Jaarverslag GGD
Amsterdam 2015

Inhoud

Financieel Jaaroverzicht

Algemene

Epidemiologie,

Gezondheidszorg (AGZ)

Gezondheidsbevordering en

Gezond Gewicht

GHOR

Leefomgeving (LO)

Maatschappelijke en

Zorginnovatie (EGZ)

Voorwoord

Opleidingen

Infectieziekten (IZ)

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Geestelijke Gezondheidszorg
(MGGZ)

Voorbeeldrol GGD

Kerncijfers

Veilig Thuis (VT)

Zorginnovatie

Amsterdam-Amstelland

INHOUD

CONTACT

1

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2015

Inhoud

Voorwoord

3

Voorbeeldrol GGD

4

Financieel jaaroverzicht

5

Opleidingen

6

Kerncijfers

7

AFDELINGEN
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

8

Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en
Zorginnovatie (EGZ)
9
Positieve gezondheid
10
Vlinders in je buik
10
Zelfredzaamheid-Matrix
11
GHOR
Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Advisering
GGD-taken

INHOUD

CONTACT

12
13
16
18

Infectieziekten (IZ)
Algemene Infectieziekten
Hygiëne & Inspectie
Onderzoek en Preventieontwikkeling
Soa-polikliniek
• Jaarverslag Soa-polikliniek 2015
• Chlamydia en LGV
• Gonorroe
• Syflis
• Hiv
Streeklaboratorium
Tuberculosebestrijding

21
22
23
24
25
27
28
28
28
29
30
31

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
GroeiGids, GroeiApp en website
SamenStarten
Speciaal onderwijs
Ziekteverzuimbegeleiding door jeugdarts
Bereik contactmomenten JGZ
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma
Preventieve logopedie
Aanpak moribide obesitas in Amsterdam

32
33
34
35
36
37
38
43
45

Leefomgeving (LO)
Binnenmilieu
Dierplaagbeheersing

46
47
48

Luchtkwaliteit
Milieu en gezondheid

49
50

Maatschappelijke en Geestelijke
Gezondheidszorg (MGGZ)

51

Veilig Thuis (VT) in 2015
Amsterdam-Amstelland

54

THEMA’S
Gezond Gewicht

55

Zorginnovatie
App voor het AMPrEP-project
Dragons’ Den
GGD AppStore
Health Coins – City Health Challenge
Jeugdpreventiewijzer
Jij en je gezondheid
JouwGGD.nl
Online hulpverlening P&G292
Digitaal Platform zorghulpwijzer.nl

57
57
58
60
62
63
64
65
66
67

2

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2015

Voorwoord
2015: een innovatief jaar
In 2015 begon het stof dat de gemeentelijke reorganisatie in 2014 deed opwaaien, een beetje te liggen. Hoewel
het nog steeds veel van onze tijd vroeg, hadden we onze handen weer iets vrijer om nieuwe ontwikkelingen, zoals
de start van Veilig Thuis, in goede banen te leiden. We hebben ook een aantal leuke, nieuwe projecten opgezet,
zoals het AMPrEP hiv-project, en we hebben de ontwikkeling van digitale zorginnovaties gestimuleerd door het als
organisatorische taak bij onze afdeling EGZ onder te brengen.
In de lijn van digitale innovaties heeft ook het jaarverslag een nieuw jasje gekregen. We hebben afscheid genomen
van de reguliere pdf, waarbij je door de aaneengesloten structuur vaak best veel moest scrollen om bij het
gewenste onderdeel te komen. In plaats daarvan hebben we nu een pdf met een veel gedetailleerdere structuur
die volledig aanklikbaar is en waarbij je dus veel minder hoeft te scrollen.
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u met dit verslag een goed beeld krijgt van de ontwikkelingen die de GGD
in 2015 heeft ondergaan.

Paul van der Velpen,
directie
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Voorbeeldrol GGD

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

Roken
Het eerste thema waar de werkgroep zich op
richtte was roken. Sinds 1 januari 2015 is het voor
medewerkers niet meer toegestaan om te roken op
GGD-terreinen en binnen een straal van 20 meter van
alle GGD-gebouwen (inmiddels heeft de gemeente
deze maatregel gemeentebreed ingevoerd). Alle
rookvoorzieningen zijn toen ook verwijderd. De GGD
bood rokende medewerkers een stoppen-met-roken
cursus aan, waar veel gebruik van is gemaakt.
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Voeding en Beweging
Het tweede thema was voeding. De werkgroep GGD
Gezond bedacht verschillende manieren om gezond
eten en drinken bij de GGD te bevorderen, zoals:
• aanbod bedrijfsrestaurant (nog) gezonder maken;
• gezonde lunches en borrels tot standaard
cateringoptie maken;
• snoepautomaten voorzien van gezonde(re)
producten.

Bij de thema’s voeding en beweging waren in 2015 nog
niet alle ideeën uitgewerkt en ingevoerd. Het vierde
thema, transport, dat het woon-werkverkeer en het
voertuigenpark van de GGD omvat, komt in 2016 aan bod.

Beweging was het derde thema. Er werden vijf
manieren bedacht om bewegen bij de GGD te
stimuleren:
• traplopen bevorderen;
• beweegprogramma’s en looptrainingen aanbieden;
• staand, lopend en fetsend vergaderen stimuleren;
• beweegwerken bevorderen (deskbike, stabureau,
zitbal etc.)
• stappentellers in bruikleen geven.
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Financieel jaaroverzicht
2014

2015

2015

2015

Jaarrekening

Begroting

Actualisatie

Jaarrekening

115.060

113.163

137.337

136.510

• personeel (inclusief personeel van derden)

70.263

70.857

66.367

67.072

• materiële uitgaven

39.230

36.577

65.922

64.392

-

-

-

-

• kapitaallasten

5.567

5.729

5.047

5.046

2. baten totaal

90.044

88.462

93.775

93.677

3. saldo

25.016

24.701

43.562

42.833

24.808

24.478

43.375

42.599

208

223

187

234

6.144

-1.442

-2.297

-53

toevoeging reserves

8.524

674

824

2.090

onttrekking reserves

2.380

2.116

3.121

2.143

31.160

23.259

41.265

42.780

bedragen x € 1.000

1. exploitatie lasten totaal
waarvan

• subsidies

waarvan
• GGD-onderdelen
• Gemeenschappelijke regeling GHOR

4. saldo reserves (900)

Totaal saldo inclusief mutatie reserves
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Opleidingen

De GGD biedt artsen de mogelijkheid om een volledige opleiding tot medisch specialist te volgen of een stage te doen in een
medisch specialisme. De opleiding arts Maatschappij & Gezondheid kan volledig gevolgd worden, zowel de 1e fase profelopleidingen
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Tuberculosebestrijding (TBC), als de 2e fase Maatschappij & Gezondheid. Voor de opleiding psychiatrie is
er een stage van een jaar en voor de opleidingen Medische Microbiologie, Dermatologie en Huisartsgeneeskunde een stage variërend van
twee tot drie maanden.

In 2015 volgden 21 artsen de profelopleiding
Jeugdgezondheidszorg, één arts de profelopleiding
TBC en vijf jeugdartsen volgden de tweede fase
Maatschappij & Gezondheid. In dat jaar waren er vijf
psychiaters in opleiding, zeven dermatologen en twee
medisch microbiologen.
Om de kwaliteit van deze opleidingen te garanderen,
is er een Centrale Opleidingscommissie waarin van alle
specialismen één opleider en één arts in opleiding (aio)
zitting heeft. Deze commissie is in 2015 vier keer bij
elkaar geweest.
De GGD heeft een erkenning om opleidingen te
verzorgen. Om deze te behouden, worden we één keer
in de vijf jaar gevisiteerd door een afvaardiging van
de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
(RGS). In 2015 is er een visitatie geweest voor de
opleiding Mens & Gezondheid, profelen JGZ en TBC
en dat heeft geresulteerd in een erkenning voor de
komende vijf jaar.
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Kerncijfers

AGZ

Infectieziekten
2013

2014

2015

Letselverklaringen

1458

1535

1314

Sociaal-medische advisering

4628

4310

6567

Lijkschouwingen

1410

1345

1469

Arrestantenzorg door artsen

4851

5390

5604

Arrestantenzorg door
verpleegkundigen

7645

7518

7172

2013

2014

2015

158

141

149

GRIP-situaties Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

12

9

5

GRIP-situaties Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland

9

Aantal inzetten OvD-G

Totaal aantal GRIP-situaties

9

2014

2015

Lopende onderzoeksprojecten

29

74

55

Meldingen van infectieziekten
(excl. tbc)

523

612

Tbc-gevallen
Amsterdam-Amstelland

116

106

21

18
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2013

2014

2015

Milieugezondheidsklachten

492

590

546

644

Adviezen aan bestuur, burgers
en organiaties

340

412

415

121

Bezoeken i.v.m. dierplaagpreventie

14.522

17.417

18.284

Bezoekers Reizigersadviesbureau

20.966

22.279

25.308

Nieuwe consulten Soa-polikliniek

38.275

45.742

40.322

511.151

477.088

625.565

Contracturen Hygiëne & Inspectie

23.909

31.967

33.523

2013

2014

2015

5471

5335

5006

3532

26

17

21

15

2342

3209

2614

3597

4

1

0

3

Inspecties door Hygiënisch
Woning Toezicht naar aanleiding
van meldingen

278

300

220

269

Beoordeling/uitvoering tijdelijk
huisverbod

207

583

648

610

Adviesaanvragen meersporenteam

Aantal zedenscenario’s
2014

2015

34.493
(184.882)

33.664
(169.672)

33.236
(166.120)

Leerlingen primair onderwijs
(consulten)

58.982
(40.955)

63.910
(40.459)

63.630
(42.617)

Leerlingen voortgezet onderwijs
(consulten)

35.922
(29.553)

38.377
(29.978)

41.844
(34.713)

Leerlingen speciaal onderwijs
(consulten)

7019
(6881)

7.506
(6875)

7.266
(6.984)

Totaal Amsterdam (consulten)

136.416
(262.271)

143.457
(246.984)

145.977
(250.434)

15

2012

Meldingen Meldpunten Zorg en
Overlast

2013

10

MGGZ

24-uurs/crisisdienst

JGZ

0-4 jarigen onder zorg (consulten)

*2015: 149 OvD-G- inzetten, waarvan 126 zonder GRIP, 23 in verband
met een GRIP.

INHOUD

2013

Uitgevoerde analyses
Streeklaboratorium

GHOR

Leefomgeving

Veilig Thuis
2015
Afgegeven adviezen

4872

Adviezen aan bestuur, burgers en organiaties

5470

7

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2015

Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

De afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) regelt de inzet van onafhankelijke artsen bij onderzoek van slachtoffers van zedendelicten en
geweld. Ook zetten we artsen in bij ambtelijke lijkschouwingen en bij keuringen voor bijzondere bijstand, parkeervergunningen, ontheffng
inburgeringsexamen, schuldsanering, huisvesting en leerlingenvervoer. Forensisch artsen van AGZ houden spreekuren in detentiecentra en
verlenen samen met verpleegkundigen medische zorg aan arrestanten in cellencomplexen van de politie. De forensisch verpleegkundigen
spelen daarnaast een grote rol in de zedencoördinatie binnen de gemeente Amsterdam. De afdeling AGZ bestaat uit vier onderafdelingen.
Forensische Geneeskunde
Het team Forensische Geneeskunde
verricht 24 uur per dag specifek
forensische taken zoals lijkschouwingen,
onderzoek van slachtoffers van geweld
en bloedafnames in het kader van de
Wegenverkeerswet. Daarnaast wordt de
afdeling benaderd voor medisch advies
en wordt er curatieve zorg verleend
aan arrestanten. In juli 2015 werd de
aanbesteding van de politie voor de
forensisch medische zorg ingetrokken.
Het bestaande contract tussen de GGD
en de politie werd ongewijzigd voor
minimaal twee jaar verlengd. De politie
gaat mogelijk in 2018 weer aanbesteden.
In september 2015 heeft de forensische
geneeskunde de opvang van
vluchtelingen gedaan. In eerste instantie
was dit alleen acute medische zorg, later
is dit uitgebreid naar de eerstelijnszorg.

Sociaal Medische advisering
Het team Sociaal Medische Advisering

INHOUD
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geeft medisch advies aan publieke
instellingen en gemeenten. Dit
betreft onder meer advies op het
gebied van parkeerontheffngen
voor gehandicapten, bijzondere
bijstand, schuldsaneringen,
arbeidsgeschiktheidskeuringen en
wisselwoningen. In 2015 hebben we een
record aantal keuringen uitgevoerd. Dit
werd veroorzaakt doordat de afdeling
Werk, Participatie en Inkomen van de
gemeente Amsterdam een grote groep
cliënten opnieuw wilde laten keuren.
In september waren al net zoveel
keuringen gedaan (zo’n vierduizend)
als in het gehele jaar daarvoor.

arts. De forensisch verpleegkundigen
hebben in 2015 een grote rol gespeeld
bij het opzetten van het Centrum
Seksueel Geweld en zij zullen er een rol
blijven vervullen. Het centrum is op 1
januari 2016 van start gegaan. Dagelijks
is er een forensisch verpleegkundige,
die de zorgcoördinatie op zich neemt.

Penitentiaire zorg
Forensisch artsen verlenen penitentiaire
(huisartsen)zorg in detentiecentra.

Dagelijks houden zij de spreekuren in
de Bijlmerbajes, en daarnaast zijn zij
de achterwacht voor de Bijlmerbajes
en voor Detentiecentrum Schiphol.
Omdat de Bijlmerbajes langzamerhand
gesloten zal worden en alle gevangenen
verhuizen naar de nieuwbouw in
Zaanstad, is er steeds minder aanloop
bij de spreekuren. In juni 2016 gaat het
Justitieel Centrum Zaanstad open en
uiteraard hopen we de penitentiaire
zorg daar weer te kunnen verlenen.

Forensische verpleegkunde
Medewerkers van het team Forensische
Verpleegkunde brengen op afgesproken
tijden bij de cellencomplexen van de
politie alle voorkomende medische
problemen in kaart. Ze handelen dit af
of spelen dit door naar de dienstdoende
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Epidemiologie, Gezondheidsbevordering
en Zorginnovatie (EGZ)
De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) brengt de gezondheidstoestand van de bevolking in kaart.
We verkennen huidige en toekomstige gezondheidsproblemen, en de bepalende factoren daarvan, en voeren activiteiten uit ter
bevordering van de gezondheid van de bevolking. De werkzaamheden zijn georganiseerd in multidisciplinaire teams rond jeugd,
volwassenen en ouderen. 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. Begin 2015 is
het onderdeel ‘digitale zorginnovatie’ aan de afdeling toegevoegd om partner, ontwikkelaar en uitvoerder van innovatieve dienstverlening
op het gebied van gezondheidszorg te kunnen zijn.
Onderzoek
De belangrijkste onderzoeken die binnen de afdeling
EGZ in 2015 hebben plaatsgevonden, zijn: de
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM, zrm.nl), het Meten van
Kosten Baten Analyse (MKBA) en Suïcidepreventie.
Ook zijn we begonnen met de voorbereidingen van de
nieuwe Gezondheidsmonitor Amsterdam die in 2016
van start gaat.
In 2015 is de onderzoeksfunctie in het sociaal domein
van de gemeente Amsterdam bij de afdeling EGZ
ondergebracht. Inmiddels hebben we een projectleider
aangetrokken die op 1 januari 2016 met haar
werkzaamheden is gestart.

Gezondheidsbevordering
Reguliere activiteiten van preventie-activiteiten voor
de jeugd zijn bijvoorbeeld: genotmiddelenpreventie,
activiteiten op het terrein van seksualiteit en
psychosociale preventie. Naast deze activiteiten
is in 2015 ‘Jij en je gezondheid’ ontwikkeld. Dit is
een werkwijze waarmee leerlingen vanaf twaalf jaar

INHOUD
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met (verhoogde kans op) sociaalemotionele en
sociaalmedische problemen actief worden opgespoord,
ondersteund en zo nodig toegeleid naar veelbelovende
en effectieve (preventie)programma’s. Een nieuw
speerpunt van de gemeente is het gebiedsgericht
werken in de stadsdelen. De EGZ- teams Volwassenen
en Ouderen willen hierbij aansluiten en hebben hun
werkwijze in 2015 daarom verder ontwikkeld.

Beleidsadvisering

zorginnovatie ondergebracht bij de afdeling en
is een programmamanager aangesteld. Deze
programmamanager zorgt ervoor dat de GGD
een partner, ontwikkelaar en uitvoerder van
innovatieve en digitale dienstverlening is op het
gebied van gezondheidszorg. Voorbeelden zijn
de jongerenwebsite JouwGGD (landelijk uitgezet),
de GGD Appstore en de Digitale Aanpak Gezond
Gewicht.

Vanuit EGZ is er een bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van de nieuwe beleidsbrief
genotmiddelen (voor het gemeentebestuur). Daarnaast
hebben we adviezen gegeven over het beschermen,
bewaken en bevorderen van gezondheidsaspecten bij
bestuurlijke (gemeentelijke) beslissingen. Tevens is eind
2015 de leiding voor het project ‘Age Friendly City’
overgeheveld van Onderwijs, Jeugd en Zorg naar EGZ.

Digitale dienstverlening en zorginnovatie
In 2015 is digitale dienstverlening en
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Epidemiologie, Gezondheidsbevordering
en Zorginnovatie vervolg
Positieve gezondheid

Vlinders in je buik

Met de gemeentelijke reorganisatie is ook de missie
van EGZ nog eens kritisch tegen het licht gehouden.
“Een verandering is dat we een nieuwe en naar mijn
idee meer adequate defnitie van gezondheid gaan
hanteren,” vertelt Arnoud Verhoeff, hoofd afdeling
EGZ. “Door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt
gezondheid nog omschreven als een toestand van
compleet welbevinden. Maar volgens zo’n defnitie
is haast niemand gezond en dat is best een cynisch
gegeven om mee te werken.”
“We spreken nu van ‘positieve gezondheid’, een
term bedacht door arts/onderzoeker Machteld
Huber. Deze term gaat uit van het gezonde deel
van de mens en van zijn vermogen om zelf regie te
blijven voeren. Een nieuwe kijk die consequenties
heeft voor bijvoorbeeld de indicatoren in de
Amsterdamse gezondheidsmonitor. Naast ziektes als
depressie, diabetes en hartfalen zie je daar nu ook
zelfredzaamheid, participatie, sociale netwerken en
behoefte aan ondersteuning.”

‘Vlinders in je buik’ is een programma voor relationele
en seksuele vorming in alle leerjaren van het
basisonderwijs in Amsterdam. De GGD ondersteunt
basisscholen bij het inpassen van het onderwerp in
hun lesprogramma, de bijscholing van docenten en
voorlichting aan de ouders. De GGD wil daarmee
de basis leggen voor gezond seksueel gedrag en
de seksuele weerbaarheid van kinderen vergroten.
Daarmee willen we grensoverschrijdend gedrag, soa’s
en ongeplande zwangerschappen op jonge leeftijd
terugdringen. In schooljaar 2014/2015 deden 52
basisscholen mee.

