder meisjes met een niet-Nederlandse etnische
achtergrond. Het onderzoek geeft aanwijzingen
waarom de vaccinatiegraad in deze groepen lager is.
Aangezien mannen ook kunnen profteren van HPV-
vaccinatie, is bij mannelijke bezoekers van de soa-
polikliniek in Amsterdam onderzocht hoe zij tegenover
vaccinatie staan. Zij blijken een hoge intentie tot
vaccineren te hebben, zeker als het vaccin gratis
aangeboden zou worden.
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Infectieziekten 

• Gonorroe-behandeling 
Carolien Wind deed onderzoek naar hoe we infecties 
met Neisseria gonorrhoeae, de verwekker van 
gonorroe, behandelen. Antibioticaresistentie vormt 
een grote bedreiging voor de behandeling van 
gonorroe. Carolien Wind deed uitvoerig onderzoek 
naar de diagnostiek en naar de evaluatie van de 
behandeling van gonorroe. Zij deed een aantal 
baanbrekende bevindingen die de grondslag vormen 
voor verder onderzoek naar behandelalternatieven. 

• Point-of-care-diagnostiek 
Menne Bartelsman onderzocht de bruikbaarheid en 
kosteneffectiviteit van de zogenaamde point-of-care-
diagnostiek (POC-diagnostiek) van soa. Zijn studies 
gingen uitgebreid in op POC-testen van urogenitale 
chlamydia en gonokokken-infecties. Ook deed Menne 
een evaluatie van POC-testen van hiv-infecties. 

Soa-polikliniek 

In 2017 hebben we met 46.866 soa-consulten meer 
cliënten gezien dan in 2016, een stijging van 7,6% (zie 
fguur 1). Er vonden in totaal 1114 consulten algemene 
seksuele gezondheidszorg plaats onder jongeren 
tot 25 jaar (zogenaamde Sense-consulten; in 2016 
waren dit er 1081). In de 46.866 soa-consulten zijn 
ook de zogenaamde Testlab-consulten meegenomen 
(onderdeel van de website mantotman.nl): in 2017 zijn 
via deze service 3200 mannen die seks hebben met 
mannen (MSM) onderzocht op een soa (in 2016: 2246). 

Relatief minder soa gevonden onder bezoekers 
In 2017 werd in 16,9% van de consulten minstens één 
soa gevonden (chlamydia, gonorroe, syflis, hepatitis B 
en/of hiv). Dit percentage was iets lager dan de 17,5% 
die werd gevonden in 2016 (met name door een afname 
in percentage diagnosen voor chlamydia en, in minder 
mate, van infectieuze syflis). De hoogste percentages 
werden, net als in voorgaande jaren, gevonden bij 
cliënten die door een partner gewaarschuwd waren 
voor een soa (28,9% had minimaal één soa), cliënten 
met soa-gerelateerde klachten (27,6%), onder MSM 
(21,5%), met name bij hiv-positieve MSM (31,5%), en bij 
mannelijke sekswerkers (26,5%). 

Afname chlamydia en infectieuze syflis 
In 2017 werden zowel absoluut als procentueel 
minder chlamydia-infecties gevonden (in 2017 5381 
diagnosen, 11,5% van alle consulten, tegenover 5436 
diagnosen in 2016, oftewel 12,5%). Ook het aantal en 
percentage cliënten met een syflisdiagnose daalde 

licht in 2017 (1,5% van alle consulten in 2016 en 
1,3% van alle consulten in 2017). Sinds 2012 steeg 
het aantal diagnosen van infectieuze syflis bij MSM, 
maar sinds 2017 zien we voor het eerst dus weer een 
dalend aantal diagnosen in deze groep; 508 (3,2% van 
alle consulten van MSM) in 2016, 441 (2,5% van alle 
consulten van MSM) in 2017. 

Totaal consulten met chlamydia diagnose: 5.381 

Totaal consulten met LGV diagnose: 152 

Vindpercentage chlamydia: 11,5% 

Toename gonorroe en lymfogranuloma venereum 
bij MSM 
In tegenstelling tot chlamydia en syflis, steeg het 
percentage gonorroediagnosen in 2017 (van 5,1% naar 
5,7% van alle consulten). Dit was met name het gevolg 
van een stijgend percentage gonorroediagnosen 
onder MSM, van 11,9% van alle consulten van MSM in 
2016 naar 12,6% van alle consulten van MSM in 2017. 
Het aantal gevallen van lymfogranuloma venereum 
(LGV, een agressieve chlamydia-variant) onder MSM 
is eveneens gestegen, van 120 naar 152 gevallen. 

Figuur 1: aantal nieuwe soa-consulten op de Soa-polikliniek, 

naar jaar, GGD Amsterdam 

Figuur 2: aantal gevallen en prevalentie van chlamydia bij 

heteromannen, vrouwen en MSM (2007-201 7) 
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Figuur 5: aantal gevallen en prevalentie van infectieuze syflis bij 
Tijd  (J aren) MSM (2007-2017) 

Figuur 3: Aantal gevallen en prevalentie van gonorroe bij Totaal bezoekers met hiv diagnose: 92 Figuur 7: aantal gevallen en prevalentie van hiv bij MSM 

heteromannen, vrouwen en MSM (2007-2017) Vindpercentage: 0,3% (2007-2017) 

Totaal consulten met infectieuze syflis diagnose: 458 

Vindpercentage: 1,3% 

0,40 

A
an

ta
l d

ia
g

no
se

n 
sy

fi
lis

 0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

P
re

va
le

nt
ie

 (%
 ) Heteroma 

Vrouw 

Heteroma 

0,10 
5 

0,05 

0 0,00 

Vrouw (% 

Tijd (J are n) 

Figuur 4: aantal gevallen en prevalentie van infectieuze syflis Figuur 6: aantal gevallen en prevalentie van hiv bij 

bij heteromannen en vrouwen (2007-2017) heteromannen en vrouwen (2007-2017) 

35 

mailto: info@ggd.amsterdam.nl
mailto: info@ggd.amsterdam.nl


Hiv-infecties 
Het vindpercentage hiv is gelijk aan vorig jaar (0,3% 
van alle consulten), alleen is het absoluut aantal 
gevonden hiv-diagnosen gedaald (van 102 in 2016 
naar 92 in 2017). Met 77 nieuwe gevallen (in 2016: 94) 
kwam hiv het meeste voor onder MSM (0,5% van het 
aantal geteste MSM). Onder heteromannen werden 8 
(in 2016: 4) en bij vrouwen 5 (in 2016: 3) nieuwe hiv-
infecties gevonden. 

Soa bij sekswerkers 
Bij 153 (8,1%) van de 1880 geteste vrouwelijke 
sekswerkers werd een soa gevonden (in 2015: 8,3%). 
Bij de mannelijke sekswerkers lag dit percentage 
met 26,5% (120 van de 453) een stuk hoger: dit 
percentage is bovendien fink gestegen ten opzichte 
van 2016 (20,0%). Van de consulten bij mannelijke en 
vrouwelijke sekswerkers werden 2092 soa-consulten 
uitgevoerd op de locatie van het Prostitutie- en 
Gezondheidscentrum 292 (P&G292). Onder de 
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. 

Spreekuur voor jongeren 
Bij jonge heteromannen en -vrouwen onder de 
twintig jaar werd ook in 2017 het vaakst urogenitale 
chlamydia gevonden. De vindpercentages chlamydia 

zijn bij heteromannen gestegen van 22,3% in 2016 
naar 26,2% van alle geteste heteromannen in 2017. Bij 
vrouwen is het vindpercentage vrijwel stabiel gebleven 
ten opzichte van 2016; 21,0% van alle geteste 
vrouwen in 2016 en 21,2% in 2017. 

Om de soa- en seksuele gezondheidszorg (Sense) 
voor jongeren beter bereikbaar te maken, hebben 
we in de stadsdelen Noord en Zuidoost de wekelijkse 
spreekuren voortgezet en zullen we medio 2018 ook 
in stadsdeel West een spreekuur starten. 
Door een fnanciële bijdrage van de gemeente 
Amsterdam werd het mogelijk om meer zelftesten 
voor jongeren onder de 25 jaar te verspreiden. 
Ging het in 2016 nog om 566 zelftesten voor jongeren 
onder de 20 en 4089 voor jongeren van 20 tot 24 
jaar, in 2017 waren die aantallen gestegen naar 
respectievelijk 748 en 6254 zelftesten. 
Dit aantal zal in 2018 nog verder verhoogd worden. 

Transgenders 
Sinds 2017 wordt tijdens het consult ook de 
genderidentiteit geregistreerd. In totaal hebben er 
216 soa-consulten plaatsgevonden bij cliënten die 
aangaven transgender te zijn (0,5% van het totaal aantal 
bezoekers). Bij 12,5% van deze transgenders werd 
tijdens het consult één of meerdere soa gevonden. 
De meest voorkomende soa onder transgenders was 
gonorroe (7,4% van de consulten bij deze groep). 

Streeklaboratorium 

De hoeveelheid diagnostisch onderzoek dat het 
Streeklaboratorium voor de Soa-polikliniek van de 
GGD uitvoerde, is licht gestegen. De dienstverlening 
voor de eerste lijn (zorgverleners waarvan iedereen 
zonder verwijzing gebruik van kan maken, in dit 
geval vooral huisartsen) is in 2017 stabiel gebleven. 
De effecten van schaalvergroting, automatisering 
en marktwerking op het voortbestaan van medisch-
microbiologische diagnostische laboratoria heeft in de 
Amsterdamse regio nog niet tot grote veranderingen 
geleid. Wel werd in 2017 door de GGD besloten de 
samenwerking met het OLVG op te zeggen voor wat 
betreft de detachering van artsen-microbioloog. Er 
is eind 2016 namelijk gekeken welke strategische 
verbinding met laboratoria in de regio het beste past 
bij de toekomst en ambities van de GGD, en het 
laboratorium Medische Microbiologie van het AMC 
kwam als beter passende partner uit de bus. Het 
AMC en VUmc, die voor de medische microbiologie 
fuseren in 2018, hebben parallelle ambities gericht op 
het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. 
De GGD Amsterdam en het AMC hebben een 
lange geschiedenis van goede samenwerking op 
allerlei terreinen, niet in de laatste plaats op het 
gebied van de infectieziekten. De intensivering 
van de samenwerking tussen de beide medisch-
microbiologische laboratoria, waar in 2018 dus ook 
het medisch-microbiologisch laboratorium van het 
VUmc bij gaat horen, is dan ook een natuurlijke stap. 
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Dit brengt inhoudelijke verdieping, voedt de kwaliteit 
van onze diagnostiek en adviesfunctie, en verstevigt ook 
het netwerk van voor de GGD belangrijke ketenpartners. 
In 2017 is deze overgang zorgvuldig voorbereid. 

