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Voorwoord

Sinds 1901 ontleent de GGD haar bestaansrecht aan het verkleinen en voorkomen van gezondheidsverschillen. De opdracht die het nieuwe
Amsterdamse college van B en W in mei 2018 meegeeft, past ons dan ook als een jas.
Het bestrijden van ongelijkheid in gezondheid wordt prioriteit. We maken een integrale, buurtgerichte aanpak om de grote verschillen in gezonde
levensjaren tussen sociaaleconomische groepen terug te dringen (uit het Coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’).
Wel is in die bijna 120 jaar dat de GGD bestaat onze
manier van werken- de visie op publieke gezondheidveranderd. We weten steeds meer over preventie
en over “wat echt werkt” en we passen onze
dienstverlening daarop aan. In 2018 hebben we daarom
werk gemaakt van de eerste 1000 dagen aanpak
waarbij we (toekomstige) Amsterdamse ouders al voor
de geboorte van hun kind (vanaf min negen maanden)
tot het kind twee jaar oud is, extra ondersteunen.
Een belangrijke mijlpaal in 2018, ook in het kader van
preventie, was de oprichting van Sarphati Amsterdam:
een onderzoeksinstituut waarin de gemeente (GGD
Amsterdam) en Amsterdamse kennisinstellingen
samenwerken aan innovatief en interdisciplinair
onderzoek om welvaartsziekten te voorkomen.
Ons dagelijks werk valt en staat immers bij goed,
gedegen onderzoek.
Om dat dagelijks werk goed te kunnen doen, zoeken
we de samenwerking op met andere gemeentelijke
partners en investeren we in onze relatie met
zorgaanbieders. In lijn met het coalitieakkoord hebben
we in 2018 extra ingezet op een gebiedsgerichte
aanpak waarbij de aandacht nog nadrukkelijker uit

CONTACT

is gegaan naar de meest kwetsbare groepen. Meer
dan voorheen trekken we daarbij samen op met de
beleidscollega’s binnen het cluster Sociaal en de
gebiedsteams van de stadsdelen. In de stadsdelen
zijn adviseurs gezondheid en welbevinden aangesteld
en de jongerenspreekuren ‘soa- en seksuele
gezondheidszorg’ (Sense) zijn uitgebreid naar
stadsdeel West.
In 2018 doen we sommige dingen niet (meer) of
anders. We hebben hard gewerkt aan de vaststelling
van het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidzorg en
het Landelijk Professioneel Kader. Hiermee hebben de
jeugdgezondheidsprofessionals meer ruimte voor het
bieden van zorg op maat. Het gaat dan om de vorm,
frequentie en inhoud van de contactmomenten.
Ook in 2018 moesten we soms wel genezen, gewoon
pleisters plakken. Dit was bijvoorbeeld het geval
na de fatale schietpartij bij een jongerencentrum
in Wittenburg, die veel maatschappelijke onrust
veroorzaakte. De eerste maanden van het jaar
vroeg de griepgolf, die veel langer en heviger was
dan in andere jaren, volop onze aandacht.

2018 laat ons nieuwe inzichten en mooie
herinneringen na en stelt ons tegelijkertijd voor de
nodige uitdagingen. We kijken terug op een zeer
geslaagde 22ste internationale Aidsconferentie, eind
juli. De stad Amsterdam heeft daarmee een duidelijk
visitekaartje afgegeven. Een belangrijke uitdaging
ligt in het verbeteren van de vaccinatiegraad voor
schoolkinderen in de Amsterdamse regio. In 2018
is de vaccinatiegraad verder gedaald ten opzichte
van 2017 en komt daarmee onder de norm van de
Wereldgezondheidsorganisatie.
We gaan er vanuit dat u met dit verslag een goed
beeld krijgt van het werk van de GGD in 2018 en
wensen u veel leesplezier.

José Manshanden
(Directeur publieke
gezondheid)

Jan Woldman
(Adjunct Directeur
Publieke Gezondheid)
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Financieel jaaroverzicht
2016
Jaarverslag
143.002

2017
Begroting
127.150

2017
Actualisatie
127.305

2017
Jaarverslag
124.962

2018
Begroting
119.418

2018
Actualisatie
114.002

2018
Jaarverslag
108.417

75.995
62.137

78.027
43.417

81.103
41.580

83.477
36.805

80.951
33.681

86.361
23.881

88.559
16.129

4.870

5.706

4.622

4.680

4.785

3.760

3.729

2. baten totaal

99.992

90.878

89.735

88.654

82.650

78.309

72.439

3. saldo
waarvan
• GGD-onderdelen
• Gemeenschappelijke regeling GHOR

43.009

36.272

37.570

33.264

34.743

33.683

34.192

42.769
241

35.963
309

37.278
292

36.059
249

34.606
138

33.495
189

33.943
249

4. saldo reserves (900)
toevoeging reserves
onttrekking reserves

-1.405
1.011
2.416

-1.751
524
2.275

-2.941
2.941

-3.044

-2.024

-2.010

-1.785

3.044

2.024

2.010

1.785

Totaal saldo inclusief mutatie reserves

41.605

34.522

34.629

33.264

34.743

33.683

34.192

bedragen x € 1000
1. exploitatie lasten totaal
waarvan
• personeel (inclusief personeel van derden)
• materiële uitgaven
• subsidies
• kapitaallasten

5. overige informatie
• reserves per 31 december
• voorzieningen per 31 december
• activa per 31 december
• formatie (fte's) per 31 december
• formatie (fte's)
• ziekteverzuim < 1 jaar (%)
• ziekteverzuim > 1 jaar (%)
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4.768
5.816

2.944
2.041
1.106,53
1.105,31
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Organogram
GGD Amsterdam
Directeur Publieke Gezondheid
Adjunct Directeur Publieke Gezondheid

EGZ
(Epidemiologie,
Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie)

OC
(Onderdeelcommissie)

Beleid
Business Control
Communicatie
Directiesecretariaat
Zorgspecifieke bedrijfsvoering

LO (Leefomgeving)
IZ (Infectieziekten)
JGZ (Jeugdgezondheidszorg)
AAGG (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht)
VT (Veilig Thuis)
MGGZ (Maatschappelijke en Geestelijke gezondheidszorg)
CSG (Centrum Seksueel geweld)
GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
FGMA (Forensische Geneeskunde en Medische Advisering)

CONTACT
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Kerncijfers 2018
FGMA

GHOR

Infectieziekten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Letselverklaringen

1458

1535

1314

963

799

768

Aantal inzetten OvD-G

158

141

149

128

153

189

Sociaal-medische
advisering

4628

4310

6567

7586

6992

6080

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

12

9

5

9

13

11

Lijkschouwingen

1410

1345

1469

1007

1561

1084

Arrestantenzorg door
artsen

4851

5390

5604

4942

5919

5030

GRIP-situaties Veiligh.regio Zaanstreek-W’land

9

9

10

4

7

5

Arrestantenzorg door
verpleegkundigen

7645

7518

7172

7766

7766

9056

Totaal aantal
GRIP-situaties

21

18

15

13

20

16

JGZ

MGGZ
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5471

5335

5006

3555

3759

3396

2982

26

17

21

15

14

20

34

Meldingen Zorg
en Overlast

2342

3209

2614

3693

3977

3715

3391

Aantal
zedenscenario’s

4

1

0

3

0

0

0

Inspecties door
Hygiënisch
Woning Toezicht
naar aanleiding
van meldingen

278

300

220

272

500

734

594

Beoordeling tij
delijk huisverbod

207

24-uurs/
crisisdienst
Adviesaanvragen
meersporenteam

Consulten

583

648

610

385

-*

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

2015

2016

2017

2018

Afgegeven
adviezen

4872

4717

4384

5447

Meldingen

5470

6432

7541

9754

-

-

118*

248

* Dit is exclusief het deel dat afdeling MGGZ heeft beoordeeld.

CONTACT

2014

2015

2016

2017

2018

34.493

33.664

33.236

38.129

38.283

37.823

184.882 169.672 166.120 163.559 164.657 166.582

2015

2016

2017

2018

74

55

40

40

37

Meldingen van infectieziekten (excl. tbc)

612

644

574

814

632

Meldingen van infectieziektenclusters in
instellingen

323

286

355

287

362

(zogenaamde artikel 26
melding *)

323

286

355

287

362

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

2925

2927

2521

2350

2075

Lopende
onderzoeksprojecten

Leerlingen
primair
onderwijs

58.982

63.910

63.630

63.885

63.596

63.546

Actieve tuberculosegevallen AmsterdamAmstelland (A-A)

103

119

127

114

107

Consulten

40.995

40.459

42.617

45.062

46.194

57.897

143

180

268

213

134

Leerlingen
voortgezet
onderwijs

35.922

38.377

41.844

42.999

43.615

41.824

Latente tuberculosegevallen A-A
Bezoekers
Reizigersadviesbureau

22.279

25.308

24.684

21.982 27.208**

Consulten

29.533

29.987

34.713

49.396

48.986

51.643

45.742

40.322

43.542

46.860

Leerlingen
speciaal
onderwijs

7019

7506

7266

6168

6313

6764

Nieuwe consulten
Soa-polikliniek

Consulten

6881

6875

6984

5015

4304

4515

Totaal
Amsterdam

136.416 143.457 145.977 151.181 151.807 149.957

Consulten

262.271 246.984 250.434 263.032 264.141 280.637

Leefomgeving

Veilig Thuis

Beoordeling tijdelijk huisverbod

0-4 jarigen
onder zorg

2013

2014

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Zorgmeldingen van
burgers

492

590

546

570

637

572

Adviezen aan bestuur,
burgers en organ.

340

412

415

436

477

495

Bezoeken i.v.m.
dierplaagpreventie

14.522 17.417 18.284 20.470 19.844 17.914

Uitgevoerde analyses
Streeklaboratorium

51.116

477.088 623.000 615.000 616.206 675.597

Inspecties bij kindercentra, gastouders, jeugdverblijven,
Wmo-voorzieningen,
seksbedrijven, schepen en tatoeage- en
piercingstudio’s

1562

1498

1611

1770

2051

Adviesbezoeken over
legionellapreventie, zorghygiëne en
voedselveiligheid

761

596

591

539

342

* meldingen van het optreden van een ongewoon aantal zieken
met vermoedelijk infectieuze oorzaak door een instelling, waar voor
infectieziekten kwetsbare groepen verblijven of samenkomen.
** dit is het aantal nieuwe bezoekers, totaal aantal bezoekers
reizigersadviesbureau was 32.415
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Epidemiologie, Gezondheidsbevordering
en Zorginnovatie (EGZ)
De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) van de GGD Amsterdam streeft ernaar de gezondheid
van de inwoners van haar werkgebied te verbeteren en gezondheidsachterstanden bij kwetsbare groepen te verkleinen. Om dit
doel te kunnen bereiken, richt EGZ zich op drie belangrijke taken: onderzoek naar gezondheidsachterstanden en oorzaken daarvan,
gezondheidsbevordering met name onder kwetsbare groepen, en beleidsadvisering om zorg- en preventiestructuren te verbeteren.
De werkzaamheden binnen EGZ zijn georganiseerd in multidisciplinaire teams rondom de levensfasen jeugd en volwassenen/ouderen
en zorginnovatie. Het team Jeugd houdt zich bezig met de gezondheid van kinderen van 0-18 jaar en het team Volwassenen en Ouderen
met de gezondheid en het welzijn van bewoners van 19 jaar en ouder.
De afdeling draagt bij aan de ontwikkeling van de collectieve preventie en het lokale gezondheidsbeleid en aan de innovatie van
de publieke gezondheidszorg.

Onderzoek
Jeugdgezondheidsmonitor
De Jeugdgezondheidsmonitor brengt de lichamelijke
en sociaal-emotionele gezondheid van jeugdigen
in kaart. Gegevens over de gezondheid, leefstijl en
leefomstandigheden van kinderen en adolescenten
verzamelen we via vragenlijsten die ouders en
adolescenten invullen, en registraties in het digitale
kinddossier van de jeugdgezondheidszorg. Hiermee
wordt inzichtelijk welke gezondheidsproblemen
toe- of afnemen en bij welke groepen en in welke
gebieden van de stad dat gebeurt. De onderwerpen
die onder andere aan bod komen, zijn voeding,
bewegen, geestelijke gezondheid, leefomgeving en
genotmiddelengebruik. In 2018 hebben we op
meerdere momenten de meest recente resultaten van
de Jeugdgezondheidsmonitor naar buiten gebracht
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via de website Gezondheid in Beeld. Ook hebben
we de resultaten gedeeld via rapporten en
verschillende factsheets. Daarnaast hebben
alle voortgezet onderwijsscholen een
schoolgezondheidsprofiel ontvangen.
Amsterdamse Gezondheidsmonitor
Over de uitkomsten van de Amsterdamse
Gezondheidsmonitor 2016 verschenen in 2018
diverse publicaties: stadsdeelrapportages, een
factsheet over de gezondheid en het welbevinden van
LHBTI-personen, een factsheet over de gezondheid
van Amsterdamse 65-plussers en een factsheet
over mantelzorg(ers).Verder publiceerden wij een
tabellenrapport met cijfers over de vier grote
steden. In deze rapportages zijn cijfers opgenomen
over gezondheid en functioneren, psychosociale
gezondheid, leefstijl, zorg en hulp en de leefomgeving

van Amsterdammers. Ook staat er informatie in
over trends, risicogroepen en waar mogelijk een
vergelijking met landelijke gegevens.
Ambulantisering
Voor de cliëntenstudie van het onderzoeksprogramma
Ambulantisering Amsterdam (AA) hebben we in 2018
ongeveer 850 mensen met een Ernstige Psychiatrische
Aandoening (EPA) benaderd voor deelname. Bij 350
van de benaderde mensen met een EPA kon de eerste
meting (vragenlijst) worden uitgevoerd, waarmee
de respons hoger is dan verwacht (41%). De eerste
meting van de AA-cliëntenstudie wordt in 2019
afgerond.
Voor de vijf studies van het onderzoeksprogramma
Ambulantisering Amsterdam, te weten de
cliëntenstudie, naastenstudie, instellingenstudie,
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Epidemiologie, Gezondheidsbevordering
en Zorginnovatie (EGZ)
buur(t)studie en gemeentestudie hebben we in 2018
de financiering rond gekregen. De Stichting VCVGZ
werd naast de afdeling Zorg van de gemeente
Amsterdam en de GGD Amsterdam co-financier van
het onderzoeksprogramma. Met het rondmaken
van de financiering kon in 2018 een promovendus
worden aangesteld op dit onderzoeksprogramma.
Het promotie-traject concentreert zich op de
AA-naastenstudie en beschouwt dit perspectief
in relatie tot de perspectieven van de overige
belanghebbenden (dat van cliënten, zorginstellingen,
buurten en gemeente).
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)
In 2018 is de ontwikkeling van de conceptversie van
de Systeem-ZRM uitgevoerd. Met deze uitbreiding
van het ZRM-instrumentarium wordt het mogelijk
de zelfredzaamheid van een (gezins)-systeem in
kaart te brengen. De Systeem-ZRM (in combinatie
met de ZRM-jongeren) is begin 2019 klaar voor
pilot-implementatie om de bruikbaarheid en
betrouwbaarheid te testen.
De ontwikkeling van de Systeem-ZRM loopt parallel
aan de ontwikkeling van de ZRM-jongeren. Met
dit meetinstrument kan het functioneren van 12tot 18-jarigen in kaart worden gebracht. De GGD
Amsterdam ontwikkelt het meetinstrument in
samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut
(NJI) en het onderzoeksbureau Praktikon.
De toepassing van de ZRM binnen het nieuwe
wettelijk kader is in 2018 een belangrijk
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aandachtspunt geworden. We werken samen
met verschillende afdelingen en instellingen om
de informatievoorziening voor hulpverlening en
monitoring in het sociaal domein te ondersteunen.
In 2018 is de toepassing van de ZRM in België en
Catalonië van start gegaan. Zowel in België als in
Catalonië zijn trainingen gegeven en trainers opgeleid.
De GGD Amsterdam ondersteunt bij het in kaart
brengen van de zelfredzaamheid van kwetsbare
mensen en groepen in deze regio’s.
Jij en Je Gezondheid
Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitale werkwijze
waarbij kinderen en jongeren met (verhoogde kans op)
sociaal-emotionele en sociaal-medische problemen,
actief worden gesignaleerd, ondersteund en zo
nodig begeleid naar veelbelovende en effectieve
(preventie) programma’s. Zeven JGZ-organisaties
in het voortgezet onderwijs gebruiken JEJG: GGD
Amsterdam, GGD Drenthe, CJG Rijnmond, GGD
Flevoland, GGD IJsselland, GGD Groningen en
zorgorganisatie Rivas Careyn. In 2017 is JEJG ook
doorontwikkeld voor gebruik in het primair onderwijs.
In 2018 vond een landelijk pilot in drie regio’s plaats:
GGD Amsterdam, GGD Drenthe en CJG Rijnmond.
Op basis van de resultaten nam de GGD Amsterdam
JEJG in 2019 ook voor het primair onderwijs in
gebruik.
Hart & Ziel
Hart & Ziel is een digitale methode voor het primair

onderwijs om de sociaal-emotionele gezondheid en
de sociale veiligheid van leerlingen bij te houden en
te bevorderen. Met de uitkomsten van vragenlijsten
brengen leerkrachten jaarlijks de sociaal-emotionele
gezondheid en de sociale veiligheid van leerlingen
in kaart. Op basis van de resultaten kan de school
een handelingsplan maken op school-, groep- en
leerlingniveau. Daarnaast biedt Hart & Ziel advies over
1) het verbeteren van het school- en klassenklimaat,
2) een aanpak in de klas bij gesignaleerde problemen
en 3) passende preventieprogramma’s. In 2018
maakten 96 Amsterdamse basisscholen gebruik van
Hart & Ziel. Hiervan gebruiken 60 scholen Hart & Ziel
als leerlingvolgsysteem. 36 scholen hebben Hart &
Ziel gebruikt om kinderen met sociaal-emotionele
problemen effectief te begeleiden naar preventieve
programma’s in het Flexibele aanbod Preventie
Jeugd. Om scholen te ondersteunen in de aanpak
en begeleiding hebben we (in samenwerking met
het Ouder en KindTeam) 50 adviesgesprekken en 12
teamtrainingen gegeven.