INHOUD
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Gezonde seksuele ontwikkeling
Het programma richt zich vooral op
basisschoolleerlingen die opgroeien in gezinnen waar
relatief weinig over seksualiteit wordt gesproken. De
lessen worden gegeven aan de hand van het lespakket
‘Relaties en Seksualiteit’, aangevuld met folders,
brochures en boeken. ‘Relaties en Seksualiteit’ gaat
over een gezonde seksuele ontwikkeling met aandacht
voor weerbaarheid en diversiteit. De lesmethode
‘Relaties en Seksualiteit’ omvat 10 tot 23 lessen in elke
bouw, het aantal lessen per jaar (met een minimum van
tien per bouw) en het moment van lesgeven bepaalt de
school zelf. De lessen kunnen los van elkaar gegeven
worden, passend bij de ontwikkelingsfase van de
leerlingen en visie en beleid van de school.

Leerkrachten en ouders
De scholing van de GGD voor leerkrachten is
interactief en dient om de kennis te vergroten en
handvatten en tips aan te reiken voor goede seksuele
vorming op de school. Tijdens de scholing is er ook
aandacht voor de lesmethode en de ‘Week van de
Lentekriebels’. De ouderbijeenkomsten zijn vooral
gericht op informatievoorziening en op uitwisseling
van ideeën door ouders onderling. Om ouders
beter te bereiken heeft de GGD een interactieve
theaterbijeenkomst ontwikkeld. Op een speelse en
humoristische manier worden moeilijke onderwerpen
besproken en vaardigheden aangereikt. De school
kan ‘Vlinders in je buik’ uitvoeren tijdens de landelijke
‘Week van de Lentekriebels’, maar ook kiezen voor een
meer gespreide implementatie. Om goede inbedding
te bevorderen onderhouden we meerdere schooljaren
contact met de school. Jaarlijks stijgt het aantal
basisscholen dat meedoet met ‘Vlinders in je buik’.
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Epidemiologie, Gezondheidsbevordering
en Zorginnovatie vervolg
Zelfredzaamheid-Matrix
2015 stond in het teken van de invoering van
de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) in het sociaal
domein. De ZRM is een screeningsinstrument om
de zelfredzaamheid van cliënten in kaart te brengen.
Wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners in
huisartspraktijken, verzorgenden van thuiszorg en
medewerkers van de maatschappelijke dienstverlening
namen de ZRM in 2015 in gebruik. De ZRM wordt
gebruikt als meetinstrument om behandeldoelen te
stellen en als monitoringinstrument om de voortgang
en ontwikkeling van de cliënt te kunnen volgen.

ZRM in Wijkzorg
Op basis van een evaluatie in 2014 heeft de GGD
Amsterdam een advies opgesteld over het gebruik van
de ZRM in de wijkzorgnetwerken en ondersteunende
randvoorwaarden. Op basis van dat advies zijn begin
2015 854 medewerkers in de wijkzorgnetwerken
getraind in het gebruik van de ZRM en werd de ZRM
opgenomen in het cliënt-registratiesysteem.

ZRM Digitaal
Om het gebruiksgemak van de ZRM te vergroten
is in samenwerking met het onderzoeksconsortium
INPREZE de ZRM Digitaal ontwikkeld. Dit is een
online registratieplatform waar hulp- en dienstverleners
eenvoudig ZRM-beoordelingen kunnen registreren
en een overzicht kunnen krijgen van de ontwikkeling
van een cliënt.
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Database

Halen van doelen van de behandeling

De ZOOM-database, waarin ZRM-beoordelingen
uit de vier grote steden en daarbuiten periodiek
worden opgenomen voor epidemiologisch en
beleidsonderzoek, bevat inmiddels ongeveer
82.000 ZRM-beoordelingen van twaalf verschillende
instellingen. De ZOOM-database is in 2015 voor
verschillende evaluaties en onderzoeken gebruikt en
heeft resultaten opgeleverd die zowel voor uitvoering
als beleid in het sociaal domein van belang zijn.

Het stellen van doelen van behandeling door
hulpverleners en de relatie met de ontwikkeling van
cliënten is een derde evaluatie die in 2015 met de
ZOOM-database is uitgevoerd. Een bevinding uit deze
analyse is dat op de domeinen huiselijke relaties (76%)
en justitie (79%) het gestelde doel vaak wordt behaald.
Maar doelen met betrekking tot fnanciën (41%) en
dagbesteding (43%) worden door minder dan de
helft van de cliënten behaald.

Dertien klantprofelen
Op basis van ZRM-scores in de ZOOM-database
zijn dertien klantprofelen onderscheiden binnen de
populatie van het sociaal domein. Een ZRM-klantprofel
omvat een groep individuen die hetzelfde patroon van
ZRM-scores laat zien. Het blijkt dus een zeer diverse
populatie. Naast ‘overwegend niet-zelfredzaam’profelen zijn er ook ZRM-klantprofelen die
‘overwegend zelfredzame’ groepen vertegenwoordigen.

Ontwikkeling in zelfredzaamheid
Met de ZOOM-database is ook gevonden dat
bepaalde (scores op) ZRM-domeinen voorspellend
zijn voor ontwikkeling in zelfredzaamheid in de tijd.
De invloed van ZRM-domeinen voor de ontwikkeling
op andere domeinen is van direct belang voor de
hulpverlening aan cliënten: om bijvoorbeeld een
fnancieel probleem op te lossen is inzetten op
verslaving waardevol maar andersom lijkt dit niet
het geval.
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De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) organiseert de geneeskundige hulpverlening in opgeschaalde situaties
in de regio Amsterdam-Amstelland en adviseert hierover andere overheden en ketenpartners. Het betreft hier zowel de acute als - via de
GGD - de publieke zorg. De kerntaken van de GHOR hebben betrekking op preventie, preparatie en repressie. Monodisciplinair werken wij
samen met zorginstellingen zoals ziekenhuizen, ambulancedienst, en huisartsen en multidisciplinair met gemeenten, politie en brandweer.
De GHOR is onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en vervult, op basis van een bestuurlijk convenant, tevens
GHOR-werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast voert de GHOR taken uit in het kader van het GGD
Rampenopvangplan (GROP) / Integraal Crisisplan.
De GHOR heeft drie kerntaken. De eerste twee
(Rampenbestrijding en crisisbeheersing, en
Advisering) voert ze uit in de veiligheidsregio’s
Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.
De derde (GGD-taken) heeft alleen betrekking op
Amsterdam-Amstelland.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Het organiseren van rampenbestrijding en
crisisbeheersing in de acute en publieke
gezondheidszorg. De GHOR heeft de
verantwoordelijkheid om functionarissen voor te
bereiden die namens de GHOR optreden bij rampen en
crises. Bovendien is het onze taak om zorgketenpartners
goed voor te bereiden op grootschalige incidenten.

Advisering
Advisering van overheden en zorgketenpartners op het
gebied van risicobeheersing en –bestrijding.

INHOUD
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GGD-taken
Taken die de GHOR uitvoert voor de GGD Amsterdam.

Interne ontwikkelingen
Naast de kerntaken zijn er het afgelopen jaar een paar
belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van
de bedrijfsvoering. Allereerst zijn we het afgelopen jaar
behoudend omgegaan met de beschikbare fnanciële
middelen. De redenen hiervoor zijn de mogelijke
toekomstige BTW-heffng en de ontvlechting van de
GHOR uit de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Ten slotte zijn de veiligheidsregio’s verplicht om
regelmatig een systeemtest te houden, dat is een
zo realistisch mogelijke praktijktest voor crisisteams.
Dat is ook dit jaar in beide regio’s gebeurd en
zowel de GHOR-functionarissen als de Meldkamer
Ambulancezorg (MKA) hebben deze tests goed
doorstaan.

Belangrijke positieve ontwikkeling is de verdere
ontwikkeling van het digitale vakbekwaamheidssysteem
AG5 en de verlenging van de HKZ-certifcering
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
van het kwaliteitssysteem. Bovendien zijn er het
afgelopen jaar belangrijke stappen gezet om de
kerntaken van GHOR te koppelen aan de fnanciële
verantwoordingssystematiek.
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Rampenbestrijding en
crisisbeheersing
GHOR-functionarissen
Opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten
Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat
iedere GHOR-functionaris een globaal beeld heeft
van de werkzaamheden van zijn of haar collega’s. Om
dit te bewerkstelligen lag in 2015 de focus van de
Opleidings-, Trainings- en Oefenactiviteiten (OTO)
vooral op het trainen van taken. Dit gebeurde ook
op verzoek van de GHOR-functionarissen zelf. Eerst
is iedere functionaris afzonderlijk getraind op de
taken die uitgevoerd moeten worden bij een inzet.
Later is getraind en geoefend met alle betrokken
functionarissen in een opgeschaalde organisatie.
Deze manier van trainen was een succes. Daarom
zullen we deze aanpak, waarbij de focus ligt op
de samenwerking tussen GHOR-functionarissen,
voortzetten.
Overigens hebben we niet alle voorgenomen
activiteiten kunnen uitvoeren omdat het afgelopen
jaar verschillende medewerkers met een GHORfunctie (niet werkzaam op het GHOR-bureau) moeilijk
konden worden vrijgemaakt van hun dagelijkse
werkzaamheden.

INHOUD
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Rijtraining
Alle Offcieren van Dienst-Geneeskundig (OvD-G),
behalve de ambulancechauffeurs, hebben een
vijfdaagse rijtraining gevolgd in het rijden met spoed.
De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
(ACGZ) en GHOR-centralist (die niet met spoed rijden)
hebben een eendaagse training gevolgd om veilig fles
te kunnen passeren met een dienstvoertuig.

Personeelswisselingen
Met het opheffen van de Geneeskundige Combinatie
(GNK-c) zijn voor de GHOR de piketfuncties
Ambuteam-chauffeur en Ambuteamverpleegkundige/
Hoofd Gewondennest vervallen. In de resterende
zes piketpoules (Directeur Publieke Gezondheid,
ACGZ/Lid Interface, OvD-G, Hoofd Informatie en
Hoofd Ondersteuning) hebben diverse wisselingen
plaatsgevonden.

Netwerkdag
In oktober is voor alle GHOR-functionarissen een
Netwerkdag georganiseerd. Hierbij waren circa vijftig
GHOR-functionarissen aanwezig. Op deze dag kwamen
onder meer de thema’s ‘Informatiemanagement’ en
‘Veilig werken als GHOR-functionaris’ aan de orde.

Veiligheidsmanagement
GHOR-functionarissen lopen (fysieke) risico’s in hun
werk. Om deze risico’s zichtbaar te maken en terug
te dringen, wordt het veiligheidsmanagement van de
GHOR verder vormgegeven. Zo zijn samen met een

Ambulances staan klaar om VUmc patiënten te evacueren

aantal GHOR-functionarissen de potentiele risico’s per
functie in kaart gebracht. Een volgende stap is kijken
welke risico’s verder verkleind kunnen worden en hoe
het veiligheidsmanagement een structurele rol kan
spelen in het werk.
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Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)
In 2015 is de laatste hand gelegd aan de
overdracht van de Geneeskundige Combinatie
onder verantwoordelijkheid van de GHOR naar de
verantwoordelijken voor de uitvoering van de GGB:
Ambulancezorg Nederland (AZN), het Nederlandse
Rode Kruis (NRK) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg.
Aan de hand van de landelijke modelconvenanten
zijn regionale afspraken gemaakt met Ambulance
Amsterdam en het Rode Kruis voor zowel de regio
Amsterdam-Amstelland als Zaanstreek-Waterland.
De uitdaging lag vooral in de afstemming van de
verschillende landelijke ontwikkelingen bij GGD GHOR
Nederland, AZN en NRK en de vertaling hiervan naar
regionale afspraken.

Hulpdiensten bij het VUmc dat kampte met wateroverlast door een
gesprongen hoofdwaterleiding buiten het pand

Samenwerking bij grootschalige incidenten
opgenomen. De besprekingen over dit convenant
zullen in 2016 worden afgerond.

Zowel Ambulance Amsterdam als het Rode Kruis
hebben hun organisaties voorbereid op de nieuwe
situatie en zullen in 2016 de GGB in hun opleidings-,
trainings- en oefentraject opnemen. Met het Rode
Kruis hebben we regionale convenanten afgesloten
over de inzet van het Noodhulpteam voor T3slachtoffers, dat zijn slachtoffers van een ramp of crisis
die slechts licht gewond zijn.

De operationele overdracht van GNK-c naar GGB
heeft plaats gevonden op 4 januari 2016 en daarmee
maakt het nieuwe model nu deel uit van de reguliere
werkzaamheden van de zorginstellingen. De GHOR
behoudt haar reguliere coördinatie- en regietaak op
het gehele proces van de Acute zorg.

In het bredere convenant tussen GHOR en Ambulance
Amsterdam wordt ‘triage, treatment en transport’
van T1- en T2-slachtoffers (de slachtoffers die zo
gewond zijn dat ze per ambulance vervoerd moeten
worden), mede door middel van het calamiteitenteam,

Diverse geneeskundige instanties vervullen een belangrijke
taak in de rampenbestrijding, zoals ambulancediensten,
ziekenhuizen en huisartsen. Deze en andere
geneeskundige instanties vormen samen de ‘medische
keten’ ofwel de ‘witte kolom’ in de rampenbestrijding.

INHOUD
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Onder de voorbereiding van de witte kolom valt zowel
het versterken van het monodisciplinaire GHORnetwerk als het verbeteren van de samenwerking
met de monodisciplinaire partners (Acute Zorg, Careinstellingen, Publieke Gezondheidszorg) om de keten
zo optimaal mogelijk te laten functioneren tijdens
rampen en crises. Een aantal jaren heeft de prioriteit
gelegen bij de zorginstellingen met een actieve rol in
de acute zorg. In 2014 is gestart met Care-instellingen
en in 2015 is dit verder vormgegeven. Voor de borging
is het beleidsplan ‘Ketenregie 2015-2016’ opgesteld,
waarin voor twee jaar de doelen en het uitvoeringsplan
staan beschreven.

Voorbereiding geneeskundige keten

Grootschalige incidenten houden zich niet aan
regionale grenzen. Om de samenwerking in de
crisiszorg op tactisch/strategisch niveau te verbeteren
is daarom in 2015 de ‘Focusgroep acute opgeschaalde
zorg’ opgericht. Deze groep kwam in oktober 2015
voor het eerst bijeen. Het is een initiatief van zes
GHOR-regio’s (Amsterdam-Amstelland, ZaanstreekWaterland, Kennemerland, Noord-Holland-Noord,
Gooi & Vechtstreek en Flevoland), het Netwerk Acute
Zorg regio VUmc en TraumaNet AMC.
Daarnaast zijn dezelfde partijen gestart met de
voorbereiding voor het project ‘Netcentrisch werken in
de witte kolom’. Dit moet er toe leiden dat de partijen
op netcentrische wijze met elkaar informatie gaan
delen. Het projectplan is goedgekeurd en in 2016
wordt gestart met de uitvoering.
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Samenwerking met Ambulance Amsterdam
Ook is intensief gewerkt aan de samenwerking
met Ambulance Amsterdam. We hebben onder
meer een bijdrage geleverd aan het project ‘RAV
voorbereid’ en aan de GHOR-tafel, een maandelijks
afstemmingsoverleg. Daarnaast is geïnvesteerd in
de contacten met de ziekenhuizen, onder andere
naar aanleiding van de evacuatie van het VUmc (LINK
naar GRIP 2 evacuatie VUmc) en een grootschalige
ketenoefening in november. De GHOR blijft ook in
2016 investeren in deze contacten.
De evaluatie van de convenanten met de ziekenhuizen
stond gepland voor 2015, maar is doorgeschoven naar
2016. Hetzelfde geldt voor het convenant Publieke
Gezondheid.

Samenwerking met care-instellingen
Er was bijzondere aandacht voor het opbouwen van
een netwerk met alle care-instellingen. Dit zijn de
verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg,
GGZ instellingen, revalidatiecentra, maatschappelijke
organisaties en thuiszorg onder een koepel die 24uurs zorg bieden. Alle organisaties zijn bezocht en
zijn geïnformeerd over de voorbereiding op een
ramp of crisis en zorgcontinuïteit. Daarnaast is voor
iedere organisatie een organisatiebeheerder voor
GHOR4all aangesteld. GHOR4all is een applicatie
waarin alle zorginstellingen staan, gekoppeld aan
de Witte Kaart (deze levert gegevens over zo’n
50.000 zorginstellingen) in LCMS, het Landelijk Crisis
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Management Systeem. Aan alle zorginstellingen is
gevraagd de gegevens in GHOR4all actueel te houden
zodat tijdens een crisis de juiste informatie snel in kaart
gebracht kan worden.

Evaluaties van inzetten
In 2015 zijn vijftien GRIP-inzetten geweest (GRIP:
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings
Procedure). GRIP-inzetten met de meeste impact voor
de witte kolom waren:

GRIP 2 Stroomuitval Noord-Holland AA en GRIP
4 Stroomuitval Noord-Holland ZW
Een groot deel van Noord-Holland zat op 27 maart
zonder stroom als gevolg van een defect in het
hoogspanningsnet. Daar waren ook zorginstellingen
bij die moesten overschakelen op noodstroom. Dit was
een uitdaging voor de GHOR, want het betekende een
gelijktijdige inzet in Amsterdam en Zaandam. Wat we
tijdens deze inzetten geleerd hebben, was dat er grote
behoefte aan informatie binnen de keten was. Het
project ‘Geneeskundig beeld in de witte kolom’ kan
hierbij ondersteunen.

GRIP 1 City Swim
Door onderkoeling zijn er tijdens het evenement
‘City Swim’ tien deelnemers naar het ziekenhuis
vervoerd. Langs het parcours en bij de fnish zijn 144
zwemmers gezien door het Rode Kruis. In 2016 worden
de leerpunten uit de monodisciplinaire evaluatie
meegenomen in het advies voor de ‘City Swim 2016’.

GRIP 2 Evacuatie VUmc
Op dinsdag 8 september is op de Boelelaan/Van
der Boechorststraat in Amsterdam een waterleiding
gesprongen met grote gevolgen voor het VU medisch
centrum. Al snel werd opgeschaald naar GRIP 2. Door
het lek kwam 15 miljoen liter water vrij. Hoewel het lek
vrij snel gedicht kon worden, raakte het ketelhuis in
de kelder van het VUmc beschadigd waardoor onder
meer stoom, warm water en verwarming niet langer
stabiel waren. Omdat goede zorg in het VUmc niet
gegarandeerd kon worden, werd in de loop van de
ochtend besloten alle patiënten over te brengen naar
andere ziekenhuizen.
De belangrijkste leerpunten bij deze crisis waren:

GRIP-structuur en GHOR-opschaling bij interne
calamiteitenopschaling in een zorginstelling nog
onvoldoende uitgewerkt.
Binnen de GRIP-structuur en binnen de GHORopschaling ligt de focus vooral op de klassieke
fitsramp. De evacuatie van het VUmc was een
‘omgekeerde fitsramp’; geen verhoogd aanbod
van patiënten zoals bij een fitsramp maar een totale
evacuatie van alle patiënten.
Gewondenspreiding versus patiëntenspreiding
Bij de evacuatie van het VUmc was er geen sprake
van T1- of T2-slachtoffers maar van patiënten met een
specifeke zorgvraag (patiëntenspreiding).

15

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2015

GHOR

vervolg

Waarborgen van zorgcontinuïteit en capaciteit
in de regio

Leefomgeving, MGGZ, EGZ en Infectieziekten. Een
belangrijk onderwerp waarop men elkaar goed wist te
vinden was de hitte-periode van juli van het afgelopen
jaar, waarin afstemming plaatsvond over maatregelen
bij evenementen (bijvoorbeeld Sensation in de Arena).