Preventie van soa in risicogroepen 
De Soa-polikliniek van de GGD bleef ook in 2017 
de grootste klant van het Streeklaboratorium. 
Mede dankzij deze activiteit kon de nationale 
‘referentielaboratorium-activiteit’ voor Neisseria 
gonorrhoeae (bacterie die de geslachtsziekte 
gonorroe veroorzaakt) worden verzorgd. In Nederland 
is er een netwerk van laboratoria die voor één of 
meerdere micro-organismen door het RIVM als 
referentielaboratoria (kenniscentrum) zijn aangewezen 
en ondersteunen in de bestrijding van deze 
infectieziekten. Het Streeklaboratorium is aangewezen 
voor gonorroe. Zorg op het gebied van seksuele 
gezondheid is een gezamenlijk belang van huisartsen 
en de Soa-polikliniek. Gemeenten zijn volgens de 
Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor de 
collectieve preventie van soa in risicogroepen. 

Handhaven accreditatie voor norm ISO-15189 
De accreditatie voor de norm ISO 15189 werd in 2017 
opnieuw getoetst door de Raad voor Accreditatie en 
werd behouden, met uitbreiding van de Malditof, een 
techniek om micro-organismen te identifceren. 

Projecten 
In 2017 zijn twee nieuwe onderzoeksprojecten gestart. 
Het eerste project bestudeert of er een verband 
bestaat tussen de aanwezigheid van een Mycoplasma 
genitalium- (MG-)infectie en het hebben van urethritis 
(plasbuisontsteking)-klachten bij mannen. Daarnaast 
zal er in 2018 een studie worden uitgevoerd naar het 
voorkomen van MG en naar antibioticumresistentie 
bij deze bacterie, samen met MC-Haaglanden, 
welke in 2017 werd voorbereid. Het tweede nieuwe 
project dat eind 2017 van start ging, betreft een 
syflisonderzoek onder homomannen in Amsterdam. 
Daarbij wordt geprobeerd de verspreidingsnetwerken 
onder homomannen te ontrafelen met behulp 
van moleculaire typeringstechnieken en 
wordt vroegopsporing gestimuleerd door een 
bewustzijnscampagne voor deze doelgroep. Voor dit 
project worden twee nieuwe promovendi aangesteld. 

Het promotieonderzoek naar Chlamydia trachomatis 
door onderzoeker in opleiding Bart Versteeg werd in 
2017 afgerond (verdediging van het proefschrift maart 
2018). Dit onderzoek leverde nog drie publicaties op 
over lymphogranuloma venereum (LGV)-prevalentie 
en -virulentie (mate voor hoeveelheid schade die 
de bacterie aanricht) en de mate van succes van de 
chlamydiabehandeling. 

Het andere nog lopende promotietraject, van 
onderzoeker in opleiding Charlotte van der Veer, 
leverde ook drie publicaties op over de associatie tussen 
vaginale dysbiose en etniciteit, de vatbaarheid voor een 
Chlamydia trachomatis-infectie in relatie tot vaginale 
microbiota en de detectie van verschillende virustypes 
in de parasiet Trichomonas vaginalis. Al met al een 
succesvol jaar voor de wetenschappelijke projecten. 

Biobank 
De uitgebreide collectie biologisch restmateriaal 
die door de jaren heen door het Streeklaboratorium 
bewaard werd, is in 2017 na inventarisatie 
opgeschoond met de bedoeling dat deze collectie 
onderdeel gaat uitmaken van de GGD-Centrale 
Biobank. Het Biobank Kaderreglement (waarin 
onder andere wordt aangegeven hoe volgens wet-
en regelgeving de materialen worden verzameld, 
beheerd, en uitgegeven) is verschenen in een vorm 
die in 2018 nog getoetst moet worden. Daarnaast 
is er een arsenaal nieuwe -800 graden Celsius-
vriezers aangeschaft en ingericht. Ook andere 
onderzoekafdelingen van de GGD zullen hierin 
materiaal op professionele wijze kunnen bewaren. 
De start van het inzamelen van biologisch materiaal bij 
de GGD-Biobank voor het AIMS-project door Sarphati 
Amsterdam is uitgesteld naar 2018. 
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2013 2014 2015 2016 2017 

Actieve tuberculosepatienten 118 106 121 128 114 

Aantal mensen met latente tuberculose 134 123 170 258 213 

Tuberculine huidtest (Mantoux) 3022 2507 2711 2885 2613 

Thoraxfoto 17805 16880 16120 13744 12553 

IGRA-test* 416 436 448 871 751 

BCG-vaccinatie# 2397 2526 2133 2156 1666 

*IGRA-test: Een Interferon Gamma Release Assay (IGRA) is 
een bloedtest waarmee kan worden vastgesteld of iemand 
geïnfecteerd is met de tbc-bacterie 
# De BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-vaccinatie is de vacci 
natie tegen tuberculose. Het vaccin bevat levende verzwakte 
tuberkelbacteriën.. 
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Gedetailleerd eigen jaarverslag 
Het Streeklaboratorium verzorgt al lang een goed 
geraadpleegd eigen jaarverslag. Deze traditie is de 
laatste jaren digitaal voortgezet. In dit jaarverslag 
vind je gedetailleerdere informatie en kun je makkelijk 
vergelijkingen trekken met voorgaande jaren. Hier is 
ook de lijst van wetenschappelijke publicaties terug te 
vinden, waar medewerkers van het Streeklaboratorium 
bij betrokken zijn geweest. 

Afdeling Tuberculosebestrijding 

Het aantal actieve tuberculosegevallen in de regio 
Amsterdam- Amstelland is in 2017 weer vergelijkbaar 
met 2016. Deze kleine wisselingen passen in de 
situatie van een land waar tuberculose geen groot 
probleem meer is. 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 (slapende) tuberculose-infectie zo vroeg 
mogelijk op te sporen en te behandelen. Uiteindelijk 
is het doel op de lange termijn het aantal actieve 
tuberculosepatiënten nog verder terug te brengen. 
In Amsterdam wordt daarom bij steeds meer 
risicogroepen het onderzoek op tuberculose met een 
röntgenfoto, vervangen door onderzoek op latente 
tuberculose-infectie. Dit onderzoek doen we met een 
tuberculinehuidtest, ook wel Mantoux-test genoemd. 

In 2015 zijn we daarom gestart met screening op latente Voor de cliënt, maar ook om de werkprocessen 
tuberculose-infectie bij dak- en thuislozen en verslaafden. op de afdeling effciënter te laten verlopen, is per 
Vanwege het grote aantal opvanglocaties in Amsterdam 1 november 2017 het inloopspreekuur omgezet 
is dit een meerjarenproject waar ook in 2016 en 2017 in een afspraakspreekuur. De voorbereiding en 
veel aandacht aan is gegeven. Bij immigrantenkinderen implementatie hiervan was een arbeidsintensief 
onder de 18 jaar is screening op latente tuberculose- proces. Evaluatie vindt in 2018 plaats. 
infectie gestart om de kans op het ontwikkelen van 
actieve tuberculose in de toekomst te verkleinen. 
Door deze noodzakelijke extra inspanningen om de 
aantallen tuberculosepatiënten voor de toekomst te 
verkleinen, is de personele bezetting een 
punt van aandacht geworden. 
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In Nederland worden kinderen, van wie de ouders 
uit een land komen waar veel tuberculose voorkomt, 
gevaccineerd tegen deze ziekte door middel van BCG-
vaccinatie. De daling in het aantal BCG-vaccinaties 
(zie tabel) is te verklaren door een achterstand die 
in de laatste maanden van 2017 is ontstaan, deze 
achterstand is in de eerste maanden van 2018 
ingelopen. De afname van het aantal thoraxfoto’s (een 
röntgenfoto van de longen waarmee longtuberculose 
kan worden opgespoord), wordt verklaard door het 
veranderde screeningsbeleid bij risicogroepen (dak- en 
thuislozen, immigrantenkinderen en gedetineerden) en 
de sluiting van penitentiaire inrichtingen in de regio. 

Verdere regionalisering en digitalisering 
Binnen de tuberculosebestrijding wordt steeds meer 
regionaal samengewerkt (zogenaamde regionale 
opschaling) om de kwaliteit en vaardigheden 
van medewerkers te behouden. Er bestaat al 
meerdere jaren een samenwerking tussen alle 
GGD’en in Noord-Holland en Flevoland. Sinds 
2016 is er ook een verregaande samenwerking 
met de GGD regio Utrecht. Er vindt gezamenlijke 
scholing plaats binnen de verschillende disciplines 
en er is een samenwerkingscontract gesloten voor 
regionale artseninzet. Ten slotte heeft de GGD 
Amsterdam twee sociaal verpleegkundigen én een 
medisch technisch medewerkster aangenomen, 
en gedeeltelijk gedetacheerd naar respectievelijk 
de GGD’en Hollands Noorden, Kennemerland en 
Gooi&Vechtstreek. 

Vanuit Amsterdam is personele capaciteit ingezet 
voor de vervanging van het landelijke elektronisch 
patiëntendossier (i-TBC) dat aanvankelijk in 2017 zou 
worden uitgerold, maar vertraagd is naar 2018. 
De afdeling Tuberculosebestrijding is in 2017 gestart 
met een pilot in het project KPN Zorg Messenger. 
Deze applicatie moet het zorgproces zodanig 
ondersteunen dat de professional op een veilige 
manier in chat en beeld kan communiceren met de 
cliënt en andere professionals. 

De webpagina van de tuberculosebestrijding binnen de 
GGD is in 2017 geheel vernieuwd, waardoor cliënten 
en patiënten in woord en beeld de informatie kunnen 
vinden die voor hen belangrijk is. Zij krijgen hierbij ook 
de mogelijkheid om zich met flmpjes voor te bereiden 
op de onderzoeken die zij bij hun afspraak ondergaan. 
Voor meer gegevens: epidemiologisch overzicht 
Amsterdam en REC Noordwest 
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Internationale Betrekkingen 

Het afgelopen jaar is de gemeente Amsterdam vanuit een nieuw ingestelde stuurgroep Internationaal Beleid begonnen haar internationaal 
beleid te herijken. De gemeentesecretaris is voorzitter van deze stuurgroep, die verder bestaat uit directeuren van gemeentelijke 
organisaties, waaronder de GGD. Het heeft geresulteerd in het benoemen van zes thema’s die prioriteit krijgen. Gezondheid is één van 
die thema’s. Per thema is er een trekker aangewezen die inhoudelijk deskundig is op het betreffende gebied. Deze trekker werkt samen 
met een medewerker van de afdeling Internationale betrekkingen van de Bestuursdienst. De GGD is als trekker van het thema gezondheid 
aangewezen en heeft de werkgroep Gezondheid Internationaal Beleid opgestart. De werkgroep bestaat uit medewerkers van diverse 
GGD-afdelingen, waaronder de zorginnovatiemanager, en medewerkers van de Amsterdam Economic Board en afdeling Zorg van de 
gemeentelijke afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg. De focus ligt op de ‘nieuwe’ welvaartsziekten zoals overgewicht en obesitas, diabetes, 
psychosociale problematiek en infectieziekten. 
Vanuit deze werkgroep zijn de volgende strategische doelen als belangrijke speerpunten vanuit internationaal perspectief benoemd: 
1) bestrijding hiv/aids/hepatitis in Amsterdam en wereldwijd; 
2) preventie; 
3) data; 
4) Age Friendly City. 