Gezondheidsbevordering
Gezonde School
Gezonde School is een methode waarmee scholen
integraal, structureel en planmatig werken aan de
gezondheid van leerlingen en een gezonde en veilige
schoolomgeving. Dit gebeurt aan de hand van vier
pijlers, met in elke pijler aandacht voor betrokkenheid
van ouders: educatie, omgeving, signalering en
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Epidemiologie, Gezondheidsbevordering
en Zorginnovatie (EGZ)
beleid. Gezonde School draagt bij aan minder
gezondheidsverschillen, betere onderwijsprestaties
en minder schooluitval. Thema’s van Gezonde School
zijn onder meer Welbevinden en sociale veiligheid,
Genotmiddelen, Voeding, Bewegen en sport, Relaties
en seksualiteit, Mediawijsheid en Slapen. Mede op
basis van het GGD schoolgezondheidsprofiel kiest de
school een thema. Per pijler worden wetenschappelijk
onderbouwde programma’s en maatregelen ingezet,
passend bij de school. Scholen krijgen daarbij
ondersteuning van een adviseur Gezondheid en
Leefstijl en werken samen met het Ouder- en KindTeam
en aanbieders van preventieprogramma’s. In 2018
is Gezonde School uitgevoerd op alle voortgezet
onderwijsscholen en is gestart met de voorbereiding
van Gezonde School voor het primair onderwijs,
samen met de gemeentelijke afdeling Onderwijs,
de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en de
afdeling Sport.
Gebiedsgerichte gezondheidsbevordering
In 2018 is in elk stadsdeel een adviseur Gezondheid en
Welbevinden werkzaam. De adviseurs hebben zitting
in de gebiedsplatforms en dragen in vele gebieden bij
aan de gebiedsagenda’s en gebiedsplannen.
In 2018 is gestart met de aanpak De Gezonde Wijk
in de Bloemenbuurt en Lodewijk van Deysselbuurt,
waar een adviseur Gezondheid en Welbevinden in
een klein gebied intensief samenwerkt met betrokken
organisaties en bewoners aan het versterken van de
publieke gezondheid.
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In 2018 is er meer samenwerking tussen GGDcollega’s ontstaan om nog beter samen te werken
met Onderwijs Jeugd en Zorg (OJZ) en de
stadsdelen waar het gaat om de basisvoorzieningen.
Basisvoorzieningen zijn laagdrempelige activiteiten
in de buurten en buurthuizen en zijn een belangrijk
middel om te werken aan gezondheidsdoelstellingen.
Er is meer aandacht gekomen voor gezondheid en
preventie.

Age Friendly City
Valpreventie
In 2018 is de website laatjenietvallen.nl gelanceerd
en hebben we voorlichtingsmateriaal verspreid
en advertorials geplaatst in ‘De Echo’. In oktober
2018 organiseerde EGZ de Amsterdamse
‘valpreventiemaand’. In twee pilotgebieden hebben
we samen met de netwerkpartners aldaar een aantal
geslaagde netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
De Alliantie Wijkzorg in Noord en Zuid hebben
‘valpreventie’ als speerpunt in hun plannen
opgenomen. Met de apothekers hebben we de
risicofactor ‘medicatie’ besproken en een aantal
acties uitgevoerd.
Professionals en vrijwilligers zijn getraind op het
herkennen van valrisico’s bij ouderen. Er is voorlichting
gegeven aan de doelgroep over het veilig op pad
gaan met een rollator. ‘Rollator apk’s’ zijn in de
pilotgebieden georganiseerd en door 350 mensen

bezocht. We hebben op verschillende locaties
voorlichting gegeven aan ouderen (OBA, UVV en
Hulpdienst Buitenveldert).
Er zijn 21 fysio- /oefentherapeuten opgeleid om de
erkende interventies ‘ In Balans’ en ‘Otago’ te geven.
Op vijftien locaties zijn trainingen voor de doelgroep
aangeboden. Nog eens dertig eerstelijnsprofessionals
hebben de training ‘Valanalyse’ gevolgd en hebben
uitgebreide analyses bij cliënten uitgevoerd. Met
financiering vanuit Armoedebeleid is vanaf november
een start gemaakt met een valpreventie-aanbod voor
mensen met lage inkomsten en het herschrijven (door
Pharos) van het drukwerk.
Levensloopbestendige routes
Naast de stedelijke actielijnen is in 2018 in drie
gebieden geëxperimenteerd met ruimtelijke
ingrepen zodat de openbare ruimte toegankelijker
wordt en uitnodigt voor ontmoeting en beweging.
In de Indische buurt (Oost), Buitenveldert (Zuid)
en Kortvoort (Zuidoost) is in beeld gebracht welke
ruimtelijke strategieën kunnen bijdragen aan een
levensloopbestendige buurt. We hebben met
professionals en ouderen in de buurten rondgelopen
en opvallende zaken genoteerd, sterkte- en zwakte
analyses uitgevoerd en ruimtelijke strategieën
aangedragen om buurten levensloopbestendig te
maken. Dit heeft per buurt geleid tot een logisch
overzicht van samenhangende ruimtelijke ingrepen
die in 2018 zijn uitgevoerd.
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Zo zijn bijvoorbeeld bij het Flevohuis nieuwe
seniorenbanken geplaatst en parkeerplekken voor
Canta’s (gehandicaptenvoertuigen) gemaakt. In
Buitenveldert is de speeltuin Goudestein veranderd in
een seniorvriendelijke speeltuin met beweegtoestellen
voor senioren. In Kortvoort is het hart van de
buurt, het Krimpertplein, opgeknapt om meer
ontmoeting en beweging mogelijk te maken. Voor de
toegankelijkheid van de bushaltes voor senioren zijn
op vier plekken de hellingbanen aangepast.

Digitale Zorginnovatie
JOUWGGD.NL
Ook in 2018 groeide JouwGGD.nl weer. GGD
Rotterdam-Rijnmond / CJG Rotterdam-Rijnmond
en GGD Limburg Zuid traden toe. Het aantal
unieke bezoekers aan JouwGGD steeg sterk, van
451.259 bezoekers in 2017 naar 657.941 bezoekers
in 2018. Daarnaast voerde het zogenoemde
e-team 10.773 online gesprekken met jongeren
en handelde ruim 2.500 mails en forumvragen van
jongeren af. Het e-team bestaat uit jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen van de aangesloten GGD’s en
jeugdgezondheidszorgorganisaties uit heel Nederland.
In 2018 kwam staatssecretaris Paul Blokhuis op
werkbezoek. Hij bezocht onder andere de teams
van JouwGGD.nl, de GroeiGids en GGD AppStore.
Bij JouwGGD.nl lieten we hem zelf ervaren hoe het
chatten met jongeren gaat. Hij was zeer enthousiast
en onder de indruk.
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In het najaar verzorgde JouwGGD op verzoek van
en in samenwerking met het RIVM enkele weken
speciale thema-chatgesprekken op de website
www.deelditnietmetjevrienden.nl. Die website en
chatgesprekken gingen over de meningokokkenvaccinatiecampagne van het RIVM. Jongeren en
ouders bezochten deze themachats ook goed. Hierbij
beantwoordden we vragen over meningokokken en
de vaccinaties en gaven advies.
Speciale ‘jongerenadviseurs’ doen onderzoek onder
leeftijdsgenoten, maar beoordelen ook onze content
(artikelen, filmpjes) en dienstverlening en adviseren
ons hierover. In 2018 zijn we van start gegaan met het
door de jongerenadviseurs laten maken van animatieen vlogachtige filmpjes die we plaatsten op ons
YouTubekanaal, de eigen Jongerenadviseurspagina
en op de websitepagina’s. Het resultaat mag er
zijn: heldere informatieve animatiefilmpjes en
indringende ervaringsverslagen over onder andere het
maagdenvlies, groepsdruk, pesten, energiedrankjes,

depressie, rouw en gehoorschade.
Aangesloten GGD’en/ jeugdgezondheids (JGZ)organisaties in 2018
CJG Rotterdam – Rijnmond
GGD Amsterdam
GGD Brabant-Zuidoost
GGD Drenthe
GGD Flevoland
GGD Fryslân
GGD Gelderland Midden
GGD Gelderland Zuid
GGD Groningen
GGD Hart voor Brabant
GGD Hollands Midden
GGD Hollands Noorden
GGD IJsselland
GGD Kennemerland
GGD Limburg Noord
GGD Limburg Zuid
GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD Regio Utrecht
GGD Rotterdam - Rijnmond
GGD Twente
GGD West Brabant
GGD Zaanstreek –Waterland
GGD Zeeland
JGZ Careyn Zuid-Holland Zuid
JGZ Rivas Zuid-Holland Zuid
JGZ Gemeente Utrecht
RVE Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek
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GGD Appstore
In januari ontvingen we tijdens de e-Healthweek
staatssecretaris Blokhuis. Hij had GGD AppStore
benaderd voor een werkbezoek omdat hij het een
unieke en waardevolle dienst vindt die erg past
binnen preventie. Met de staatssecretaris praatten we
door over hoe we de GGD AppStore verder kunnen
opschalen met verdere samenwerkingsverbanden.
Het werkbezoek leidde tot het volgende: VWS
benaderde ons en heeft GGD AppStore met
een aantal andere veelbelovende initiatieven
samengebracht om zo te ondersteunen bij opschaling
en te sturen op krachtenbundeling van dergelijke
e-healthinnovaties.
Resultaten en ontwikkelingen 2018
•V
 oor en samen met tien GGZ-instellingen
hebben we gezondheids-apps onderzocht die
zelfregie bevorderen van mensen met psychische
problemen. Dit op verzoek en initiatief van GGZ.
In samenwerking met GGD-medewerkers en hun
cliëntgroepen onderzochten we deze apps en
publiceerden de resultaten in het voorjaar van
2018. GGZ.NL.&Mind diende een VIPP-aanvraag
in (Versnellingsprogramma informatieuitwisseling
Patiënt Professional) om op die manier ook een
bijdrage te kunnen gaan leveren aan GGZ-apps.
•H
 et aantal onderzochte apps steeg naar 291.
Hiervan werden er 103 goedgekeurd en
gepubliceerd.
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•H
 et onderzoekskader werd bijgesteld op basis
van nieuwe inzichten. Dit had gevolgen voor
de website, die vooral een onderzoekstool is
voor de onderzoekers. We deponeerden het
onderzoekskader en beeldmerk van GGD AppStore.
•S
 amen met partners als Institute for Positive
Health en GGZ stelden we de eisen vast voor
een zogenaamde ‘api’ (Application Programming
Interface). Met een api kunnen organisaties en
gemeenten eigen verzamelingen van onderzochte
en goedgekeurde apps uit de GGD AppStore in
hun eigen websites en klantenportalen plaatsen.
Zo wordt het bereik nog groter. GGZ en IPH
voerden gebruikerstesten uit voor de api die
we lieten bouwen. De api is vanaf begin 2019
beschikbaar.
• In het voorjaar werd het Nationaal E-health Living
Lab (NeLL) – initiatief van LUMC - gelanceerd en
zocht de samenwerking met GGD AppStore. Het
NeLL toetst in samenwerking met verschillende
hogescholen en universiteiten de nog niet
beoordeelde apps op onder andere effectiviteit,
betrouwbaarheid en gebruikersvriendelijkheid. Er
wordt hierbij gewerkt met het toetsingskader van
de GGD-AppStore onder begeleiding en regie van
de onderzoekers van GGD-AppStore. Ook startte
een e-learning waarmee de studenten vanaf 2019
aan de slag kunnen.

Opschalen – naar een centrum voor app-expertise
Afgelopen jaar sloten Alles is Gezondheid, NeLL,
diverse hogescholen en universiteiten aan als nieuwe
samenwerkingspartners. Ook startten we een
verkenning op voor verdere samenwerking met Zilveren
Kruis en NEN.
Met de huidige en nieuwe partners willen we
toewerken naar een nationaal centrum voor
app-expertise en onderzoek . Zo zorgen we in
gemeenschappelijkheid voor een deskundige toetsing
en toegankelijkheid van gezondheidsapps voor
burgers. Ook werken we samen aan het verbeteren
van de kwaliteit. Dit idee wordt breed gesteund en
willen we in 2019 verder uitwerken.
Najaar 2018 startten we met het uitwisselen van
kennis en ervaring met Orcha.com; een initiatief
vergelijkbaar met GGD-AppStore uit Groot Brittannië.
Wij kunnen veel van elkaar leren. Maar ook willen we
bijvoorbeeld afspraken maken over het verdelen van
te onderzoeken internationale apps.
ZorgMessenger – beveiligde mobiele
beeldschermzorg
Na een lange voorbereiding startten we in 2018 met
het inrichten en uitvoeren van een pilot met een
beveiligde mobiele beeldschermzorg-applicatie (KPN
zorgmessenger) bij de TBC-afdeling en VoorZorg.
Doel van de pilots is tweeledig: de communicatie
tussen verpleegkundigen en cliënten veiliger laten
verlopen in plaats van via de onveilige WhatsApp.
Maar het doel is ook om door het gebruik van deze
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messenger beveiligde mobiele beeldschermconsulten
aan te bieden. Zo doen we ervaring op met zorg op
afstand. Verpleegkundigen en cliënten deden de
eerste ervaringen op. De pilots lopen in 2019 door
en worden verder uitgebreid naar MGGZ binnen het
project de wijkGGD.

Groeigids
Landelijke samenwerking
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met
JGZ- en GGD-organisaties verliep voorspoediger
dan gepland. Al in het vroege voorjaar zaten we op
zeventien organisaties die met ons de GroeiGids(-app)
willen doorontwikkelen. Ook sloten drie organisaties
een contract af voor alleen papieren GroeiGidsen.
We startten met het neerzetten van de landelijke
organisatie.
De volgende organisaties waren in 2018 onderdeel
van GroeiGids:
CJG Rijnmond
GGD Amsterdam
GGD Brabant-Zuidoost
Zorgboog
ZuidZorg
GGD Fryslân
GGD Groningen
GGD Hart voor Brabant
GGD Hollands Midden
GGD Kennemerland
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GGD Limburg Noord
GGD Regio Utrecht
GGD Zaanstreek –Waterland
JGZ West Brabant
Careyn
Rivas
RVE Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek
JGZ SAG Amsterdam
Enkele resultaten:
•H
 et aantal gebruikers van de Groeigids-app steeg
naar meer dan 250.000.
•W
 e boden de mogelijkheid om per aangesloten
GGD- of JGZ-organisatie vier keer per jaar een
bericht via de app te sturen aan een gerichte
leeftijdsgroep en postcodegebied.
• J uni 2018 startte de opzet van een onderzoek
naar de effectiviteit van de GroeiGids-app
berichtenservice. Een interventieonderzoek
onderzoekt bij willekeurige ouders met een kind
tussen 1 en 2 jaar of berichten van de app bijdragen
aan gezonder gedrag.
•D
 e werving via de website
www.vanbabytotpeuteronderzoek.nl ging van start,
ruim 1.700 ouders meldden zich aan. De looptijd
van het onderzoek is twee jaar. De projectgroep
bestaat uit NCJ, Pharos en GGD regio Utrecht.
•M
 et StichtingOpvoeden.nl bereikten we in april
een akkoord om nauwer samen te werken en
de redacties te integreren. Hierdoor vormen we
samen één basisbron van actuele, onafhankelijke,

betrouwbare en gevalideerde informatie over
opvoeden, opgroeien en gezondheid. We bereiken
en ondersteunen daarmee via allerlei kanalen
(aanstaande) ouders en jeugdprofessionals.
•W
 e hielden een pilot ‘E-book GroeiGids 0-4 jaar’
met CJG Rijnmond. De pilot moest inzicht geven
in de behoeften van ouders en professionals bij
gebruik van een digitale GroeiGids 0-4 jaar.
•S
 amenwerking met TNO rond slimme richtlijnen
werd opgestart. Zo krijgen ouders direct feedback
en advies rondom opgroeien en ontwikkeling.
•W
 e creëerden een themagericht
pushberichtencentrum rondom media-opvoeding
in samenwerking met Bureau Jeugd en Media,
StichtingOpvoeden.nl en het NCJ. Ouders kunnen
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straks zelf in de app aangeven of ze een bericht
willen ontvangen over een bepaald thema.
•D
 e Tandenlandapp die eind 2017 werd opgeleverd
werd flink onder de aandacht gebracht van ouders
en groeide door tot ruim 19.000 downloads.
•E
 r is onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden voor een betere aansluiting van
geboortezorgorganisaties. De inzichten uit dit
onderzoek leverden aanknopingspunten voor de
inzet van communicatie en beleidsbeïnvloeding.
• In oktober kwam Japanse prinses Kiko Akishino op
werkbezoek in Amsterdam.
• In december was GroeiGids aanwezig op een
internationaal congres Maternal and Child Health
Handbook. Het volgende MCH Handbook-congres
vindt plaats in Amsterdam in 2020. Uit meer dan
veertig landen komen vertegenwoordigers om
kennis uit te wisselen over het belang van goede
voorlichting om elk kind waar ook ter wereld een
optimale start te kunnen geven.
GroeiGids Ouderchat
Vanuit GroeiGids bieden we een chatservice
aan ouders met kinderen van 0 t/m 5 jaar.
Jeugdverpleegkundigen van de aangesloten
organisaties beheren de chats. Elke werkdag is de chat
van 8.30-17.00 uur geopend en sinds september ook
op de donderdagavond. Naast JGZ GGD Amsterdam
en GGD Regio Utrecht sloten in september GGD Hart
voor Brabant, GGD Groningen en GGD Fryslân aan.
Het aantal bezoekers steeg naar 13.406.
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Sarphati Amsterdam
Sarphati Amsterdam is een onderzoeksinstituut waarin
de gemeente (GGD Amsterdam) en Amsterdamse
kennisinstellingen samenwerken aan innovatief en
interdisciplinair onderzoek om welvaartsziekten te
voorkomen. Sarphati werkt bij sommige projecten
samen met private partijen. In maart 2018 is de
stichting Sarphati Amsterdam opgericht.
In 2018 vond business development, communicatie,
ICT- en bedrijfsondersteuning plaats in het kader van
de verdere ontwikkeling van Sarphati Amsterdam. De
gemeente Amsterdam financiert deze ondersteuning.
Sarphati Cohort
De kern van Sarphati Amsterdam is de onderzoeks
infrastructuur, waarbinnen het Sarphati Cohort een
centrale plaats inneemt. Voor het Sarphati Cohort wordt
sinds november 2016 bij alle kinderen in de leeftijd van
0-4 jaar een kernset van variabelen geregistreerd tijdens
de consulten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
De Sarphati-app is in oktober 2018 gelanceerd en
bevat naast geschreven tekst ook animaties om de
ouder(s) te informeren. De ontwikkeling van de app
en gerelateerde communicatiemiddelen vond plaats
samen met Ouder- en KindTeam (OKT)-professionals
en Amsterdamse ouders. Het laatste kwartaal van
2018 stond in het teken van de invoering op twee
OKT’s en het toevoegen van de eerste circa 500
deelnemers aan het Sarphati Cohort.