Tijdens het incident is de GHOR zich bewust geweest
van de impact op de zorgcontinuïteit van de regio.
De GHOR heeft onder meer het calamiteitenhospitaal
ingezet en ter ondersteuning aan de MKA de
capaciteit van de regio geïnventariseerd. Ondanks
deze inspanningen is gebleken dat in de weken na de
evacuatie een grote druk op de zorgcapaciteit binnen
de regio is komen te staan.
Amsterdam Marathon

Advisering
Advisering evenementen
Geadviseerde evenementen
Behalve voor de risicovolle evenementen, zoals
Koningsdag, Sail, de Dam tot Damloop en de
Amsterdam Marathon is de GHOR in totaal
350 keer om advies gevraagd voor reguliere en
aandachtsevenementen (A- en B-evenementen).

Procesbeschrijving
In augustus 2015 is de ‘Procesbeschrijving advisering
bij evenementen’ afgerond. Met dit document willen
we inzicht in en overzicht van de adviserende taak van
de GHOR tijdens evenementen krijgen. Het document
beschrijft de legitimering, de processtappen en de
kaders en beperkingen waarbinnen de advisering
plaats vindt.
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Beleidskader dance events en peilstok

De periode van 19 tot en met 23 augustus 2015 stond
in het teken van Sail. De GHOR is gedurende het
voortraject en bij de uitvoering intensief betrokken
geweest bij de geneeskundige advisering van dit
evenement. In het voortraject zijn vele multidisciplinaire
overleggen bijgewoond door de evenementenadviseur
en zijn afspraken gemaakt over de inzet van de witte
kolom.

Vanuit het Horizontaal Overleg Dance Events is op 1
mei het ‘Amsterdams beleidskader dance events’ door
de burgemeester vastgesteld. Hieraan is door de GGD
Amsterdam (MGGZ en EGZ) en GHOR vanuit de witte
kolom bijgedragen. Voor de controle op de naleving
van de vergunningvoorschriften, de zogeheten
‘peilstok’, hebben tijdens het Amsterdam Dance Event
(ADE) medewerkers van de afdeling MGGZ en de
GHOR deel uitgemaakt van het peilstokteam.

Samenwerking GHOR/GGD
Sinds langere tijd vindt tussen GGD-afdelingen
en GHOR samenwerking plaats op het gebied
van evenementen. In 2015 is de samenwerking
gecontinueerd en hebben overleggen plaatsgevonden
met onder meer de afdelingen Hygiëne en Inspectie,

SAIL 2015
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In Zaanstreek-Waterland heeft het Rode Kruis tijdens
Sail In 47 zorgcontacten verleend, en 18 tijdens de Sail
Out. Er was één ambulance-inzet.

Advisering/bijdragen aan planvorming
en overige advisering
Tunnels in Amsterdam

SAIL 2015

Gedurende het evenement is gewerkt vanuit
Operationeel Centrum Sail (OCS). Dit was gevestigd
in de Passenger Terminal (PTA). Daar waren onder
meer Stichting Sail Amsterdam, gemeente, politie,
brandweer en GHOR bijeen om de bezoekersstromen
te managen en knelpunten op te lossen. Zo werd onder
meer besloten tot het uitdelen van gratis drinkwater op
zaterdag, de warmste dag.
Ambulance Amsterdam heeft gedurende de hele
periode in totaal 52 diensten gedraaid. Dagelijks was
een OvD-G aanwezig in de PTA. Het Rode Kruis was
met 220 hulpverleners aanwezig.
In Amsterdam waren in totaal 1584 zorgcontacten
verzorgd door het Rode Kruis. Er waren 145 ambulanceinzetten. 87 personen zijn daadwerkelijk naar het
ziekenhuis vervoerd. Er was één dode te betreuren.
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In Amsterdam zijn in 2015 twee nieuwe tunnels
geopend: de Michiel de Ruijtertunnel onder het
Centraal Station door en de tweede Coentunnel.
Bovendien is bouw van de Noord/Zuidlijntunnel
afgerond en heeft de eerste metro als test onder het
IJ door gereden. Een veilige tunnel betekent ook
nadenken over het handelen bij een calamiteit. Samen
met andere hulpdiensten zorgt de GHOR voor input
over veilige en snelle hulpverlening bij een calamiteit.

Risico-hotspots in Amsterdam
Een hotspot is een gebied waarin zich meerdere
soorten risico’s opstapelen. De hotspot-benadering
in Amsterdam leent zich bij uitstek voor een publiekprivate netwerksamenwerking in de voorbereiding op
eventuele crisis. Een inventarisatie van de risico’s is
de basis voor een pakket van maatregelen die passen
bij de risico’s van de hotspot en zijn afgestemd op
enerzijds de wensen en behoeften van de betrokken
actoren en anderzijds op de mogelijkheden van deze
actoren. De GHOR neemt deel aan de bijeenkomsten
en verzorgt input van het geneeskundige perspectief
namens de witte ketenpartners.

Geneeskundige hulpverlening bij gevaarlijke
stoffen
Het scenariohandboek externe veiligheid is ontwikkeld
door de veiligheidsregio’s in Noord-Holland en
Flevoland. Het handboek is een website met kaarten
over scenario’s die kunnen ontstaan als gevolg van een
ongeval met gevaarlijke stoffen. De informatie in de
scenariokaarten wordt onder meer gebruikt voor de
multidisciplinaire plannen in Amsterdam-Amstelland.
Door hierin ook de geneeskundige aspecten mee te
nemen, wordt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn
van een calamiteit met een gevaarlijke stof. Bovendien
kan men zich met deze informatie beter voorbereiden
op een calamiteit.

Terrorismegevolgbestrijding
Sinds de aanslagen in Parijs en de terreurdreiging
in Brussel eind 2015 hebben de veiligheidsregio’s
Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland extra
aandacht voor terrorismegevolgbestrijding. Uiteraard
is ook de GHOR betrokken bij de voorbereiding op
dergelijke calamiteiten. Bijvoorbeeld door advies
over plannen en deelname aan multidisciplinaire
oefeningen.

Nieuwe penitentiaire inrichting Zaandam
In Westzaan staat een geheel nieuw justitieel
complex met 1016 plaatsen dat de Bijlmerbajes in
Amsterdam en De Koepel in Haarlem vervangt. Het
complex bestaat uit een huis van bewaring en een
gevangenis met een penitentiair psychiatrisch centrum.
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De GHOR is betrokken bij het opstellen van een
calamiteitendashboard dat maatscenario’s bevat voor
calamiteiten als extreem weer, infectieziekten, et cetera.
Bovendien is opgenomen wie welke maatregelen
neemt, zodat men zo spoedig mogelijk terug kan keren
naar de normale situatie. De penitentiaire inrichting
Zaandam is vanaf juni 2016 in gebruik.

deze zorg verplaatst moest worden naar de locatie
aan de Valckenierstraat. De consulten bij de ouderen kindcentra konden geen doorgang vinden omdat
computers uitvielen. Vaccins moesten naar de koeling
op het Centraal Bureau worden overgebracht.

Oefening
Ook bij oefeningen zijn de nodige inzichten opgedaan.
In samenwerking met andere zorginstellingen was er
een oefening met een infectieziekte-uitbraak. Deze
oefening was aanleiding om GHOR duidelijker te
positioneren. Het gaat hier onder meer om de rol van
de GHOR-functionaris in het crisisteam, als liaison naar
de veiligheidsregio en multi-partners. Maar ook de
vraag wat het GHOR Actiecentrum voor de GGD zou
kunnen betekenen bij een opschaling.

GGD-taken
Lessen uit opschaling GGD bij stroomstoring
en asielzoekers
De GHOR beheert en beoefent het
Rampenopvangplan voor de GGD Amsterdam.
In 2015 trad het plan twee maal in werking: bij
de stroomstoring op 27 maart en bij de opvang
van de asielzoekers in het najaar. De ervaringen
bij deze opschalingen geven aanleiding het
GGD rampenopvangplan (GROP) grondig te
herzien: de vier processen die in het GROP
beschreven staan (medische milieukunde,
gezondheidsonderzoek, psychosociale hulpverlening
en infectieziektebestrijding) waren niet betrokken bij
deze crises. Maar andere zorgprocessen van de GGD
waren dat juist wél.

Opvang asielzoekers
Bij de opvang van de asielzoekers speelde vooral
het probleem dat de opvang in Amsterdam niet
paste in de categorieën die het COA kent, namelijk
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72-uurs opvang óf erkende opvang. Omdat er geen
doorstroom was en de opvang (nog) niet erkend
was, zaten mensen wekenlang in een tussensituatie.
De kwesties die daarom gingen spelen op het
gebied van publieke zorg leidden tot betrokkenheid
van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
in het Crisisteam. Ook de afdeling Algemene
Gezondheidszorg (AGZ) was betrokken voor
huisartsenzorg.

Stroomstoring
Door de stroomstoring werden vooral de
gebruikersruimtes voor drugsverslaafden en de
consultatiebureaus getroffen. Bij de gebruikersruimte
aan de Flierbosdreef viel de ventilatie uit, waardoor

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland
Op 1 januari 2015 is Veilig Thuis Amsterdam Amstelland
van start gegaan en organisatorisch ondergebracht
bij de GGD-Amsterdam. De leidinggevenden van dit
nieuwe onderdeel zijn getraind in de werkwijze bij
opschaling van de zorg volgens het GROP.

Interregionale oefening
Er is samen met GGD Kennemerland en ZaanstreekWaterland een oefening georganiseerd over
medische milieukunde met de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied. Een van de doelen van deze
oefening was om de samenwerking met deze externe
partner te bevorderen.
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GHOR

vervolg

Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid

Aantal adviesaanvragen evenementen

De ervaringen met de stroomstoring, de opvang
van de asielzoekers en de oefeningen zijn aanleiding
om het GROP door te ontwikkelen naar een Integraal
Crisisplan Publieke Gezondheid, waarmee de GGD
ook uit de voeten kan bij crises waarbij andere
processen betrokken zijn dan de vier GROP-processen.
Ook de rol van de GHOR in het GROP, als liaison naar
de veiligheidsregio, wordt duidelijker gedefnieerd.
Ten slotte komt er specifek aandacht voor het
informatiemanagement tijdens een opschaling zowel intern bij de GGD als met betrokken partners.

Totaal
Amsterdam
Amstelland-gemeenten
Zaanstreek-Waterland

350
233
80
37

Advies op maat
Standaard advies
THZ-advies
MMK-advies

233
117
56
16

Kijk voor meer informatie over de GHOR op
ghor-amsterdam-amstelland.nl.

37
Amsterdam
Amstelland gemeenten
80

Zaanstreek Waterland

233
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GHOR

vervolg

Georganiseerde opleidingen, trainingen en oefeningen 2015

GRIP-inzetten 2015

Opleidingen

Aantal opleidingen

Aantal deelnemers

24-01-2015

Grote brand Wormerveer

GRIP 1

Wormerveer

AGOZ opleiding ACGZ

2

3

06-02-2015

Grote stroomstoring ZW

GRIP 2

Waterland

AGOZ opleiding HIN

1

2

12-03-2015

Brand

GRIP 1

Wormerveer

AGOZ opleiding OvD-G

1

2

27-03-2015

Stroomuitval Noord Holland ZW

GRIP 4

Zaandam

AGOZ opleiding DPG

1

1

27-03-2015

Stroomuitval Noord Holland AA

GRIP 2

Amsterdam

Bijscholing OvD-G Incidenten gevaarlijke stoffen

1

2

13-04-2015

Explosie woonboot

GRIP 1

Wormer

Bijscholingsbijeenkomst

10

47

20-04-2015

Grote brand Purmerend

GRIP 2

Purmerend

OCB Basismodule

1

1

02-06-2015

Groot incident, grote brand

GRIP 1

Amsterdam

Rijopleiding Ambulance Academie

2

4

09-06-2015

Schietincident

GRIP 2

Zaandam

02-08-2015

Brand plezierjacht Zaandam

GRIP 1

Zaandam

Aantal deelnemers

04-08-2015

Explosie plezierjacht Zaandam

GRIP 1

Zaandam

Training

Aantal trainingen

Actiecentrum GHOR

10

30

06-09-2015

Amsterdam City Swim

GRIP 1

Amsterdam

Beleidsteam DPG

1

1

08-09-2015

Evacuatie VUmc

GRIP 2

Amsterdam

GHOR-centralisten

2

5

02-12-2015

Grote brand Zaandam

GRIP 1

Zaandam

Incidentmanagement + BLS/AED

2

17

26-12-2015

"Floating roof" Eurotank

GRIP 1

Amsterdam

COPI ééndaagse

2

4

COPI meerdaagse

2

4

Hoofden Actiecentra

1

1

Oefening

Aantal oefeningen

Aanal deelnemers

Rijvaardigheid piketvoertuig

7

GHOR processen en witte ketenpartner(s)

5

25

GRIP 1 CoPI - Operationeel

4

9

GRIP 2 ROT - CoPI - Operationeel

1

6

GRIP 3 GBT

2

4
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Infectieziekten (IZ)

De afdeling Infectieziekten houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten en het toezicht op hygiëne. Dit gebeurt onder andere
door screening van risicogroepen, bron- en contactonderzoek, diagnostiek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare
aandoening of tuberculose. Verder verrichten we onderzoek om onze praktijk en ons beleid te sturen en onderbouwen, en verzorgen we
onderwijs en nascholing, en een 24-uursdienst voor prik-, bijt- en seksaccidenten.

Ook advisering over bedrijfsmatige hygiëne
(verpleeghuizen, keukens, evenementen, schepen et
cetera) en het toezicht op de kinderopvang, Wmovoorzieningen en seksbedrijven behoren tot ons
takenpakket. We dragen actief bij aan de ontwikkeling
van (landelijke) richtlijnen, en geven mee vorm aan de
landelijke coördinatie van reizigersadvisering (LCR) en
het landelijk centrum hygiëne en veiligheid (LCHV). De
afdeling Infectieziekten bestaat uit de teams Algemene
Infectieziekten (waaronder het Reizigersadvies- en
Vaccinatiebureau), Hygiëne en Inspectie, Onderzoek en
Preventieontwikkeling, Tuberculosebestrijding, de Soapolikliniek en het Streeklaboratorium.
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Infectieziekten
Algemene Infectieziekten
In 2015 zijn bij het team Algemene Infectieziekten ruim zeshonderd meldingsplichtige infectieziekten gemeld. Dit is vergelijkbaar met
het aantal meldingen in 2014. Hierbij hebben we volgens de geldende landelijke richtlijnen bron- en contactopsporing verricht om verdere
verspreiding van deze ziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast werden ruim driehonderd risicovolle accidenten met mogelijke
overdracht van bloedoverdraagbare aandoeningen afgehandeld, waarbij zo nodig preventieve maatregelen werden genomen. Ruim
honderd mensen werden preventief behandeld voor hondsdolheid omdat zij, meestal in het buitenland, contact hadden gehad met
een zoogdier waardoor zij mogelijk een besmetting hadden opgelopen.
Reizigersvaccinactie

Opvang asielzoekers

Op het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau, dat
onderdeel is van het team Algemene Infectieziekten,
werden ruim 25.000 mensen voorafgaand aan een
reis naar een (sub)tropisch land geadviseerd en
gevaccineerd om te voorkomen dat ze infectieziekten
zouden oplopen.

Vanaf september is het team nauw betrokken
geweest bij de opvang van asielzoekers in Amsterdam.
Omdat er veel telefoontjes binnenkwamen van
ongeruste burgers en professionals, hebben we
een lijst van veelgestelde vragen en antwoorden
opgesteld voor vrijwilligers en medewerkers over
infectieziektenrisico’s en mogelijke preventieve
maatregelen. Ook is er een voorlichtingsbijeenkomst
verzorgd voor betrokken communicatiemedewerkers
van de gemeente Amsterdam om de communicatie
over (mogelijke) infectieziekten en -risico’s in
opvanglocaties voor vluchtelingen af te stemmen.
Tot slot zijn op basis van signalen vanuit het medische
team van de GGD gerichte bezoeken aan locaties
gebracht voor bestrijding van infectieziekten onder
bewoners in de opvang.

Hoewel de onrust over ebola in 2015 langzaam
afnam, heeft het team Algemene Infectieziekten haar
coördinerende rol in de bestrijding van de mogelijke
introductie van ebola in de regio voortgezet. We
hebben dit gedaan door ziekenhuizen, huisartsen en
de ambulancedienst te blijven informeren over de
ontwikkelingen van de epidemie in Afrika om hen alert
te houden op mogelijke import van de ziekte, ook toen
de media-aandacht voor ebola afnam.
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Infectieziekten
Hygiëne & Inspectie
Het team Hygiëne & Inspectie heeft de jaarlijkse inspecties bij alle kindercentra (866 ),
tattoo- en piercingstudio’s (44), schepen (255) en seksbedrijven (118) uitgevoerd. Bovendien
hebben we bezoeken gebracht bij alle zorginstellingen, bedrijven en hotels om ze te
adviseren over voedselveiligheid (370), legionella (58) en infectiepreventie (168).

Meldcode kindermishandeling
Naast deze reguliere werkzaamheden heeft het team
een klein onderzoek gedaan bij kindercentra. Daarbij
hebben we gekeken naar de effectiviteit van de
meldcode kindermishandeling in de kinderopvang.
Naar aanleiding van dit oriënterende onderzoek is
besloten om in 2016 een vervolgonderzoek uit te
voeren.

Toezicht Wmo
Ten behoeve van de ontwikkeling van risicogestuurd
toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) zijn risicoprofelen per voorzieningensoort en
doelgroep opgesteld. Deze risicoprofelen vormen
de basis voor het advies over het toezichtsbeleid in
2016 en verder. Het toezichtsarrangement is inmiddels
afgestemd met de afdeling Onderwijs, Jeugd en
Zorg van de gemeente Amsterdam. In 2016 wordt het
signaalgestuurde toezicht gecontinueerd en wordt op
beperkte schaal risicogestuurd toezicht uitgevoerd.

Toezicht kinderopvang
Het toezicht op de kinderopvang gaat per 1 januari
2018 op de schop. De inspectie kinderopvang van
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Amsterdam is nauw betrokken bij het ontwikkelen
van nieuwe vormen van toezicht. Bovendien hebben
we in 2015 bekeken op welke gebieden personeel
moeten worden bijgeschoold voor het nieuwe toezicht.
Dit zal worden gebruikt bij scholing en persoonlijke
ontwikkeling van de toezichthouders.

Hygiëne- en infectiepreventie verpleeghuizen
Verder heeft het hygiëneteam diverse initiatieven
genomen om bestuurlijke aandacht te krijgen voor een
betere kwaliteit van de hygiëne- en infectiepreventie
in verpleeghuizen. Ook moet het landelijke initiatief
ter verbetering van de kwaliteit van langdurige zorg
(Waardig en trots) hier een bijdrage aan leveren.
Effecten van deze inspanningen zijn nog niet zichtbaar.
We gaan er daarom ook het komende jaar mee door.

Erkend door NVWA
Het hygiëneteam is in 2015 erkend door de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als partner in het
zelfcontrolesysteem voor voedselveiligheid. Bedrijven en
instellingen die deelnemen aan dit (zelfcontrole)systeem
kunnen in aanmerking komen voor verminderd toezicht
van de NVWA.