EU-projecten 

• EUROCITIES 
Amsterdam is aangesloten bij EUROCITIES, een 
netwerk van meer dan 140 grote steden in ruim 
dertig Europese landen. De GGD neemt al een aantal 
jaren deel aan de werkgroep ‘Health Inequalities’. 
Enkele jaren in de rol van voorzitter en nu als 
vicevoorzitter. De werkgroep is inmiddels hernoemd 
en heet nu ‘Urban Ageing’. De werkgroep organiseert 
samenwerking met de WHO, de initiatiefnemer van 
‘Age Friendly City’. 

• EU Excellente regio 
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 gebeurde 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 
deelname aan deze partnerships ook mee in haar 
subsidietoekenningen. Verder beogen we als 

metropoolregio ook erkenning te krijgen voor ons 
werk op het terrein van de publieke gezondheid. 
De aanvraag is gehonoreerd met de maximale score 
van drie sterren. Er is een coördinator aangetrokken 
die innovatie binnen het netwerk verder aanjaagt 
en samenwerking faciliteert. Deze coördinator is 
werkzaam bij de Amsterdam Economic Board, 
waarmee de GGD intensief samenwerkt. 

• Calls in voorbereiding 
1. GGD Amsterdam is samen met de Amsterdam 

Economic Board initiatiefnemer om een aanvraag 
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te doen bij de call (subsidie oproep) ‘Smart and 
healthy living at home’. Deze call richt zich op 
slimme, digitale oplossingen om langer gezond en 
zelfstandig te blijven wonen. 

2. ESPON is een vergelijkende studie naar vergrijzing 
in grote steden. Verschillende steden in Europa 
werken aan een age friendly omgeving, maar 
goede onderbouwing en evaluatie van wat ze doen 
ontbreekt vaak. Deze studie heeft tot doel om het 
effect en de impact van hun inzet te evalueren, 
rekening houdend met de verschillende sociaal-
politieke en economische context van de steden. 
Deze stedelijke samenwerking komt voort uit de 
‘Urban Ageing’ Eurocities werkgroep. 

• COBRA - (ComorBidity in Relation to Aids) 

Hiv-onderzoek vindt geen bewijs voor snellere 
veroudering 
Gaat veroudering sneller bij mensen met hiv, zelfs als 
ze goed behandeld worden voor hun hiv-infectie? Op 
grond van eerder onderzoek dacht men dat dit zo 
was. Onder cliënten van GGD en partnerorganisaties is 
een groot onderzoek gedaan om te onderzoeken of er 
inderdaad een verband bestaat tussen hiv en leeftijd-
gerelateerde aandoeningen; het COBRA-onderzoek 
(ComorBidity in Relation to Aids). Er werd hierbij 
speciaal gelet op cognitieve stoornissen. Het onderzoek 
concludeerde dat er géén versnelde veroudering plaats 
vindt bij mensen met hiv. Het COBRA-onderzoek was 
een samenwerkingsproject van het AMC en de GGD 

Amsterdam, en een aantal Europese onderzoekers. 
Het project liep van 2013 tot maart 2017, en werd 
gefnancierd door de Europese Unie. 
Eerdere studies hadden gesuggereerd dat hiv-
patiënten vatbaarder waren voor aandoeningen 
zoals hart- en vaatziekten en geheugenverlies, 
ondanks het feit dat ze een effectieve behandeling 
tegen hiv kregen. De COBRA-studie wilde dit 
nader onderzoeken. Het ging om een nauwgezette 
vergelijking van twee groepen mensen. Die waren zo 
gekozen dat ze in allerlei opzichten (leeftijd, geslacht, 
seksuele voorkeur, roken, drinken, enzovoort) op 
elkaar leken, behalve in één opzicht: de eerste 
groep bestond uit hiv-geïnfecteerde patiënten die 
behandeld werden voor hiv, terwijl de tweede groep 
mensen geen hiv-infectie had. De twee groepen 
werden gecontroleerd op tekenen van cognitieve 
achteruitgang. Neuropsychologische tests en 
beeldvorming van de hersenen werden gedaan aan 
het begin van de studie en twee jaar later. Weliswaar 
werden er tekenen van achteruitgang waargenomen 
over die periode, maar dit was het geval in beide 
groepen, en er was geen indicatie dat de progressie 
sneller was in de groep hiv-positieven. Hiv-patiënten 
die vroegtijdig worden gediagnosticeerd en de juiste 
behandeling ondergaan, hoeven zich dus waarschijnlijk 
geen zorgen te maken over versnelde veroudering. 
Patiënten kunnen zelf veel doen om versnelde 
veroudering te voorkomen. Een gezonde levensstijl 
is bijvoorbeeld belangrijk voor iedereen, maar zeker 
voor mensen met een hiv-infectie. 

Letter of Intent met Beijing, China 

In september kwam de leider van het gezondheids-
ministerie van Beijing, Directeur Generaal Lei, op 
werkbezoek in Nederland. Amsterdam en Beijing heb-
ben al jarenlang een stedenband die tot dan toe voor-
al economisch en politiek werd ingevuld. De Chinesen 
gaven aan dat ze ook op volksgezondheidsgebied en 
zorg willen samenwerken. Op 14 september teken-
den Directeur Generaal Lei voor de Beijing Municipal 
Commission of Health and Family Planning, samen 
met directeur GGD José Manshanden een Letter of 
Intent. Hierin werd afgesproken samen te werken door 
het uitwisselen 
van informatie over gezondheidsbeleid en best prac-
tices, door het organiseren van gezamenlijke work-
shops, het uitwisselen van personeel, het ontwikkelen 
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van talent en andere voorkomende zaken binnen de 
gezondheidszorg, nog nader overeen te komen door 
beide partijen. De focus komt te liggen op: 
• Preventieve ouderen programma’s 
• Preventie op gebied van roken 
• Moeder en kind programma’s 
• Bouwen aan een duurzame, gezonde stad. 

Luchtkwaliteit Curaçao 
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 
voortdurend 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 meetstations die er al langer stonden, 
is het meetprogramma uitgebreid met het testen 
van aan fjnstof gebonden metalen en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Daarbij worden 
benzeen en andere koolwaterstoffen op verschillende 
plaatsen in Willemstad getest. 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. 

ClairCity 
Luchtvervuiling is de oorzaak van één op de acht 
voortijdige sterfgevallen wereldwijd. Slechte 
luchtkwaliteit is onevenredig schadelijk voor kinderen 
en ouderen, waardoor luchtwegklachten, kanker en 
hart- en vaatziekten ontstaan of verergeren. Vooral 
mensen die in de stad wonen, worden getroffen: 
90% van de stadsbewoners worden blootgesteld aan 
schadelijke niveaus van luchtvervuiling volgens de 
World Health Organisation (WHO). De GGD (afdeling 
Leefomgeving) is partner in het Europese project 
ClairCity (www.claircity.eu). Het doel van ClairCity is 
het creëren van bewustwording over luchtvervuiling en 
over de uitstoot van CO2 in onze steden. Samen met 
inwoners van Amsterdam wordt onderzocht hoe je als 
bewoner zelf kunt bijdragen aan het oplossen van die 
problemen. Er wordt onder andere een online spel 
gemaakt waarin spelers de opdracht krijgen om in hun 
digitale stad luchtvervuiling te verminderen en CO2 
uitstoot terug te dringen. Het spel is niet alleen voor 
vermaak en bewustwording, het heeft ook als doel om 
‘crowd-sourced’ toekomstscenario’s te creëren voor 
de modellen die in ClairCity worden ontwikkeld. 

Project PERFECT 
Het groen in en rondom de stad draagt bij een aan 
prettige en gezonde leefomgeving en heeft een 
positieve invloed op de leefkwaliteit. De GGD is 
partner in het Europese project PERFECT. Dit project 
is in 2017 gestart en heeft een looptijd van 5 jaar. 
Het doel van PERFECT is om de meerwaarde 

van groen onder de aandacht te brengen, en het 
bewustzijn te verhogen over de verschillende sociale, 
ecologische en economische voordelen van groen. 
De GGD richt zich binnen dit project op het belang 
van groen voor de gezondheid. De afdeling 
Leefomgeving doet onderzoek naar effecten 
van ruimtelijke ingrepen in het Noorderpark op 
bezoekersaantallen en beweeggedrag en doet 
onderzoek naar het vergroenen van schoolpleinen in 
Amsterdam. In het project worden ‘best practices’ 
en beleidservaringen tussen de verschillende 
partners uitgewisseld. In Amsterdam werkt de GGD 
nauw samen met collega’s van de gemeentelijke 
afdeling Ruimte & Duurzaamheid en het 
Projectmanagementbureau. 

Training in ‘motivational interviewing’ 
De Soa-polikliniek heeft veel ervaring in seksuele 
gezondheidszorg, en wordt binnen en buiten 
Amsterdam gevraagd voor het geven van trainingen 
aan professionals op het gebied van motivational 
interviewing (motiverende gespreksvoering). 
Tijdens de International Conference on Motivational 
Interviewing (ICMI 2017), het jaarlijkse internationale 
congres op het gebied van motiverende 
gespreksvoering, dit keer gehouden in Philadelphia, 
verzorgde de GGD Amsterdam, samen met het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen, een workshop en 
zat een panel voor. 
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Op uitnodiging van de VU Academie vertrokken van 
17 tot 24 september 2017, drie medewerkers van de 
Soa-polikliniek naar Bonaire. Dit is weliswaar geen 
buitenland, maar hieronder toch kort wat ze daar 
gedaan hebben: 
• hulpverleners in de gezondheidszorg getraind in 

motivational interviewing (MI); 
• een Train-de-trainer model opgezet; 
• hiv-consulenten op Bonaire opgeleid tot 

zelfstandige MI-coaches; 
• een presentatie verzorgd over motivational 

interviewing in gezondheidsvoorlichting op het 
congres ’vijf jaar dialyse op Bonaire’. 