Substudies binnen het Sarphati Cohort
Binnen het Sarphati Cohort is het mogelijk sub-studies
uit te voeren onder een deel van de populatie. In 2018
is verder gewerkt aan de opzet van een studie naar de
ontwikkeling van het microbioom (darmflora) bij jonge
kinderen. De Medisch Etische Toetsingscommissie van
Amsterdam UMC keurde het protocol hiervan goed.
De vragenlijsten zijn ontwikkeld, onderzoeksmaterialen
geselecteerd, een pilotstudie uitgevoerd en
samenwerking met verloskundigen in gang gezet. De
dataverzameling voor een etnografische sub-studie is
deels vanuit de GGD uitgevoerd, in samenwerking met
de UvA. Daarnaast is in opdracht van een private partij
een literatuurstudie uitgevoerd naar de effecten van
antibioticagebruik tijdens de zwangerschap, in de eerste
levensjaren en op de gezondheid in latere levensfasen.
In het kader hiervan werd een werkconferentie
georganiseerd. Daarnaast organiseerden we met een
ander private partij twee ‘knowledge sharing sessions’
op het gebied van de eerste 1.000 dagen.
Sarphati Biobank
Er is in 2018 gestart met de ontwikkeling van
de infrastructuur van een Sarphati Biobank,
in samenwerking met de juristen en het
streeklaboratorium van de GGD. Een eerste
biobankreglement is ter toetsing voorgelegd aan de
Biobank Toetsingscommissie van het AMC-ziekenhuis.
De voorbereidingen voor de eerste collectie zijn in
volle gang.
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Eind 2017 heeft het college van B en W het nieuwe Meerjaren Programmaplan 2018-2021 van de Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht (AAGG) vastgesteld. Hierin is geconstateerd dat hoewel Amsterdam op de goede weg is, het tijd is de volgende stap te nemen
in het aanpakken van het complexe probleem van overgewicht bij kinderen. Het motto van deze derde programmaperiode is dan ook ‘De
vrijblijvendheid voorbij’. De focus verschuift hiermee nog meer naar hoe we als gemeente met alle maatschappelijke partners de omgeving
waarin kinderen opgroeien zo kunnen vormgeven, dat de gezonde keuze de normale keuze wordt. Daarom is in 2018 over alle onderdelen
van de aanpak nagedacht. In veel gevallen zijn de ontwikkelde werkwijzen en projecten veilig gesteld, door ze van ‘nieuw’ of ‘innovatief’
nu een regulier onderdeel te laten worden van bijvoorbeeld regelgeving en standaard uitvoeringspraktijk. Zo zetten we de noodzakelijke
volgende stappen van dit integrale, adaptieve programma dat als opdracht ‘Health in All Policies’ heeft, en al doende leert.

Armoede en Gezondheid
In 2018 lag voor Armoede en Gezondheid de nadruk
vooral op het versterken van de verbinding tussen
armoedebestrijding in de breedste zin van het woord
en de verschillende clusters binnen AAGG. Hiertoe
verstevigde de AAGG in het afgelopen jaar de
contacten met onder andere schuldhulpverlening,
de Ouder- en Kindteams (OKT) en Werk, Participatie
en Inkomen (WPI). Daarnaast deed AAGG onder
andere de volgende inspanningen:
• AAGG verzorgde negentien cursussen Gezond
Kopen Gezond Koken verdeeld over de stadsdelen.
Hieraan hebben 219 bewoners deelgenomen.
• Daarnaast zijn vijftien interactieve voorstellingen
gespeeld, waarin opvoedkundige thema’s
behandeld zijn. Met deze vijftien voorstellingen
zijn 329 ouders bereikt.
• Een pilot die in 2017 succesvol is afgesloten,
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leverde vier signalerende vragen op die jeugd
gezondheidsartsen voortaan stellen aan de ouders
van de kinderen om armoede in gezinnen
te detecteren.
• Verder was de AAGG in december aanwezig bij de
Uitgiftedagen van kledingbonnen die de gemeente
jaarlijks organiseert voor bewoners met een laag
inkomen. De AAGG was hier vertegenwoordigd met
een informatiekraam en een Waterbalie. Er kwamen
ongeveer 9.000 bezoekers. Voor de Uitgiftedagen
zijn een jaarkalender met tips over de vuistregels
van de AAGG en een Zo blijven wij gezond
kwartetspel over de vuistregels van de AAGG
ontwikkeld.
Eerste 1.000 dagen
In 2018 is voor het eerst de aandacht voor en het
belang van een gezonde start in de eerste 1.000
dagen van het leven vast onderdeel geworden van
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onze communicatie(materialen) en leertrajecten. De
‘eerste 1.000 dagen’ gaan over de start van het leven:
de periode van conceptie tot de tweede verjaardag.
We hebben hier vooral gewerkt aan het verder
versterken van de bestaande, gebiedsgerichte aanpak.
In samenwerking met de buurtmanagers van
Zuidoost en Nieuw-West hebben we ons gericht op
bewustwording en gedragsverandering vanuit de
gemeenschap en lokale netwerken. Dit resulteerde
in Nieuw-West in een samenwerking met Food
for Smile (Vrije Universiteit), lokale partners en
sleutelfiguren, waarmee verschillende activiteiten
zijn uitgevoerd. In Zuidoost hebben we met
sleutelfiguren samengewerkt om via social media
en religieuze leiders de ‘eerste 1.000 dagen’ te
agenderen en bewustwording erover te vergroten.
Daarnaast zijn we in samenwerking met het OKT
en een aantal geboortepartners een succesvolle
pilot gestart voor een uitbreiding van de bestaande
“weeginloop”, om meer ouders van baby’s te
ondersteunen bij het zorg dragen van een gezonde
start voor hun kind in deze eerste periode en
onderling contact tussen ouders te stimuleren.
We hebben het 12 maandenboekje herzien. Dat
boekje biedt laagdrempelige informatie over een
gezond eerste levensjaar. Het dient nu nog meer
als ondersteuning bij gezonde keuzes en gezond
ouderschap. Belangrijk doel hierbij was om het boekje
meer aan te laten sluiten bij de GroeiGids en de
GroeiApp, om elkaar te versterken en zo het effect
op het gedrag van ouders te vergroten. Tenslotte
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hebben de GGD en de Bernard van Leer Foundation
eind 2018 een memorandum van overeenstemming
ondertekend om de komende twee jaar te gaan
samenwerken op het gebied van onze gezamenlijke
ambities voor een gezonde en kansrijke start voor
Amsterdamse kinderen.
Jongeren en gezonde leefstijl
In 2018 is een aantal inspanningen verricht op het
gebied van jongeren en gezonde leefstijl. Deze
inspanningen hebben de volgende resultaten opgeleverd:
•W
 e ontwikkelden een animatiefilm gericht op
onze intermediairs, zoals (topscore-)trainers,
jongerenwerkers en vrijwilligers.
•W
 e leverden drie handboeken op met inzichten
in de belevingswereld en drijfveren van jongeren
op het gebied van bewegen, voeding en slapen.
•W
 e organiseerden twee werksessies om de
vertaalslag te maken van onderzoek naar praktijk.
• We
 vertaalden de basisboodschap van
‘Goed Bezig’ in diverse tools voor professionals
en jongeren.
• We
 testten de GoedBezig-beeldstijl voor jongeren.
Jongeren waardeerden deze als ‘goed’.
•D
 e website www.amsterdam.nl/goedbezig is online,
met een toolkit.
Onderzoek & Ontwikkeling
Vanuit Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) verbinden
we praktijk, programma, beleid en wetenschap.
We werken volgens een ‘lerende aanpak’, wat

betekent dat we al doende het programma evalueren
en waar nodig bijsturen en doorontwikkelen. De
lerende aanpak draagt bij aan de doelgerichtheid van
de AAGG en aan de doeltreffendheid van zowel de
aanpak als geheel als van individuele inspanningen.
In 2018 zijn de volgende inspanningen geleverd:
•E
 r is veelvuldig onderzoek uitgezet en, in
samenwerking met kennisinstellingen, uitgevoerd.
Voorbeelden hiervan zijn: Evaluatie van de
Centrale Zorgverlener in de Ketenaanpak Obesitas
en LIKE waarin de opvattingen, gewoontes,
behoeften, mogelijkheden en barrières rondom
gezondheidsgedrag van de jongeren in Amsterdam
Oost in kaart worden gebracht.
•E
 r zijn interventies zoals Gym+ en slaap bij kinderen
van 4-12 jaar ontwikkeld en er is geëvalueerd welke
kennis nog ontbreekt er waar verdiepend onderzoek
nodig is.
•E
 r is bijgedragen aan het doorontwikkelen
van de meetinstrumenten in de projecten
Beweegmonitor, Pleziermeting bij bewegen en
Jump-in voedingsbeleid; we zijn begonnen met ons
te verdiepen in onderzoeksmethodiek Group Model
Building; een techniek waarmee een Causal Loop
Diagram (CLD) wordt samengesteld. Behalve het
meten van gedragsverandering bij de doelgroep
wordt onderzoek gedaan naar het uitoefenen van
invloed door middel van normering en regelgeving.
Dit wordt bijvoorbeeld gedaan in het kader van de
gezonde voedselomgeving en het tegengaan van
kindermarketing.
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Jump-in
Jump-in is een programma wat scholen helpt om
gezonde voeding en bewegen op school vorm te
geven. Jump-in ondersteunt bij het structureel neer
zetten van een gezond voedingsbeleid (o.a. water
drinken, fruit / groenten als tussendoortjes, gezonde
lunch en traktaties), educatie over gezonde voeding,
actief buitenspelen, sport- en beweegaanbod,
signaleren van motorische achterstanden, en
stimuleren van ouderbetrokkenheid op deze
onderwerpen.

Jump-in basisonderwijs
Eind 2018 heeft het Jump-in programma 134 reguliere
basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs
bereikt. Vijftig daarvan zaten eind 2018 nog in de
actieve ondersteuningsfase, waarbij Jump-in de
scholen nog actief ondersteunt bij het behalen van
de doelen. Op 84 van de 134 scholen is de actieve
ondersteuningsfase inmiddels afgerond. Zij zitten,
op vijf opgeheven scholen na, in de follow-up fase
van het programma, waarbij Jump-in slechts beperkt
ondersteunt. Van de 84 scholen behaalden 48 alle
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Jump-in doelen volledig en zijn daarvoor beloond
met het Jump-in certificaat.
Jump-in speciaal onderwijs
Naast Jump-in op het regulier basisonderwijs, is
Jump-in uitgebreid naar het speciaal onderwijs (s.o.)
van drie scholen in 2017 naar twaalf scholen in het s.o.
in 2018. Er is gestart met het investeren in draagvlak
bij de overige scholen om de gezondheidsaanpak
uit te breiden naar alle s.o. scholen. In 2018 zijn ook
inspanningen verleend om de zorgketen voor
kinderen met overgewicht in het s.o. structureel
te kunnen implementeren.
Jump-in voorschool
In 2018 zijn twee nieuwe grote kinderopvangorg
anisaties aangehaakt bij het Jump-in
voorschoolprogramma. Jump-in biedt nu op maat
ondersteuning aan de acht grootste aanbieders
van kinderopvang met voorschoolprogramma.
Samen beheren zij ongeveer 229 locaties van
kinderopvang met voorschoolprogramma. Door de
landelijke samensmelting van peuterspeelzaal en
kinderopvang is er sinds 2018 veel veranderd voor de
kinderopvangorganisaties. Dat is in de uitvoering een
vertragende factor. Toch zijn er op beleidsniveau van
organisaties goede stappen gemaakt en hebben de
meeste organisaties hun voedingsbeleid op nagenoeg
alle onderdelen op orde.

Buurt- en community-aanpak
De AAGG buurtaanpak draait in een aantal buurten
in de stadsdelen Noord, Oost, Zuidoost, West en
Nieuw-West op volle toeren en loopt volgens plan.
In 2018 is ook bij de buurtaanpak het motto ‘de
vrijblijvendheid voorbij’ uitgewerkt. Binnen de
buurtaanpak is gekeken hoe diverse afdelingen,
inspanningen en personen nog meer kunnen bijdragen
aan een gezonde omgeving voor kinderen. Zo is bij
subsidieregelingen voor activiteiten waaraan meer dan
25% kinderen deelnemen, als voorwaarde opgenomen
dat de activiteiten bijdragen aan een gezonde
omgeving voor kinderen. In 2018 is ook een stap
gemaakt naar een breed gedragen aanpak binnen de
ambtelijke organisatie. Hieronder uit ieder stadsdeel
enkele highlights:
Zuidoost
• In het voorjaar is een online campagne gestart
voor ouders tot 40 jaar. De campagne bestaat uit
negen online video’s en had een bereik van ruim
100.000 mensen.
•A
 cht religieuze leiders hebben een gezondeleefstijltraining succesvol afgerond. In het najaar
van 2018 is een nieuwe groep van acht leiders
begonnen.
• In Zuidoost staat de eerste snackkar in de stad
die voldoet aan voorwaarden op het gebied
van gezonde leefstijl.
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Noord
•B
 elangrijk speerpunt voor 2018 was het uitbouwen
en veiligstellen van de gezondheidsambassadeurs.
AAGG trainde de derde en vierde groep
gezondheidsambassadeurs.
•T
 ijdens de Fresh in de les maand in de
Waterlandpleinbuurt en Oud-Noord is
een recordaantal van zeventig activiteiten
georganiseerd in samenwerking met diverse (zelf)
organisaties. Dit waren onder andere de cursus
Gezond Kopen Gezond Koken, slaapworkshops,
gezondheidsevenementen met (religieuze)
instellingen en de voorstelling Kophonger.
•D
 e kinderen die gebruik kunnen maken van het
jeugdfondssport steeg in 2018 van 25% naar 33%.
Oost
•E
 r is een nieuwe groep bewoners die zich in
de buurt inzet als buurtnudgingexpert om
ondernemers te inspireren actief gezondere
producten aan te bieden.
•V
 oortzetting van de dialoogmaaltijden waarbij
ondernemers in gesprek gaan met bewoners en
een diëtist, de publieksverkiezing Gezond Oost
en introductie van het menu van de wijk.
•O
 ost heeft het programma Defining My Life Style
ontwikkeld.
West
• In april zijn in Bos en Lommer tijdens de Fresh
in de les maand 58 activiteiten georganiseerd in
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samenwerking met professionals, sportaanbieders
en buurtbewoners.
•Z
 even jongeren uit Bos en Lommer hebben
zich ingezet als rolmodel door sport- en
beweegactiviteiten in de buurt te organiseren.
Nieuw-West
•E
 r zijn diverse activiteiten georganiseerd om
kennis over gezondheid te bevorderen en
bewonersgroepen te activeren, zoals o.a. de cursus
Gezond Kopen Gezond Koken traject (drie keer),
een slaapquiz (vijf keer), en gastlessen Nederlandse
taal en gezondheid (vier keer).
•O
 p het Calvijn College in Slotervaart is een pilot
gestart met het opleiden van veertien jongeren tot
‘Zo Blijven Wij Gezond’-ambassadeurs.
Zuid
•A
 an het eind van de zomer is een
Gezondheidsmarkt georganiseerd op het
Henrick de Keyserplein, met aandacht voor
gezonde voeding, en sport en bewegen. Bij de
organisatie waren onder andere het Ouder-enKindteam, Jeugdfonds Sport, Combiwel en diverse
sportaanbieders betrokken.
•V
 oor moeders uit de Pijp is een wekelijkse
beweegactiviteit opgezet: MomGym, met aandacht
voor een gezonde leefstijl en een moeder-kindsportmoment met voorlichting over een gezonde
leefstijl.