Noodopvang asielzoekers
Tot slot is het hygiëneteam betrokken bij het schouwen
en adviseren van de locaties voor de crisisopvang voor
asielzoekers binnen de gemeente Amsterdam. Door
regelmatig korte bezoeken uit te voeren hebben we
een vinger aan de pols gehouden. Ook hebben we
advies gegeven over de aanpassing van de huidige en
over de beoogde nieuwe locaties voor opvang voor de
wat langere termijn.
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Infectieziekten
Onderzoek en Preventieontwikkeling
Om hiv in de stad terug te dringen zijn we in 2015 het programma H-TEAM gestart (Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam). Het H-TEAM is
een samenwerkingsverband van alle partijen die betrokken zijn bij de Amsterdamse hiv-bestrijding en de doelgroepen die men wil bereiken.
We lichten hieronder twee projecten uit.
Project met hiv-remmers
In de zomer van 2015 is, onder grote media-aandacht
bij de GGD een demonstratieproject gestart onder
homomannen naar de toepasbaarheid van PrEP voor
hiv-preventie: het AMPrEP (Amsterdam PrEP) project.
PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan
voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen
hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen
om geïnfecteerd te raken. In dit project onderzoeken
we of mannen PrEP willen gebruiken, hoe trouw de
tabletten worden ingenomen, hoe het PrEP-gebruik
wordt ervaren en of het condoomgebruik verandert.
Het is de eerste keer dat PrEP in Nederland wordt
onderzocht. Eind 2015 waren 180 van de beoogde 370
deelnemers gestart met de PrEP-medicatie. Het project
loopt tot medio 2018.

Gratis hiv-testen
Eén van de andere projecten van het H-team is gericht
op het vergroten van bewustzijn voor hiv-infecties bij
doelgroepen en medische professionals. Daarvoor
zijn in 2015 diverse initiatieven gestart, waaronder de
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hiv-testweken. Als onderdeel van een vier jaar lopende
studie worden, onder andere via de GGD-website
time2test.nl, gratis testen beschikbaar gesteld. Op
deze website worden hiv- zelftesten gecombineerd met
internet counseling.
Afgerond onderzoek leidt tot nieuw inzicht
De onderzoeksactiviteiten richtten zich in 2015
niet alleen op hiv maar ook op andere seksueel
overdraagbare aandoeningen (soa), humaan papilloma
virusinfecties (HPV), virale hepatitis, reizigersinfecties
en overige (meldingsplichtige) infecties. Drie GGDmedewerkers promoveerden in 2015 op dit werk.
• Bart Grady deed onderzoek naar hepatitis
C-infecties, die na twintig tot dertig jaar kunnen
leiden tot leverschade met leverfalen of leverkanker
tot gevolg. Bart onderzocht onder meer of
druggebruikers die deelnemen in de lang lopende
Amsterdamse Cohort Studies nog risico lopen
op infectie. Zijn onderzoek laat een doorgaande
dalende trend zien in nieuwe hiv- en hepatitis
C-infecties, injecterend druggebruik en seksueel
risicogedrag.
• Amy Matser voerde studies uit naar seksuele
netwerken. Zij vond dat verschillen in het voorkomen
van soa tussen heteroseksuelen van diverse etnische

achtergrond niet altijd te verklaren zijn door
verschillen in risicogedrag. Heteroseksuelen hebben
vaker partners die vergelijkbare kenmerken hebben,
zoals dezelfde leeftijd en etnische achtergrond.
Demografsche factoren blijken minder belangrijk
voor de partnerkeuze onder homomannen.
• Sofe Mooij vond in haar onderzoek dat hoog-risico
(voor de ontwikkeling van kanker) HPV-infecties bij
homomannen veel voorkomen in de anus, en dat
hiv een risicofactor is voor het hebben van deze
HPV-infecties. Ook bleek dat anale hoog-risico
HPV-infecties minder snel door het lichaam worden
opgeruimd bij mannen met een hiv-infectie. Dit kan
verklaren waarom anale afwijkingen en anuskanker
relatief vaak voorkomen bij mannen met een hivinfectie. Er zijn effectieve vaccins tegen HPV-infecties,
maar in Nederland worden mannen of jongens niet
routinematig gevaccineerd.
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Infectieziekten
Soa-polikliniek
Voor de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam was 2015 het jaar van aanpassen en nauwkeurig monitoren. Het Ministerie van VWS heeft
een fnancieringsplafond vastgesteld, waardoor de Soa-polikliniek het budget van het jaar 2013 niet mocht overschrijden. Als gevolg
hiervan werden er in 2015 met 38.162 soa-consulten dan ook minder cliënten gezien dan in 2014, een daling van 14%. Er vonden in totaal
1.329 consulten algemene seksuele gezondheidszorg plaats onder jongeren tot 25 jaar (zogenaamde Sense consulten). Ook werden in 2015
2.187 MSM (mannen die seks hebben met mannen) onderzocht op een soa via Testlab, onderdeel van de website mantotman.nl.

Gevonden soa onder bezoekers
In 2015 werd in 16,2% van de consulten ten minste één
soa gevonden (chlamydia, gonorroe, syflis, hepatitis B
en/of hiv). Dit percentage was iets hoger dan de 15,2%
die werd gevonden in 2014. De hoogste percentages
werden gevonden bij cliënten die door een partner
gewaarschuwd waren voor een soa (29%), cliënten
met soa-klachten (26%), onder MSM (23%) en bij hivpositieve MSM (32%).

Verschillende infecties
De prevalentie van chlamydiainfecties is alleen bij de
heteromannen gestegen (15% in 2015 versus 13% in
2014) (fguur 2). De prevalentie van gonorroe is licht
gestegen in de totale groep (4,3% in 2015 versus
3,8% in 2014). Na de 9% stijging in 2014 is het aantal
diagnosen van infectieuze syflis in 2015 wederom
gestegen, met zelfs 24% (fguur 3). De stijging van het
aantal syflis-diagnosen is een zorgelijke ontwik-keling
die we nauwgezet in de gaten blijven houden. Het
aantal gevallen van lymfogranuloma venereum (LGV,
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een agressieve chlamydia variant) onder MSM is na de
toename in 2014 weer gedaald van 102 naar 81 gevallen.

Hiv-infecties
Met 78 nieuwe gevallen was de hiv-prevalentie (0,9%)
onder MSM het hoogst. Onder heteromannen werden
geen nieuwe hiv-infecties gevonden. Bij vrouwen
werden acht nieuwe hiv-infecties gediagnosticeerd.
Gelukkig lijkt er sprake te zijn van een dalende trend in
het aantal nieuwe hiv-diagnoses in de afgelopen jaren,
met een historisch laag aantal nieuwe gevallen in 2015
tot gevolg (fguur 4).

Soa bij sekswerkers
Bij 152 (8,5%) van de 1.794 vrouwelijke sekswerkers
werd een soa gevonden. Bij de mannelijke sekswerkers
lag dit percentage met 22% (81 van de 363) een stuk
hoger. Van deze consulten bij mannelijke en vrouwelijke
sekswerkers werden 1.875 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 beleid van
regelmatig screenen lijkt daarmee zijn vruchten af te
werpen. Kijk voor de innovatieve digitale aanpak van
P&G292 op pagina 54.

Spreekuur voor jongeren
Bij jonge heteromannen en vrouwen onder de
twintig jaar werd ook in 2015 de hoogste prevalentie
van urogenitale chlamydia gevonden (23% en
18% respectievelijk). Om de soa- en seksuele
gezondheidszorg (Sense) voor jongeren beter
bereikbaar te maken, werd in de stadsdelen Noord
en Zuidoost een wekelijks spreekuur gehouden. Deze
spreekuren zullen worden voortgezet en in de nabije
toekomst wellicht worden uitgebreid.
Voor aanvullende informatie ga naar deze pagina.
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Infectieziekten
Soa-polikliniek vervolg
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, GGD
Amsterdam 2004-2015

Figuur 3: aantal gevallen en prevalentie van infectieuze syflis bij MSM, GGD Amsterdam 2004-2015

6. 0 0

30 0

4. 0 0

25 0
20 0

3. 0 0

15 0

2. 0 0

10 0

1. 0 0

50
0

0. 0 0

M SM
M SM (%)

14 0
6. 0

12 0

5. 0

10 0

4. 0

80

3. 0

60
40

2. 0

20

1. 0

0

0. 0

Pre vale ntie (% )

5. 0 0
Pre vale ntie (% )

35 0

7. 0
Aantal diagnose n hiv

40 0
Aantal diagnose n syfilis
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Infectieziekten
Soa-polikliniek vervolg
Jaarverslag Soa-polikliniek 2015
Figuren en Tabellen uitgebreid

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

Figuur 2: percentage nieuwe consulten op de Soa-polikliniek,

Figuur 3: absolute aantallen consulten heteromannen, MSM en

jaar, GGD Amsterdam

naar jaar, geslacht en geaardheid, GGD Amsterdam

vrouwen naar leeftijd, GGD Amsterdam 2015
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Figuur 4: consulten naar percentage heteromannen, MSM en

Figuur 5: vindpercentage soa (%) per risicogroep, GGD

Tabel 1: hulpvraag cliënten < 25 jaar Sense spreekuur, GGD

vrouwen naar etniciteit, GGD Amsterdam 2015
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Infectieziekten
Soa-polikliniek vervolg
Chlamydia en LGV

Gonorroe

Syflis

Totaal consulten met chlamydia diagnose: 4.607
Totaal consulten met LGV diagnose: 81
Vindpercentage chlamydia: 12,1%

Totaal consulten met gonorroe diagnosen: 1.649
Vindpercentage: 4,3%

Totaal consulten met infectieuze syflis diagnose: 412
Vindpercentage: 1,4%

Figuur 6: aantal gevallen en prevalentie van chlamydia bij

Figuur 8: Aantal gevallen en prevalentie van gonorroe bij

Figuur 9: aantal gevallen en prevalentie van infectieuze syflis bij

heteromannen, vrouwen en MSM, GGD Amsterdam 2004-2015

heteromannen, vrouwen en MSM, GGD Amsterdam 2004-2015

heteromannen en vrouwen, GGD Amsterdam 2004-2015
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Figuur 7: absolute aantallen LGV per kwartaal, GGD Amsterdam

Figuur 10: aantal gevallen en prevalentie van infectieuze syflis bij
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Infectieziekten
Soa-polikliniek vervolg
Hiv
Totaal aantal bezoekers met een hiv-diagnose: 86
Vindpercentage: 0,3%

Figuur 11: hiv-status, opting-out en hiv-testuitslag bij

Figuur 12: aantal gevallen en prevalentie van hiv bij

Figuur 13: aantal gevallen en prevalentie van hiv bij MSM, GGD

heteromannen, vrouwen en MSM, GGD Amsterdam 2015

heteromannen en vrouwen, GGD Amsterdam 2004-2015
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Percentage bekend hiv-positief is berekend ten opzichte van totaal
aantal consulten; percentage opt-out/mislukt ten opzichten van totaal
aantal consulten bij niet bekend hiv-positieven, en percentage positief
ten opzichte van totaal dat op hiv getest is. Hierbij zijn alleen consulten
geselecteerd waarbij uitgebreid op soa is getest.
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Infectieziekten
Streeklaboratorium
Het Streeklaboratorium heeft altijd goed en intensief samengewerkt met Atalmedial op het gebied van medisch microbiologisch
onderzoek voor Amsterdamse huisartsen en instellingen. De samenwerking had betrekking op aanvraagformulieren, logistiek,
monsterinname en rapportages. Toen Atalmedial besloot om niet langer microbiologisch onderzoek aan te bieden, nam het
Streeklaboratorium deze functie per 1 januari 2015 over.

Toename microbiologisch onderzoek

Preventie van soa in risicogroepen

Een belangrijk gevolg was dat het volume van de
afname van microbiologisch onderzoek voor het eerst
in jaren weer steeg. Details over deze stijging zijn terug
te vinden in het jaarverslag van het Streeklaboratorium
(gele tekst linken). De stijging vroeg improvisatieen aanpassingsvermogen van alle medewerkers.
Werkwijzen zijn aan de volumetoename aangepast,
met name werd een uitbreiding van moleculaire
technieken gerealiseerd. Vanaf 2015 vond er structureel
overleg met huisartsen plaats. Zo is er, samen met
partners die bij het H-TEAM (Hiv Transmissie Eliminatie
Amsterdam) betrokken zijn, gestart met een DTO
(Diagnostisch ToetsingsOverleg) soa-diagnostiek:
spiegelinformatie over diagnostiek-aanvragen
wordt in kleinschalig overleg teruggekoppeld aan
individuele huisartsen. Een bijvangst hiervan is dat er
laagdrempelig op tijd getest wordt op hiv. In het najaar
verzorgde het Streeklaboratorium een goed bezocht
symposium: Arts en Aanvraag, waar een breed scala
aan diagnostiek van infectieziekten en de praktische
consequenties voor de dagelijkse huisartsenpraktijk
werden toegelicht door medewerkers en gastsprekers.

De GGD Soa-polikliniek bleef ondanks veranderingen
in de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
opnieuw de grootste klant. Daardoor kan het
laboratorium de nationale referentieactiviteit voor
Neisseria gonorrhoeae goed realiseren. Zorg
op het gebied van seksuele gezondheid is een
gezamenlijk belang van huisartsen en Soa-polikliniek.
Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke Gezondheid
verantwoordelijk voor de collectieve preventie van soa
in risicogroepen. Vanaf 2015 wordt in onderling overleg
tussen Soa-polikliniek, de Amsterdamse huisartsen en
het Streeklaboratorium hieraan verder vorm gegeven.

INHOUD
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Surveillance en bestrijding van antimicrobiële
resistentie
In de eerste lijn wordt 80% van de humane antibiotica
voorgeschreven. Dit zal een steeds belangrijker rol
spelen in surveillance en bestrijding van antimicrobiële
resistentie, waarvoor inmiddels een nationaal actieplan
is aangekondigd. In de OPA-studie (Openbaar
Probleem Antibioticaresistentie) wordt in samenwerking
met de afdeling Hygiëne en Inspectie onderzoek
gedaan naar de prevalentie van dragerschap

Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) bij
cliënten in een aantal verpleeg- en revalidatiecentra
in Amsterdam. Daarbij wordt tegelijkertijd kennis
vergaard over de relatie tussen BRMO–dragerschap en
juiste uitvoering van hygiënemaatregelen.

Laboratoriumdiagnostiek van tuberculose
In het najaar 2015 is het technisch hoogwaardige BSL3
laboratorium voor de diagnostiek van tuberculose
in gebruik genomen. Op YouTube kun je een kijkje
nemen via een illustratief introductieflmpje.

Eigen jaarverslag
Het Streeklaboratorium verzorgt al heel lang een
eigen jaarverslag, dat dit jaar (digitaal) rond de zomer
uitkomt. Hierin vind je onder meer gedetailleerde
tabellen over 2015 in vergelijking met voorgaande jaren
en een lijst van publicaties waar medewerkers van het
Streeklaboratorium bij betrokken zijn. Het jaarverslag is
te zijner tijd te vinden op de website van de GGD.
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Infectieziekten
Tuberculosebestrijding
Het aantal actieve tuberculosegevallen (tbc) in de regio Amsterdam is ten opzichte van 2014 licht gestegen. Deze fuctuatie wil echter niet
zeggen dat de trend van het geleidelijk afnemende vóórkomen van tbc in Nederland, doorbroken is. In Amsterdam komt tbc ten opzichte
van de rest van Nederland nog steeds relatief veel voor. Om op de lange termijn het aantal patiënten met actieve tuberculose verder terug
te brengen is het landelijke risicogroepenbeleid aangepast. Daarom worden in Amsterdam vanaf 2015 dak- en thuislozen en verslaafden
zoveel mogelijk gescreend op zogenaamde latente tuberculose-infectie (die later actieve ziekte kunnen veroorzaken).

Screening van tbc

Contactonderzoek

Door de sluiting van detentiecentra in de regio NoordHolland /Flevoland in de afgelopen jaren en een
aangepast screeningsbeleid worden gedetineerden
minder gescreend op tbc dan voorheen. Daar staat
tegenover dat door de opening van een aantal
crisisnoodopvanglocaties in Amsterdam er sinds eind
september juist meer gescreend is bij asielzoekers.
Het team tuberculosebestrijding heeft alle nietSyriërs op die locaties gescreend op tuberculose,
heeft voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en
diagnostiek en overplaatsing verricht bij verdenking
op actieve tuberculose naar één van de Centrale
Opvanglocaties elders in het land. Daarnaast werd aan
kinderen onder de asielzoekers die nog niet waren
gevaccineerd een BCG-vaccinatie aangeboden.

Rondom actieve tuberculosepatiënten vindt
contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te
voorkomen, en contacten met actieve tuberculose of
latente infecties op te sporen. In 2015 was het in enkele
gevallen noodzakelijk meer dan honderd contacten
te controleren, omdat in de directe omgeving van de
patiënt veel besmettingen werden gevonden.
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Nadere informatie over Tuberculose in Amsterdam en
de andere GGD-en in het Regionaal Expertise Centrum
Tuberculose Noordwest Nederland is te vinden in
het Epidemiologisch Overzicht TBC 2015 Noordwest
Nederland.

2012

2013

2014

2015

Actieve tuberculosepatiënten

159

139

118

106

121

Latente tuberculose

143

181

134

123

170

3372

3472

3022

2507

2711

20525

18357

17805

16880

16120

240

333

416

436

448

2163

2673

2397

2526

2133

Mantoux huidtest
Thoraxfoto
IGRA-test
BCG-vaccinaties
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam
ondersteunt (aanstaande) ouders van kinderen en jeugdigen
(van min negen maanden tot achttien jaar) bij het veilig en gezond
opgroeien. Jeugdgezondheidszorg staat voor laagdrempelige,
preventieve zorg, waar ouders en jongeren terecht kunnen
voor informatie en ondersteuning.
We volgen de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen,
ook als ze naar school gaan. Door de ontwikkeling van jeugdigen
door de jaren heen te volgen, kunnen mogelijke gezondheidsrisico’s
op tijd ontdekt worden. We geven informatie tijdens de consulten,
huisbezoeken en via apps. We begeleiden en als het nodig is
verwijzen we door voor verdere hulp of behandeling.
We werken samen met de andere afdelingen van de GDD,
huisartsen, diverse buurt-, hulp- en zorginstellingen,
en wetenschappelijke instellingen.
In Amsterdam werken we samen met partners in de
Ouder- en Kindteams; in Amstelland met de Sociale Teams.
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Jeugdgezondheidszorg
GroeiGids, GroeiApp en website
De GroeiGids is een serie van zeven boekjes, die (aanstaande) ouders informatie biedt over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding
van hun kind in de verschillende levensfases. Daarnaast is via groeigids.nl nog uitgebreidere en gevalideerde opgroei- en opvoedinformatie
beschikbaar. Drie jaar geleden werd de GroeiApp gelanceerd.
Met de GroeiApp kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind bijhouden. Sinds 2015 verstuurt de GroeiApp ook pushberichten. Deze
bevatten voorlichting op maat, omdat ze op leeftijd van het (ongeboren) kind, op thema of op postcode verstuurd worden. De GroeiApp,
de GroeiGids én de website vormen één pakket.
Gebruikersonderzoeken

Enorme stijging gebruikers

In 2015 is een tevredenheidsonderzoek gehouden
onder 300 ouders van pasgeboren kinderen. Gevraagd
is hoeveel van hen de boekjes hebben gelezen,
welke waardering zij de GroeiGids geven en of zij de
GroeiApp gebruiken. Via Stichting Opvoeden zijn
onderzoeken verricht naar het gebruik van digitale
content.