Conferentie ISSTDR 2021 (the International Society 
for Sexually Transmitted Diseases Research) binnen-
gehaald 

De ISSTDR is een grote, tweejaarlijkse, internationale 
conferentie met als doel om wetenschappelijke 
onderzoekers uit het soa- en hiv-veld bijeen te 

brengen zodat ze hun laatste onderzoekresultaten 
kunnen delen . 
Tijdens het STI & HIV World Congres dat samen 
met de 22e ISSTDR werd gehouden van 9 tot 12 
juli 2017 in Rio de Janeiro, heeft Henry de Vries van 
de GGD-afdeling Infectieziekten, in samenwerking 
met Soa Aids Nederland, deelgenomen aan de 
selectieprocedure voor de organisatie van het congres 
in 2021. De organisatie voor de 24th International 
Society for Sexually Transmitte Diseases Research 
22nd World IUSTI Meeting, afgekort de ISSTDR 2021, 
is vervolgens succesvol binnengehaald! Na vele jaren 
komt het congres weer naar Europa en wel naar 
Amsterdam! Vooralsnog is de datum op 18 tot 21 
juli 2021 gesteld. De promotieflm gemaakt voor de 
selectieprocedure en meer informatie is te vinden op: 
www.stihiv2021.org 

Hiv-aanpak 

• De Amsterdamse aanpak: het bundelen van krach-
ten voor een toekomst zonder nieuwe hiv-infecties: 
Al van begin af aan wordt de manier waarop 
Amsterdam strijdt tegen de hiv/aids-epidemie 
beschouwd als een van de meest succesvolle ter 
wereld. De Amsterdamse aanpak omvat samenwerking 
met alle partnerorganisaties die zich bezighouden 
met hiv-zorg en -preventie, evenals laagdrempelige 
diensten en programma’s die gericht zijn op 
risicogroepen. Meer dan een kwart van de mensen 
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met hiv in Nederland woont in Amsterdam. De stad 
maakt zo effciënt mogelijk gebruik van betrouwbare 
en toegankelijke gezondheidszorg. Een voorbeeld 
hiervan is de verslavingszorg in Amsterdam, die 
preventieve diensten toegankelijker heeft gemaakt. 
Verschillende voorzieningen in de stad, waaronder 
politiebureaus, gevangenissen en instellingen voor 
geestelijke gezondheidszorg, stellen medische 
heroïnebehandeling, opiaatsubstitutietherapie en 
schone naalden en injectiespuiten beschikbaar. 
Hierdoor is het aantal besmettingen door openbaar 
drugsmisbruik sterk afgenomen en is er ondersteuning 
beschikbaar voor mensen met hiv en hepatitis C. 
Het belangrijkste doel van bovengenoemde 
maatregelen is het terugdringen van het aantal 
hiv-infecties. Nieuwe infecties voorkomen is ook 
het doel van H-TEAM (Hiv Transmissie Eliminatie 
Amsterdam). Dit is een samenwerkingsverband van 
alle organisaties en partijen die betrokken zijn bij 
de preventie en behandeling van hiv in Amsterdam 
vanuit de academische wereld, de gezondheidssector, 
het maatschappelijk middenveld (organisaties die 
tussen de overheid en de burger in staan), de meest 
getroffen groepen en (huis)artsen. H-TEAM maakt 
gebruik van innovatieve interventies om hiv-overdracht 
te voorkomen, sneller te testen op hiv en de directe 
behandeling van infecties te bevorderen. In december 
2014 zette de burgemeester van Amsterdam zijn 
handtekening onder het initiatief Fast Track Cities van 
UNAIDS, waarmee steden verklaren zich in te zetten 
voor een aidsvrije stad. Amsterdam werkt hierbij samen 

met andere steden, waaronder San Francisco en Parijs. 
Amsterdam is een van de eerste steden ter wereld die 
de 90-90-90-doelstellingen van UNAIDS behaalde. 
Eind 2015 telde Amsterdam naar schatting 6150 
mensen met hiv, van wie 94% was gediagnosticeerd 
en werd behandeld. 90% van deze groep kreeg 
antiretrovirale therapie en 94% van hen had een on-
detecteerbare virale lading. Met zijn voortdurende 
inzet en harde werk wil het H-TEAM er voor zorgen 
dat Amsterdam een stad wordt zonder hiv-infecties. 
Amsterdam organiseert ook mee aan de Internationale 
AIDS Conferentie, van 23 tot en met 27 juli 2018. 

• Werkbezoek aan San Francisco 
In mei 2017 bracht een GGD-delegatie onder leiding 
van de wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit, 
Simone Kukenheim, een werkbezoek aan San Francis-
co. Het doel van dit werkbezoek was met name om de 
stadsbrede hiv-preventie in Amsterdam te optimalise-
ren. San Francisco loopt namelijk voor op het gebied 
van hiv-preventie bij homomannen. Maar we deelden 
ook onze eigen Amsterdamse succesverhalen met San 
Francisco; zoals de preventie van hiv en hepatitis C bij 
mensen die drugs gebruiken. Hierin loopt Amsterdam 
juist voorop. 
Daarnaast was het doel ook om gezamenlijk 
leiderschap te tonen op het gebied van stedelijke 
hiv-aanpak, in de aanloop naar de wereld AIDS 
Conferentie 2018 in Amsterdam. 
Tijdens het werkbezoek werd gesproken over pre-
expositieprofylaxe (PrEP) voor hiv-preventie en over 

stedelijke initiatieven om hiv/aids te elimineren. San 
Francisco kent het ‘Getting to zero’ initiatief. Dit is een 
niet-hiërarchisch project, waarin zowel de gemeente 
San Francisco betrokken is, als alle organisaties die 
zich bezighouden met hiv/aids en ‘key populations’ 
(doelgroepen) in San Francisco. De bedoeling is om 
nieuwe hiv-infecties in San Franciso binnen 10 jaar 
te voorkomen door in te zetten op een 3-ledige 
strategie: testen, behandelen en preventie. Er zijn 
duidelijke raakvlakken met het H-TEAM initiatief, en 
er werden dan ook veel ‘best practices’ (bewezen 
effectieve interventies) gedeeld. 

De wethouder nodigde de gastheren en -vrouwen 
uit om in 2018 tijdens de wereld AIDS Conferentie 
Amsterdam te bezoeken. Waarschijnlijk staat er tijdens 
deze conferentie een specifeke stedenbijeenkomst 
op het programma. Wethouder Kukenheim en 

Internationale Betrekkingen 

werkbezoek wethouder Kukenheim en GGD-delegatie aan San 
Francisco 

Jaarverslag GGD  
Amsterdam 2017

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

  

 

44 

mailto: info@ggd.amsterdam.nl
mailto: info@ggd.amsterdam.nl


de delegatie brachten tevens een bezoek aan de 
St James Infrmary (SJI), een kliniek voor gezondheid 
en veiligheid op het werk, georganiseerd door 
P&G292 (het Prostitutie en Gezondheidscentrum in 
Amsterdam). De missie van de SJI is om medische 
en sociale zorg te verlenen aan (ex) sekswerkers, 
ongeacht hun gender, seksuele oriëntatie of 
verblijfstatus. De zorg en services die zij aanbieden 
zijn gratis, onbevooroordeeld en met compassie. De 
SJI is ’community-based’ (gemeenschapsgerichte 
organisatie) en wordt gerund dóór sekswerkers 
vóór sekswerkers. Ze bieden buiten de soa/hiv-zorg 
ook ’primary health care’ aan, te vergelijken met 
huisartsenzorg in Nederland. 
De gemeente heeft veel inspiratie opgedaan in San 
Francisco: 
• Er worden mogelijkheden onderzocht om bij 

P&G292 een Transgender Hormoon Programma aan 
te bieden aan transgender sekswerkers die niet in 
zorg kunnen komen binnen de reguliere zorg. 

• Opzetten en uitbreiden van de P&G292 Academie. 
Sekswerkers meer betrekken bij de services die 
P&G292 aanbiedt, zoals veldwerk, voorlichting 
geven, presentaties geven en in de rol van gastheer/ 
gastvrouw bij de P&G292 Lounge. 

• Inzetten van meer voorlichters in prostitutie om 
meer sekswerkers te bereiken. Gelijktijdig biedt 
P&G292 deze voorlichters trainingen aan waardoor 
ze vaardigheden ontwikkelen die ze later voor 
eventueel ander werk nodig kunnen hebben. 

• Onderzoek doen naar sekswerk; de invloed van 
beleid op de gezondheid van sekswerkers. 

• De negende International AIDS Society (IAS) 
conferentie over hiv 
De Aids conferentie 2017 vond plaats van 23 tot 
26 juli in het Palais des Congrès in Parijs, Frankrijk. 
Deze tweejaarlijkse bijeenkomst is de grootste 
open wetenschappelijke conferentie over hiv- en 
aids-- gerelateerde onderwerpen. De conferentie 
bracht meer dan 6000 professionals uit de hele 
wereld samen, waarbij de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van hiv-onderzoek 
in de praktijk en het beleid werden uitgewisseld. In 
aanloop naar de internationale AIDS 2018 Conferentie 
in Amsterdam, werd er een sessie gewijd aan 
innovatie en hiv-preventie op stadsniveau, waarin 
Parijs, San Francisco en Amsterdam hun voortgang 
gerapporteerden. 

Delegaties en dienstreizen 

In 2017 bezochten negentien delegaties uit 
de volgende continenten/landen verschillende 
afdelingen binnen de GGD: Australië, België, China, 
Denemarken, Duitsland, Finland, Indonesië, Japan, 
Litouwen, Portugal, USA, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. 
Vanuit de GGD zijn er in 2017 tientallen 
dienstreizen gemaakt in het kader van congressen, 
samenwerkingsverbanden en andere werkbezoeken. 
Hierbij werden de volgende steden/landen bezocht: 
Antwerpen, Barcelona, Berlijn, Boston, Brazilië, 
Brussel, Curaçao, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, 
Geneve, Gent, Göteborg, Helsinki, Hongarije, 
Indonesië, Jakarta, Keulen, Lissabon, Ljubljana, 
London, New Jersey, Nice, Parijs, Philadelphia, Rome, 
San Diego, Schotland, Stockholm en Toronto. 
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Jeugdgezondheidszorg 

Jeugdgezondheidszorg staat voor laagdrempelige en preventieve zorg waar ouders en jongeren terecht kunnen voor informatie en 
ondersteuning. De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD ondersteunt (aanstaande) ouders en kinderen en jongeren bij het 
veilig en gezond opgroeien. Onder ‘kinderen en jongeren’ verstaan we alle kinderen vanaf de foetussen in de buik (minus 9 maanden oud), 
tot en met jongvolwassenen van 23 jaar oud. 

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 (digitale) 
consulten, huisbezoeken en via apps. We begeleiden 
en waar nodig verwijzen we tijdig door voor verdere 
zorg , hulp en behandeling. 
Samen met andere partners geven we ruimte aan 
de eigen kracht en verantwoordelijkheid van ouders. 
We zorgen dat kleine problemen klein blijven of nog 
kleiner worden. En we bieden snel en effectief hulp en 
zorg dichtbij. 

Ouders en jongeren zelf zijn onze eerste 
samenwerkingspartners. Verder werken we samen 
met collega’s van de Ouder-en Kindteams, afdelingen 
van de GGD, verloskundigen, huisartsen en scholen 
endiverse buurt-, hulp- en zorginstellingen. We 
adviseren over collectieve gezondheidsmaatregelen, 
zoals de Gezonde School en de inzet van preventieve 
programma’s. 
In Amsterdam zijn we een onderdeel van de Ouder-en 
Kindteams, in Amstelland werken we samen met de 
sociale wijkteams. 