•T
 wee groepen gezondheidsambassadeurs hebben
een Inspiratie- & Verdiepingstraject gevolgd.
•V
 oor 2,5-4-jarigen is in het najaar een Peutersportdag
georganiseerd. Naast het beweegaanbod was er
onder andere aandacht voor gezonde voeding
onder leiding van een diëtist. Het OKT was
aanwezig om voorlichting te geven over opvoeden.
Bewegen
In Amsterdam bewegen veel kinderen te weinig.
Tijdens de Roadshow Bewegen langs de focusbuurten
(gestart in de Banne in 2016) vragen we scholen,
maatschappelijke instellingen, buurtorganisaties
en sportaanbieders om ons te helpen kinderen in
beweging te krijgen. We gaan ook met ouders in
gesprek over kansen en belemmeringen op het
gebied van bewegen.
In 2018 vonden vier bijeenkomsten plaats. Onder
leiding van beweegprofessor Erik Scherder wisselen
de deelnemers ervaringen met elkaar uit. Hoeveel
(of weinig) bewegen kinderen eigenlijk, waarom
bewegen kinderen tegenwoordig steeds minder,
welke rol hebben de ouders van de kinderen, wat
hebben organisaties nodig om kinderen in beweging
te krijgen, wat kan uw organisatie bijdragen om
kinderen in beweging te krijgen? Op verschillende
thema’s bedenken deelnemende organisaties concrete
oplossingen en gaan daar ook zelf mee aan de slag.
De kracht van de roadshows schuilt in uitvoering op
de schaalgrootte van een buurt (niet groter).
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De uitvoering van de lokale inspanningen die
voortkomen uit de roadshows vinden dan ook
in diezelfde buurt plaats.
Gezonde omgeving
Vanuit Gezonde omgeving dragen we bij aan de
collegespeerpunten Gezonde en Duurzame stad.
Via ons eigen gemeentelijk beleid en gemeentelijke
regelgeving werken we zo aan een gezonder
voedselaanbod en een gezondere voedselomgeving.
Dit betekent onder andere:
•E
 r zijn gezonde voorwaarden en richtlijnen
opgenomen in subsidies voor sportevenementen.
Dat geldt ook voor de gemeentelijke
basisvoorzieningen waarmee met name
buurtinitiatieven voor de jeugd gezonder maken.
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•A
 AGG bereikte dit jaar met het inzetten van
de waterbalie ruim 20.000 kinderen op zo’n 25
evenementen. Doel van de waterbalie is ervoor te
zorgen dat water overal makkelijk beschikbaar is.
•O
 m te zorgen dat ook in Amsterdam
georganiseerde nationale sportevenementen in
de toekomst gezonder zijn qua voedselaanbod
en voedselreclame, hebben we hierover afspraken
gemaakt met landelijke partners. We hebben
ervoor gezorgd dat er gezonde voorwaarden staan
beschreven in het ruimtelijk-economisch kader
voor verkooppunten in de openbare ruimte dat het
college van B en W heeft vastgesteld.
Op basis van dat kader wordt toestemming
verleend voor de exploitatie van voedselwagens,
kiosken en ventplekken in de openbare ruimte.
•A
 AGG werkt mee aan het nieuwe stedelijke
horecabeleid en streeft naar een gezond
voedselaanbod in de leefomgeving van jeugdigen.
In de ontwikkelingsplannen voor Haven-Stad is
opgenomen dat er binnen een straal van 250
meter rondom scholen geen fastfood mag komen.
Zo verkennen we in hoeverre het beperken van
het ongezonde voedselaanbod via ruimtelijke
instrumenten mogelijk is. De naderende
omgevingswet is daar een impuls voor en we
pakken dit in nauwe samenwerking op.
•A
 AGG stimuleert de ‘gezonde beweging’
onder voedselondernemers in Amsterdam.
We ondersteunen hen met kennis en expertise
vanuit het netwerk ‘Ondernemers voor een

Gezond Amsterdam’. Samen met experts van
het HvA-foodlab hebben ondernemers in 2018
gezonde innovatie toegepast, bijvoorbeeld
door suiker uit producten te halen. Deze
zogenaamde productherformulering is één van
de zes onderwerpen die zijn uitgekozen voor de
voedsellobby die in 2018 is voorbereid en uitgevoerd
rondom de ontwikkeling en totstandkoming van het
Nationaal Preventieakkoord. Met maatschappelijke
fondsen, gemeenten, kamerleden en expertisecentra
zoeken we naar manieren om beter en steviger
samen te werken en om effectieve maatregelen
te realiseren, zoals een suikertaks, een verbod
op kindermarketing van ongezonde voeding,
regulering voor productherformulering en een
beperking op ongezond voedselaanbod in de
leefomgeving van kinderen.
Excellente professionals
De afgelopen jaren zijn zowel voor professionals als
voor actieve buurtbewoners en andere vrijwilligers
leerlijnen ontwikkeld en gegeven. Dit alles met als doel
dat de professionals bekwaam zijn en hun rol goed
uitvoeren in de praktijk. Sinds 2018 zet AAGG zich ook
in op de inbedding van de principes en vuistregels
van AAGG in reguliere opleidingen. Dit willen we
voor elkaar gaan krijgen zowel met Amsterdamse
vervolgopleidingen en bij- en nascholingen (mbo,
hbo) als op nationaal niveau samen met de landelijke
organisatie Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
Ook internationaal liggen kansen.
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Concrete acties uitgevoerd in 2018:
Herijken leerlijnen
• In 2018 heeft AAGG alle leerlijnen van de afgelopen
drie jaar kritisch tegen het licht gehouden:
klopt de inhoud, zijn de recente ontwikkelingen
meegenomen, sluiten de leerlijnen nog goed aan bij
wat er nodig is. AAGG keek ook of de professionals
het geleerde toepassen in de praktijk, hoe ze dat
doen en in hoeverre dit aansluit bij de doelen van
de leerlijnen.
•D
 e gemeentelijke afdeling Onderzoek, Informatie
en Statistiek (OIS) heeft alle leerexpedities van
de afgelopen drie jaar geëvalueerd. Er ligt een
rapportage met bevindingen en voorstellen over
wat behouden moet blijven en wat verbeterpunten
zijn.
Advisering
•W
 e hebben meegedacht, advies gegeven en
ondersteuning geboden over de leerlijn voor
Centrale Zorgverleners (uitgevoerd door de afdeling
Jeugdgezondheidszorg). En over de training
voor Huisartsen, Kinderartsen en Jeugdartsen
(uitgevoerd door de Eerste Lijn Amsterdam (ELA).
•W
 e hebben bijgedragen aan de landelijke
ontwikkelingen rondom leerlijnen, waaronder het
landelijk ketenmodel overgewicht bij kinderen en
het terugdringen van gezondheidsverschillen.
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Digitaal leren
•E
 -tool gesprekstechnieken: er zijn vijf scenario’s
definitief gemaakt en getest, afgestemd met
(landelijke) betrokken partners/partijen. In 2019
wordt deze tool onderdeel van de leerlijnen.
•A
 AGG heeft een webinar ontwikkeld en uitgevoerd
voor Topscore-medewerkers. Hierdoor konden de
medewerkers vanuit hun eigen werkplek kennis
opdoen en vragen stellen over hun rol in de AAGG.
De evaluatie volgt in januari 2019.
Strategische inzet op landelijk borging
•E
 r is een eerste verkenning uitgevoerd naar wat
er allemaal al gebeurt op het gebied van scholingen
rondom gezonde leefstijl in opleidingen.
•D
 aarnaast is geïnventariseerd welke landelijke
beleidsontwikkelingen aanknopingspunten
bieden voor het landelijk uitdragen van werkzame
elementen van de AAGG.
•E
 r is een opdrachtformulering geschreven. Het
plan gaat uit van twee sporen: het bijscholen van
zittende professionals en het scholen van nieuwe,
aankomende professionals via de opleidingen.
Amsterdam Healthy Weight Programme
De manier waarop AAGG werkt aan het complexe
probleem van overgewicht is met een integraal,
adaptief programma dat ‘gezondheid in al het
beleid’ beoogt en al doende leert. Daartoe hebben
medewerkers binnen het programma gekeken welke
internationale inspanningen bijdragen aan dat doel

en hoe we ook van andere landen en steden kunnen
leren. Zo hebben we meegewerkt aan een aantal
internationale rapporten en case studies, waaronder
door twee Britse trust funds (King’s Fund en St.
Guys & Thomas Charity) en door het UK Health
Forum in opdracht van de ‘Higher Working Group of
Nutrition and Exercise’ van de Europese Commissie.
De Australische senaat beschreef de Amsterdamse
aanpak als goed voorbeeld in de eindrapportage
van de Select Committee on the obesity epidemic in
Australia waarin aanbevelingen worden gedaan over
de (integrale) aanpak van overgewicht/obesitas.
De Programmamanager heeft een college gegeven
aan de Universiteit van Leuven en gesproken op
een conferentie in Wenen en op een bijeenkomst
van de Europese Unie in Brussel. Als aanvulling
op de presentaties is een Engelstalig boekje over
de aanpak gemaakt. De AAGG wil met en van
andere grote steden die aan dezelfde problematiek
werken, leren en mogelijkheden voor gezamenlijke
belangenbehartiging. In 2018 is een begin gemaakt
met de verkenning hiervan, onder meer door deel te
nemen aan de Salzburg Global Session on ‘Healthy
Children, Healthy Weight’. De ambitie is om in 2019
een heldere opdracht voor een dergelijk netwerk te
formuleren en hieraan verder te bouwen.
Communicatie en Gedragsinzichten
In 2018 hebben we vanuit Communicatie en
Gedragsinzichten meer tijd besteed aan het adviseren
op gedrag, communicatie en strategie. Zo hebben we
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alle belanghebbenden van het programma opnieuw
geïnventariseerd en geprioriteerd. Voor Gezonde
Omgeving is deze verder uitgewerkt specifiek om
de Nederlandse voedselomgeving te verbeteren.
Ook heeft Communicatie de reactie gecoördineerd
en opgesteld van de GGD Amsterdam op het
Nationaal Preventieakkoord.
Om gezonder gedrag te stimuleren is
gecommuniceerd met kinderen, ouders, bewoners
en ondernemers via de gemeentelijke kanalen:
Facebook, Twitter, de website, de gemeentelijke
huis-aan-huiskrant en het gemeentelijke tvprogramma ‘Amsterdam Informeert’ op AT5, dat
het beste bereik heeft bij onze doelgroepen. Voor
onze professionele partners organiseerde we op 15
november 2018 de jaarlijkse Inspiratiedag met ruim
300 deelnemers. Thema: Duik In De Onderstroom,
bedoeld om professionals sensitiever te maken
voor ‘onderliggende factoren’, zoals armoede en
laaggeletterdheid, en om scherper te kijken naar
hun eigen taakopvatting en –invulling voor dit thema.
Inzichten in hoe de AAGG het gedrag van burgers
de juiste richting in kan ‘nudgen’, zijn toegepast
en gedeeld in de hele aanpak, onder meer bij de
ontwikkeling van nieuwe middelen. Daarnaast gebruikte
AAGG gedragsinzichten om gedrag in specifieke
context nader te analyseren en te sturen. Bijvoorbeeld
met de Ouder- en Kindteams in Zuidoost, om te zien
hoe zij hun doelgroep beter kunnen bereiken.
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De vuistregelfolder – de belangrijkste drager
van de boodschap – is geheel herzien op basis
van de nieuwste inzichten op het gebied van
cultuursensitiviteit, laaggeletterdheid en gedrag.
De Eerste 1.000 Dagen zijn geïntegreerd in
de Zo blijven wij gezon beeldstijl. De nieuwe
jongerenbeeldstijl ‘goed bezig’ is op posters te
zien in de televisieserie Spangas.
Om communicatiecollega’s van alle relevante
directies binnen de gemeente Amsterdam een
gevoel van medeverantwoordelijkheid te geven, zijn
informatiebijeenkomsten georganiseerd bij directies
OJZ, WPI, Economie, Ruimte en Duurzaamheid,
Communicatie en Communicatiebureau. Als gemeente
moeten we immers overal een en dezelfde boodschap
uitdragen als het gaat om gezondheid van kinderen.
Tijdens een van die bijeenkomsten ontstond het
initiatief om gezamenlijk op verschillende thema’s
de gemeentelijke bijeenkomsten te verbeteren. Het
gaat dan onder andere om de thema’s gezondheid,
duurzaamheid, toegankelijkheid en inclusie. Dit
initiatief krijgt in 2019 een vervolg.
Publicaties van (nationale en internationale)
kennisinstituten en fondsen over de Amsterdamse
aanpak zijn actief gedeeld, zodat anderen van
Amsterdam kunnen leren en de Amsterdamse
integrale adaptieve aanpak van ingewikkelde
gezondheidsproblemen de norm wordt. Er was
vooral veel belangstelling van de buitenlandse pers,
met name vanuit Groot-Brittannië. De AAGG wordt
steeds vaker uitgenodigd om bijvoorbeeld samen een

wetenschappelijk artikel te schrijven of op congressen
te spreken. Om onze sprekers te ondersteunen, is een
Engelstalig boekje over de aanpak gemaakt.
Kinderen met Overgewicht en Obesitas
Eind 2018 is de proeftuinperiode van de gemeente
Amsterdam binnen het landelijk traject ‘Ketenaanpak
voor kinderen met overgewicht en obesitas’ van twee
jaar succesvol afgrond. Dit heeft in samenwerking
met Care for Obesity en de zeven andere
proeftuingemeenten geleid tot oplevering van het
landelijk model ‘Ketenaanpak voor kinderen met
overgewicht en obesitas’ en de handreiking ‘Realisatie
lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en
obesitas’. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam
vanuit dit traject diverse ‘best practices’ ontwikkeld
en opgeleverd, onder andere de Visie en kader
voor inkoop-aanbod, een profiel van de centrale
zorgverlener en de Vuistregelkalender zwangerschap.
Het ondersteuningsaanbod voor kinderen met
overgewicht en obesitas, gericht op een gezonde
leefstijl is vanuit de AAGG overgeheveld naar het
Flexibel Preventief Aanbod Jeugd (directie Onderwijs
Jeugd Zorg en Diversiteit). Vanaf 2019 wordt het
‘Gezonde Leefstijl’ aanbod meegenomen in de
stedelijke inkoop van preventief aanbod voor de jeugd.
Samen met partners heeft de AAGG gewerkt aan
het verbeteren van de keten van ondersteuning en
zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en
ketensamenwerking. Zo is bijvoorbeeld samen met
de Eerstelijnsgezondheidszorg Amsterdam en Almere
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(ELAA) de inzet van diëtisten in de keten verbeterd.
En is samen met Sport en Bos gewerkt aan een betere
afstemming over sport en bewegen.
Verder heeft in 2018 de AAGG bijgedragen aan zowel
lokale als landelijke ontwikkelingen in de positionering
en financiering van de centrale zorgverlener voor het
kind met obesitas en zijn gezin.
Bijdrage aan lokale ontwikkelingen:
•D
 e samenwerking met Zilveren Kruis op dit thema
is voortgezet.
•D
 e evaluatie van de proef innovatiebeleidsregel
centrale zorgverlener 2016 – 2018 is bijna afgerond.
•D
 e uitvoering van de rol van centrale zorgverlener
door de Jeugdgezondheidszorg is verbeterd.
•D
 e innovatiebeleidsregel centrale zorgverlener
(tijdelijke financiering in samenwerking met Zilveren
Kruis) wordt voor 2019 en 2020 in stand gelaten.
Amsterdamse kinderen die in 2018 al begeleidt
werden door een centrale zorgverlener, kunnen
dit begeleidingstraject in 2019 en 2020 afronden
(max. 3 jaar).
Bijdrage aan landelijke ontwikkelingen:
•D
 e gemeente Amsterdam heeft landelijk
ambassadeurschap genomen voor de inzet van de
centrale zorgverlener bij kinderen met (morbide)
obesitas, binnen een integrale ketenaanpak.
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De afdeling Forensische Geneeskunde en Medische Advisering (FGMA) bestaat uit twee subafdelingen: Forensische Geneeskunde en
Medische Advisering. Forensische geneeskunde zet onafhankelijke artsen en verpleegkundigen in bij medisch onderzoek van overledenen,
en slachtoffers en daders van zedendelicten en geweld. Ook levert deze afdeling medische zorg aan arrestanten op de politiebureaus en in
de gevangenis.
De afdeling Medische Advisering verricht keuringen voor bijzondere bijstand, parkeervergunningen, ontheffing inburgeringsexamen,
schuldsanering, huisvesting en leerlingenvervoer.
Hieronder belichten we allereerst de hoogtepunten van 2018. Daarna volgt een korte beschrijving van de verschillende teams van FGMA.
Letselspreekuur Plus
De afdeling FGMA kent sinds jaar en dag een regulier
letselspreekuur waar slachtoffers van geweld op
verwijzing van de politie terecht kunnen voor een
letselrapportage.
Op 1 januari 2018 is er een tweede spreekuur van
start gegaan, het Letselspreekuur Plus. Dit spreekuur
is voor mensen die hun eigen verhaal niet goed
kunnen vertellen, zoals kinderen, verstandelijk
beperkten, dementerende ouderen, verwarde
personen, slachtoffers van mensenhandel . Omdat
zij niet zelf kenbaar kunnen maken waar zij letsel
hebben, onderzoeken de forensisch arts en forensisch
verpleegkundige hen van top tot teen. De arts die
het onderzoek uitvoert, schrijft ook de rapportage
(inclusief foto’s). Deze rapportage kan het slachtoffer
ook in een juridisch traject gebruiken. Behalve de
politie kunnen ook huisartsen of andere professionals
die betrokken zijn bij het slachtoffer, verwijzen naar
het Letselspreekuur Plus.
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Het Letselspreekuur Plus heeft in 2018 ruim in de
belangstelling gestaan; Vera Bergkamp, Tweede
Kamerlid voor D66 heeft het spreekuur een
werkbezoek gebracht en naar aanleiding daarvan
een amendement ingediend waarin ze pleit voor een
landelijke uitrol van het Letselspreekuur Plus. Dit wordt
in de komende periode gerealiseerd. Ook het Parool
heeft een paar artikelen aan het spreekuur gewijd.
Van maandag tot en met vrijdag zijn overdag twee
forensisch artsen beschikbaar voor het Letselspreekuur
Plus. Zij bemannen ook het reguliere inloopletselspreekuur, van maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 – 12.00 uur.
Samenwerking Nederlands Forensisch Instituut
Er bestaat sinds eind 2017 een nauw samen
werkingsverband met het Nederlands Forensisch
Instituut waarvoor de artsen van het Letselspreekuur
Plus ook rapportages opstellen.