De GroeiGids en GroeiApp ontwikkelen zich
steeds verder en proberen aan te sluiten op de
informatiebehoefte van moderne ouders. In 2015 werd
ook communicatiemateriaal ontwikkeld voor ouders
van schoolkinderen.

Tijdens een onderzoek door onderzoek- en
adviesbureau Jeugdzaak, ‘Onderzoek naar de vragen
van ouders’ is onder 300 ouders (100 per leeftijdsfase)
gevraagd naar een top 5 van vragen van ouders in de
levensfasen baby, peuter en basisschoolkind.

De Groe App

De GroeiGids biedt via
boekjes, website en
GroeiApp betrouwbare
informatie aan ouders
over gezond opgroeien
en opvoeden. Vanaf de
zwangerschap tot en
met de puberteit.

www.groeigids.nl

• De groei en ontwikkeling van
je kind(eren) bijhouden
• Groeicurves bekijken

In 2015 is het aantal gebruikers van de app gestegen
van 55.000 naar 113.000; dat is meer dan een
verdubbeling van gebruikers in één jaar tijd!
Kijk voor meer informatie over de GroeiGids ook
op pagina 61.

• Foto’s en flmpjes
uploaden
• Een album printen
van alle gegevens
van het GroeiPad

Via www.groeigids.nl of
met de gratis GroeiApp
kun je als (aanstaande)
ouder een GroeiPad
voor je kind maken,
waarin je alle ontwikkelingen bijhoudt.

ik
Ben eld?
be
in

Vanuit het GroeiPad kun
je makkelijk doorklikken
naar informatie op onze
website en berichten
ontvangen, passend bij
de leeftijd van je kind.

\

Scan de QR-code,
ga naar
www.groeigids.nl
en download
de GroeiApp.
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Jeugdgezondheidszorg
SamenStarten
Gecertifceerde jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen werken voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders met het programma SamenStarten
en de bijbehorende methodiek DMOP. Door SamenStarten in te zetten verbindt de JGZ vroegsignalering met effectieve
en effciënte samenwerking op lokaal niveau.

Onderzoek (Hielkema, mei 2015) toont aan dat:
-deze methode beter aansluit op de behoeften en
wensen van ouders en ze zich meer gezien/gehoord
weten door de brede bespreking van de gezinssituatie.
- professionals enthousiast zijn over deze oplossingsen dialooggerichte benadering, waarmee ze meer
inzicht krijgen in de werkelijke ondersteuningsbehoefte
van gezinnen.

Meer weten over SamenStarten? Kijk dan naar het
informatieve flmpje over dit programma.

DMO-protocol bewijst waarde
Daarnaast concludeert Hielkema dat het DMOprotocol helpt om risico’s eerder en vaker te signaleren.
In 2015 is een stevige structuur neergezet voor het
consolideren van de uitvoering van SamenStarten.
Het programma is ondergebracht bij het Nederlands
Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), ten behoeve
van een uniform landelijk implementatie- en
borgingstraject.
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Jeugdgezondheidszorg
Speciaal onderwijs
Voor de jeugdigen en gezinnen in het speciaal onderwijs is vaak extra sociaal medische
begeleiding en zorg, en (specialistische) jeugdhulp nodig. Dit komt onder andere door complexe
medische problematiek, chronische aandoeningen en beperkingen, en langdurige ziekten.

Multidisciplinaire samenwerking

Aansluiting professional op speciaal onderwijs

De jeugdartsen spelen een centrale rol in het verwijzen
en beschikken van specialistische jeugdhulp van
leerlingen van het speciaal onderwijs. Dit gebeurt in
multidisciplinaire samenwerking op school en met
ouders. Jeugdartsen kunnen - net als huisartsen en
medisch specialisten - volgens de nieuwe Jeugdwet
rechtstreeks verwijzen naar jeugdhulp. In Amsterdam
is afgesproken dat via een multidisciplinair overleg
(4-ogenprincipe) verwezen wordt naar specialistische
jeugdhulp.

In september 2015 is in Amsterdam gestart met
de aansluiting van ouder- en kindadviseurs en
jeugdpsychologen van de Ouder- en Kindteams op
het speciaal onderwijs. De jeugdartsen speciaal
onderwijs hebben in Amsterdam in 2015 te maken
gehad met knelpunten, zoals een late start (vanaf
september, soms pas november), beperkte ureninzet,
nog onvoldoende expertise van de doelgroepen
en nog niet gemandateerd zijn om verwijzingen te
kunnen geven.
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Jeugdgezondheidszorg
Ziekteverzuimbegeleiding door jeugdarts
In Amsterdam wordt ziekteverzuimbegeleiding (M@ZL: Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) door jeugdartsen sinds enige jaren
uitgevoerd op ongeveer 2/3 van de voortgezet onderwijs (vo) scholen in Amsterdam. In Amstelland voeren de jeugdartsen ook al enige
jaren ziekteverzuimbegeleiding op hun vo-scholen uit. Vanaf 2015 is ziekteverzuimbegeleiding onderdeel van het landelijke basispakket
Jeugdgezondheidszorg.

Doel- en resultaatgerichte interventie

Erkenning M@ZL

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

In 2014 is M@ZL erkend als goed onderbouwd. In
2016 wordt de aanpak M@ZL uitgebreid naar alle
v(s)o-scholen. De werkwijze wordt in Amsterdam en
Amstelland voortdurend bijgesteld naar de laatste
wetenschappelijke inzichten. Jeugdartsen vo worden
bijgeschoold en jeugdartsen mbo worden getraind
in M@ZL, in combinatie met deelname aan het
wetenschappelijk onderzoek M@ZL op het mbo.
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Jeugdgezondheidszorg
Bereik contactmomenten JGZ
Amsterdam

Amstelland

norm

0-jarigen

99.0%

99.4%

95%

3-jarigen

96.9%

95.0%

95%

5-jarigen

94.8%

98.3%

90%

10-jarigen

84.9%

93.2 %

90%

14-jarigen

84.0%

87.0 %

90%

16-jarigen

77.3%

84.1 %

90%

Gehanteerde defnities:
0 en 3-jarigen: minimaal één face to face contactmoment in het jaar 2015
5-16 jarigen: minimaal één face to face contactmoment in het schooljaar 2014-2015
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Jeugdgezondheidszorg
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma
In 2015 heeft afdeling Jeugdgezondheidszorg een hoog bereik behaald met het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het doel - een
vaccinatiegraad van minstens 90% - is voor de meeste vaccinaties behaald. Voor HPV ligt het bereik veel lager, ook landelijk. Het
RVP beschermt tegen twaalf infectieziekten. In 2016 wordt - net als voorgaande jaren - ingezet op een hoog bereik: door herhaalde
uitnodigingen voor vaccinatie(campagnes), inhaalvaccinatiespreekuren, voorlichting en nieuwkomersonderzoeken.

Totaaloverzicht van vaccinatiegraad RVP in 2014 en 2015 voor de gemeenten Aalsmeer,

Overzicht vaccinatiegraad RVP in 2015 per gemeente. (bron:RIVM)

Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. (bron: RIVM)
Vaccinaties
per leeftijdscohort

Vaccinatiegraad in 2014

Vaccinatiegraad in 2015

Vaccinaties
per leeftijdscohort

Vaccinatiegraad in 2015
per gemeente (bron: RIVM)

Zuigelingen (2 jaar)

AALSMEER AMSTEL
VEEN

AMSTER
DAM

DIEMEN

OUDER
AMSTEL

UITHOORN

Zuigelingen (2 jaar)
DKTP basisimmuun

93,80%

93,60%

DKTP basisimmuun

95,00%

91,70%

93,60%

96,70%

94,50%

97,00%

Hib volledig afgesloten

94,80%

94,80%

Hib volledig afgesloten

96,70%

93,00%

94,80%

96,70%

95,30%

97,00%

BMR basisimmuun

95,70%

95,10%

BMR basisimmuun

97,20%

93,50%

95,00%

96,00%

96,10%

98,10%

Meningokokken C volledig afgesloten

95,30%

94,80%

96,90%

91,40%

94,90%

96,70%

95,30%

97,80%

Pneumokokken volledig afgesloten

93,40%

93,00%

Meningokokken C
volledig afgesloten

91,30%

92,90%

95,60%

92,20%

96,30%

87,90%

Pneumokokken volledig
afgesloten

95,30%

89,20%

94,90%

83,80%

87,70%

91,80%

91,20%

93,40%

Kleuters (5 jaar)
D(K)TP gerevaccineerd
Schoolkinderen (10 jaar)

Kleuters (5 jaar)

DTP volledig afgesloten

90,50%

90,10%

D(K)TP gerevaccineerd

BMR volledig afgesloten

90,20%

90,20%

Schoolkinderen (10 jaar)

HPV (adolescente)meisjes volledig afgesloten

48,60%

50,10%

DTP volledig afgesloten

95,20%

90,60%

89,30%

91,00%

95,90%

94,90%

BMR volledig afgesloten

95,90%

90,70%

89,50%

91,00%

95,90%

94,40%

HPV

69,50%

71,00%

44,30%

58,60%

68,30%

72,20%
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Jeugdgezondheidszorg
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma vervolg
Overzicht vaccinatiegraad RVP, GGD Amsterdam, 2006-2015 (bron: RIVM rapportages)
GEMEENTE

AALSMEER
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DKTP basisimmuun

97,20%

94,90%

94,50%

96,90%

95,50%

96,40%

97,70%

97,30%

98,60%

95,00%

Hib volledig afgesloten

97,20%

96,00%

95,90%

98,00%

98,20%

97,30%

98,20%

98,00%

98,40%

96,70%

BMR basisimmuun

98,60%

96,20%

97,70%

98,60%

96,80%

97,20%

98,00%

97,80%

97,20%

Meningokokken C volledig afgesloten

97,80%

97,10%

97,10%

97,20%

98,20%

96,80%

97,50%

97,10%

98,10%

96,90%

97,20%

96,60%

96,10%

97,50%

96,30%

98,90%

95,30%

Zuigelingen (2 jaar)

Pneumokokken volledig afgesloten
Kleuters (5 jaar)
D(K)TP gerevaccineerd

94,40%

93,40%

95,40%

93,30%

90,40%

91,70%

94,80%

95%

95,00%

94,90%

DTP volledig afgesloten

93,80%

93,20%

96,00%

95,00%

96,00%

94,40%

95,40%

97%

97,60%

95,20%

BMR volledig afgesloten

93,50%

94,60%

96,00%

95,30%

96,00%

94,90%

95,40%

97,50%

97,10%

95,90%

70,90%

72%

65,60%

69,50%

Schoolkinderen (10 jaar)

HPV
GEMEENTE

AMSTELVEEN
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DKTP basisimmuun

88,30%

87,80%

91,00%

90,60%

92,50%

90,50%

91,20%

92,20%

93,90%

91,70%

Hib volledig afgesloten

90,20%

90,30%

93,40%

94,00%

93,60%

93,10%

93,30%

94,60%

95,60%

93,00%

BMR basisimmuun

92,40%

94,30%

94,90%

94,10%

95,70%

93,90%

93,80%

95,50%

96,40%

93,50%

Meningokokken C volledig afgesloten

86,20%

88,20%

93,00%

91,70%

92,40%

92,60%

91,60%

92,70%

94,00%

91,40%

87,90%

91,20%

90,00%

90,30%

91,70%

94,60%

91,30%

Zuigelingen (2 jaar)

Pneumokokken volledig afgesloten
Kleuters (5 jaar)
D(K)TP gerevaccineerd

85,60%

84,70%

85,90%

84,20%

85,00%

82,30%

85,40%

86,90%

87,20%

83,80%

DTP volledig afgesloten

91,60%

90,50%

88,40%

86,80%

91,60%

90,60%

91,20%

89,90%

91,60%

90,60%

BMR volledig afgesloten

92,20%

90,40%

88,30%

87,20%

90,70%

91,10%

92,30%

90%

91,80%

90,70%

65,40%

65%

69,70%

71,00%

Schoolkinderen (10 jaar)

HPV
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Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma vervolg
Overzicht vaccinatiegraad RVP, GGD Amsterdam, 2006-2014 (bron: RIVM rapportages)
GEMEENTE

AMSTERDAM
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DKTP basisimmuun

92,20%

90,30%

90,80%

90,80%

92,70%

92,70%

91,70%

93%

93,50%

93,60%

Hib volledig afgesloten

93,60%

92,30%

92,50%

92,40%

95,50%

94,40%

93,30%

94,30%

94,40%

94,80%

BMR basisimmuun

93,10%

93,70%

94,50%

93,90%

95,20%

94,40%

94,60%

95,10%

95,50%

95,00%

Meningokokken C volledig afgesloten

91,40%

93,30%

94,30%

Zuigelingen (2 jaar)

Pneumokokken volledig afgesloten

93,70%

95,20%

94,60%

94,60%

95,20%

95,30%

94,90%

90,30%

92,20%

92,10%

91,30%

92,60%

92,90%

92,90%

Kleuters (5 jaar)
D(K)TP gerevaccineerd

89,50%

88,50%

80,70%

84,50%

85,30%

86,90%

87,70%

89,20%

88,90%

87,70%

DTP volledig afgesloten

89,90%

86,10%

81,50%

88,10%

89,90%

87,90%

90,00%

90,70%

89,50%

89,30%

BMR volledig afgesloten

90,60%

86,50%

81,10%

88,20%

90,20%

87,70%

89,90%

90,40%

89,30%

89,50%

41,00%

41,10%

42,80%

44,30%

Schoolkinderen (10 jaar)

HPV
GEMEENTE

DIEMEN
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DKTP basisimmuun

92,50%

95,40%

94,60%

95,80%

94,50%

94,40%

96,50%

95,10%

95,10%

96,70%

Hib volledig afgesloten

94,90%

95,80%

95,80%

97,00%

96,30%

95,20%

96,90%

95,80%

95,80%

96,70%

BMR basisimmuun

93,70%

95,80%

96,90%

95,80%

95,90%

97,60%

96,90%

96,90%

95,10%

96,00%

Meningokokken C volledig afgesloten

91,70%

95,40%

97,70%

95,80%

96,30%

96,40%

96,90%

95,70%

96,20%

96,70%

95,40%

94,00%

93,20%

96,90%

93,70%

95,80%

95,60%

Zuigelingen (2 jaar)

Pneumokokken volledig afgesloten
Kleuters (5 jaar)
D(K)TP gerevaccineerd

90,90%

90,50%

85,10%

90,90%

92,10%

89,20%

92,20%

94,90%

90,40%

91,80%

93,80%

90,30%

91,60%

89,60%

83,80%

89,10%

94,60%

93,30%

93,50%

91,00%

Schoolkinderen (10 jaar)
DTP volledig afgesloten
BMR volledig afgesloten
HPV

INHOUD

91,00%
59,50%
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62,70%

57,80%

58,60%
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Overzicht vaccinatiegraad RVP, GGD Amsterdam, 2006-2014 (bron: RIVM rapportages)
GEMEENTE

OUDER-AMSTEL
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DKTP basisimmuun

93,60%

96,60%

96,40%

96,70%

94,80%

93,40%

96,20%

98,40%

97,10%

94,50%

Hib volledig afgesloten

93,10%

97,10%

97,60%

98,00%

96,80%

94,20%

97,70%

98,40%

97,80%

95,30%

BMR basisimmuun

93,10%

96,60%

97,60%

97,40%

95,50%

95,60%

96,20%

98,40%

97,80%

96,10%

Meningokokken C volledig afgesloten

91,20%

95,40%

96,40%

98,00%

96,10%

94,20%

95,50%

99,20%

97,10%

95,30%

98,30%

94,80%

91,20%

95,50%

94,40%

95,70%

92,20%

Zuigelingen (2 jaar)

Pneumokokken volledig afgesloten
Kleuters (5 jaar)
D(K)TP gerevaccineerd

94,10%

91,70%

92,60%

93,30%

91,10%

92,70%

92,60%

91,40%

92,40%

91,20%

DTP volledig afgesloten

90,00%

88,50%

90,50%

91,20%

94,10%

93,40%

95,10%

94,40%

92,00%

95,90%

BMR volledig afgesloten

90,00%

85,90%

88,40%

90,10%

93,50%

91,20%

95,70%

94,90%

92,50%

95,90%

72,10%

78,90%

73,70%

68,30%

Schoolkinderen (10 jaar)

HPV
GEMEENTE

UITHOORN
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DKTP basisimmuun

97,20%

94,10%

95,60%

96,70%

97,30%

97,50%

96,30%

97,90%

96,10%

97,00%

Hib volledig afgesloten

98,00%

94,40%

95,90%

96,40%

98,00%

97,80%

96,00%

97,90%

96,40%

97,00%

BMR basisimmuun

96,60%

98,70%

98,40%

97,70%

98,00%

96,90%

97,50%

97,90%

96,10%

98,10%

Meningokokken C volledig afgesloten

97,80%

98,40%

98,40%

97,40%

96,90%

96,30%

96,90%

97,90%

95,80%

97,80%

97,80%

98,00%

96,30%

95,10%

96,90%

96,10%

96,30%

Zuigelingen (2 jaar)

Pneumokokken volledig afgesloten
Kleuters (5 jaar)
D(K)TP gerevaccineerd

94,60%

91,80%

94,70%

94,70%

87,10%

93,50%

92,90%

95,20%

94,10%

93,40%

DTP volledig afgesloten

96,30%

94,30%

94,10%

92,40%

95,00%

95,80%

94,70%

96,30%

96,50%

94,90%

BMR volledig afgesloten

96,60%

93,70%

93,60%

91,40%

96,50%

94,50%

Schoolkinderen (10 jaar)

HPV
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94,70%

96,30%

95,10%

94,40%

64,60%

68,90%

69,70%

72,20%
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Totaaloverzicht vaccinatiegraad RVP, Amsterdam-Amstelland, GGD Amsterdam
2012

2013

2014

2015

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

DKTP basisimmuun

92,20%

93,30%

93,80%

93,60%

Hib volledig afgesloten

93,30%

94,60%

94,80%

94,80%

BMR basisimmuun

94,80%

95,40%

95,70%

95,10%

Meningokokken C volledig afgesloten

94,60%

95,20%

95,30%

94,80%

Pneumokokken volledig afgesloten

91,70%

92,80%

93,40%

93,00%

88,10%

89,60%

89,20%

87,90%

DTP volledig afgesloten

90,80%

91,30%

90,50%

90,10%

BMR volledig afgesloten

90,80%

91,10%

90,20%

90,20%

HPV (adolescente)meisjes volledig afgesloten

47,10%

47,50%

48,60%

50,10%

Zuigelingen (2 jaar)

Kleuters (5 jaar)
D(K)TP gerevaccineerd
Schoolkinderen (10 jaar)
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Preventieve logopedie
Een goede taalontwikkeling is erg belangrijk voor de totale ontwikkeling en het psychosociale welbevinden van het kind.
De taalontwikkeling beïnvloedt schoolprestaties, het aangaan van sociale relaties en het contact tussen ouders en kind. Signalen
op het gebied van de taalontwikkeling kunnen een symptoom zijn van een onderliggende ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD, autisme,
spectrumstoornissen, cognitieve beperkingen), medische problematiek (zoals gehoorstoornissen) of te weinig blootstelling aan de
Nederlandse taal. Signaleren is belangrijk om zo snel mogelijk passende hulp te bieden. Naar schatting heeft vijf tot zeven procent
van de twee- tot vijf-jarigen een specifeke TOS (Taalontwikkelingsstoornis) en stottert één procent van de kinderen.
Juiste inzet en samenwerking
In 2015 verrichtten de preventieve logopedisten 1.642
consulten tijdens het logopedisch spreekuur binnen
het basispakket van JGZ. Naar schatting hebben de
GGD-artsen en -verpleegkundigen circa negen procent
van de twee- tot vier-jarigen in Amsterdam verwezen
naar het logopedisch spreekuur. Hoewel veel kinderen
spraaktaalproblemen hebben en een meertalige
achtergrond hebben, blijkt uit praktijkvoorbeelden
dat met de juiste inzet en samenwerking vaak veel
bereikt worden, zelfs als is er sprake van ongunstige
omgevingsinvloeden (zoals laagopgeleide ouders
en armoede) en onmachtige (maar wel bereidwillige)
ouders. Hierbij kunnen programma’s als OKIDO* en
Voorlees Expres** een belangrijke rol spelen.
We hebben 8.433 uur preventieve logopedie geleverd
in het kader van het stedelijke plusproduct. We hebben
1.166 vijfjarigen in het basisonderwijs gezien. Daarvan is
56% verwezen voor nadere diagnostiek of behandeling
(7,6% van het totaal aantal vijfjarigen).