Rijksvaccinatieprogramma 
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt tegen 
twaalf infectieziekten. Het collectieve programma 
werkt op twee niveaus: individuele bescherming 
en groepsbescherming om zo ook epidemieën te 
voorkomen. Voor het laatste is een voldoende hoge 
vaccinatiegraad nodig. Een hoge vaccinatiegraad 
zorgt dat kwetsbare (nog) niet gevaccineerde kinderen 
tegen ziekten worden beschermd (groepsimmuniteit). 

• Cijfers en trend vaccinatiegraad 
Uit onderstaande tabel blijkt dat in verslagjaar* 2017 
in Amsterdam en de Amstelland-gemeenten een hoog 
bereik is behaald met het Rijksvaccinatieprogramma. 
Het doel – een vaccinatiegraad op alle vaccinaties 
van minimaal 90% – is voor de meeste vaccinaties 
behaald. De vaccinatiegraad is landelijk voor het 
derde opeenvolgende jaar licht gedaald met ongeveer 

een 0,5%. Deze trend is ook (deels) zichtbaar in 
Amsterdam en Amstelland. 
De vaccinatiegraad voor zuigelingen en kleuters (DKTP 
voldoende gerevaccineerd) lag in 2017 in vrijwel alle 
gemeenten boven de norm van 90%. 
In 2017 is de vaccinatiegraad in Amsterdam voor 
schoolkinderen verder gedaald met ruim 1,5 
procentpunten ten opzichte van 2016 en ligt onder de 
norm. Voor de HPV-vaccinatie bij adolescente meisjes 
(een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker) tot slot 
ligt het bereik overal lager dan de norm van 90%, wat 
ook landelijk het geval is. 

• Voorlichting, informatie en inhaalspreekuren 
Blijvende aandacht en inzet van alle betrokken bij het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is landelijk en lokaal 
noodzakelijk. Van groot belang is dat we ouders 
voorlichten over nut en noodzaak van (een correcte 
uitvoering van) het RVP. Dit gebeurt structureel 
tijdens face-to-face consulten zoals preventieve 
gezondheidsonderzoeken, op maat in telefonische 
en e-consulten en door middel van (landelijke) 
informatiebrochures en digitale informatie (websites 
en GroeiGidsApp). In 2017 is landelijke e-learning 
‘Achtergronden over het RVP’ beschikbaar gekomen 

*Verslagjaar 2017 betekent dat in 2017 de vaccinatiegraad 
is bepaald op de leeftijd van 1 en 2 jaar voor zuigelingen 
geboren in 2014, op de leeftijd van 5 jaar voor kleuters 
geboren in 2011, op de leeftijd van 10 jaar voor 
schoolkinderen geboren in 2006 en op de leeftijd van 14 
jaar voor adolescente meisjes geboren in 2002. 
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voor JGZ-professionals. Hierin is aandacht voor 
specifeke vragen van ouders over het RVP. De GGD 
heeft in 2017 twee flmpjes over vaccinaties (0-4 
jarigen, HPV) laten maken en gepubliceerd op 
www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/vaccinaties. 
Voor onvoldoende gevaccineerde kinderen 
van 4 tot 18 jaar bieden wij maandelijks 
inhaalvaccinatiespreekuren aan. Deze zijn bestemd 
voor nieuwkomers vanuit het buitenland, nieuwe 
inwoners vanuit andere gemeenten, ‘spijtoptanten’ 
voor het RVP, en kinderen die door omstandigheden 
als ziekte en kwetsbare gezinssituaties een vaccinatie 
hebben gemist. Scholen informeren wij over data en 
tijdstippen van de groepsvaccinaties in voor- en najaar 
voor alle 9-jarigen en voor 12-jarige meisjes. 

• Ontwikkelingen 
In 2018 zetten wij, conform landelijke ontwikkelingen, 
extra in op een uitgebreidere ‘informed consent 
procedure’ voor het RVP. Dit houdt in dat we bij alle 
kinderen extra navraag doen naar de toestemming. 
Wij bieden op maat en naar behoefte van de 
ouder of jongere een vaccinatieconsult aan. Het 
RVP wordt in de loop van 2018 uitgebreid met een 
combinatievaccin meningokokken typen A, C, Y, en W 
voor adolescenten. 

Overzicht vaccinatiegraad RVP in Amsterdam 
en de Amstellandgemeenten 

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. 

Jeugdgezondheidszorg 

2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal 

Zuigelingen (2 jaar) 

DKTP basisimmuun 93,30% 93,80% 93,60% 92,30% 91,80% 

Hib volledig afgesloten 94,60% 94,80% 94,80% 93,50% 93,10% 

Hepatitis B 92,70% 91,20% 90,70% 

BMR basisimmuun 95,40% 95,70% 95,10% 94,30% 93,40% 

Meningokokken C volledig afgesloten 95,20% 95,30% 94,80% 93,70% 92,60% 

Pneumokokken volledig afgesloten 92,80% 93,40% 93,00% 92,10% 92,60% 

Kleuters (5 jaar) 

DKTP gerevaccineerd 89,60% 89,20% 87,90% 87,70% 87,60% 

DKTP voldoende gevaccineerd 93,90% 92,80% 92,10% 91,60% 

Schoolkinderen (10 jaar) 

DTP volledig afgesloten 91,30% 90,50% 90,10% 86,50% 85,20% 

BMR volledig afgesloten 91,10% 90,20% 90,20% 86,60% 85,20% 

HPV (adolescente)meisjes volledig afgesloten 47,50% 48,60% 50,10% 48,60% 45,30% 
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SamenStarten 
SamenStarten is als gespreksmethodiek de 
ruggengraat van de gesprekken tussen de ouders 
en de professional en enorm belangrijk om een 
totaalbeeld te krijgen van het kind in zijn/haar 
omgeving. Door met de ouders te spreken, bepalen 
ouders en professional samen welke hulp er eventueel 
noodzakelijk is. Het afgelopen jaar heeft de GGD 
Amsterdam 8721 SamenStarten-consulten uitgevoerd 
voor kinderen van 8 weken. 
In Amsterdam is bij 12.4% van de consulten een 
‘bevinding’ aangemaakt. In Amstelland kwamen we 
op een percentage van 7,5% uit. Een bevinding kan 
betekenen dat er extra aandacht nodig is voor het 
kind in een volgend consult of huisbezoek, maar kan 
ook betekenen dat er iets positiefs is vastgesteld. Ook 
bij alle andere consulten wordt de gespreksmethodiek 
van SamenStarten toegepast. 
Landelijk is er aandacht voor het doorontwikkelen van 
SamenStarten naar de prenatale fase en naar kinderen 
van 4 tot 12 jaar en hun ouders. Daarnaast vinden 
diverse effectiviteitsonderzoeken plaats naar deze 
gezinsgerichte gespreksmethodiek. ZonMw fnanciert 
de doorontwikkeling van de SamenStarten App voor 
een bredere groep professionals binnen het Ouder- en 
Kindteam. 

De on- en offine GroeiGids 
In december 2017 is het nieuwe GroeiGids-platform 
opgeleverd. Het kent meer functionaliteiten en is 
beter geschikt voor een doorontwikkeling zoals het 

koppelen met dossiers. Het aantal gebruikers is 
opgelopen naar 185.000 en het aantal (ongeboren) 
kinderen dat is vastgelegd in de app is al boven de 
275.000. De migratie van al deze data is goed gegaan. 
Afgelopen jaar is de samenwerking met andere 
partners verder uitgegroeid. Momenteel werken 14 
GGD’en en 4 thuiszorginstellingen met Amsterdam 
samen aan de verdere ontwikkeling van de GroeiGids. 
Komend jaar ontwikkelen we het GroeiGids-platform 
samen met onze JGZ-partnersdoor. 

Bereikcijfers 

Amsterdam Amstelland Norm 

0-jarigen 99,11% 99,32% 95% 

3-jarigen 95,87% 94,87% 95% 

5-jarigen 97,02% 96,12% 90% 

10-jarigen 97,69% 93,73% 90% 

14-jarigen 92,12% 95,81% 90% 

16-jarigen 88,55% 93,99% 90% 

VoorZorg 
VoorZorg is een preventief programma tegen 
kindermishandeling. Jeugdverpleegkundigen gaan 
wekelijks op huisbezoek bij hoog-risico zwangere 
toekomstige moeders (vaak zeer laag opgeleide 
tienermoeders) tot het kindje twee jaar oud is. Omdat 
de jeugdverpleegkundige naast de moeder staat en 
de moeders frequent verhuizen of dakloos zijn, is 
de relatie tussen de moeders en een vast Ouder- en 
Kindteam (nog) niet zo sterk. Afgelopen jaar heeft 
het team hard gewerkt om het VoorZorgprogramma 
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meer onder de aandacht te brengen bij het Ouder- en 
Kindteam en meer met de ouder- en kindadviseurs 
samen te werken. 

In 2017 bestond het VoorZorgprogramma 10 jaar. 
Dit werd gevierd met een jubileumfeest door een klein 
symposium te organiseren dat goed werd bezocht door 
deelnemers van ruim twintig organisaties. 
Tijdens het symposium heeft één van de 
VoorZorgmoeders voor het grote publiek haar 
persoonlijke verhaal verteld. Dit maakte zeer veel indruk. 

Momenteel wordt er een wetenschappelijk onderzoek 
naar de ontwikkeling van VoorZorg Verder gedaan. Bij 
VoorZorg Verder bezoeken de jeugdverpleegkundigen 
de ouders thuis tot hun kindje zes jaar is. Daarnaast 
vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de 
effectiviteit van samenwerking van het VoorZorg 
programma in de wijk. 

Jij en je Gezondheid 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Amsterdam maakt 
sinds 2015 bij contactmomenten in het voortgezet 
onderwijs gebruik van het digitale instrument Jij en 
je Gezondheid (JEJG), dat we in het kader hieronder 
nader toelichten. In 2017 is deze digitale werkwijze 
doorontwikkeld voor gebruik binnen het primair 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs 
en is hier op kleine schaal - binnen twee pilots -
gebruik van gemaakt bij die twee schoolniveaus. De 
ontwikkeling van Jij en je Gezondheid ligt vooral bij 

de afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering 
en Zorginnovaties (EGZ). De afdeling 
jeugdgezondheidszorg gebruikt Jij en je Gezondheid 
tijdens contactmomenten met leerlingen. 