Opleiding forensische geneeskunde
Het aantal forensisch artsen in Nederland is beperkt
(ongeveer 300) en hun gemiddelde leeftijd is hoog.
Hierdoor is de uitstroom de komende jaren groot.
Om die reden hebben het ministerie van Justitie &
Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport medio 2018 besloten om te
investeren in een nieuwe opleiding forensische
geneeskunde. Voor de GGD Amsterdam stond
2018 in het teken van de erkenning van forensische
geneeskunde als opleidingsinrichting. Op basis van
die erkenning kunnen behalve de regio AmsterdamAmstelland ook de regio’s Hollands Noorden,
Zaanstreek Waterland, Kennemerland en Hollands
Midden als stageplek dienen voor de nieuwe
opleiding. Er komen in 2019 vier ’artsen in opleiding’
naar Amsterdam en de samenwerkende regio’s.
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Advisering (FGMA)
Medische zorg aan gedetineerden
De GGD Amsterdam verzorgde de medische zorg
in de Penitentiaire Inrichting (PI) Zaanstad. Overdag
hadden enkele artsen spreekuur en tijdens avonden,
nachten en weekenden was de dienstdoende
forensisch arts oproepbaar bij medische problemen.
Op 31 december 2018 liep het contract met de PI
Zaanstad af.
Het team forensisch artsen
De forensisch artsen werken op het grensgebied
tussen justitie en zorg. Zij verrichten 24/7 medische
forensische taken zoals lijkschouwingen, onderzoek
van slachtoffers en daders van geweld en
zedendelicten en bloedafnames in het kader van
het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het
verkeer De artsen werken veelal in opdracht van
politie en justitie.
Daarnaast vraagt de rechtbank de forensisch artsen
voor medisch advies en/of contraexpertise (second
opinion) en medische zorg aan arrestanten.
Het team bestaat uit dertig forensisch artsen. Zowel
overdag als ’s avonds hebben er twee forensisch
artsen dienst, ’s nachts is dat er één.
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Het team forensisch verpleegkundigen
De forensisch verpleegkundigen brengen twee keer
per dag op vaste tijden bij de cellencomplexen van
de politie alle voorkomende medische problemen
in kaart, handelen deze af of dragen ze over aan de
dienstdoende forensisch arts.
Daarnaast zijn de forensisch verpleegkundigen de
casemanagers van het Centrum voor Sexueel Geweld.
Zij geven nazorg aan slachtoffers van zedendelicten.
Dit houdt in dat de forensisch verpleegkundigen,
nadat ze geassisteerd hebben bij het zedenonderzoek,
de nazorg coördineren en het contact met het
slachtoffer onderhouden gedurende de weken na het
incident.
Sinds eind 2017 houden de forensisch verpleeg
kundigen een spreekuur voor slachtoffers van
vrouwelijke genitale verminking op de locatie
OLVG West.
Het team forensisch verpleegkundigen bestaat uit elf
verpleegkundigen. Overdag hebben twee forensisch
verpleegkundigen dienst. ’s Avonds en ’s nachts is er
één forensisch verpleegkundige die oproepbaar is
voor zedenzaken.

Forensische geneeskunde

2017

2018

Lijkschouwen

1.562

1.662

Arrestantenzorg

14.500

14.900

Forensische medisch onderzoek

2.573

2.924

Nazorg zedenslachtoffers

1.202

1.346

Overig

3.505

3.726

Sociaal-Medische Advisering (SMA)
De afdeling Sociaal-Medische Advisering (SMA)
geeft onafhankelijk medisch advies aan de
gemeente Amsterdam en publieke instellingen over
onder andere parkeerontheffingen voor mensen
met een fysieke beperking, bijzondere bijstand,
schuldsaneringen, arbeidsgeschiktheidskeuringen
en wisselwoningen.
Het SMA-team bestaat uit zes SMA-artsen en twee
verpleegkundigen. Het aantal adviezen ligt op zo’n
6.500 per jaar.
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Forensische Geneeskunde en Medische
Advisering (FGMA)
Sociaal Medische Advisering

2017

2018

- WPI

Adviezen

3.890

3.135

- Parkeervergunningen

Adviezen

1.970

2.250

- Ontheffing inburgering ex.

Adviezen

69

22

- medische urgentie

Adviezen

533

546

- Diversen

Adviezen

152

128

Bezwaarschriften

247

147

Zienswijzen

131

221

6.992

6.449

Totaal SMA

Secretariaat
Het FGMA-secretariaat bestaat uit zes medewerkers
en voert alle administratie uit voor de SMA-keuringen
en de forensische verrichtingen.
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Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
in de Regio (GHOR)
GHOR
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in
de Regio (GHOR) is een afdeling binnen de GGD
Amsterdam die werkzaamheden uitvoert voor
de Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en
Zaanstreek-Waterland. De GHOR heeft als missie het
bevorderen van continuïteit van zorg in het werkgebied
bij een crisis of crisisdreiging en bij grootschalige
evenementen. Om aan te kunnen sluiten op de
reguliere zorg is de GHOR een netwerkorganisatie,
gericht op samenwerking en informatieuitwisseling met
de partners in de witte kolom (de geneeskundige keten:
ambulancedienst, ziekenhuizen, huisartsen(posten),
GGD etc.). Verder werkt de GHOR nauw samen
met partners in een multidisciplinaire crisisstructuur
(gemeente, brandweer, politie en openbaar ministerie)
en verbindt daarmee de zorg en het openbaar bestuur.
Tijdens een crisis levert de GHOR functionarissen die
op alle niveaus de verbinding leggen tussen de witte
kolom en de multidisciplinaire partners.
De GHOR heeft twee kerntaken: rampenbestrijding/
crisisbeheersing (onder andere het opleiden en
oefenen van crisisfunctionarissen) en advisering
(bijvoorbeeld gemeenten adviseren over
geneeskundige en gezondheidskundige aspecten
bij evenementen). Een neventaak betreft het
beheren van het integraal crisisplan van de GGD
Amsterdam en het opleiden, trainen en oefenen van
GGD-crisisfunctionarissen.
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Rampenbestrijding en
Crisisbeheersing
GRIP
In 2018 zijn 16 inzetmomenten geweest volgens
de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings
Procedure (GRIP). Dit zijn incidenten waarbij de
crisisbeheersingsorganisatie opschaalt om het incident
te bestrijden.

Inzetten Officier van Dienst Geneeskundig
De Officier van Dienst Geneeskundig is in 2018
in totaal 189 keer ingezet. Dit betrof 103 GHORinzetten (waarvan 19 keer GRIP: in sommige gevallen
ook aflossing) en 86 inzetten op het niveau van
Spoedeisende Medische Hulpverlening.

Datum

GRIP

Omschrijving

Regio

Gemeente

18-01-2018

1

Storm code rood, Amsterdam

AA

Amsterdam

24-01-2018

1

Brand restaurant Sloterkade, Amsterdam

AA

Amsterdam

30-01-2018

1

Gaslek station Holendrecht, Amsterdam

AA

Amsterdam

26-02-2018

1

Gaslek station Amsterdam Centraal

AA

Amsterdam

09-03-2018

1

Stroomstoring centrum Amsterdam

AA

Amsterdam

21-04-2018

1

Brand woonhuis Singel, Amsterdam

AA

Amsterdam

29-04-2018

1

Stroomstoring Amsterdam Zuidoost

AA

Amsterdam

14-06-2018

1

Brand autobedrijf Zuiderhoofdstraat, Krommenie

ZW

Zaanstad

31-08-2018

1

Steekincident station Amsterdam Centraal

AA

Amsterdam

31-08-2018

1

Brand wooncomplex Vinkenstraat, Wormerveer

ZW

Zaanstad

15-09-2018

1

Brand Urbanuskerk Noorddammerlaan, Amstelveen

AA

Amstelveen

18-09-2018

1

Instorting parkeerdek Plein, Wormerveer

ZW

Zaanstad

14-10-2018

1

Brand appartementencomplex Tutein Noltheniusstraat, Amsterdam

AA

Amsterdam

23-10-2018

1

Plofkraak pinautomaat Lambertus Zijlplein, Amsterdam

AA

Amsterdam

16-11-2018

1

Brand slooppand Karekietpark, Purmerend

ZW

Purmerend

23-11-2018

1

Brand woning Zaanweg, Wormerveer

ZW

Zaanstad
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telefonisch afhandelen, waarvan het 13 keer een
GRIP-situatie betrof. In 24 gevallen heeft de ACGZ
aanvullende acties ondernomen en vier keer is ook het
Actiecentrum GHOR ingezet.

•u
 itbreiding van de inzetcriteria;
•b
 etere informatievoorziening.
De pilot is in mei 2019 tussentijds geëvalueerd
en loopt dan nog door tot 1 november 2019.

Evaluaties
De GHOR leert van inzetten en
opschaling. Incidentevaluaties leveren zowel voor
de ingezette functionarissen als voor niet ingezette
functionarissen belangrijke leer- en verbeterpunten
op. GHOR-functionarissen worden ook ingezet bij
niet-opgeschaalde incidenten. Deze werden eerder
niet geëvalueerd, maar sinds 2018 wel. Dit jaar waren
dat onder meer het schietincident in het buurthuis aan
de Grote Wittenburgerstraat, het aantreffen van een
zeemijn in het IJ, het annuleren van de City Swim en
het faillissement van het Slotervaartziekenhuis. Deze
incidenten betroffen geen GRIP-situatie, maar hadden
veel impact op de omgeving en op hulpverleners. Op
basis van de leer- en verbeterpunten passen we onze
procedures en afspraken aan.

Vakbekwaamheid
In 2018 organiseerde de GHOR opnieuw een groot
aantal opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten. In
samenwerking met de veiligheidsregio is ZaanstreekWaterland en Amsterdam-Amstelland (multidisciplinair
met brandweer, politie en gemeente) droeg de
GHOR haar expertise bij aan de organisatie van 60
trainingen en oefeningen voor in totaal 110 GHORdeelnemers. Daarnaast organiseerden de GHOR nog
eens 30 monodisciplinaire trainingen voor in totaal 90
GHOR-deelnemers. In december vonden bijvoorbeeld
vijf GHOR-actiecentrumtrainingen plaats, waarbij
volgens een scenario twee terroristische aanslagen
elkaar opvolgden in beide veiligheidsregio’s. Doel was
het toepassen van de zogenaamde ‘netcentrische’
werkwijze door het Hoofd Informatie, het Hoofd
Ondersteuning en de Informatiecoördinatoren (ICo’s)
van de zorginstellingen. Meer hierover leest u in de
alinea Netcentrisch werken: informatie delen. Bij de
trainingen werd gebruik gemaakt van LCMS-GZ,
het online informatiemanagementsysteem van de
geneeskundige keten bij crises. Tijdens de training
kwam een aantal leerpunten naar voren. Ook kregen
de ICo’s en GHOR-functionarissen veel inzicht in
elkaars rol en taken. Zij waardeerden het gezamenlijk
trainen en oefenen positief.

Inzetcriteria Officier van Dienst Geneeskundig
Om tot een verdere professionalisering van de functie
van Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) te
komen startte op 1 november een pilot.
Inzetten Algemeen Commandant
Nieuw is de 24/7 telefonische bereikbaarheid van
de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
(ACGZ). De ACGZ is in 2018 63 keer ingezet. 39
van deze inzetten kon de dienstdoende functionaris
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Doelstellingen van de pilot zijn:
•m
 eer rust en regelmaat in het rooster;
•n
 auwere samenwerking tussen OvD-G en
GHOR-bureau;
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Systeemtest
Op 17 november vond de landelijke intocht van
Sinterklaas plaats in Zaanstad. De intocht diende
meteen als jaarlijkse systeemtest. Dit is een zo
realistisch mogelijke praktijkoefening (simulatie)
waaraan de Inspectie Justitie & Veiligheid kan zien
of een veiligheidsregio zijn processen goed op orde
heeft. Een systeemtest test het functioneren van de
crisisteams, maar er hoort ook een opkomstoefening
bij. Die opkomstoefening vond een maand na de
Sinterklaasintocht plaats. Het Commando Plaats
Incident, het Regionaal Operationeel Team met
stafsecties en het Beleidsteam waren binnen de
wettelijke opkomsttijd gevuld. In de regio AmsterdamAmstelland heeft dit jaar geen systeemtest
plaatsgevonden; deze vindt hier eens per twee
jaar plaats.
Grip op griep
Elke winter dient het nieuwe griepseizoen zich aan.
In 2018 was deze griepgolf veel langer en heviger
dan in andere jaren. Ook de zorgcontinuïteit kwam
in de knel door de vele patiënten en de grote uitval
van personeel. Op bestuurlijk niveau is daarom in het
Regionaal Overleg Acute Zorg een opschalingsmodel
‘Grip op Griep’ vastgesteld. Ter ondersteuning
hiervan houden de zorginstellingen binnen de GHORregio’s Noord-Holland/Flevoland en de netwerken
acute zorg sinds november wekelijks een beeld bij in
LCMS-GZ, het online informatiemanagementsysteem
van de geneeskundige keten bij crises. Hierdoor

CONTACT

kunnen zij snel signaleren of en waar zich de griep
zich sterk ontwikkelt en waar dat tot mogelijke
continuïteitsproblemen kan leiden.
Netcentrisch werken: informatie delen
Netcentrisch werken is een manier van werken
waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel
mogelijk informatie met elkaar delen. Dit passen alle
veiligheidsregio’s toe en sinds mei 2017 ook de (acute)
ketenpartners in de GHOR-regio’s Noord-Holland/
Flevoland. Hierdoor kunnen de verschillende teams
en organisaties sneller en doelgerichter besluiten
nemen binnen de crisisbeheersing. Om de informatie
op een overzichtelijke manier te delen, maken zij
gebruik van het Landelijk Crisis Management Systeem
Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ). Netcentrisch
werken is diverse keren ingezet. Onder meer tijdens
het aantreffen van een zeemijn in het IJ, het van de
weg raken van een bus met Zweedse toeristen, een
ICT-storing bij het VUmc, het faillissement van het
Slotervaart Ziekenhuis, tijdens de Dam tot Damloop,
de Amsterdam Marathon en de landelijke intocht van
Sinterklaas (in Zaanstad).
Rondje langs de zorginstellingen
Na ruim een jaar ervaring opdoen met netcentrisch
werken, maakte de GHOR eind 2018 de balans op en
bracht een bezoek aan (bijna) alle zorginstellingen die
aangesloten zijn op LCMS-GZ. Alle zorginstellingen
bleken ronduit positief over de applicatie LCMS-GZ
en LCMS als middel om informatie met elkaar uit te
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wisselen. Wel was er behoefte aan meer duidelijkheid
over de rol van LCMS bij bijvoorbeeld evenementen.
Om meer routine op te bouwen spraken de
zorginstellingen bovendien de wens uit de tool vaker
in te zetten bij (kleinere) incidenten. De evaluatie
leverde enkele mooie ontwikkelpunten op die de
GHOR in 2019 verder uitwerkt.
Netwerkdag
Op 24 april organiseerde de GHOR voor de
zorginstellingen in de regio een netwerkbijeenkomst
met de titel ‘Uw zorginstelling als rampterrein’. Diverse
sprekers deelden hun ervaringen met een crisis in
hun eigen organisatie. Ook kwamen tijdens een casus
de verwachtingen aan bod die de zorginstellingen
hadden ten aanzien van de GHOR, zoals regie,
informatievoorziening, hulp bij bijvoorbeeld
verplaatsing van cliënten en logistieke ondersteuning.
Handboek voor GHOR-functionarissen
In 2018 is onderzoek gedaan naar de inhoud, vorm
en gebruiksvriendelijkheid van de handboeken die
GHOR-crisisfunctionarissen gebruiken. Over het
algemeen waardeerden de functionarissen de inhoud
van het huidige handboek. De gebruiksvriendelijkheid
bleek echter voor verbetering vatbaar. Ook werd
er een grote wens uitgesproken om het handboek
beschikbaar te maken voor een smartphone of tablet.
Besloten is om, samen met andere partners binnen
de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, te gaan
werken met de applicatie ‘CrisisConnect’. Deze
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applicatie maakt het mogelijk om informatie op een
veilige, snelle, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke
manier aan te bieden. De invoering heeft inmiddels
vorm gekregen.
Positionering, professionalisering en profilering
In de tweede helft van 2017 is de GHOR gestart met
een analyse van de communicatie van de GHOR
op basis van positionering, professionalisering en
profilering van de organisatie. De analyse bracht
naar voren dat een aantal belangrijke partners in
de witte keten, maar ook enkele geïnterviewde
medewerkers binnen de GHOR en GGD, niet
eenduidig konden aangeven wat de GHOR is,
wat de GHOR doet en wat de belofte van de
GHOR is. In 2018 volgde het gehele team daarom
een positioneringsworkshop en is daarna de
definitieve positionering voor de GHOR vastgesteld.
Vervolgens hebben medewerkers, in het kader van
professionalisering, een training ‘Tweebenigheid’
gevolgd: hoe acteer je als professional in een
complexe netwerkomgeving. De GHOR heeft gekozen
voor een positionering gebaseerd op de dagelijkse
bezigheden van haar medewerkers: het voorkómen en
bestrijden van crises. Vanuit deze positionering treedt
de GHOR zijn partners en stakeholders herkenbaar
en eenduidig tegemoet. Dit zal onder andere in de
uitstraling (‘profilering’) van de communicatiemiddelen
naar voren komen. De communicatiemiddelen,
waaronder de website en printmedia, zullen in 2019
worden opgefrist. Zodat ze ondubbelzinnig de

betekenis en meerwaarde van de GHOR uitdragen.
Meerjarenbeleidsplan GHOR 2019-2023
De GHOR heeft een nieuw meerjarenbeleidsplan.
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Dit is op 10 december 2018 vastgesteld door het
veiligheidsbestuur. Diverse ontwikkelingen gaven
aanleiding om opnieuw te bepalen wat de prioriteiten
zijn op langere termijn. De GHOR ziet voor de
komende jaren drie thema’s die in ieder geval van
invloed zullen zijn op de werkzaamheden van de
GHOR als zodanig en terug zullen komen in alle
producten en taken van de GHOR: schaarste van
personeel in de zorg, de informatiepositie van de
GHOR en terrorismegevolgbestrijding.
Ontvlechting
Het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op
29 juni 2018 besloten een eigen GHOR-bureau in
Zaanstreek-Waterland in te richten. De regio zet een
eigen bureau op om beter aan te kunnen sluiten op de
bovenregionale samenwerking met veiligheidsregio’s
Kennemerland, Noord-Holland Noord en ZaanstreekWaterland die in 2019 landelijk door samenvoeging
van de meldkamers ontstaat. Daarnaast wil het
bestuur ook het regionale netwerk intensiveren. De
verwachting is dat het nieuwe GHOR-bureau bij de
verschijning van dit jaarverslag operationeel is.
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Advisering

GGD-taken

Gemeenten en stadsdelen hebben de GHOR dit jaar
396 keer om evenementenadvies gevraagd. Dit is iets
vaker dan in 2017. Hierbij heeft de GHOR op haar
beurt advies gevraagd aan de afdeling Infectieziekten/
Hygiëne & Inspectie (48 maal) en afdeling
Leefomgeving (31 maal). Wat betreft grote en/of
risicovolle evenementen kwamen, naast de bekende
evenementen zoals Koningsdag, de Dam tot Damloop
en Pride, dit jaar The Passion in Amsterdam Zuidoost
en de landelijke Sinterklaasintocht in Zaanstad erbij.