INHOUD
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1.259 driejarige kinderen op de voorscholen en
kinderdagverblijven zijn individueel onderzocht,
daarvan is 44% (5,5% van het totale aantal driejarigen)
verwezen voor nadere diagnostiek of behandelingen.

Het terrein van de logopedist beperkt zich niet tot een spreekkamer.
Logopedist Anne-Marie demonstreert tijdens het buiten spelen
aan pedagogisch medewerksters hoe zij bij meertalige kinderen hun
handelingen met taal kunnen begeleiden, om de taalontwikkeling
te stimuleren.

43

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2015
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Preventieve logopedie vervolg
Signalering en preventie
De GGD-logopedisten geven op de (voor)scholen en kinderdagverblijven tips
en adviezen aan leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders.
Ze namen het afgelopen jaar deel aan de ontwikkeling van twee wetenschappelijke
richtlijnen: de multidisciplinaire richtlijn ‘Signaleren van spraak- en
taalproblemen binnen JGZ’ en de monodisiciplinaire richtlijn ‘Kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis’. Daarnaast namen ze in 2015 deel aan de regionale
kwaliteitskring ‘Preventieve logopedie’, een groep onder de hoede van de
vereniging voor logopedisten die als doel heeft om de kwaliteit van het logopedisch
handelen te vergroten.
In 2015 is ook geprobeerd om het bereik verder te vergroten door online te screenen
op scholen door middel van Tiny-Eye, een innovatieve signaleringsmethodiek.

* OKIDO is een programma dat pedagogisch medewerkers begeleidt als een kind op een voorschool extra
aandacht nodig heeft.
** Voorlees Expres is een programma waarbij een vrijwilliger een jaar lang wekelijks thuis voorleest om
de taalontwikkeling van het kind en de voorleesvaardigheden van de ouders te stimuleren.
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Aanpak moribide obesitas in Amsterdam
Bijna achthonderd (783) kinderen met (morbide) obesitas hebben in 2015 aanvullende begeleiding gehad van jeugdgezondheidszorg.
In 2015 is het actieplan ‘Morbide Obesitas’ gestart. Het doel van dit actieplan: de kwaliteit van leven voor Amsterdamse kinderen met
morbide obesitas te verbeteren en hen te helpen een gezonder gewicht te krijgen.

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

Beleidsregel Innovatie
In 2015 heeft de gemeente Amsterdam/GGD
met zorgverzekeraar Zilveren Kruis een Beleidsregel
Innovatie voor een nieuwe zorgprestatie opgesteld.
Deze is door de Nederlandse Zorgautoriteit
gehonoreerd. Dit betekent dat vanaf 4 januari 2016
de begeleiding door de centrale zorgverlener
gezond gewicht voor Amsterdamse kinderen
vergoed wordt.
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Leefomgeving (LO)

De afdeling Leefomgeving doet onderzoek naar de relatie tussen het binnen- en buitenmilieu (de leefomgeving) en de gezondheid.
De afdeling signaleert milieugerelateerde gezondheidsproblemen, adviseert hierover en neemt maatregelen om ze op te lossen of te
verminderen. Die maatregelen kunnen te maken hebben met het binnenmilieu (vochtproblemen, kwikdampen, koolmonoxide et cetera)
en het buitenmilieu (luchtvervuiling, bodemverontreiniging, geluidsoverlast, magnetische velden et cetera).
Het aanpakken van de overlast door knaagdieren, insecten en vogels, zowel binnen als buiten, behoort ook tot het takenpakket.
De afdeling Leefomgeving bestaat uit de teams Dierplaagbeheersing, Milieu en Gezondheid en Luchtkwaliteit.

INHOUD

CONTACT

46

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2015

Leefomgeving
Binnenmilieu
Het team Milieu en Gezondheid van de afdeling Leefomgeving behandelt zo’n 550 meldingen van burgers per jaar. De melder denkt
dat bepaalde gezondheidsklachten veroorzaakt worden door iets in de woning of de woonomgeving. Meldingen gaan vaak over asbest,
koolmonoxide, stank, etcetera. Maar vragen over vocht- en schimmelproblemen in vaak oudere woningen komen het meeste voor. De twee
belangrijkste oorzaken hiervan zijn de bouwkundige staat van een woning en het gedrag van de bewoners. In sommige gevallen is er ook
sprake van overbewoning.

Een voorbeeld
In een kleine tussenwoning op de tweede verdieping
van een fat, gebouwd in de jaren zestig, woont een
gezin met drie kinderen. De vader heeft ons gebeld
omdat hij zich zorgen maakt over zijn dochter van
zes die astma heeft en zijn zoontje van twee die vaak
verkouden is. Het zoontje slaapt bij de ouders op de
kamer.
De vader heeft al vaak contact gehad met de
woningbouwvereniging. Die is meerdere keren langs
geweest om schimmel weg te halen en te schilderen.
Daarnaast heeft het gezin het advies gekregen beter te
ventileren. Naar aanleiding van de foto’s die de vader
stuurt besluiten wij het gezin een bezoek te brengen.
De woning heeft twee slaapkamers en een woonkamer.
In het midden van de woning zit de douche. In
beide slaapkamers zit schimmel op de muren in de
hoeken achter de gordijnen. Ook achter de bedden is
schimmel zichtbaar. De slaapkamers zijn klein en staan
behoorlijk vol met spullen. Eigenlijk is de woning te
klein voor dit gezin. Zij zijn op zoek naar een grotere
woning, maar dat wil niet lukken. Volgens de vader
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zijn er te weinig betaalbare nieuwere woningen voor
grotere gezinnen binnen de sociale woningbouw.

Advies en bemiddeling
De GGD kan niet zorgen voor een andere woning,
hoewel wij natuurlijk zien dat dat hier een behoorlijke
verbetering of oplossing zou kunnen betekenen. We
geven advies over het beter verwarmen en ventileren
van de woning en vooral van de slaapkamers. Daarnaast
geven we meerdere adviezen om het vrijkomen van
vocht te beperken, waarvan het belangrijkste is:
douchen met de deur dicht. Dit voorkomt dat er veel
vocht naar de slaapkamers gaat. Ook hebben we de
woningbouwvereniging benaderd om na te gaan of het
mogelijk is mechanische afzuiging te installeren in deze
woning. Een nieuwe woning kan de GGD nooit bieden,
een gezondere woning meestal wel.
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Dierplaagbeheersing
Het aantal plekken waar ratten zijn gesignaleerd is in 2015 gestegen met 17% en het aantal keren dat is uitgerukt, is met 35% gestegen.
In 2015 kreeg het team meldingen van 2447 adressen waarvoor in totaal 8872 keer is uitgerukt.

Online melding doen

Campagne in 2015

Het aantal ratten in Amsterdam is waarschijnlijk
toegenomen. Een mogelijke verklaring zijn de zachte
winters die ervoor zorgen dat er meer te eten is. Maar
er zijn ook andere redenen voor de toename van het
aantal meldingen. Zo konden in 2015 mensen voor het
eerst online meldingen doen via ‘Melding Openbare
Ruimte’. Het verbod op het gebruik van gif in de
buitenruimte maakt dat het bestrijden van rattenplagen
lastiger en tijdrovender wordt.

Ratten zijn intelligente, sociale dieren die het
gezelschap van mensen opzoeken omdat wij ze veel
te bieden hebben. Bestrijden is nodig als ze in huis
komen of een plaag vormen. Bestrijden is echter geen
structurele oplossing. Misschien wel de belangrijkste
maatregel om het aantal ratten in Amsterdam binnen
de perken te houden is te zorgen dat ze minder

voedsel kunnen vinden. Met ons afval voeren wij
de ratten. En eendjes voeren is ook ratten voeren.
De GGD voert dan ook al jaren campagnes om dat
tegen te gaan, in 2015 met de tekst ‘Stop die zak in
de bak’. Meer over de campagne en flmpjes over
ratten en andere diersoorten is te vinden onder
‘Dierplagen’ op de website van de GGD.

Rattenplagen bestrijden
Bijna iedereen vindt het onverdraaglijk een rat in huis
te hebben. Ook ratten buiten roepen bij veel mensen
weerzin op. Maar hoe schadelijk is een rat nu echt?
Ratten kunnen ziektes verspreiden. In Nederland is
dat vooral de ziekte van Weil. Die kun je echter alleen
krijgen als je rattenurine binnen krijgt. Dat kan alleen
als je zwemt in water waarin ook ratten zwemmen. Op
straat kan dat niet.
Dat ratten aan baby’s in wiegjes knabbelen is een fabel.
Er zijn nauwelijks voorbeelden te vinden van ratten die
mensen bijten. Ze doen het alleen als ze geen kant
meer op kunnen.
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Luchtkwaliteit
Het team Luchtkwaliteit is in 2015 fink bezig geweest met vernieuwing van en onderzoek naar meetmethoden. Nu bijna overal in
Nederland de normen voor luchtkwaliteit worden gehaald, richt luchtonderzoek zich steeds meer op het beschermen van de gezondheid.
Daarvoor zijn metingen naar andere stoffen en nieuwe methoden nodig.
Roet
Roet is zeer relevant voor het optreden van
gezondheidsschade, maar een (Europese) grenswaarde
en een goed gestandaardiseerde meetmethode
bestaan echter nog niet. Het team heeft nieuwe
technieken om roet te meten onderzocht en ingevoerd.
In Nederland is samen met DCMR Milieudienst
Rijnmond en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) harmonisatie bereikt voor de
meetmethode in het veld. Op Europees niveau zijn
voor het nauwkeurig meten van roet in 2015 diverse
onderzoeken afgerond in de zoektocht naar de gouden
standaardmethode. Het team Luchtkwaliteit is daarbij
nauw betrokken geweest en heeft bijgedragen aan
verschillende veldmetingen in Amsterdam. Ook
is in 2015 onderzoek gedaan naar eenvoudige en
goedkope meettechnieken waarmee effciënter en
op meer locaties tegen lagere kosten meetwaarden
kunnen worden verzameld.

Burgermetingen
Onder burgers is er een brede wens om zelf
metingen naar luchtkwaliteit te doen. De
ontwikkeling van sensoren waarmee dat kan, staat
nog in de kinderschoenen. Voor geen enkele
luchtverontreinigende stof bestaat er een goedkoop
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apparaat dat betrouwbare metingen doet. Het is wel
mogelijk om in overleg met burgers metingen te doen.
In opdracht van de dienst Metro en in samenwerking
met het team Milieu en Gezondheid en de bewoners
in de omgeving van de Vijzelgracht hebben we
een meetprogramma naar stikstofdioxide en roet
opgesteld. Daarbij is ook onderzocht wat de verschillen
in luchtkwaliteit zijn tussen straat- en achterzijde
van woningen. Die verschillen waren op dagen met
verhoogde luchtverontreiniging fors. Dat betekent dat
het zinvol is om juist op die dag het huis te ventileren
vanuit de achterzijde van de woning.

De afdeling Luchtkwaliteit op de buis
Op 10 november 2015 was een uitzending van Klokhuis
over luchtverontreiniging.
Het team Luchtkwaliteit heeft hieraan bijgedragen
door op de meetlocaties Vondelpark en Einsteinweg
de continu werkende geavanceerde meetapparatuur
te tonen. De zwarting van flters liet zien hoeveel
luchtverontreiniging mensen langs drukke wegen
dagelijks inademen.
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Leefomgeving
Milieu en gezondheid
Luchtverontreiniging houdt zich niet aan grenzen. De verbetering van de luchtkwaliteit in Noord-West Europa is dan ook een gezamenlijke
inspanning. Het team Milieu en Gezondheid (M&G) heeft daarom vier jaar gewerkt aan het Europese project JOAQUIN (Joint Air Quality
Initiative). Vier landen deden hier aan mee: België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. M&G was de trekker voor Nederland
en coördineerde de bijdrage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), de
provincie Noord-Holland en de GGD.

Speerpunten

Lespakket Luchtkwaliteit

Ventilatie en flters op scholen

In JOAQUIN is gewerkt aan het verbeteren van
de kwaliteit van luchtmetingen, aan het vinden en
beoordelen van maatregelen om de lucht schoner te
krijgen en aan de communicatie over luchtkwaliteit.
JOAQUIN is afgesloten met een groot congres in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen op 11 juni 2015. Op
de website joaquin.eu zijn alle resultaten te vinden
en op cleanerairbetterhealth.eu staat informatie over
luchtverontreiniging en gezondheid. M&G heeft
bijgedragen aan een aantal bijzondere resultaten van
JOAQUIN.

Samen met een bureau dat gespecialiseerd is in
natuurwetenschappelijk onderwijs op basisscholen,
hebben we een interactief lespakket over luchtkwaliteit
gemaakt. De kinderen leren wat lucht is, hoe die
verontreinigd kan worden, wat dat betekent voor je
gezondheid en wat je zelf kunt doen om luchtvervuiling
te beperken. Vier lesonderdelen kunnen afzonderlijk of
aansluitend worden gegeven en bevatten allemaal ook
proefjes. Het lespakket is digitaal beschikbaar.
en de educatiewebsite EduScience.

In 2014 is op twee scholen langs drukke wegen
in Amsterdam aangetoond dat het mogelijk is de
binnenlucht een fink stuk schoner te krijgen met flters
in mechanische ventilatiesystemen. Het is wel nodig
de flters goed aan te brengen en te onderhouden.
De informatie hierover is te vinden op de website van
JOAQUIN.

Index luchtkwaliteit

Een belangrijk product van JOAQUIN is de
beslissingstool. Op basis van wetenschappelijke kennis
hebben we factsheets gemaakt van de belangrijkste
maatregelen om de lucht schoner te maken. Deze
kunnen beleidsmakers ondersteunen bij het kiezen van
de meest effectieve maatregelen.

Samen met onder andere het RIVM, de Universiteit
van Utrecht en het Longfonds hebben we een unieke
luchtkwaliteitsindex ontwikkeld. Dit is wereldwijd de
eerste luchtkwaliteitsindex die volledig is gebaseerd op
gezondheidseffecten. De index is gebruikt om een app
te ontwikkelen met informatie over de luchtkwaliteit en
adviezen om gezondheidsschade te voorkomen.
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Beslissingstool
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Maatschappelijke en Geestelijke
Gezondheidszorg (MGGZ)
Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg is er voor mensen die hulp nodig hebben maar dit niet voor zichzelf kunnen regelen.
Bijvoorbeeld mensen met problemen door alcohol, drugs, psychiatrie, dakloosheid en/of verwaarlozing, mensen die overlast veroorzaken,
uitgeprocedeerde asielzoekers, kinderen in probleemgezinnen en slachtoffers van seksueel geweld.
Onderdelen van MGGZ zijn Vangnet, de Geïntegreerde Voorzieningen en het Steunpunt Seksueel Geweld. MGGZ draagt bij aan de
24-uurs crisisdienst, psychosociale hulp bij ongevallen en rampen, de Aanpak Top600 en Top400, de Treiteraanpak en Veilig Thuis
Amsterdam-Amstelland.
Geïntegreerde Voorzieningen
Een belangrijke ontwikkeling in de zorg voor
chronisch opiaatverslaafden was de introductie van
de Geïntegreerde Voorzieningen (GV’s) in 2005. Hierin
wordt (medische) zorg en hulp op het gebied van
werk en inkomen geleverd. De GGD is binnen de GV’s
verantwoordelijk voor de poliklinieken. Vanuit de GGD
worden de GV’s bemand door een team van artsen,
psychiaters, verpleegkundigen en maatschappelijk
werkers. De artsen waken over de algemene gezondheid
en conditie van de patiënten, de verpleegkundigen
verzorgen de intakegesprekken, bekijken urinemonsters
op 'foute' drugs en verzorgen kleine wondjes.
De psychiater verleent psychiatrische zorg en de
maatschappelijk werkers helpen bij allerlei sociale,
fnanciële en/of juridische problemen. Vanuit de GV West
wordt daarnaast nog de huisartsenzorg binnen locaties
voor Maatschappelijke Opvang (MO) gecoördineerd. We
doen dat omdat deze patiëntengroep doorgaans geen
reguliere huisarts bezoekt, of geen huisarts kan vinden
die hen kan bedienen.
Omdat de poliklinieken van de GGD al enige tijd
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fnancieel onder druk staan – onder andere doordat
de doelgroep door vergrijzing steeds kleiner
wordt - was 2015 een jaar van heroriëntatie. We zijn
gesprekken gestart met Zilveren Kruis/Achmea over
duurzame fnanciering. En samen met de afdeling
Werk kijken we naar het verder ontwikkelen van
de succesvolle geïntegreerde aanpak naar andere
verwante ‘bijzondere doelgroepen’. Ten slotte zijn
we in opdracht van de gemeente gestart met een
teststation voor drugs. Dit teststation is operationeel
vanaf 1 januari 2016. De GGD neemt hiermee de taken
over van de Stichting Adviesburo Drugs (SAD). Bij deze
(anonieme) service aan de Valckenierstraat (vlakbij
het Weesperplein) krijgen burgers ook informatie en
voorlichting over de risico’s van drugsgebruik.
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Maatschappelijke en Geestelijke
Gezondheidszorg (MGGZ) vervolg
Steunpunt Seksueel Geweld A’dam
Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA)
is een klein onafhankelijk expertisecentrum op het
specifeke gebied van seksueel geweld en seksueel
misbruik. De doelstelling van het Steunpunt Seksueel
Geweld is bestrijding en preventie van het geweld
en het verbeteren van de hulpverlening na seksueel
geweld. De medewerkers van het Steunpunt Seksueel
Geweld adviseren en ondersteunen professionals en
instellingen die hulp en opvang bieden. De activiteiten
van het Steunpunt Seksueel Geweld beslaan daarmee
een breed terrein. Zo leveren we een stedelijk
casemanager bij zedenzaken die maatschappelijke
onrust kunnen veroorzaken, zoals het afgelopen jaar
op een middelbare school in Amsterdam. Daarnaast
hebben we in 2015 de Verwijsgids Seksueel Geweld
voor Amsterdam voorzien van een update. Tot
slot hebben we in 2015 sterk bijgedragen aan de
ontwikkeling van het Centrum Seksueel Geweld
(CSG), een voorziening voor slachtoffers van acute
verkrachting. Kijk voor meer informatie over het CSG
op centrumseksueelgeweld.nl.