Jij en je Gezondheid is een digitale werkwijze waarbij 
kinderen en jongeren met (verhoogde kans op) 
sociaal-emotionele en sociaal-medische problemen 
actief worden gesignaleerd, ondersteund en zo 
nodig toegeleid naar onder andere veelbelovende 
en effectieve (preventie)programma’s. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van relatief korte, eenvoudige en 
betrouwbare online vragenlijsten die door ouders of 
jongeren worden ingevuld. Na het invullen ontvangen 
zij direct een persoonlijk profel en tips op maat. 
De JGZ-professional krijgt met de digitale 
medewerkersmodule een overzicht van de 

antwoorden van de ouders en jongeren en ziet een 
zogenaamd ‘klassenprofel’. De antwoorden op de 
vragenlijst zijn leidraad voor het gesprek met ouders 
of jongeren. Voor de voortgezet onderwijsscholen 
is een schoolgezondheidsprofel beschikbaar. Hierin 
staan de gegevens anoniem op groepsniveau 
weergegeven. Met de nieuwe digitale werkwijze 
sluiten we aan bij de wensen van de ouders en 
scholen (digitaal en meer maatwerk) en maakt JGZ 
een inhoudelijke kwaliteitsslag. Dus niet wachten tot 
problemen escaleren, maar vroegtijdig met kinderen 
en ouders in gesprek. 

Aanpak obesitas in Amsterdam 
2017 stond in het teken van de uitbreiding van de 
intensieve begeleiding van kinderen met (morbide) 
obesitas (overgewicht en ernstig overgewicht). 
Het plan Aanpak morbide obesitas maakt deel uit 
van het programma Amsterdamse Aanpak Gezond 
Gewicht (AAGG). De AAGG heeft samen met het 
Pact Gezond Gewicht een regierol genomen om 
de Amsterdamse kinderen en hun opvoeders te 
steunen bij de behandeling, het op gewicht blijven 
en de begeleiding. De aanpak van obesitas heeft een 
multidisciplinaire aanpak (een aanpak vanuit meerdere 
disciplines tegelijk) nodig om te slagen. In Amsterdam 
is de jeugdverpleegkundige van het Ouder-en 
Kindteam het aanspreekpunt voor de ouders en het 
kind. Samen stellen zij een plan van aanpak op. 
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Leefomgeving 

De afdeling Leefomgeving (LO) 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, kwikdamp, koolmonoxide et cetera) en het buitenmilieu 
(bijvoorbeeld luchtvervuiling, bodemverontreiniging, geluidsoverlast en elektromagnetische velden). 
Het aanpakken van de overlast door knaagdieren, insecten en vogels, zowel binnen als buiten, behoort ook tot het takenpakket. Leefomgeving 
bestaat uit de afdelingen Dierplaagbeheersing, Milieu en Gezondheid, en Luchtkwaliteit. 

Harlingen 
De gemeente Harlingen heeft de GGD Amsterdam 
via een Europese aanbesteding gekozen voor 
het vaststellen van de buitenluchtkwaliteit. In het 
industriegebied van Harlingen staat sinds enkele jaren 
een installatie voor de verbranding van afval. Er zijn 
veel protesten en vragen geweest over de komst van 
deze ’Reststoffen Energie Centrale’ (REC). Een aantal 
omwonenden en bedrijven hebben aangedrongen op 
(aanvullende) luchtmetingen, zowel in de schoorsteen 
van deze REC als in de buitenlucht. Deze vragen zijn 
met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu) in 2015 en 2016 in een Begeleidingsgroep (BG) 
vertaald in een meetplan. 
Uit de metingen in de schoorsteen bleek dat 
er vooral tijdens storingen verhogingen van 
(onder andere) dioxines worden waargenomen. 
De buitenluchtkwaliteit is van november 2016 
tot december 2017 continu door de afdeling 
Luchtkwaliteit gemeten. Er zijn geen effecten van de 
REC op de buitenlucht vastgesteld. 

Curaçao 
In 2017 heeft de afdeling Luchtkwaliteit na een 
lange periode van onzekerheid door wisselende 
regeringen op Curaçao, opnieuw voor enkele jaren 
een contract met Curaçao af kunnen sluiten voor het 
verrichten van buitenluchtmetingen benedenwinds 
(tegenovergesteld aan de zijde waar de wind vandaan 
komt) van het industriegebied Schottegat. De huidige 
bewindspersoon verantwoordelijk voor milieu, minister 
Camelia-Römer, heeft zich tot doel gesteld de emissies 
vanuit dit gebied te halveren, waarmee de komende 
jaren een neergaande trend in de huidige veel te hoge 
concentraties luchtverontreiniging zichtbaar moet 
worden. 
In opdracht van het ministerie van Defensie is de 
afdeling Luchtkwaliteit in 2016 gestart met metingen 
in Julianadorp, een wijk in Willemstad waar veel 
Nederlandse mariniers zijn gevestigd. Julianadorp ligt 
gelukkig alleen bij veel zeldzamere windrichtingen net 
onder de rook van het industriegebied Schottegat, 
over drie maanden in 2016 werd slechts 3,2 µg/m3 

zwaveldioxide gemeten. Ter vergelijking: het 
jaargemiddelde over 2016 gemeten op meetstation 
Kas Chikitu in de wijk Wishi bedroeg 85 µg/m3 . 

WHO-normen 
Van de vijf belangrijkste opdrachtgevers van de 
afdeling Luchtkwaliteit is de gemeente Amsterdam 
de eerste die de uitslagen van de rapportages over 
luchtkwaliteit uit 2017 gaat toetsen aan de normen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een 
belangrijke stap omdat deze WHO-grenswaarden 
beter aansluiten bij gezondheidskundige 
doelstellingen. De provincie Noord-Holland heeft eind 
2017 in de Provinciale Staten vastgelegd ’te streven 
naar realisatie van deze normen uiterlijk per 2050’. 
De veel strengere grenswaarden van de WHO (met 
name voor de stoffen PM2.5 en benzeen) hebben ook 
gevolgen voor de kwaliteitseisen die worden gesteld aan 
de luchtmetingen die het team Luchtkwaliteit verzorgt. 
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Haven-Stad 

Er is grote behoefte aan woon- en werkruimte in 
Amsterdam. Ten westen en noordwesten van het 
centrum, onder andere in oude havengebieden, gaat 
Amsterdam 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 
58.000 arbeidsplaatsen aan de stad toevoegen. Dat 
is de omvang van een stadsdeel. Dit programma heet 
Haven-Stad. 

Het gezondste stadsdeel van Amsterdam 
Haven-Stad moet een aantrekkelijk, hoogstedelijk 
woon-werkgebied worden, goed bereikbaar met 
openbaar vervoer en fets, duurzaam en gezond. De 
GGD heeft geadviseerd over de grote lijnen voor 
Haven-Stad. Onze adviezen en de al bestaande 
ambities moeten ertoe leiden dat Haven-Stad een 
van de gezondste gebieden van Nederland wordt. 
Er zijn regels opgesteld die zorgen dat niet gerookt 
mag worden in speeltuinen, op sportvelden en 
andere plekken waar veel kinderen zijn. De wijken 
worden gasloos en (hopelijk) geheel zonder houtrook. 
In een zone rond 250 meter van schoolgebouwen 
mag geen fastfood worden verkocht. Verder krijgen 
fetsers en voetgangers voorrang in de nieuwe wijk, 
auto’s zijn te gast. Er komt heel weinig ruimte om de 
auto te parkeren en alleen elektrische auto’s zijn in 
de toekomst toegestaan. Er komt wel ruimte om te 
bewegen en overal ‘speelgroen’ voor kinderen. 

Veel industrielawaai 
Haven-Stad ligt in een gebied waar veel geluid is. 
Het gaat om geluid van snelwegen, stedelijke wegen, 
spoor, metro, (haven)industrie en in mindere mate 
ook scheep- en luchtvaart. In Amsterdam moet elke 
nieuwe woning minimaal één stille zijde hebben. Dat 
is een zeer effectieve maatregel om op geluidbelaste 
plekken toch aangenaam te kunnen wonen. Het is 
vooral effectief als die stille zijde ook aangenaam is, 
met schone lucht en uitzicht op groen of water. 
In Haven-Stad gaat het niet lukken om alle woningen 
een stille, aangename zijde te geven. Dat komt onder 
andere doordat industrielawaai als een deken over 
het hele gebied ligt. Er komen veel appartementen in 
complexen die slechts één buitenruimte hebben, vaak 
aan de lawaaiige kant. 
Vooral geluidsgevoelige mensen lopen het risico 
dat ze veel overlast gaan ondervinden. Er is daarom 
afgesproken dat aspirant-bewoners actief worden 
geïnformeerd over het geluid voordat ze een huis 
huren of kopen. Ze krijgen daarbij ook informatie over 
geluidsgevoeligheid. Veel mensen weten niet of ze 
geluidsgevoelig zijn. Op de site van de GGD komt 
daarom een simpele vragenlijst waarmee mensen zelf 
kunnen nagaan of ze geluidsgevoelig zijn. 

Meldingen milieu en gezondheid 

In 2017 heeft de afdeling Milieu en Gezondheid 635 
meldingen behandeld over gezondheidsklachten in 
relatie tot binnen- of buitenmilieu. Deze meldingen 
kwamen voornamelijk van burgers en gingen voor 
het overgrote deel over de eigen woning. Meldingen 
gingen bijvoorbeeld over de aanwezigheid van 
vocht, schimmel, koolmonoxide, asbest, stank, 
hinderlijk geluid, kwik of elektromagnetische 
straling. Net als in voorgaande jaren waren 
bezorgdheid, luchtwegklachten en geurhinder 
de meest genoemde gezondheidsklachten. Veel 
binnenmilieumeldingen hielden uiteindelijk verband 
met problemen die veroorzaakt werden door teveel 
vocht en te weinig ventilatie binnenshuis. Gebreken 
in bouwkundige constructies en bewonersgedrag 
waren de belangrijkste oorzaken van vocht- en 
schimmelproblemen in woningen. 

Beleid 
De afdeling gebruikte de inzichten uit de meldingen 
ook om beleid te beïnvloeden. Mede door de 
bijdrage van deze afdeling is in 2017 de aanpak 
schimmelproblematiek in Amsterdamse huurwoningen 
hoog op de agenda van de Amsterdamse politiek 
komen te staan. Andere onderwerpen die mede 
dankzij onze inzichten hoger op de agenda 
kwamen, zijn het voorkómen van problemen met 
koolmonoxide (bij het vervangen van cv-ketels ook 
rookgasafvoerkanalen controleren of vervangen), en 
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het terugdringen van problemen met houtrook. Mede 
door het oordeel van de GGD is voor het eerst in 
Nederland een ‘last onder dwangsom’ (boete die wordt 
opgelegd als een bepaalde illegale situatie niet binnen 
een vastgesteld termijn door de overtreder wordt 
opgelost) opgelegd aan een houtstoker in Amsterdam. 