Het opleiden, trainen en oefenen van GGDcrisisfunctionarissen binnen het Integraal Crisisplan
stond in 2018 in het teken van het verkrijgen van
inzicht in de problematiek rondom ’personen met
verward gedrag in de maatschappij’. Centraal stonden
de gevolgen voor de bedrijfs- en zorgcontinuïteit
wanneer er een incident binnen de GGD plaatsvindt
waarbij personen met verward gedrag betrokken zijn.
De leden van het crisisteam werden daarnaast ook
getraind in de toepassing van ‘scenariodenken’ op
korte en lange termijn.

Aantal adviesaanvragen
Amsterdam 				
Amstelland-gemeenten 		
Zaanstreek-Waterland 		

230
58
108

Tenslotte is het evenemententeam betrokken
geweest bij de ontwikkeling van ‘Handreiking
Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen’
en heeft een bijdrage geleverd aan de ‘Veldnorm
Evenementenzorg’. De verwachting is dat het de
Veldnorm Evenementenzorg bij de verschijning van
dit jaarverslag officieel is gepubliceerd en dat de
invoering gestart zal zijn.
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Infectieziekten

De afdeling Infectieziekten houdt zich bezig met de bestrijding en preventie van infectieziekten en het toezicht op tal van verschillende
soorten voorzieningen. Dit doen we onder andere door screening van risicogroepen, bron- en contactonderzoek, advies aan kwetsbare
groepen, diagnostiek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare aandoening of tuberculose. Verder verricht de afdeling
onderzoek om haar praktijk en beleid te sturen en onderbouwen, en verzorgen we onderwijs en nascholing, en een 24-uursdienst voor
prik-, bijt- en seksaccidenten. Tot het takenpakket behoren ook advisering over bedrijfsmatige hygiëne (in onder meer verpleeghuizen en
keukens, bij evenementen en op schepen) en het toezicht op de kinderopvang, Wmo-voorzieningen en seksbedrijven.
De afdeling Infectieziekten draagt actief bij aan
de ontwikkeling van (landelijke) richtlijnen en
aan onderwijs en opleidingen. Als kennis- en
expertisecentrum geeft de afdeling ook adviezen en
neemt deel in regionale, landelijke en internationale
werkgroepen en consultaties. De afdeling
Infectieziekten bestaat uit de onderafdelingen
Algemene Infectieziekten (waaronder het
Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau), Hygiëne &
Inspectie, Onderzoek en Preventieontwikkeling,
Tuberculosebestrijding, de Soa-polikliniek en het
Streeklaboratorium.

Team Algemene Infectieziekten
In 2018 kwamen bij het team Algemene Infectieziekten
632 meldingen binnen van infectieziekten die
meldingsplichtig zijn (2017: 814). De afname is onder
andere te verklaren door terugloop in het aantal
hepatitis A-meldingen (24 meldingen in 2018 versus
100 in 2017) en kinkhoestmeldingen (184 in 2018
versus 264 in 2017). Verder deden instellingen met een
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‘ongebruikelijk aantal mensen met een infectieziekte’
362 meldingen (2017: 287), hetgeen ook
meldingsplichtig is. Naar aanleiding hiervan hebben
we bron- en contactonderzoek gedaan, gaven we
adviezen en waar mogelijk ondernamen we acties om
verdere verspreiding en uitbraken van infectieziekten
te voorkomen. Daarnaast werd 325 keer contact
met de afdeling opgenomen vanwege een risicovol
accident zoals prikaccidenten, bijtverwondingen
of slachtoffers van zedendelicten. Hierbij gaven
we adviezen of vaccinaties. In 2018 zagen we een
toename in vragen over rabiës. De afname in het
aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten
in Amsterdam past in de landelijke trend. Dit is deels
te danken aan een goede infectieziektebestrijding,
mogelijk een verdere toename van hygiëne en deels
door natuurlijke fluctuaties in het voorkomen van
bepaalde infecties. Zie voor meer informatie over
infectieziekten in Amsterdam en omstreken,
het jaarverslag Algemene Infectieziekten.

Reizigersadvies- en vaccinatiebureau
Het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau (RAV) is
onderdeel van het team Algemene Infectieziekten.
Het RAV heeft ongeveer 32.500 mensen voorafgaand
aan een reis naar een (sub)tropisch land geadviseerd
en gevaccineerd om te voorkomen dat ze
infectieziekten oplopen.
Ten opzichte van 2017 is het aantal reizigers dat
het RAV bezoekt gestegen met 19%. Dit is onder
andere te verklaren door een toenemend aantal
reizen en extra spreekuren op de dinsdagavond,
naast de bestaande op donderdagavond. In 2018
is het RAV incidenteel geconfronteerd met tijdelijke
vaccintekorten, waarvoor het gelukkig steeds
passende alternatieven kon vinden.
Bijzondere casuïstiek
Bijzondere casuïstiek in 2018 betrof:
•e
 en uitbraak van kinkhoest in een
verloskundigenpraktijk;
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•b
 escherming van bewoners en personeel van een
instelling voor verslaafden tegen hepatitis A;
• identificatie van veel contacten rondom een
mazelencasus;
•a
 ctiviteiten rondom verdenking van een rabide hond;
•e
 rnstige vorm van scabiës (scabiës crustosa) in
een ziekenhuis;
•e
 en cluster van MRSA;
•e
 en uitbraak van norovirus in een hotel;
•m
 eerdere gevallen van een bijzonder resistente
bacterie (acinetobacter) in een ziekenhuis.
Verder hebben we veel vragen van burgers en
professionals afgehandeld over de invoering van
het nieuwe ACWY-meningokokkenvaccin en het
kinkhoestvaccin voor zwangere vrouwen. Vanwege
de aandacht voor de dalende vaccinatiegraad
beantwoordden we samen met de afdeling
Jeugdgezondheidszorg vragen van de gemeenten
over de activiteiten van de GGD over de
vaccinatiegraad en het eventueel verplicht stellen
van vaccinaties door kinderdagverblijven. Ook de
verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het
Rijks Vaccinatie Programma van het Rijk naar de
gemeenten leidde tot vragen vanuit de gemeenten.
De afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg van de
gemeente Amsterdam heeft ons de opdracht
gegeven om ruim 9.000 basisschool- en voortgezet
onderwijsdocenten uit te nodigen om zich te laten
vaccineren tegen de griep. Hier hebben uiteindelijk
211 docenten gebruik van gemaakt (2,3%).
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Het team draagt bij aan preventie en bestrijding
van resistente bacteriën in de regio en aan de
invoering van het landelijk programma hepatitis
B- en C-bestrijding. Ter bestrijding van hepatitis
B vaccineerden we homoseksuele asielzoekers,
statushouders en ongedocumenteerden. Tot slot heeft
er een oefening plaatsgevonden met de vijf GGD’s in
de regio op basis van een legionellacasus.
Hepatitis A
Er werden 24 (2017: 100) patiënten met hepatitis A
gemeld (zie figuur 1):

meningitis veroorzaakt door meningokokken gemeld
in 2018 (2017: 9). Net als in de rest van het land zien
we ook in Amsterdam de afgelopen jaren een toename
in meldingen meningokokkenziekte veroorzaakt
door meningokokken type W. Van de negen gevallen
werden er vier veroorzaakt door een meningokok type
W, vier door type B en één door type Y (zie figuur 2).
De verdeling naar leeftijd was: twee kinderen in de
leeftijd van 0-4 jaar (type B), twee in de leeftijd van
5-19 jaar (één type B en één type W), en vijf ouder
dan twintig jaar (één type B, drie type W en één type
Y). Bij deze negen patiënten kwamen 27 contacten in
aanmerking voor beschermende maatregelen in de
vorm van antibioticaprofylaxe volgens de landelijke
LCI-richtlijn (Landelijke Coördinatie Infectieziekte
bestrijding, dit is een onderdeel van het Centrum
Infectieziektebestrijding van het RIVM). Dit werd bij
14 personen verstrekt door de huisarts en bij 13
personen door de GGD Amsterdam.

Figuur 1
Totaal aantal patiënten met hepatitis A, 1992-2018,
GGD Amsterdam

Sinds augustus 2016 neemt in heel Nederland het
aantal hepatitis A-gevallen toe onder mannen die seks
hebben met mannen. Deze uitbraak leidde in 2017
tot 62 meldingen van hepatitis A in deze risicogroep.
De epidemie is in de loop van 2018 uitgedoofd.

Figuur 2
Aantal gemelde meningokokken ziekte per jaar naar serogroep

Meningokokkenziekte
In totaal werden negen patiënten met een sepsis of

(type), 2000-2018 GGD Amsterdam
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Samenwerking JGZ
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is per 1 januari
2019 wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid
(Wpg). Hiermee ligt een deel van de uitvoering van
het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van
gemeenten en gaat de financiering van het RVP over
van Rijksbegroting naar gemeentefondsen.
Aangezien de vaccinatiegraad een indicator is in
infectieziektebestrijding, is de bewaking daarvan een
gedeelde verantwoordelijkheid van de afdelingen
Infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg
van de GGD. Daarom is de samenwerking
in 2018 geïntensiveerd. Dit is onder andere
terug te zien in de goede samenwerking bij de
meningokokkenvaccinatiecampagne: Deel dit niet
met je vrienden.
Meningokokkenvaccinatiecampagne: Deel dit niet
met je vrienden
6.500 jongeren uit Amsterdam-Amstelland die tussen
1 mei en 31 december 2018 14 jaar werden, kregen
een oproep voor vaccinatie. Voorafgaand aan deze
campagne was er veel landelijke en lokale mediaaandacht voor meningokokken. Zo verschenen er
berichten over ouders die een kind waren verloren aan
meningokokken-meningitis en over mogelijk tekort
aan vaccins. De afdeling Jeugdgezondheidszorg,
het Reizigersadvies- en vaccinatiebureau en het Call
Center Amsterdam (CCA) ontvingen veel telefoontjes
van verontruste ouders die hun kinderen of zichzelf
wilden laten vaccineren. Uiteindelijk zijn bij de GGD
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circa 1.000 personen buiten de doelgroep van de
landelijke campagne gevaccineerd.

Team Hygiëne & Inspectie (H&I)
Het Team Hygiëne & Inspectie (H&I) heeft drie
kerntaken. Het team houdt toezicht op de kwaliteit
van kinderopvang, seksbedrijven, jeugdverblijven en
maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast verleent
H&I certificaten aan schepen en vergunningen
aan locaties voor tatoeage en piercing. Ook
adviseert het team op het gebied van hygiëne en
infectiepreventie bij collectieve voorzieningen,
waaronder verpleeghuizen en woonzorgcentra,
horeca en grootkeukens, maatschappelijke opvang,
evenementen en asielzoekerscentra. Naast deze
kerntaken doet het team regelmatig onderzoek en
voert projecten uit.
Advies infectiepreventie
De adviseurs van Hygiëne & Inspectie adviseren
instellingen en bedrijven op het gebied van
voedselveiligheid, zorghygiëne en legionellapreventie.
Ook geven zij trainingen en workshops en bieden
de mogelijkheid om deel te nemen aan het
zelfcontrolesysteem dat door de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit is geaccepteerd.
Toezicht
De GGD is op grond van verschillende wetten
aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van

de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de jeugdverblijven en seksbedrijven. De
toezichthouders van Hygiëne & Inspectie voeren
deze taak namens de GGD uit. Het toezicht op deze
verschillende werkvelden verandert en ontwikkelt zich
voortdurend. Hygiëne & Inspectie heeft een Visie op
de GGD als toezichthouder ontwikkeld. De GGDdirectie heeft deze visie vastgesteld. In deze visie
gaan we in op hoe het toezicht er nu uitziet en welke
ambities er zijn voor het toezicht in de toekomst.
Vergunning- en certificaatverlening
Naast toezicht en advies verleent Hygiëne & Inspectie
vergunningen voor tatoeage- en piercingstudio’s
en verstrekt tijdelijke ontheffingen voor tatoeëren,
permanente make-up en piercen op evenementen.
Namens het Ministerie van VWS geeft Hygiëne &
Inspectie Ship Sanitation certificaten af in de haven
van Amsterdam. Dit zijn certificaten waarmee een
schip aantoont dat het voldoet aan de International
Health Regulations (IHR).
Onderzoek en projecten
Hygiëne & Inspectie voert regelmatig onderzoeken
en projecten uit. In 2018 zijn er drie projecten en één
onderzoek uitgevoerd.
Hygiëne en infectiepreventie
Het voorkomen van infecties is de grootste
taak van het hygiëneteam van de GGD.
Zowel bij zorginstellingen, maatschappelijke

32

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2018

Infectieziekten

& Inspectie tijdens een audit op alle onderdelen kan
controleren in welke mate de instellingen volgens
de hygiënerichtlijn werken en welke verbeterpunten
er zijn. Het team bekijkt de onderdelen persoonlijke
hygiëne, zorghygiëne, reiniging en desinfectie,
voedselveiligheid, legionellapreventie en bouw &
inrichting. Alle resultaten staan overzichtelijk in één
rapportage waardoor in één oogopslag is te zien
hoe een locatie ervoor staat. Een ander bijkomend
voordeel is dat de locatie één (vaste) adviseur heeft als
aanspreekpunt.
opvangvoorzieningen als bij horeca- en
cateringkeukens voert het team analyses op
de werkvloer uit en geeft op basis daarvan
verbeteradviezen.
Hygiëne & Inspectie verzorgt ook trainingen (in
de praktijk) en workshops. De GGD legt ook haar
eigen werkprocessen onder de loep als het gaat om
hygiëne en infectiepreventie. Er wordt bijvoorbeeld
gecontroleerd of de GGD’ers zich houden aan
prikprotocollen, schoonmaakadviezen en of de
behandelkamers op de juiste wijze zijn toegerust.
Nieuwe werkwijze: hygiënescan en integrale
adviesaudit
In 2018 zijn we gestart met het houden van
hygiënescans bij verpleeg- en verzorgingshuizen
en een integrale adviesaudit bij kleinschalige
woonvoorzieningen, zoals locaties voor verstandelijk
beperkten en dak- en thuislozenopvang. Deze
vernieuwde werkwijze heeft als voordeel dat Hygiëne

CONTACT

Kwaliteit van de verpleeghuizen
De kwaliteit van de hygiëne- en infectiepreventie
in de verpleeghuizen blijft een zorg. In 2018 is
deze zorg geuit bij de (nieuwe) wethouder Zorg
en heeft zij aangeven graag een keer mee te gaan
tijdens een audit om de situatie op locatie met
eigen ogen te zien. Na dit locatiebezoek wordt een
voorstel aan de wethouder gepresenteerd. Hygiëne
& Inspectie fungeert als vraagbaak en heeft een
ondersteuningsfunctie, bijvoorbeeld bij uitbraken van
infectieziekten. Dit gebeurt zowel telefonisch als op
locatie.
Asielzoekerscentra
In 2018 waren er twee asielzoekerscentra in
Amsterdam: de COA-locatie aan de Willinklaan
in Amsterdam West en de Extra Begeleidingsen Toezichtslocatie (EBTL) voor de opvang van
vreemdelingen die in een reguliere COA-locatie

EBTL, Transformatorweg

overlast veroorzaakten. In beide locaties hielden wij
een jaarlijkse adviesaudit.
Infectiepreventie bij evenementen
Het Team Hygiëne & Inspectie werkt opnieuw mee
aan De Peilstok, een gemeentebrede aanpak die
moet leiden tot verbeteringen in de aanpak van
(gezondheids)risico’s ten gevolge van middelengebruik
op dance events, en andere risicovolle evenementen.
Regelmatig zijn er onvolkomenheden met betrekking
tot het drinkwater, de kwaliteit van EHBO-posten,
de voedselveiligheid en de legionellapreventie. De
positie van de adviseurs en de handhaafbaarheid van
de geadviseerde vergunningsvoorwaarden zijn voor
verbetering vatbaar. Bij een ernstige overtreding
hebben de adviseurs niet de bevoegdheid om acuut
tot handhaving over te gaan. Dit kan leiden tot grote
gezondheidsrisico’s.
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Inspectie Kinderopvang
De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzalen, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus. De GGD
beoordeelt of wordt voldaan aan landelijke
kwaliteitseisen en onderzoekt hierbij het pedagogisch
klimaat, de veiligheid en gezondheid, het personeel,
de accommodatie en het ouderrecht. Dit begint al
aan de start, waarbij de toezichthouder beoordeelt
of een toekomstig kindercentrum zal voldoen aan de
kwaliteitseisen. Naast de landelijke eisen beoordeelt
de toezichthouder aanvullende gemeentelijke
kwaliteitseisen aan de voorschoolse educatie in
kindercentra.
Landelijke ontwikkelingen
In januari 2018 zijn twee grote wetswijzigingen
in werking getreden: de Wet Innovatie en
kwaliteit kinderopvang (IKK) en de Wet
harmonisatie peuterspeelzalen. De Wet IKK
wijzigt de kwaliteitseisen in de kinderopvang,
met een stevigere pedagogische opdracht aan
kinderopvangorganisaties. De wet IKK vraagt ook om
een andere rol van de houder van een kindercentrum
en van de toezichthouder: de regelgeving vraagt
meer eigen beleidsinvulling door de houder. Hierdoor
is er meer sprake van een dialoog tussen houder en
toezichthouder in plaats van toetsing.
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De Wet harmonisatie peuterspeelzalen heeft door de
gemeente gefinancierde peuterspeelzalen omgezet in
reguliere kinderdagverblijven.
Uitvoering van het toezicht
In 2018 hebben de toezichthouders ieder
kindercentrum en gastouderbureau ten minste
eenmaal onderzocht (100%).
Het toezicht vindt risicogestuurd plaats: de
toezichthouders van Hygiëne & Inspectie bepalen
de omvang van het onderzoek op basis van een
risicoprofiel van de vestiging. Ook beoordeelde de
GGD de gewijzigde kwaliteitseisen, waaronder het
veiligheids- en gezondheidsbeleid, strengere eisen
aan de vaste gezichten bij de opvang van baby’s en de
nieuwe drie-uurregeling.
Bij peuterspeelzalen heeft de toezichthouder
beoordeeld of de voorzieningen voldoen aan alle
eisen die aan een kinderdagverblijf worden gesteld.
De toezichthouders van Hygiëne & Inspectie
onderzoeken een deel van de gastouderopvang
jaarlijks steekproefsgewijs. De wettelijke norm hiervoor
is 5%, maar gemeenten kunnen hier zelf nadere
afspraken over maken. GGD Amsterdam heeft in 2018
ruim 14% van de voorzieningen voor gastouderopvang
onderzocht.