Top600
In 2011 startte de gemeente Amsterdam met de
Aanpak Top600. Het doel van deze aanpak is het
aantal geweldsdelicten van een (wisselende) groep van
zeshonderd hoofdzakelijk jongvolwassen veelplegers,
ingrijpend terug te dringen. Sinds de start van de
Aanpak Top600 is de GGD betrokken bij de screening
van personen uit de Top600. Velen hebben namelijk
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een zorgbehoefte, maar vaak is niet duidelijk wie
die behoefte heeft, of om welke behoefte het gaat.
Daarom is screenen belangrijk. Allereerst om per
persoon inzicht in de zorgbehoefte te krijgen en
vervolgens om hen naar passende zorg te leiden, zo
nodig binnen het dwang- en drangkader.
In 2015 heeft de GGD 159 personen uit de Top600
gescreend. Verder was er veel aandacht voor de
Top400. Dit is een wat jongere groep die wel al in
aanraking is geweest met de politie maar nog niet zo
vaak als de veelplegers uit de Top600.

Vangnet en de Wijk-GGD’er
Vangnet trekt al vele jaren samen met politie op in
de bestrijding van overlast in Amsterdamse wijken.
Dat gebeurt voornamelijk onder de paraplu van de
Meldpunten Zorg en Woonoverlast (MZWO). Vanwege
de (nieuwe) wijkgerichte zorgaanpak en aanhoudende
signalen dat er een toenemend aantal verwarde
personen op straat is, zijn we in 2015 begonnen om
deze samenwerking te versterken, te intensiveren
en (waar mogelijk) te standaardiseren. Eén van de
dingen die we hebben gedaan, is dat we de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) van de GGD in
de wijk hebben omgevormd tot Wijk-GGD’er. Cruciale
elementen in het werk van de wijk-GGD’er zijn:
• een laagdrempelige samenwerking met wijkagenten
• een integrale blik bij het screenen van kwetsbare
burgers
• het verwijzen naar en toewijzen van zorg
• en de monitoring van alle verantwoordelijke partijen

Voorkomen dat de broertjes
en zusjes het slechte
voorbeeld volgen
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Maatschappelijke en Geestelijke
Gezondheidszorg (MGGZ) vervolg
Hygiënisch Woningtoezicht
Bij klachten over vervuiling, stank, brandgevaar
of plaagdieren in woningen, wordt Hygiënisch
Woningtoezicht (HWT) ingeschakeld. HWT gaat af
op woonsituaties die een bedreiging vormen voor de
volksgezondheid en maakt daar een einde aan. De
inspecteur HWT coördineert de acties bij vervuilde
woningen, ernstige stankoverlast, verwaarloosde
dieren, ongedierte, brandgevaar en het opruimen
van percelen na lijkvindingen. Hij overlegt hiervoor
met het stadsdeel en woningbouwverenigingen
en is verantwoordelijk voor het aanvragen van
bestuursdwang, als dat nodig is. De inspecteur
HWT werkt samen met de Wijk-GGD’er: waar deze
laatste de juiste zorg voor de bewoner/cliënt in gang
zet, gaat de inspecteur HWT de woonoverlast te
lijf. In 2015 zijn we begonnen met een verkenning
van nauwere samenwerking tussen team HWT van
de GGD, woningcorporaties en brandweer bij het
reinigen van vervuilde (huur)woningen. Het doel
van die samenwerking is het vroegtijdig signaleren
en opsporen door corporaties/wijkzorgteams van
(dreigende) vervuiling en het tijdig aanbieden van
hulpverlening aan betrokken burgers.
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Veilig Thuis (VT) in 2015
Amsterdam-Amstelland
Op 1 januari 2015 is Veilig Thuis (VT) Amsterdam-Amstelland, het Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, gestart. Hiermee voldoen de gemeenten
Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouderamstel en Uithoorn aan de eisen van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Hierin is namelijk vastgelegd dat de
gemeenten moeten zorgdragen voor de organisatie van een regionaal Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Omdat de naam AMHK met name voor
burgers te lang en ingewikkeld werd bevonden, is de naamgeving in het hele land veranderd
in Veilig Thuis. AMHK is echter nog steeds de wettelijke naam.
Veilig Thuis is een nieuwe organisatie die is
samengesteld vanuit vier instellingen: de BlijfGroep
in Amsterdam, Vita Welzijn in Amstelland,
Jeugdbescherming Amsterdam in de stadsregio en
afdeling MGGZ Vangnet van de GGD. Veilig Thuis
heeft als opdrachtgever de zes gemeenten uit de
regio, waarvan de bestuurlijke verantwoordelijkheid
in 2016 wordt vastgelegd in een gemeenschappelijke
regeling.
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 doen afnemen;
2) meer kinderen geweldloos laten opgroeien.
Het jaar 2015 heeft logischerwijs voor een groot
deel in het teken gestaan van het vormgeven van de
nieuwe organisatie. Te denken valt aan het beschrijven
en implementeren van werkprocessen, het invoeren
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van een nieuw registratiesysteem en het trainen van
medewerkers. Maar ook het leren kennen van elkaar en
de partners in het veld. Daarnaast is de huisvesting nog
een aandachtspunt. De medewerkers zitten nu nog
verspreid over drie locaties, maar er wordt gewerkt aan
één gezamenlijke locatie voor alle medewerkers.
Veilig Thuis heeft in 2015 5470 meldingen ontvangen
en 4872 adviezen verstrekt. Dat was meer dan voorzien.
De politie is de grootste melder bij Veilig Thuis. Het
aantal meldingen en adviesvragen neemt nog steeds
toe. De instroom is in de loop van het jaar met 23%
toegenomen. Men weet Veilig Thuis blijkbaar goed te
vinden.

Hoe goed doet Veilig Thuis AmsterdamAmstelland het na één jaar?
De inspecties Jeugd- en Gezondheidszorg hebben
onderzoek gedaan bij alle 26 VT-organisaties in
Nederland. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voldoet

aan 20 van de 24 onderzoekpunten van de inspectie
en zit met deze score bij de top 3 van het land.
Veilig Thuis beschikt bijvoorbeeld over hoogwaardig
geschoold personeel en kan tijdens kantoortijden een
beroep doen op gedragswetenschappers en andere
gespecialiseerde professionals, zoals psychiaters,
verslavingsdeskundigen en geriaters. Ook levert Veilig
Thuis als een van de weinigen 24/7 bereikbaarheid.
Van de vier verbeterpunten is het meest urgente
punt de opgelopen wachtlijst. Veilig Thuis scoort een
voldoende als het spoedsituaties betreft, maar een
onvoldoende als het gaat om de zaken die op de
wachtlijst staan. Sinds oktober 2015 is extra personeel
ingehuurd om de wachtlijsten weg te werken.
Daarnaast wordt er gekeken naar een betere
verbinding met het lokale veld (denk aan Ouder- en
Kindteams, Samen Doen en de wijkteams).
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Gezond Gewicht
In Amsterdam heeft één op de vijf kinderen en jongeren overgewicht of obesitas.
Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn.
Daarom spant de gemeente zich in om overgewicht bij kinderen te voorkomen
en terug te dringen. Ons doel is: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.
Om gezond te kunnen opgroeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Ten eerste
die van het kind en de ouders zelf, maar ook die van professionals in het onderwijs, de
zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met de Amsterdamse Aanpak
Gezond Gewicht (AAGG) werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan
een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd.
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Daarnaast zetten we in deze collegeperiode in op de
borging van de verschillende programmaonderdelen
bij de relevante beleidsafdelingen en externe
samenwerkingspartners.
In 2015 is de berekenwijze van de het totale aantal kinderen met
overgewicht en obesitas in Amsterdam sterk herzien. Dit kon omdat we
(a) meer gegevens hebben en (b) door specialismen als epidemiologie en
statistiek te combineren een nieuwe rekenmethode konden ontwikkelen
die fundamenteel beter in elkaar steekt.
De nieuwe methodiek hebben we niet alleen losgelaten op de
meest recente cijfers (zie de Outcome Monitor Gezond Gewicht 2015
en ggdgezondheidinbeeld.nl), maar ook met terugwerkende
kracht op de cijfers uit de beginperiode van de Amsterdamse Aanpak
Gezond Gewicht.

Leeftĳd, geslacht en
erfelĳke
factoren

Let op: Het gaat in de Amsterdamse cijfers om kinderen in de leeftijd
van 2 t/m 18 jaar. Én het percentage is het gemiddelde percentage van
al die kinderen tussen 2 en 18 jaar. Per leeftijdsgroep, herkomst en ook
per buurt zijn de verschillen groot, de Outcome Monitor 2015 laat dat
goed zien.
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In 2015 is het meerjarenprogrammaplan 2015-2018
(MJP) vastgesteld door het college van B&W en
aangenomen door de gemeenteraad. Het MJP
bouwt voort op het vorige en eerste programmaplan
(2013-2014) en is op basis van nieuwe inzichten op de
volgende punten inhoudelijk aangescherpt:
• aanpak kinderen met morbide obesitas;
• prioriteit voor de doelgroep van min negen maanden
tot tweeëneenhalf jaar (duizend dagen aanpak);
• aandacht voor een beweegvriendelijke (fysieke)
omgeving met het deelprogramma Gezond Ingerichte
Stad in samenwerking met het ruimtelijk domein;
• meer nadruk op gezonde voedselomgeving.
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De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
is ingedeeld in clusters van samenhangende
inspanningen (gericht op preventie of curatie). Het
gaat daarbij om samenhang op basis van inhoudelijke
doelstellingen, geografsche samenhang (buurtaanpak),
of samenwerking met ketenpartners. De clusters staan

niet op zichzelf en sluiten elkaar niet uit, maar kunnen
overlappen en zijn complementair.
In onderstaand ‘regenboogmodel’ - bekend uit het
meerjarenprogrammaplan 2015-2018 - worden de
samenhangende inhoudelijke onderdelen van de
aanpak en hun verbinding onderling en met verwante
beleidsterreinen weergegeven.

e

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt sinds
2013 met een integraal en stadsbreed programma aan
het terugdringen van overgewicht en obesitas onder
de Amsterdamse jeugd. We werken hierin samen
met vele partners in de stad. Uit effectmetingen (zie
onder andere de Outcome Monitor 2015) blijkt dat
het percentage kinderen met gezond gewicht in alle
leeftijdscategorieën stijgt. Het percentage (en aantal)
kinderen met overgewicht is tussen 2012 en 2014 met
2% gedaald van 21% (ruim 27.000) naar 19% (ruim
25.000).1 De ambitie om in 2015 maximaal 7% af te
wijken ten opzichte van het nationale gemiddelde (in
2014 was dit volgens het CBS 13,2%) lijkt daarmee
gehaald te worden.2

Aanscherping beleidskader
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Gezond Gewicht

Bloemlezing resultaten 2015
• 2015 stond volop in het teken van de uitvoering.
We hebben in hoge mate geleverd wat we hebben
afgesproken, met de afgesproken middelen en
binnen de tijd.
• De ambitie om dit jaar vijfhonderd morbide obese
kinderen in beeld en in zorg te krijgen hebben we
ruimschoots gerealiseerd.
• Dit jaar namen bijna zevenhonderd kinderen met
overgewicht en obesitas deel aan door de gemeente
ingekochte interventies.
• We hebben belangrijke afspraken met Zilveren Kruis
gemaakt over de Centrale Zorgverlener.
• De schoolomgeving wordt steeds gezonder dankzij
het gezonde scholenprogramma Jump-in.
• Vele professionals uit onder meer zorg en onderwijs
hebben leertrajecten gezond gewicht gevolgd.
• Vanaf 2015 hebben we ook aandacht voor
ongezonde armoede en de eerste duizend
levensdagen van het kind.
• De ruimtelijke sector neemt het voortouw om
de stad gezond in te richten en zo bewegen
te stimuleren.
• We hebben onze communicatie verbeterd en zetten
digitale communicatiemiddelen in.
• De buurt- en community-aanpak in de zwaarste
buurten van de stad levert veelbelovende
resultaten op.
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• De samenwerking met bewonersgroepen,
ondernemers en buurtpartijen is geïntensiveerd
(community-aanpak).
• Er is een 360 gradenonderzoek onder kinderen
uit kwetsbare gezinnen gestart.
• We maken meer gebruik van rolmodellen
en ervaringsdeskundigen.
• We hebben het bestaande beweegaanbod op
scholen uitgebreid naar de jongere leeftijdsgroepen.
• We organiseren extra inspiratie-activiteiten rond
onder meer topsportevenementen voor kinderen
die meedoen aan door de gemeente ingekocht
preventief of curatief aanbod.
• We hebben atypische beweegplekken (ruimtelijke
elementen, zoals trappen, die op een onbewuste
manier beweging in het dagelijks leven stimuleren) in
de eigen leefomgeving expliciet meegenomen in het
programma De Bewegende Stad.
• Amsterdam heeft zich tijdens de drukbezochte
Inspiratiedag Gezond Gewicht als eerste gemeente
aangesloten bij de Alliantie Stop Kindermarketing
ongezonde voeding.

56

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2015

Zorginnovatie
App voor het AMPrEP-project
Voor het Amsterdam PrEP-project (AMPrEP, onderdeel van het H-team) heeft de GGD Amsterdam een applicatie voor smartphones laten
ontwikkelen. Het AMPrEP-project is een onderzoeksproject naar het gebruik van pre-expositie profylaxe (PrEP) ter voorkoming van een
hiv-infectie. Met behulp van de, met een extra code beveiligde, app houden deelnemers per dag bij of ze de PrEP-pil hebben ingenomen
en of ze risico hebben gelopen op een hiv-infectie. We hebben gekozen voor het gebruik van een app bij dit project om de therapietrouw
(het correct innemen van tabletten) op een gebruiksvriendelijke en innovatieve manier te meten. De app biedt de mogelijkheid om PrEPgebruik te koppelen aan hiv-risico. Daarmee kan de therapietrouw berekend worden op momenten dat er een risico op infectie is, dus
wanneer correct gebruik extra belangrijk is. De app is opgezet als een agenda, waarbij met kleuren de door de deelnemer gerapporteerde
gegevens worden gevisualiseerd (zie afbeelding). Ook kan de deelnemer in de app een herinnering voor het nemen van de pil instellen.
De onderzoekers kunnen berichten sturen naar de deelnemers, als groep of individueel.

Uitbreiding app

Vertaling app

Met een subsidie van ZonMW wordt momenteel een
nieuwe, uitgebreidere versie van de app ontwikkeld.
Hierin wordt PrEP-gebruik en bescherming tegen
een hiv-infectie verder gevisualiseerd en krijgen
deelnemers geautomatiseerde persoonlijke berichten
over hun PrEP-gebruik in de voorgaande periode. Deze
versie komt in 2016 beschikbaar voor een deel van de
deelnemers aan AMPrEP. We zullen onderzoeken of
de groep die gebruikmaakt van de uitgebreidere app
een betere therapietrouw van PrEP laat zien dan de
gebruikers van de minder uitgebreide versie.

Apps bieden veel mogelijkheden om onderzoek
te doen, vanwege de technische mogelijkheden in
combinatie met de algemene acceptatie en het wijd
verbreide gebruik. Op dit moment onderzoeken
we de mogelijkheid om een vertaalde AMPrEP-app
gezamenlijk met onderzoeksgroepen in het buitenland
toe te passen. Daarnaast kijken we of het mogelijk is
om deelnemers berichten naar de onderzoekers te
laten sturen.
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Dragons’ Den
Na de zeer succesvolle eerste editie in 2014 kregen we het verzoek om Dragons’ Den in 2015 te verbreden naar het Cluster Sociaal.
Dragons’ Den is een innovatiewedstrijd, waarbij medewerkers hun eigen (digitale) innovatieve ideeën kunnen inbrengen. De bedenkers
van de beste ideeën komen op de Dragons’ Den wedstrijd hun idee pitchen voor een jury: de ‘dragons’. De dragons kiezen een winnaar
die 10.000 euro krijgt om het idee uit te voeren. Daarnaast kunnen ideeën ook geadopteerd worden door juryleden die het dan proberen
verder te brengen. De gepitchte ideeën krijgen, als dat nodig is, begeleiding en ondersteuning van de progammamanager digitale
zorginnovatie. Het doel is op deze wijze innovatie en vernieuwing, gericht op dienstverlening en interactie met klanten, van onderop aan te
jagen en te stimuleren.
Projecten 2014
De editie van 2014 leverde een finke oogst aan
projecten op die in de loop van 2015 werden
ondersteund, ontwikkeld en uitgevoerd:
• Online logopediescreening; er werd een pilot
gedaan en een start gemaakt met het projectplan en
de implementatie.
• Filmpjes jeugd ‘how to’; er werd een samenwerking
aangegaan met elf andere JGZ/GGDorganisaties
zodat “productiefrma” ontstond die binnen één jaar
dertig nieuwe flmpjes maakte.
• Doorontwikkeling ‘samen starten-app’ tot ‘okt-app’;
het idee is overgenomen door de stuurgroep van de
joint venture en er is een projectopzet gemaakt.
• Happy survey (realtime kort
klanttevredenheidsonderzoek op ipadzuilen); er werd
een proef gedaan binnen Jeugdgezondheidszorg
regio Amstelland en bij de stadsloketten.
• De HappSnapp-website voor voeding en gewicht
voor kinderen, de winnaar van 2014, kwam niet
van de grond. De ideeën uit het concept werden
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wel gebruikt in het te ontwikkelen digitaal leefen actieplan voor de centrale zorgverlening aan
morbide obese kinderen in het kader van de
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG).
• MijnZRM werd door het team van de ZRMmatrix
verder ontwikkeld en getest. Een eerste versie is
begin 2016 beschikbaar.
• Er is een businesscase voor online consulten
reizigersvaccinatie gemaakt en onderzoek gedaan
naar de behoefte van klanten. Hieruit bleek dat een
minderheid van de klanten hier behoefte aan had,
waardoor het niet rendabel is op dit moment.
Wel leverde het onderzoek meerdere verbeteracties
op voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid.
Als opwarmertje voor de versie van 2015 maakten
we dit flmpje.

en Zorg (OJZ), de directeur van het cluster sociaal,
communicatieadviseurs en de programmamanager
digitale zorginnovaties) vooraf zes ideeën die
gepitcht werden. De jury werd gevormd door Paul
van der Velpen (directeur GGD Amsterdam), Ger
Baron (Chief Technology Offcer Amsterdam), Anouk
Gomes (manager Zilveren Kruis Achmea) en Yvonne
van Duijnhoven (manager infectieziekten GGD
Amsterdam). Ben Kröse (lector digital life HvA en UvA)
adviseerde de jury. De jury riep de Spiro-app uit tot
winnaar. Deze app richt zich op syflisinfecties bij HIV
en stelt de verschillende zorgverleners (SOA-artsen,
internisten en anderen) beter in staat om syflisinfecties
te behandelen bij MSM (mannen die seks hebben
met mannen) met HIV. De cliënt wordt met behulp van
de app zelf beheerder en houder van het ‘medisch
behandeldossier’.