Informatie in beeld 
Er valt nog altijd veel gezondheidswinst te behalen 
op het gebied van gezond wonen. Mensen brengen 
een groot deel van hun leven binnenshuis door. 
Het binnenmilieu is op allerlei manieren van invloed 
op de gezondheid van de bewoners. Bewoners 
hebben zelf veel invloed op de kwaliteit van het 
binnenmilieu in huis. Van mensen wordt verwacht dat 
ze zelfredzaam zijn, maar voor veel mensen is dat 
vanwege beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden 
erg lastig. Visuele informatie wordt als aantrekkelijk 
ervaren, snel opgenomen en goed onthouden. Dat 
geldt niet alleen voor mensen met lage taal- en 
gezondheidsvaardigheden, maar voor iedereen. 
De afdeling Milieu en Gezondheid heeft zich daarom 
in 2017 toegelegd op de ontwikkeling van simpele 
informatieve flmpjes en fotomateriaal over vocht, 
schimmel en ventilatie. Hiermee willen we een groter 
publiek effectiever bereiken en vooral bewoners 
met verminderde taal- en gezondheidsvaardigheden 
zo goed mogelijk helpen om gezond te wonen. De 
informatieve flmpjes en foto’s over binnenmilieu zijn 
te vinden op: www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/
vocht-ventileren/vocht-schimmels/ 
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Dierplaagbeheersing 

Dierplaagbeheersing staat steeds meer op de kaart. 
Vooral het aantal meldingen over rattenoverlast is 
toegenomen. Dat betekent overigens niet dat er 
meer ratten zijn. Er kunnen bijvoorbeeld meerdere 
mensen zijn die een melding doen over dezelfde 
locatie of dezelfde rat. De stijging van het aantal 
meldingen laat in ieder geval wel zien dat de 
leefomstandigheden voor de ratten nog gunstig zijn 
in de stad. 

Luilekkerland voor ratten 
Bij de afdeling Dierplaagbeheersing (DPB) zijn tal 
van meldingen gedaan over rattenoverlast voor 
het gebouw van de GGD aan het Weesperplein. 
Medewerkers van de afdeling werden zelfs 
rechtstreeks aangesproken over hoe het mogelijk is 
dat er nota bene voor het hoofdgebouw van de GGD 
rattenoverlast is; ’slechte reclame voor jullie’. DPB is 
al geruime tijd bezig om deze rattenoverlast aan te 
pakken. Daarvoor is het noodzakelijk dat er geen afval 
buiten op straat ligt, want dat is een luilekkerland 
voor ratten. Zelfs het dreigen met boetes bij de 
bedrijven die het afval op het verkeerde tijdstip buiten 
neerzetten, had niet het gewenste resultaat. 
Overlast kun je overigens ook positief zien. Het 
geeft DPB de kans om het probleem structureel 
aan te pakken. Voor een structurele oplossing is het 
samenwerken tussen verschillende partijen, zoals 
groenvoorziening, handhaving en reiniging erg 

belangrijk. Dat lukte in 2017 bij het GGD-gebouw 
(nog) niet helemaal, maar elders in de stad vaak wel. 

Jong geleerd, oud gedaan 
Bij een structurele oplossing hoort ook goede 
voorlichting. En aan wie kan dat beter gegeven 
worden dan aan kinderen? De afdeling DPB bezoekt 
daarom ook steeds vaker basisscholen. Het is apart 
om mee te maken hoe makkelijk de omslag is bij 
kinderen. Als we binnenkomen met een opgezette 
rat wordt er verbaasd en angstig gereageerd. Na 
de informatiedag durven de kinderen de opgezette 
rat op te pakken om te aaien. De kinderen denken 

ook mee over oplossingen voor rattenplagen. Via 
de kinderen bereiken we ook de ouders, die dan 
eigenlijk door hun kinderen worden opgevoed. Zo 
leren we kinderen, en kinderen hun ouders, dat het 
niet verstandig is om eenden brood te voeren. Het 
is slecht voor de eenden zelf en je voert indirect ook 
altijd ratten. Ook ouders die de Nederlandse taal niet 
machtig zijn, kunnen we zo bereiken. 
Daarnaast gaven we voorlichting aan buurtbewoners, 
woningbouwverenigingen, collega-ambtenaren van 
Afval en Groen, en anderen. Zo brengen we partijen 
bij elkaar en lossen we samen problemen op die ratten 
en andere dieren veroorzaken. 
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Maatschappelijke en Geestelijke 
Gezondheidszorg 

De afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) voert ten opzichte van de andere GGD-afdelingen de meeste 
activiteiten uit op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Dat houdt in dat de afdeling zich inzet voor mensen die 
hulp nodig hebben, maar die dit zelf om allerlei redenen onvoldoende kunnen regelen. In sommige gevallen veroorzaken mensen overlast 
voor de directe omgeving, zoals buren. Zij worden gescreend en toegeleid naar passende zorg of ondersteuning. 

Verwarde personen 
In 2017 was er onverminderd veel aandacht voor 
zogenoemde ‘verwarde personen’, onder meer in 
de media. In opdracht van de rijksoverheid werkt 
ook Amsterdam hard aan een sluitende aanpak voor 
deze brede doelgroep. Vanuit het team van Vangnet 
leverde MGGZ hier het afgelopen jaar een belangrijke 
bijdrage aan. Dit gebeurde op verschillende manieren. 
Zo is er 24 uur per dag ondersteuning voor politie en 
andere professionals op het moment dat een burger 
acuut hulp of zorg nodig heeft, maar men niet goed 
weet welke actie(s) ondernomen moeten worden. In 
2017 ging het om 3.396 van dit soort meldingen, die 
gingen over 2.779 personen. In vergelijkbare, maar 
minder dringende situaties is er vanuit Vangnet de 
samenwerking tussen wijk-GGD’ers en wijkagenten, 
onder regie van de Meldpunten Zorg en Woonoverlast 
(MZWO) van de stadsdelen. In die context handelde 
Vangnet 3.715 meldingen af die gingen over 3.112 
personen. Voor mensen met verward gedrag die 
daarnaast mogelijk gevaarlijk zijn, wordt een nieuwe 
persoonsgerichte aanpak opgezet. Deze aanpak 
wordt vanuit Vangnet ontwikkeld. Dit gebeurt in 
samenwerking met het Openbaar Ministerie, 

de politie, GGZ-partijen en het Leger des Heils. 
De aanpak zal in 2018 volledig operationeel zijn. 

Regie en Veiligheid dakloze gezinnen 
De afdeling Regie en Veiligheid heeft een 
coördinerende rol in de zorg aan chronische OGGZ-
cliënten en burgers of gasten van de gemeente 
Amsterdam die anderszins tussen wal en schip 
vallen. Denk daarbij aan toeristen, stadsnomaden 
en ex-gedetineerden. Dit noemen we veldregie. 
Het doel van veldregie is - ruim gedefnieerd om 
ervoor te zorgen dat OGGZ-cliënten passende zorg 
en onderdak geboden krijgen. Een dossier dat veel 
aandacht vroeg in 2017 is dat van het groeiende 
aantal dakloze gezinnen in de noodopvang. In 2017 
deed de GGD onder meer een quick scan naar 
mogelijkheden om voldoende zelfredzame gezinnen, 
die desondanks in de noodopvang verblijven, door te 
laten stromen naar zelfstandige huisvesting. Daarnaast 
onderzoekt het team samen met de gemeentelijke 
afdelingen Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ), 
Werk, Participatie en Inkomen (WPI) en Wonen de 
mogelijkheid om dakloosheid van kwetsbare gezinnen 
te voorkómen. 

Statushouders 
In 2017 werd MGGZ steeds vaker benaderd over 
statushouders (asielzoekers die als vluchteling 
worden erkend) door met name professionals, zoals 
klantmanagers van de gemeentelijke afdeling Werk, 
Participatie en Inkomen. Het team van Vangnet komt 
in contact met de meest kwetsbare personen uit deze 
groep en probeert hen door middel van screening 
en toeleiding naar passende zorg te begeleiden. 
Om dit in goede banen te leiden, is een team van 
aandachtsfunctionarissen samengesteld, dat bestaat 
uit een psychiater, een zorgcoördinator, een sociaal-
psychiatrisch verpleegkundige en een screener. 
• Alle statushouders komen in aanmerking voor een 

online assessment gericht op het in kaart brengen 
van opleiding, werkervaring, taalniveau en mogelijke 
kansen en belemmeringen bij het betreden van de 
Nederlandse arbeidsmarkt. In het online-instrument 
wordt daarnaast ingegaan op lichamelijke en 
psychische gezondheid. Een psychiater van de 
GGD bekijkt álle assessments (bevindingen) 
- wekelijks circa twintig - en screent deze op 
tegenstrijdigheden en zorgelijke signalen. 
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• Statushouders over wie zorgen bestaan, 
worden in overleg met de betrokkene en de 
aanmelder uitgenodigd voor een (vrijwillig) 
gezondheidsonderzoek. In 2017 heeft MGGZ 180 
kwetsbare statushouders gezien. 

MGGZ initieerde en ondersteunde daarnaast een 
aantal nevenactiviteiten, zoals het inventariseren van 
het Amsterdamse GGZ-aanbod voor statushouders 
en een kennisbijdrage aan een initiatief van het AMC 
om huisartsen via een online module te informeren 
over passend ondersteuningsaanbod. Het komende 
jaar staat in het teken van de opbouw van dit 
team, voortzetting van bovenstaande activiteiten 
en monitoring met ondersteuning vanuit de GGD-
afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en 
Zorginnovatie (EGZ). 
Kijk voor meer informatie over de inzet van MGGZ 
voor statushouders in het hoofdstuk Asielzoekers en 
statushouders. 

Geïntegreerde Voorzieningen 
Een belangrijke ontwikkeling in de zorg voor 
chronisch opiaatverslaafden was de introductie van 
de Geïntegreerde Voorzieningen in 2005. In deze 
voorzieningen leveren de GGD, Werk, Participatie 
en Inkomen (WPI) en andere zorgpartijen een 
geïntegreerd aanbod voor problemen op meerdere 
leefgebieden. De GGD is verantwoordelijk voor 
de poliklinieken, die worden bemand door een 
team van artsen, psychiaters, verpleegkundigen en 

maatschappelijk werkers. Deze poliklinieken staan al 
enige tijd onder fnanciële druk in verband met het 
krimpend aantal opiaatgebruikers, aangescherpte 
registratie-eisen en veranderende vragen van 
klanten. De afdeling MGGZ oriënteert zich, in 
samenwerking met WPI, op doorontwikkeling van het 
concept. Daarom voerde MGGZ in 2017 gesprekken 
met Zilveren Kruis over duurzame fnanciering 
en werd met behulp van adviesbureau Cure4 de 
zorgadministratie aangepakt. Verder is in 2017 een 
begin gemaakt met de doorontwikkeling van dr. 
Valckenier, de huisartsvoorziening voor passanten 
en maatschappelijke opvanglocaties. Anderzijds zijn 
er verkenningen geweest om eventueel samen met 
externe partijen te investeren in huisartsenzorg voor 
de doelgroepen van MGGZ. 

Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam 
Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA) 
geeft als onafhankelijk expertisecentrum op het 
gebied van seksueel geweld, advies aan professionals 
en instellingen. Daarnaast is het SSGA stedelijk 
casemanager bij zedenzaken die kunnen leiden tot 
maatschappelijke onrust. In 2017 hebben we twintig 
casussen behandeld (in 2016 waren dit er veertien). 
Naast deze doorlopende activiteiten stond 2017 in het 
teken van het 30-jarig jubileum van SSGA. Er is een 
speciale nieuwsbrief uitgegeven met een historische 
schets van het Amsterdamse beleid tegen seksueel 
geweld in deze periode. Daarnaast is een symposium 
georganiseerd waar 120 professionals aan deelnamen. 