Toezicht op Voorschoolse Educatie
Het toezicht op de voorschoolse educatie bestaat uit
drie delen.
• Bij alle locaties die voorschoolse educatie aanbieden,
voert Hygiëne & Inspectie een onderzoek uit naar
de basiskwaliteit (zowel wettelijke voorwaarden als
aanvullende Amsterdamse voorwaarden);
• op organisatieniveau voert het team bij organisaties
met meer dan vijf locaties een onderzoek uit naar
het gevoerde beleid;
• bij 33% van de locaties voert het team een
verdiepend onderzoek uit naar hoe aanbieders van
voorschoolse educatie dit in de praktijk vormgeven.
De nadruk bij deze verdiepende onderzoeken ligt op
het stimuleren van de kwaliteit van bijvoorbeeld het
didactisch educatief klimaat, de ouderbetrokkenheid
en de doorgaande leerlijn met het basisonderwijs.
Over het algemeen is de kwaliteit van de voorschoolse
educatie hoog, alhoewel deze wel te lijden heeft
gehad van de harmonisatie van peuterspeelzalen
naar kinderopvang (bijvoorbeeld, verminderde
deelname van kinderen aan het voorschoolprogramma
waardoor vrijwel alle aanbieders genoodzaakt waren
om locaties te sluiten). Tevens zijn er vanwege
de harmonisatie minder taakuren ter beschikking
voor de beroepskrachten wat een nadelig effect
heeft op het educatie-aanbod. Daarnaast vormt de
ouderbetrokkenheid een aandachtspunt, vooral omdat
bij een aantal grotere voorschoolaanbieders de functie
van oudercontactfunctionaris is komen te vervallen.
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Wet op de Jeugdverblijven
Sinds 2016 houdt Hygiëne & Inspectie toezicht
op jeugdverblijven. Dit zijn privaat gefinancierde
instellingen waar jeugdigen het merendeel van de
week én voor langere tijd verblijven en overnachten. In
Amsterdam zijn in 2018 de drie zogenaamde ‘Turkse
moskee-internaten’ geïnspecteerd die onder deze
wetgeving vallen. Hygiëne & Inspectie heeft daarnaast
in 2018 voor de gemeente Zaanstad het toezicht
uitgevoerd.
Uitvoering van het toezicht
Het toezicht op de jeugdverblijven is, in tegenstelling
tot het toezicht op de meeste andere instellingen,
minder diepgaand. Toezichthouders gaan vooral in
gesprek met het personeel en moeten hun oordeel
baseren op wat zij horen van de staf en begeleiders.
Het is zelden mogelijk om een observatie uit te voeren
of andere bronnen te betrekken bij het onderzoek.
De toezichthouder heeft in 2018 deze beperkingen
van het huidige onderzoek ter sprake gebracht bij de
brancheorganisatie en houders van jeugdverblijven
en verkent de mogelijkheden om het aantal bronnen
uit te breiden met onder andere de ouders van de
jeugdigen. In 2019 is er een landelijke evaluatie van de
Wet op de jeugdverblijven waarin de toezichthouder
dezelfde punten zal inbrengen.
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Toezicht bij seksbedrijven
In Amsterdam moet de GGD bij seksbedrijven
die een (nieuwe) vergunning aanvragen eerst een
hygiënecheck uitvoeren. Pas als er een positief
advies van de toezichthouder is, kan het seksbedrijf
een vergunning aanvragen bij de gemeente. In
2018 waren er zes raamprostitutiebedrijven die
verzochten om een hygiëneadvies van de GGD voor
een nieuwe locatie. De vergunning van de bestaande
seksbedrijven zijn verlengd tot het najaar van 2019.
Eenmaal per drie jaar inspecteren toezichthouders van
Hygiëne & Inspectie alle seksbedrijven in Amsterdam
onaangekondigd. In 2018 zijn 41 seksbedrijven
regulier geïnspecteerd. In 14 gevallen was sprake van
tekortkomingen waarbij een herinspectie noodzakelijk
was. In 2018 zijn samen met het Programma
Prostitutie voorbereidingen getroffen voor een nieuw
vergunningenstelsel voor het sekswerk in Amsterdam.

Vergunningverlening bij tatoeage- en
piercingstudio’s
Er is een landelijk vergunningensysteem voor
tatoeage- en piercingstudio’s. Ook permanente
make-up valt onder de noemer tatoeëren. Bij de
vergunningverlening controleert Hygiëne & Inspectie
of de studio’s hygiënisch werken en zodoende het
risico op (bloedoverdraagbare) infecties zo veel
mogelijk beperken bij het aanbrengen van een
tatoeage of piercing. In de regio Amsterdam hebben
196 ondernemers een vergunning voor tatoeëren
of piercen. Eenmaal per drie jaar moet Hygiëne &
Inspectie deze vergunning opnieuw verlenen. In 2018
zijn er 78 vergunningen verleend (zowel verlengingen
als nieuwe studio’s) en vond er twee keer een
herinspectie plaats, omdat de studio nog niet aan alle
onderdelen voldeed. De GGD verleent namens de
minister van VWS de vergunning, maar kan deze ook
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weer intrekken als de hygiëne te wensen overlaat. In
2018 heeft de GGD dat niet hoeven doen.
Evenementen waarop getatoeëerd of gepiercet
wordt
Ook bij evenementen wordt regelmatig getatoeëerd
of gepiercet. Hiervoor is een ontheffing van de
vergunningplicht nodig. In 2018 heeft Hygiëne &
Inspectie 36 aanvragen voor een ontheffing gekregen,
waarvan er 28 keer een ontheffing is verleend. Indien
de toezichthouder geen ontheffing verleende ,
voldeed men niet aan de eisen.
Schepen met een Ship Sanitation-certificaat
Om te voorkomen dat schepen (en haar bemanning en
passagiers) infectieziekten verspreiden, heeft de World
Health Organization internationale regels vastgelegd
voor de hygiëne op schepen. Om een haven te mogen
binnenvaren, moet een schip in het bezit zijn van een
zogenaamd Ship Sanitation Certificaat. Honderden
health organisaties over de hele wereld zijn aangemeld
om zo’n certificaat te mogen verlenen. Zo ook de
GGD Amsterdam. In 2018 vroegen 314 schepen een
certificaat aan in Amsterdam, waarvan in vijf gevallen
het schip in de haven van Zaandam lag in plaats van
Amsterdam. Van de 314 aanvragen heeft Hygiëne &
Inspectie 302 certificaten zonder problemen verstrekt,
vijf keer een certificaat afgegeven waarop problemen
werden vermeld en zeven keer een korte verlenging
van het bestaande certificaat gegeven omdat er door
omstandigheden geen inspecteur aan boord kon gaan.
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Toezicht op de Wmo
Het team Hygiëne & Inspectie houdt toezicht
op de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in regio AmsterdamAmstelland. Gemeenten bieden in samenwerking met
zorgaanbieders verschillende (Wmo-)voorzieningen
aan die vallen onder deze wetgeving, bijvoorbeeld: de
dak- en thuislozenopvangcentra, ontmoetingscentra
voor ouderen, maar ook thuiszorg (ambulante
ondersteuning en hulp bij het huishouden) valt
hieronder.
Algemeen
Eind 2017 is met de gemeenten overeengekomen om
in 2018 proactief toezicht te houden op de kwaliteit
van de thuiszorg, ontmoetings- en activiteitencentra
(dagbesteding), aanvullend openbaar vervoer en daken thuislozenopvangcentra (maatschappelijke opvang

en beschermd wonen). Het toezicht richtte zich met
name op de kwaliteit van de ondersteuning die de
cliënten ontvangen. Daarnaast is in 2018 een start
gemaakt met het toezicht op Wmo-voorzieningen die
door cliënten met een Persoonsgebonden budget
(Pgb) worden ingekocht.
Toezicht vindt ook plaats in reactie op signalen en
meldingen van calamiteiten die een (mogelijk) verband
houden met de kwaliteit van een voorziening.
Cijfers en bevindingen
In 2018 heeft de toezichthouder 71 onderzoeken
en 19 vervolgonderzoeken uitgevoerd in het kader
van het (proactieve) kwaliteitstoezicht. Voorafgaand
aan de onderzoeken is per type voorziening bepaald
welke onderwerpen aandacht behoeven. In 2018
richtte de toezichthouder zich in Amsterdam vooral
op ‘Wijkzorg’: de toegang tot Wmo-voorzieningen,
zoals hulp bij het huishouden en dagbesteding. Elke
kwetsbare Amsterdammer met een hulpvraag kan bij
zorgaanbieders terecht voor hulp bij het vinden van
passende ondersteuning. De toezichthouder heeft
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onderzocht in hoeverre professionele “klanthouders”
voldoende zijn toegerust om de hulpvraag van
Amsterdammers goed in kaart te brengen en door te
verwijzen naar een passende zorgaanbieder.
Uit de onderzoeken komt naar voren dat met name
de grote zorgaanbieders actief deelnemen aan
netwerkbijeenkomsten en kennis verwerven van het
aanbod van ketenpartners. Tegelijkertijd zien we ook
dat klanthouders geneigd zijn Amsterdammers binnen
de eigen organisatie door te verwijzen. Dit is niet in lijn
met het uitgangspunt dat de hulpvraag van de cliënt
leidend moet zijn bij het zoeken en organiseren van
een passend aanbod.
Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over
Hulp bij het huishouden (Hbh). Het is bekend dat
er personeelstekorten zijn in de zorg en met name
bij Hbh is het een uitdaging voor zorgaanbieders
om hulp te blijven bieden tijdens vakantie- en
verlofperioden van de medewerkers. Dit vormde
dan ook een aandachtspunt binnen het toezicht. Het
team toezichthouders is aan het begin van het jaar
uitgebreid, waardoor het grotere steekproeven onder
de cliëntenpopulatie kon nemen om te onderzoeken
of Hbh (kwalitatieve) hulp leverde, ook tijdens de
vakanties. De toezichthouders voerden een grote
steekproef uit bij cliënten die Hbh ontvangen. In 87%
van de huisbezoeken was sprake van kwalitatieve hulp.
Tijdens vakantieperiodes is in 85% van de gevallen de
hulp van zorgaanbieders goed geregeld.
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Eind 2017 ontstond in Amsterdam meer behoefte
aan zicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg
die Amsterdammers met een Persoonsgebonden
budget (Pgb) inkopen. Eind 2018 zijn de eerste
acht onderzoeken naar de rechtmatigheid van
Pgb’s gestart; wordt er inderdaad zorg geleverd?
Onderzoeken naar de kwaliteit van de ingekochte
zorg zijn nog niet gestart. Het begrip ‘kwaliteit’ laat
zich vooral bij Pgb moeilijk vangen in eisen, waardoor
de toezichthouder onvoldoende handvatten heeft
om goed toezicht uit te voeren. In 2019 zal de
toezichthouder op basis van de opgedane ervaring
helpen bij het ontwikkelen van beleid over de kwaliteit
van Pgb-gefinancierde zorg.
De toezichthouder heeft 44 signalen en
calamiteitenmeldingen ontvangen in 2018. In twaalf
gevallen heeft het geleid tot een onderzoek naar
de kwaliteit van de ondersteuning en/of het lerend
vermogen van de zorgaanbieder.
Samenwerking met andere toezichthouders
Regelmatig komt het voor dat de GGD Amsterdam
een onderzoek uitvoert in samenwerking met de
Rijksinspecties (Inspectie voor de Gezondheidszorg en
Jeugd). GGD Amsterdam zit daarom periodiek met
de Rijksinspecties aan tafel om de werkzaamheden
van de Wmo-toezichthouder en de Rijksinspecties op
elkaar af te stemmen. Afspraken zijn vastgelegd in
‘Het afsprakenkader en draaiboeken’.

In 2018 hebben de Rijksinspecties, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en de Wmo-toezichthouders
van GGD Amsterdam, Haaglanden, RotterdamRijnmond en Gelderland-Zuid samen gewerkt aan
een nieuwe versie van het afsprakenkader die in 2019
wordt gepubliceerd.
Registratie- en rapporteersysteem
In 2016 heeft de GGD Amsterdam samen
met ItForCare gewerkt aan een registratie- en
rapportagesysteem dat de werkprocessen
ondersteunt. Inmiddels werken zes GGD’s met de
Toezicht Maatschappelijke Ondersteuning (TMO) webapplicatie en bedienen we samen meer dan
vijftig gemeenten. Het voordeel van het werken met
één systeem is dat er een eenduidige werkwijze van
de toezichthouder is. Dit komt ook zorgaanbieders
ten goede omdat bijvoorbeeld de rapportages van
de toezichthouders, maar ook het maken van een
calamiteitenmelding nagenoeg op dezelfde manier
gedaan wordt. In 2019 werkt de GGD Amsterdam
verder aan de doorontwikkeling van TMO. Hierbij
zullen de zes GGD’s met name kijken hoe zij de
onderzoeksresultaten kunnen analyseren.
Onderzoek en projecten door Hygiëne & Inspectie
Onderzoek
In 2018 is een inventariserend onderzoek afgerond
naar mogelijke gezondheidsrisico’s bij evenementen
met een doorlopende vergunning.
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Het onderzoeksrapport geeft voor de verschillende
gemeenten specifieke aanbevelingen.
Technische hygiënezorg in de regiogemeenten
In 2018 is team Hygiëne & Inspectie gestart
met het project ‘Technische hygiënezorg in de
regiogemeenten’. Voor dit project zijn de collectieve
voorzieningen van iedere regiogemeente in kaart
gebracht en per locatie is een risico-inschatting
gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een gemeentelijk
risicoprofiel; waarmee elke gemeente een
goed beeld heeft van de aanwezige collectieve
voorzieningen én de risico’s op het gebied van
hygiëne en infectiepreventie per (type) voorziening.
Bij een selectie van deze voorzieningen (met name
voorzieningen in de categorie hoog en middelhoog
risico) voerde Hygiëne & Inspectie in het najaar van
2018 een hygiënescan uit. Een hygiënescan brengt de
specifieke risico’s van een bepaalde locatie in beeld.
Nog niet alle hygiënescans zijn uitgevoerd. In 2019
volgt de tweede helft van de locaties.
Tatoeage en toezicht in Amsterdam
Hygiëne & Inspectie heeft samen met het Stadsarchief
Amsterdam een boekje uitgebracht over Tatoeage en
Toezicht in Amsterdam. Het boekje brengt de historie
van ruim dertig jaar toezicht op het aanbrengen
van tatoeages in beeld. Amsterdam is hierin altijd
een pionier geweest. In december 2018 reikte GGD
adjunctdirecteur Jan Woldman het eerste exemplaar
van Tatoeage en Toezicht in Amsterdam uit aan

CONTACT

Leen Stoutjesdijk (eerste toezichthouder) en Henk
Schiffmacher (tatoeëerder), twee prominenten op dit
gebied.
Ontwikkeling kwaliteitsoordeel voor
de voorschoolse educatie
Gemeente, aanbieders van voorschoolse educatie en
onderwijsinstellingen hebben een Profiel jonge kind
opgesteld dat de bouwstenen voor kwaliteit op de
voorscholen beschrijft. Dit heeft ertoe geleid dat in
2018 een kwaliteitsoordeel is ontwikkeld. Het oordeel
op basis van een tweepuntschaal wordt uitgebreid
met een derde oordeel ‘goed’.
De ontwikkelaars hebben in samenspraak met de
aanbieders van voorschoolse educatie normeringen
voor dit kwaliteitsoordeel ontwikkeld. Hiertoe
hebben zij bijeenkomsten met alle aanbieders

van voorschoolse educatie georganiseerd en
een werkgroep geformeerd waarin verschillende
belanghebbenden zitting hadden. Samen hebben
zij beschreven welke elementen van goede kwaliteit
zichtbaar moeten zijn om in aanmerking te komen
voor het kwaliteitsoordeel goed. Uitgangspunt hierbij
is dat het vooral gaat om het behalen van doelen
en minder om het voldoen aan randvoorwaarden.
Door aanbieders te betrekken bij de ontwikkeling
van het kwaliteitsoordeel is de verwachting dat
de nalevingsbereidheid hoog zal zijn en dat het
kwaliteitsoordeel breed gedragen zal worden binnen
de sector. In 2019 wordt het kwaliteitsoordeel binnen
Amsterdam ingevoerd.