Winnaar 2015
Voor de ‘Dragons’ Den Sociaal’ selecteerde de
selectiecommissie (de manager Onderwijs, Jeugd
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Dragons’ Den vervolg
Overige projecten 2015
De overige vijf ideeën werden ‘geadopteerd’ door
verschillende afdelingen.
• Koppeling dossier Aphrodite naar
partnerwaarschuwing.nl; een directe link vanuit de
uitslagpagina in het elektronisch cliëntendossier
Aphrodite van iemand met een soa naar de
waarschuwingspagina van partnerwaarschuwing.nl,
om op een laagdrempelige manier sekspartners te
waarschuwen.
• De DIY-life-app; DIY-life is een digitaal instrument om
de zelfregie en veerkracht van kwetsbare burgers te
vergroten.
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• Instructieflmpjes woningaanpassingen;
instructieflmpjes voor het aanbrengen van kleine
aanpassingen in de woning.
• App wachttijden stadsloket; een app waarmee de
klant kan zien hoe druk het is op het stadsloket waar
hij/zij een dienst wil afnemen. Aan de hand van de
drukte kan hij/zij besluiten om naar het stadsloket
van keuze te gaan. Dit kan ook bijdragen aan een
betere spreiding van klanten over de dag. Daarnaast
geeft de app informatie over de afhandeling van de
diensten.
• Webwinkel re-integratie; uitkeringsgerechtigden
op trede één,twee en drie stimuleren om hun
zelfgemaakte, creatieve producten aan te
bieden op een door de gemeente gecreëerde
cadeauwebwinkel.
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GGD AppStore
In januari 2016 is de GGD AppStore gelanceerd. Het idee en initiatief hiervoor komt van de GGD Amsterdam en de
GGD Rotterdam-Rijnmond. Vanaf mei 2015 troffen ze samen de voorbereidingen.
Kort en bondig is de idee van de GGD AppStore het
onderzoeken van gezondheidsapps op het terrein van
positieve gezondheid 1 en deze publieksvriendelijk
digitaal te ontsluiten. Alleen de apps 2 die voldoen
aan de criteria van de GGD worden gepubliceerd en
geplaatst in de GGD AppStore. Deze apps worden
voorzien van een herkenbaar vignet ‘GGD AppStore’.
Jaarlijks zal het aantal apps in de store toenemen,
doordat elke GGD verantwoordelijk is voor het
onderzoeken van apps. De GGD AppStore is een
gezamenlijke dienst van alle 25 GGD’en en haar
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Online gezondheidsinformatie
Het aantal digitale tools groeit enorm. Momenteel
zijn er al vele duizenden apps, websites, wearables
en dagelijks verschijnen er nieuwe die een gezonder
leven, leefstijl en gedrag beloven. Met gezondheidsapps, wearables, digitale gezondheidsplatforms,
etcetera krijgen burgers middelen aangereikt om
aan gezondheid en preventie te werken, maar ook
voor zelfdiagnostiek en zelfbehandeling. Ook het
gebruik groeit gestaag. Op dit moment houdt
1 “Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en
een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen van het leven.” (Machteld Huber)
2 Met ‘apps’ bedoelen we niet alleen native apps (die je moet
installeren op tablet of smartphone), maar ook (mobiele) websites,
wearables, platforms, et cetera.
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circa twaalf procent van de Nederlanders zijn
gezondheidsinformatie over bijvoorbeeld gewicht
online bij met behulp van een tool. Door de groeiende
nadruk op de participatiemaatschappij, waarin het
betrekken van de burgers en patiënten centraal
staat en door het effciënter inrichten van de zorg,
verwachten we dat er steeds meer digitale tools
ontwikkeld en aangeboden zullen worden. De EU
ziet e-health als speerpunt, Minister Schippers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil initiatieven op
dit gebied versterken en steeds meer gemeenten
willen e-health toepassingen zo snel mogelijk
implementeren.

Belangrijke rol GGD
Er is dus al heel veel aanbod. Maar door het massale
en onoverzichtelijke aanbod zien mensen door
de bomen het bos niet meer. De juiste app is niet
makkelijk te vinden. Zoeken in de appstores van
Apple, Google of Windows leidt niet in alle gevallen
tot de juiste informatie of functionaliteit. Veel apps
zijn commercieel, vertellen een eenzijdig verhaal,
geven onjuiste of verouderde informatie, zijn niet
gebruiksvriendelijk, onvoldoende betrouwbaar,
onduidelijk over privacy, niet effectief, et cetera.
De afgelopen jaren hebben GGD ’en zelf ook succesvol
apps en websites voor burgers ontwikkeld en digitale
tools van anderen ingezet voor hun dienstverlening
aan burgers en samenwerkingspartners als scholen.
Bijzonder was dat we als GGD’en tot nu géén
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GGD AppStore vervolg
eenduidige mening hadden over al die apps, websites,
wearables, et cetera. En wat we ervan vonden was
niet of nauwelijks te vinden. We hebben ons de vraag
gesteld of de burger, professional, beleidsmaker,
opdrachtgever van ‘de GGD’ verwacht dat zij vanuit
haar publieke gezondheidsfunctie een advies of (be)
oordeel(ing) geeft over ‘deugdelijke’, betrouwbare en
effectieve tools. Moet een moderne GGD hier in mee?
Wij als GGD’en denken van wel. Daarom zijn we
gestart met de GGD AppStore. Om burgers en
beleidsmakers te informeren over de effectiviteit van
apps, om onafhankelijke en betrouwbare informatie te
geven en kennis teverspreiden over gezondheidsapps,
en om e-health-toepassingen te (laten) ontwikkelen en
toe te passen.

Lancering appstore in 2016
In 2015 zijn we onze ideeën gaan uitwerken, hebben
we een projectorganisatie ingericht en onderzoekers
aangesteld om met ons het toetsingskader te
ontwikkelen en om de eerste vijftig te publiceren
apps te onderzoeken. Daarnaast hebben we een
netwerk opgebouwd van relevante kennis- en
samenwerkingspartners, zoals RIVM, Institute for
Positive Health, KNMG, NPCF, Nictiz/Nivel en Deloitte
Medical Assurance Apps. We hebben een website,
logo, communicatieplan en werkwijze ontwikkeld. En
vanzelfsprekend werden de voorbereidingen getroffen
voor de lancering van de GGD AppStore in januari
2016.
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GroeiApp bereikt mijlpaal van 100.000
gebruikers!
De GroeiApp is ontwikkeld in aansluiting op de
bekende GroeiGids-voorlichtingsboekjes en -website.
Met de GroeiApp kunnen ouders mijlpalen in de
ontwikkeling en groei van hun kind vastleggen,
inclusief foto’s en flmpjes. Dat kan al vanaf de
zwangerschap. Zo ontstaat er een tijdlijn, die ook
afgedrukt kan worden als boekje als herinnering voor
later. In 2015 werd een belangrijke mijlpaal gehaald:
meer dan 100.000 ouders gebruiken inmiddels de app.

Berichtenservice

ouders informatie uit het verloskundigen-, kraam- en
digitale dossier Jeugdgezondheidszorg inladen in de
GroeiApp. Zo hebben ouders alle informatie over hun
kind altijd bij de hand en ondersteunt de app het werk
van de Jeugdgezondheidzorg.
Er lopen momenteel twee onderzoeken naar de
GroeiApp: een onderzoek onder gebruikers en een
onderzoek naar het effect van de voorlichting via de
app. De uitkomsten van deze onderzoeken worden in
de loop van 2016 verwacht. Kijk voor meer informatie
over de app op Groeigids.nl.

Ouders ontvangen via de app gerichte informatie over
gezondheid, opgroeien en opvoeden passend bij de
duur van de zwangerschap en/of de leeftijd van hun
kind. In 2015 is de berichtenservice verder uitgebreid
en zijn er nieuwe samenwerkingen aangegaan. Samen
met de afdeling Verkeer en openbare ruimte hebben
we bijvoorbeeld aan alle gebruikers van de GroeiApp
in Amsterdam een speciaal campagnebericht
verstuurd in de campagne ‘Veilig op de fets’. Ook
zijn in samenwerking met BoekStart de berichten over
voorlezen en spraaktaalontwikkeling uitgebreid.

Koppeling met zorgdossier
Verder helpt de GroeiApp de verbinding tussen
verloskundigen, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg
te versterken. In 2015 werd gestart met het ontwikkelen
van een digitaal koppelvlak. Hierdoor kunnen we een
koppeling maken met digitale zorgdossiers. Zo kunnen
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Health Coins – City Health Challenge
In het kader van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) zijn we dit najaar in Slotermeer gestart met de pilot City Health
Challenge/health coins (van bloei.nl). We doen dit onder andere door challenges (ondersteund met digitale tools en app) uit te zetten,
waarmee health coins verdiend kunnen worden. Health coins kunnen verdiend worden door gezond gedrag, gezond kopen en door
gezonde ‘challenges’ aan te gaan op het gebied van gezond gewicht. Ook is er een competitie-element aan de challenges verbonden:
bijvoorbeeld straat tegen straat, wijk tegen wijk of school tegen school. Health coins geven korting op gezonde producten en diensten in
de wijk. Met de Health Challenge-aanpak willen we het gedrag van bewoners positief beïnvloeden door hen te belonen voor het maken van
gezonde keuzes.
Health coins als betaalmiddel
Met de health coins introduceer je een ‘currency’
voor gezondheid. Met deze ‘currency’ verbinden en
versterken we de doelstellingen van verschillende
partijen.

Het najaar werd gebruikt om de wijk nader te
verkennen, health coins te introduceren en partners
te zoeken. Kortom de voorbereidingen voor de
daadwerkelijke implementatie.

• Partners (winkels, coaches, instellingen, et cetera)
die meedoen trekken extra klanten door health
coins aan te bieden als bonus bij de aanschaf van
een gezond product of dienst of het halen van een
gezondheidsdoel en door health coins te accepteren
als betaalmiddel.
• Partners hebben samen een completer aanbod
voor een specifeke doelgroep en trekken
hiermee extra klanten. Zo kunnen klanten die op
een gezonder gewicht willen komen en op de
sportschool of sportclub health coins verdienen,
deze als betaalmiddel gebruiken in een winkel waar
gezondere voeding wordt verkocht.
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Jeugdpreventiewijzer
De jeugdpreventiewijzer
(jeugdpreventiewijzer.nl) is een website
met informatie en beschrijvingen van het
(ingekochte) preventieve aanbod voor
de jeugd. In opdracht van Onderwijs
Jeugd en Zorg is deze geactualiseerd en
geoptimaliseerd. De jeugdpreventiewijzer
is geüpdatet en sluit in vormgeving en
inhoud aan bij (het werk van) de Ouder- en
Kindteams Amsterdam.
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Jij en je gezondheid
De afdelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) hebben samen de
werkwijze Jij en je gezondheid ontwikkeld. Door deze werkwijze kunnen we leerlingen in het voortgezet onderwijs op tijd passende
zorg bieden voor sociaal emotionele en sociaal medische problemen. Jij en je gezondheid is ook op indicatie inzetbaar en biedt naast
screeningsvragenlijsten instrumenten voor nader (diagnostisch) onderzoek. Daarnaast zorgt de werkwijze voor een betere afstemming
tussen signalering en zorgaanbod.
Jij en je gezondheid maakt gebruik van betrouwbare
digitale screeningsvragenlijsten en is speciaal
ontwikkeld om leerlingen met (risico op) problemen
vroeg op te sporen, te ondersteunen en zonodig
te begeleiden naar preventieprogramma’s en zorg.
De vragenlijst is onderdeel van het preventieve
contactmoment van Jeugdgezondheidszorg in klas
twee en vier van het voortgezet onderwijs.

Gezondheidsprofel
Na het klassikaal invullen van de vragenlijst,
kan de leerling meteen online zijn uitslag en
gezondheidsprofel inzien. Op basis van dit profel
krijgt de leerling online tips en persoonlijke
adviezen. Na het invullen van de vragenlijst wordt
de leerling, als daar aanleiding voor is, uitgenodigd
voor een gezondheidsconsult bij de jeugdarts of
-verpleegkundige. De vragenlijst wordt besproken
en de leerling krijgt adviezen over kleine en grote
opgroeiproblemen. Indien nodig wordt doorverwezen
naar extra zorg. Hiervoor is het ontwikkelteam van Jij
en je gezondheid nu zogenaamde ‘zorgpaden’ aan het
ontwikkelen, samen met preventie- en zorgpartners in
de stad.
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Zorgpaden
Een zorgpad is een route die klanten kunnen
doorlopen. Het zorgpad maakt per onderwerp
helder hoe screening en vervolgroutes van nader
(diagnostisch) onderzoek, toeleiding en interventie
eruitzien. De zorgpaden die we ontwikkelen, hebben
betrekking op de meest voorkomende problemen,
zoals alcohol- en cannabisgebruik, en depressie-,
angst- en slaapklachten. Het zorgpad suïcidepreventie
is al in gebruik, de andere zijn in verschillende fasen
van ontwikkeling. De verwachting is dat zij nog dit
schooljaar beschikbaar komen.

Schoolgezondheidsprofel

In een gesprek tussen de school, de jeugdarts of
-verpleegkundige, een Adviseur Gezondheid en
Leefstijl van EGZ en de Ouder- en Kindadviseur, wordt
gekeken wat het profel betekent voor de school, wat
de school al doet, waar hij behoefte aan heeft en waar
mogelijkheden voor verbetering liggen. De GGD kan
adviseren over een passend aanbod van effectieve
preventieprogramma’s die aansluiten bij de school,
met niet alleen aandacht voor educatie, maar ook voor
een gezonde schoolomgeving, ouderbetrokkenheid,
leerlingenzorg en regelgeving.
Op de website jijenjegezondheidinfo.nl staat alle
informatie over Jij en je gezondheid.

Alle ingevulde vragenlijsten van de leerlingen van
een leerjaar op school worden geanonimiseerd
verwerkt tot een groepsrapportage in een
schoolgezondheidsprofel. Dit profel is beschikbaar
voor de school en geeft een beeld van de gezondheid
van de leerlingen. Het profel kan richting geven aan
de gezondheidsbevordering op school. De GGD
ondersteunt scholen bij de interpretatie van de
cijfers en biedt praktische handvatten om doelmatig
met gezondheidsbevordering aan de slag te gaan.
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JouwGGD.nl
JouwGGD.nl is (sinds juni 2014) uitgegroeid tot dé jongerensite waarbij achttien GGD’en en een Jeugdgezondheidsorganisatie zijn
aangesloten. JouwGGD.nl biedt online betrouwbare gezondheidsinformatie aan jongeren van 12-23 jaar en zorgt met een chat-, email- en
forumfunctie voor veel interactie tussen jongeren en de GGD. In 2015 is de Facebookpagina JouwGGD.nl structureel ingezet, en werd de
chat opnieuw uitgebreid. Elke werkdag bieden we ’s middags en ’s avonds de mogelijkheid voor chat met speciaal daarvoor opgeleide
artsen en verpleegkundigen, afkomstig van alle aangesloten GGD’en en JGZ-organisatie. Dit zogenaamde e-team groeide in 2015 uit tot 54
vaste medewerkers. Daarnaast vulden we de site met heel veel nieuwe artikelen via een koppeling met stichtingopvoeden.nl.
Drempel verlagend

Klanttevredenheid

We maken gebruik van online marketing om goed
zichtbaar te zijn in de zoekresultaten van Google,
zodat jongeren naar de website en chatfunctie geleid
worden.
JouwGGD.nl is een interactief kanaal dat goed aansluit
bij de informatiebehoefte van jongeren en de manier
waarop ze communiceren, waardoor de drempel om
contact op te nemen wordt verlaagd. JouwGGD.nl is
structureel onderdeel geworden van de preventieve
gezondheidsonderzoeken die GGD’en uitvoeren op
middelbare scholen. Daarnaast is het een aanvulling op
de incidentele face-to-face contacten.

Uit het grootschalig klanttevredenheidsonderzoek dat
in 2015 is gehouden, blijkt dat jongeren de website
goed waarderen. Gemiddeld geven jongeren het
rapportcijfer 7,0 voor het uiterlijk. Ze geven een 7,3
voor de toegankelijkheid en de duidelijkheid van de
informatie. En ze geven een 7,2 voor de vindbaarheid
van de informatie.
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Online hulpverlening P&G292
In 2015 is de nieuwe website van P&G292 (Prostitutie & Gezondheidscentrum van de GGD en HVO-Querido) online gegaan: pg292.nl.
Bij P&G292 werken verpleegkundigen seksuele gezondheid van de GGD samen met maatschappelijk werkers prostitutie van HVO Querido.
De nieuwe website is ontworpen om thuiswerkers en
zelfstandige escorts beter te bereiken. Deze veelal
meer kwetsbare groep sekswerkers (v/m) is moeilijker
bereikbaar voor de hulpverleners dan de sekswerkers
die werken in de ramen en clubs. De informatie op
de site wordt op een levendige manier aangeboden,
bijvoorbeeld door flmpjes. Ook kan men een stresstest
doen. Belangrijk is dat de informatie tegemoet komt
aan potentiële hulpvragen van deze doelgroep. We
hopen ze zo online te kunnen bedienen of de drempel
naar P&G292 te verlagen. De sekswerkers kunnen via
de mail hun hulpvragen stellen en krijgen binnen twee
werkdagen antwoord.
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Daarnaast worden de sekswerkers actief benaderd
door de hulpverleners van P&G292 via het
internetveldwerk, waarbij contacten via internet
worden gelegd. Ze krijgen via hun advertentie op
de verschillende commerciële seksdatingsites een sms
van P&G292. Elk kwartaal hebben de berichtjes
een ander thema, zoals ‘seks en hygiëne’.
In 2015 zijn beide online werkmethodes succesvol
gebleken: 450 ontvangen emails van zowel vrouwelijke
als mannelijke sekswerkers werden beantwoord,
waarvan 240 specifek over soa-onderzoek en seksuele
gezondheid. Via het internetveldwerk is er met 435
vrouwelijke en 267 mannelijke sekswerkers contact
gelegd. De website van P&G292 wordt goed bekeken:
15.503 bezoekers in 2015!
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Digitaal Platform zorghulpwijzer.nl
In het voorjaar van 2015 werd het team ItforCare door de stuurgroep Digitaal Platform Amsterdam gevraagd om een slimme zoekmachine
op het gebied van (formele en informele) zorg in Amsterdam, te bouwen. De zoekmachine werd gebouwd aan de hand van een user
experience design dat begin 2015 door een ander IT-bedrijf was ontworpen.

Eind 2015 werd de zoekmachine Zorghulpwijzer
opgeleverd. In de Zorghulpwijzer zijn de databases
opgenomen van de Sociale kaart van Amsterdam,
ikzoekjeugdhulp.nl en het gecontracteerd
dagbestedingsaanbod uit jekuntmeer.nl. Hij bevat
kortom het formele en informele ingekochte
zorgaanbod van Amsterdam. De zoekmachine toont
de zoekresultaten op kaart (vanaf het door de zoeker
opgegeven adres) en is responsive, waardoor hij
zowel op smartphone, tablet als desktop goed werkt.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de
zoekmachine in
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plaats van aanbodgericht , vraaggericht gaat werken.
De zoekresultaten moeten aansluiten bij de drie
decentralisaties zodat nadrukkelijker gewezen kan
worden op het zelf doen, samen doen en pas dan
‘laten doen’. Dit moet getest en getoetst worden met
en door burgers, zodat we de zoekmachine op basis
van onder meer de zorgvragen en gebruikservaringen,
verder kunnen ontwikkelen en aanpassen. De opdracht
voor het inrichten van een dergelijk ‘feld laboratorium’
werd verstrekt aan de Hogeschool van Amsterdam.
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