Een gedachtewisseling met de politie en de 
gemeentelijk afdelingen Openbare Orde en Veiligheid, 
en Onderwijs, Jeugd en Zorg leidde tot het besluit om 
de krachten van het Steunpunt Seksueel Geweld en 
het Centrum Seksueel Geweld (CSG) te bundelen. De 
functie van netwerkcoördinator CSG is ondergebracht 
bij SSGA, waarmee niet alleen beide organisaties zijn 
versterkt, maar ook een oplossing werd gevonden 
voor de kwetsbaarheid van enkele functies. 

Wetenschappelijk onderzoek 
De GGD Amsterdam heeft een sterke 
onderzoekstraditie op het gebied van openbare 
geestelijke gezondheidszorg. Om ervoor te zorgen dat 
de afdeling MGGZ en de GGD als geheel ook in de 
toekomst kunnen blijven fungeren als ‘thermometer 
van de stad’, is in 2017 gestart met het steviger 
wetenschappelijk inbedden van dit onderzoek. 
Hiertoe zijn we een samenwerking aangegaan met 
prof. dr. Arne Popma, die de leerstoel kinder- en 
jeugdpsychiatrie (KJP) aan de VUmc/AMC bekleedt 
en al betrokken was bij onderzoek naar de Top600. De 
samenwerking wordt ondersteund vanuit de afdeling 
MGGZ en zal in 2018 uitgewerkt worden. 

Maatschappelijke en Geestelijke 
Gezondheidszorg 
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Veilig Thuis 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies- en Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor de gemeenten 
Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De organisatie staat voor het stoppen en voorkomen van alle 
vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong tot oud. 
De doelstellingen van Veilig Thuis zijn: 
1) de duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families laten afnemen; 
2) meer kinderen geweldloos laten opgroeien. 
Veilig thuis biedt advies en ondersteuning aan gewone burgers en aan professionals. De organisatie is 24 uur per dag bereikbaar, 
7 dagen per week. 

Adviesaanvragen en meldingen 
In 2017 zijn in totaal 4384 adviesvragen en 7541 
meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis 
Amsterdam-Amstelland. Bij 6016 meldingen ging het 
om huishoudens met kinderen, en bij 1525 meldingen 
betrof het huishoudens zonder kinderen. 
Het aantal adviesvragen is in 2017 met 7% licht 
gedaald ten opzichte van 2016. Het aantal meldingen 
daarentegen is met 17% fors gestegen ten opzichte 
van 2016. 
De politie blijft de grootste melder bij Veilig Thuis, 
vooral bij meldingen van huishoudens zonder 
kinderen. 

Wettelijke termijnen verbeterd 
In 2017 hebben we het behalen van de wettelijke 
termijnen fors verbeterd. De wettelijke termijn van 
5 werkdagen om een melding in te voeren en te 
beoordelen, werd in 95% van de gevallen gehaald. De 
wettelijk vastgestelde periode waarin een onderzoek 

moet worden afgehandeld (maximaal 10 weken) werd 
begin 2017 in 53% van de onderzoeken gehaald. Dit 
percentage steeg naar 75% in december. 

Op 24 januari 2017 hebben de Inspectie Jeugdzorg 
en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (de 
Inspecties) onderzoek gedaan bij Veilig Thuis. De 
kwaliteit van Veilig Thuis was over het algemeen in 
orde volgens de Inspecties. Omdat Veilig Thuis ten tijde 
van het inspectiebezoek een wachttijd en een wachtlijst 
had voor de reguliere onderzoeken, scoorden we in het 
onderzoek van de Inspecties toch onder de gestelde norm. 
Sinds oktober 2017 valt Veilig Thuis wel binnen de 
normen van de Inspecties. Extra mankracht en een 
verder ontwikkelde samenwerking met de wijkteams 
in de gemeenten, hebben ervoor gezorgd dat de 
werkvoorraad en wachttijd op normaal niveau zijn 
gekomen. 

Tijdelijke Huisverboden 
In 2017 heeft Veilig Thuis de uitvoering van de 
Tijdelijk Huisverboden gefaseerd van afdeling 
Vangnet overgenomen. Per 1 januari 2018 is Veilig 
Thuis in zijn geheel verantwoordelijk voor de Tijdelijk 
Huisverboden. 

Samenwerking lokale veld 
In december 2016 zijn afspraken vastgelegd 
tussen Veilig Thuis en alle sociale teams van de zes 
gemeenten uit de regio Amsterdam-Amstelland. 
In 2017 hebben we veel aandacht besteed aan de 
uitwerking van deze samenwerkingsafspraken en de 
doorgeleiding van de lichtere zaken naar de lokale 
gemeentelijke teams (sociaal teams, Ouder- en 
Kindteams, Samen DOEN). 
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Preventie, voorlichting en communicatie 
In 2017 hebben we ook veel aandacht besteed aan 
communicatie, preventie en voorlichting. We hebben 
verkend hoe het is om ervaringsdeskundigen in te 
zetten. Dit zal in 2018 verder worden uitgewerkt. 

Veiligheid medewerkers 
De medewerkers van Veilig Thuis hebben regelmatig 
te maken met verbale en/of fysieke agressie. In 2017 
zijn alle medewerkers door de Amsterdamse School 
getraind in het omgaan met deze agressie. 
Veilig Thuis heeft eind 2017 een zogenaamd 
Bedrijfsopvangteam (BOT) opgericht samen met de 
GGD-afdelingen MGGZ en AGZ. Het BOT bestaat uit 
medewerkers van deze drie afdelingen. Het BOT kan 
inschakeld worden om medewerkers bij agressie of 
ingrijpende zaken de gelegenheid te geven dit met 
collega’s te bespreken. Het BOT draagt zo bij aan het 
gezond houden van het personeel. 
Begin 2018 is het BOT operationeel geworden. Het 
team is er in eerste instantie voor de medewerkers van 
de afdelingen MGGZ, AGZ, GHOR en Veilig Thuis. Een 
uitbreiding naar de gehele GGD wordt overwogen. 

Tot slot 
Veilig Thuis kende in 2017 een verdere groei van het 
personeel, zowel van maatschappelijk werkers als 
ondersteunend personeel. 

Het blijft een uitdaging om een antwoord te 
hebben en te houden op de steeds wisselende en 
toenemende instroom van meldingen. Dit doet Veilig 
Thuis niet alleen, maar in voortdurende verbinding 
met de ketenpartners en de gemeenten. 

Veilig Thuis 
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Zorginnovatie 

GGD Appstore 
Samen met de 24 andere GGD’en in Nederland 
onderzoekt GGD Amsterdam jaarlijks vijf tot tien 
apps en voorziet deze apps van een vignet/keurmerk 
van de GGD AppStore. Bij het beoordelen van de 
apps passen we een wetenschappelijk ontwikkelde 
methodiek toe. Het gaat om apps die bedoeld zijn 
om de gezondheid van je kind te bevorderen en de 
ontwikkeling van hem/haar te volgen. 
Het aantal onderzochte en goed bevonden apps is 
in 2017 gestegen tot 90. Er is veel belangstelling van 
buitenaf voor de GGD AppStore, onder meer vanuit 
andere kennisinstituten en hogescholen. Kennisnstituut 
Sport sloot aan als samenwerkingspartner en levert 
zo exerptise t.a.v. sport en bewegen apps. Ook GGZ 
NL sloot aan en werd een samenwerkingspartner 
waarmee en waarvoor we nu gezondheidsapps 
gericht op zelfmanagement bij psychische klachten 
onderzoeken.Voor en met GGZ NL startten we met 
het onderzoeken van gezondheidsapps die geschikt 
zijn voor GGZ cliënten. 

GroeiGidsplatform /GroeiGids-app 
De GroeiGids biedt betrouwbare informatie over 
gezond en veilig opgroeien en opvoeden vanaf 
de zwangerschap(swens) tot jongvolwassenheid. 
Het platform bestaat uit zeven boekjes, de website 
Groeigids.nl en de GroeiGids-app. Met de app 
kunnen ouders de ontwikkeling en groei bijhouden 
en krijgen ze berichten op maat (op basis van leeftijd 
en/of postcode). De GroeiGids-app werd eind 2012 

gelanceerd en is inmiddels ongeveer 210.000 keer 
gedownload. In 2017 lag het aantal downloads 
maandelijks op circa 3500. Jaarlijks worden er 
ongeveer 287.000 papieren boekjes uitgegeven. 
In 2017 is een businessplan opgesteld voor de 
verduurzaming en borging van GroeiGids. Als gevolg 
hiervan is in het najaar van 2017 het team van de 
GroeiGids ondergebracht bij de afdeling EGZ, 
onderdeel (digitale) Zorginnovatie. Onderdeel van 
de verduurzaming is dat andere GGD’en en JGZ-
organisaties aansluiten zodat de GroeiGids (app) 
verder kan worden ontwikkeld en geïntegreerd kan 
worden in de publieke zorg voor jeugd. 

JouwGGD.nl 
Het jongerenkanaal JouwGGD is in 2017 weer verder 
gegroeid en vernieuwd. GGD Hollands Midden, 
Limburg Noord en GGD Utrecht hebben zich bij 
JouwGGD aangesloten, en de voorbereidingen 
voor aansluiting van CJG Rotterdam-Rijnmond/ 
GGD Rotterdam-Rijnmond lopen. Er zijn thema-chats 
georganiseerd voor jongeren over (on)gezond gewicht 
en de chat-openingstijden op JouwGGD zijn verruimd. 
Dit heeft geleid tot een spectaculaire toename van 
het aantal chats: 9.350 chats werden gerealiseerd 
Ten opzichte van 2016 een groei van 4376 chats of 
wel 88%. Ook steeg het aantal unieke bezoekers op 
de website weer; 451.259 verschillende jongeren 
bezochten de website. In juni 2017 ontwikkelde 
YouTuber Dylan Haegens een YouTubeflmpje en 
is er een live stream (directe internetuitzending) 

georganiseerd waarin jongeren met hem konden 
chatten en vragen stellen. 

JouwGGD.nl heeft plannen om een eigen persoonlijke 
gezondheidsomgeving voor jongeren te creëren. Om 
na te gaan of hier behoefte aan is onder de doelgroep, 
is er een onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 
hier inderdaad voldoende belangstelling voor is. De 
jongerenadviseurs startten in het najaar van 2017 met 
het ontwikkelen van vlogs en (animatie)flmpjes. Deze 
worden in het voorjaar van 2018 gepubliceerd. 

Nadine op ten Noort (JouwGGD) en Youtuber Dylan Haegens tijdens 
een chat met jongeren 
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		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Mislukt		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Overgeslagen		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Overgeslagen		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Overgeslagen		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Overgeslagen		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Overgeslagen		Juiste insluiting via nesting
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