Team Onderzoek en Preventie
ontwikkeling
Het Team Onderzoek en Preventieontwikkeling
genereert wetenschappelijke kennis die van
belang is voor het beleid en de praktijk van de
infectieziektebestrijding. Hierbij hoort ook de
ontwikkeling en evaluatie van interventies. Binnen
de afdeling Infectieziekten liepen in 2018 37
onderzoeksprojecten.
Internationale Aidsconferentie en de
Amsterdamse hiv-aanpak
In de zomer van 2018 vond de Internationale
Aidsconferentie in Amsterdam plaats met ruim 16.000
bezoekers en veel activiteiten binnen maar ook
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Bij de Amsterdamse hiv-aanpak werkt de GGD vanuit
het team Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam
(H-TEAM). Dit is een unieke samenwerking tussen alle
partijen betrokken bij de hiv-bestrijding in de stad.
Het H-TEAM ontwikkelt en implementeert innovatieve
strategieën die cruciaal zijn om de epidemie in
Amsterdam definitief te stoppen en de gezondheid te
behouden van bewoners met hiv.

buiten de congresmuren. De Magere Brug was het
internationale (media)icoon van de conferentie. Lees
meer over dit congres in het hoofdstuk Internationale
betrekkingen. De afdeling Infectieziekten was
intensief betrokken bij deze activiteiten. We hebben
tijdens de conferentie laten zien dat Amsterdam
in haar hiv-aanpak niet alleen wereldwijd een
koploper, maar ook een zeer actieve en inclusieve
stad is. De GGD nam actief deel aan onder andere
voorbereidingscommissies, programmacommissies en
activiteiten ter promotie van de stedenaanpak. Ook
gaf de GGD tijdens de conferentie presentaties over
eigen onderzoeksresultaten en preventie-initiatieven.
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Harm reductie programma’s
Wereldwijd lopen mensen die drugs gebruiken risico
op een hiv-, hepatitis B- of C virusinfectie wanneer
zij gebruikte naalden en spuiten delen. Om dat te
voorkomen, verstrekte de GGD kort na de start
van de hiv-epidemie begin jaren ‘80 in Amsterdam
laagdrempelig methadon en zette programma’s op om
gebruikte materialen om te ruilen voor schone, nieuwe
materialen. Sindsdien is er niet alleen een sterke
afname van het aantal mensen die drugs gebruiken
maar ook van nieuwe hiv- en hepatitis B- en C infecties
onder deze groep. Het harde bewijs dat dit komt
door deze aanpak ontbreekt echter. Het is immers
niet ethisch verantwoord om dit in een experiment te
testen. Wel heeft de GGD sinds 1985 unieke informatie
verzameld in de Amsterdamse Cohort Studies naar
hiv onder druggebruikers. Dit leverde informatie
op over infecties en over het gebruik maken van
de preventieprogramma’s die we zojuist noemden.
In 2017 startte een project waarbij deze informatie
gebruikt wordt om via geavanceerde statistiek te
kijken of er een causaal effect van deze programma’s

is op het infectierisico. Als dit onderzoek aantoont dat
spuitenomruil en methadonverstrekking daadwerkelijk
effectief zijn in het terugdringen van infectierisico’s, zou
dit overheden van landen met een grote hiv-epidemie
onder mensen die drugs gebruiken kunnen overtuigen
om de Amsterdamse aanpak ook daar toe te passen.
Zo kan het aantal nieuwe infecties ook daar afnemen.
Amsterdams actieplan hepatitis B- en
C-preventie en zorg
Voor virale hepatitis B en C is er, net als voor hiv,
een stadsbreed actieplan. Het Team Onderzoek en
Preventieontwikkeling coördineert deze activiteiten
en start ook nieuwe initiatieven om het aantal nieuwe
en onbekende infecties met hepatitis B en C in
Amsterdam te verminderen. In 2018 lanceerden we
twee hepatitisprojecten:
1. NoMoreC
	NoMoreC is opgezet door het MCfree
consortium, een samenwerkingsverband
tussen AMC, GGD Amsterdam, Soa Aids
Nederland, AIGHD, Stichting Hiv Monitoring
en de MOSAIC-studie naar acute hepatitis C.
NoMoreC ontwikkelt - met grote inbreng van
de doelgroep - strategieën om daadwerkelijk
een daling van hepatitis C-infecties onder
homomannen in Amsterdam te realiseren.
In Nederland vinden we namelijk de meeste
nieuwe hepatitis C-infecties onder deze
groep. NoMoreC biedt een innovatief online
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testaanbod en face-to-face–strategieën om het
risico op hepatitis C te verlagen. Een van de
onderdelen van de online testprocedure is de
door de onderzoekers van GGD ontwikkelde
MOSAIC score. Dit is een methode die op basis
van vragen over recent gedrag bepaalt of er
sprake is van een verhoogd risico op hepatitis
C. In 2018 is de NoMoreC Toolbox verspreid. In
deze doos zitten voorbeelden van middelen die
men kan gebruiken tijdens seks om zo de kans
op hepatitis C-overdracht te verkleinen. Het
aanbieden van de toolbox biedt een aanleiding
voor een discussie over preventie van hepatitis C.
2. Het Kruispost-project
	Kruispost is een medische hulppost in
Amsterdam voor onverzekerden. Er zijn
jaarlijks ongeveer 7.500 consulten bij ruim
3.000 unieke patiënten. Het grootste deel van
de patiëntenpopulatie van Kruispost bestaat
uit ongedocumenteerden die afkomstig zijn
uit endemische landen voor hepatitis B en
C, en hiv, terwijl zij zich juist weinig laten
testen op deze infecties. In een onderzoek
dat de Kruispost en GGD Amsterdam samen
uitvoeren, bieden we sinds oktober 2018
patiënten van de Kruispost actief screening aan
op deze drie infecties. We kijken hoe vaak deze
infecties voorkomen, wat risicofactoren voor
een infectie zijn en of patiënten goede verdere
zorg ontvangen als we een infectie vaststellen.
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Ongevoelig voor behandeling met antibiotica
Naast hepatitis B en C en hiv testen we in het
Kruispostproject ook op dragerschap van Meticilline
Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), een
stafylokok. Stafylokokken zijn bacteriën die veel
voorkomen bij gezonde mensen, zonder dat ze
daar last van hebben. De MRSA is een bijzondere
stafylokok omdat deze ongevoelig (resistent) is
voor behandeling met de meeste antibiotica.
In 2018 deden we ook ander onderzoek naar
het voorkomen van resistentie, het opvolgen van
richtlijnen hierover, antibioticakennis en -gebruik en
de gevolgen hiervan.
PrEP
GGD is een expertisecentrum op het gebied van PrEP.
PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie
kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die
geen hiv hebben maar wel een verhoogd risico lopen
om geïnfecteerd te raken. In diverse studies, zoals het
Amsterdam PrEP-project (AMPrEP), het InPrEP project,
en de sinds 1984 lopende Amsterdamse Cohortstudies naar hiv onder mannen die seks hebben met
mannen, onderzochten we of mensen bereid zijn PrEP
te gebruiken, hoe trouw zij de tabletten innemen, hoe
zij PrEP-gebruik ervaren en of het condoomgebruik en
voorkomen van soa veranderen. De Gezondheidsraad
heeft onze onderzoeksresultaten meegenomen in
het advies van maart 2018 aan de minister van VWS
om PrEP te implementeren in Nederland. Dit advies
is vervolgens overgenomen door minister Bruins.

Invoering van een landelijk PrEP-programma start in
2019 en wordt na 5 jaar geëvalueerd.
Afgerond promotieonderzoek
In 2018 promoveerden zes medewerkers van de
afdeling Infectieziekten op onderzoek uitgevoerd
door de GGD Amsterdam. De resultaten uit deze
onderzoeken ondersteunden het huidige beleid en de
uitvoeringspraktijk, of leidden tot aanpassingen in dit
beleid en de uitvoering van het werk. We lichten de
zes onderzoeken hieronder toe.
1. Chlamydia
Chlamydia is de meest voorkomende bacteriële soa
wereldwijd en de grootste oorzaak van te voorkomen
blindheid. Ondanks grote inspanningen op het gebied
van behandeling, het inlichten van sekspartners en
hulpverlening, neemt het aantal nieuwe infecties
met Chlamydia trachomatis wereldwijd niet af. Bart
Versteeg richtte zijn onderzoek op de genetica,
epidemiologie en overdracht van de aandoening. Op
deze manier werd duidelijker waarom de infecties
lastig terug te dringen zijn.
2. LGV
Lymphogranuloma venereum (LGV) is een zeldzame
soa die veroorzaakt wordt door een variant van de
chlamydia-bacterie. LGV verdween in de westerse
wereld toen antibiotica na de Tweede Wereldoorlog
beschikbaar kwam. In de afgelopen vijftien jaar is LGV
opnieuw opgedoken onder mannen die seks hebben
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met mannen. Nynke de Vrieze richtte haar onderzoek
op vergroting van het inzicht in de huidige LGVepidemie onder deze groep in Amsterdam.
3. Gonorroe
In het onderzoek van Yuda Hananta stond de
diagnostiek van gonorroe – en daaraan verbonden
antimicrobiële resistentie – in Indonesië centraal.
Gonorroe is vaak asymptomatisch. Mensen zonder
symptomen zoeken daarom vaak geen behandeling en
zetten hun seksuele activiteiten door. Op die manier
dragen zij bij aan de overdracht van gonorroe in de
populatie. In Indonesië vertrouwen de meeste soaklinieken op klachten en symptomen om gonorroe te
diagnosticeren; slechts een paar klinieken hebben de
mogelijkheid om op gonorroe te testen met moderne
diagnostiek.
4. Hiv-reductiestrategieën
Hoewel onder mannen die seks hebben met mannen
de afgelopen jaren het aantal nieuwe diagnoses van
hiv is gedaald in Nederland, blijven zij onevenredig
veel getroffen door hiv. Wijnand van den Boom
onderzocht de factoren die van invloed zijn op het
gedrag van mannen die seks hebben met mannen en
de keuze om wel of geen beschermende middelen te
gebruiken wanneer zij seks hebben met losse partners.
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5. HPV-infecties
Elske Marra bestudeerde verschillende aspecten
van anale humaan papillomavirus-infecties (HPV) en
-ziekten in specifieke risicogroepen. De door HPV
veroorzaakte ziekten zijn met name baarmoederhals-,
penis-, anale en hoofd-halskanker. Zij bekeek
onder meer nieuwe HPV-infecties, bestaande
infecties, het opruimen van het virus door het eigen
immuunsysteem, de aanwezigheid van HPV-antistoffen
in het bloed en de hoeveelheid HPV-virusdeeltjes in de
anus nadat iemand geïnfecteerd is.
6. Virale en co-infecties
Het onderzoek van Daniëla van Santen richtte
zich op het beter begrijpen van de verspreiding,
ziekteprogressie en behandeling van hiv, hepatitis
C en HPV-infecties. Ze keek vooral naar hoe deze
infecties elkaar beïnvloeden. Zij bestudeerde dit in
twee groepen: mannen die seks hebben met mannen
en mensen die drugs gebruiken.

Streeklaboratorium
De hoeveelheid diagnostisch onderzoek voor
de Soa-polikliniek van de GGD is licht gestegen
door een toename in het aantal soa-consulten.
De dienstverlening voor de eerste lijn (vooral voor
huisartsen) is in 2018 stabiel gebleven. De effecten
van schaalvergroting, automatisering en marktwerking
bij medisch microbiologische diagnostische
laboratoria heeft in de Amsterdamse regio nog niet

tot grote veranderingen geleid. In 2018 kreeg de
samenwerking van het Streeklaboratorium met de
afdeling medische microbiologie van het Amsterdams
Academisch Medisch Centrum vorm: gedetacheerde
artsen-microbioloog startten per 1 januari 2018 hun
werkzaamheden. In 2018 heeft het Streeklaboratorium
zich met Amsterdam UMC strategisch georiënteerd
op de toekomst van de eerstelijns medische
microbiologie.
De ambitie is de medisch microbiologische
dienstverlening aan huisartsen, verloskundigen,
verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg verder
uit te bouwen binnen het verzorgingsgebied van de
GGD Amsterdam. Om dit te realiseren maakt het
Streeklaboratorium gebruik van de directe toegang
tot zowel de GGD-expertise op het gebied van
hygiëne, infectiepreventie, infectieziektebestrijding
en tuberculosebestrijding, aangevuld met extra
onderzoeksfaciliteiten van het Amsterdam UMC.
Naast diagnostiek en consultatie verzorgde het
Streeklaboratirium Diagnostische Toetsingsoverleggen
(DTO), FarmacotherapeutischeToetsingsoverleggen
(FTO) en diverse opleidingen en nascholingen.
In 2018 rondde een medewerker met succes zijn
opleiding af tot Medisch Moleculair Microbioloog.
Daarnaast ondersteunde het Streeklaboratiorium
instellingen voor langdurige zorg op het gebied
van infectiepreventie en adequaat antibiotica
gebruik, bijvoorbeeld door mee te werken aan
uitbraakonderzoek en actief feedback te geven na
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afloop van uitbraken. Ook organiseerde het voor
zowel huisartsen als specialisten ouderengeneeskunde
een goed bezocht en gewaardeerd symposium bij
Nemo met als onderwerp ‘Infectieuze diarree: wat
moet er nou mee?’.
Soa als focus
Ook in 2018 was de GGD Soa-polikliniek de grootste
klant van het Streeklaboratorium. Mede dankzij deze
activiteit kon het Steeklaboratorium de nationale
referentietaak voor Neisseria gonorrhoeae verzorgen.
Zorg op het gebied van seksuele gezondheid is
een gezamenlijk belang van huisartsen en de Soapolikliniek. Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke
Gezondheid verantwoordelijk voor de collectieve
preventie van soa in risicogroepen.
Handhaven accreditatie voor norm ISO-15189
In 2018 toetste de Raad voor de Accreditatie
de kwaliteitsnorm opnieuw tijdens het jaarlijks
controlebezoek en verlengde het kwaliteitscertificaat.
Onderzoeksprojecten
In 2018 rondde het Streeklaboratorium het
onderzoeksproject van Charlotte van de Veer,
Vaginaal Microbioom en Seksuele Gezondheid af;
zij promoveerde in januari 2019. Verder startte een
moleculair onderzoek naar syfilis, een ernstige soa die
met name mannen die seks hebben met mannen treft.
Er wordt geprobeerd om de verspreidingsnetwerken
onder deze homomannen te ontrafelen met behulp
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van moleculaire typeringstechnieken. Daarnaast
stimuleert het Streeklaboratorium vroeg-opsporing
van deze soa met een bewustzijnscampagne voor
deze doelgroep. Voor de behandeling van gonorroe
voerde het een onderzoek uit naar de effectiviteit
van drie andere antibiotica in vergelijking met de
standaard antibioticum-behandeling. Tenslotte
analyseerde het Streeklaboratorium het verband
tussen de aanwezigheid van een Mycoplasma
genitalium (MG) infectie en het hebben van urethritis,
en keek naar de mate van voorkomen van deze
bacterie en de resistentie tegen antibiotica. Voor dit
project werkte het Streeklaboratorium samen met
Haaglanden Medisch Centrum.
Biobank
De uitgebreide collectie biologisch restmateriaal
die het Streeklaboratorium door de jaren heen
bewaarde, is in 2018 na inventarisatie opgeschoond.
De collectie wordt voor toekomstig gebruik in
onderzoek opgenomen in de GGD-Centrale
Biobank. Voor inrichting van een professionele
Biobank is ondersteunende software geëvalueerd
en geïnstalleerd en zijn nieuwe -80 °C vriezers
aangeschaft en ingericht. De start van het inzamelen
van biologisch materiaal bij de GGD-Biobank voor het
zogenaamde AIMS-project door Sarphati-Amsterdam
(zie ook jaarverslag afdeling Epidemiologie,
Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie) stelde het
Streeklaboratorium uit naar 2019.

Gedetailleerd traditioneel jaarverslag
Het Streeklaboratorium verzorgt al sinds jaar en dag
een goed geraadpleegd eigen jaarverslag. Deze
traditie zet het voort: tekst, figuren en tabellen geven
inzicht in het laatste verslagjaar in vergelijking met
voorgaande jaren. Hier is ook de lijst van publicaties
terug te vinden, waar medewerkers van het
Streeklaboratorium bij betrokken waren.

Soa-polikliniek
In 2018 is met ruim 51.000 soa-consulten een nieuw
record gevestigd. Er werden nog nooit zoveel cliënten
gezien en behandeld in de geschiedenis van de soapolikliniek van de GGD Amsterdam. Het totale aantal
was aanzienlijk meer dan in 2017 en betekende een
stijging van 9% (zie figuur 1). Er vonden in totaal
1454 consulten algemene seksuele gezondheidszorg
plaats onder jongeren tot 25 jaar (zogenaamde
Sense consulten, in 2017 waren dit er 1114). In
de 51.116 soa-consulten zijn ook de zogenaamde
Testlab-consulten meegenomen (onderdeel van de
website mantotman.nl): in 2018 zijn via deze service
4029 mannen die seks hebben met mannen (MSM)
onderzocht op een soa (2017: 3.200).
Het hoge aantal gehouden consulten is een prestatie
van alle medewerkers. Om dit hoge aantal in de
toekomst ook te kunnen waarborgen is gedurende
het hele jaar hard gewerkt aan plannen voor een
efficiëntere bedrijfsvoering. Na een grondige
renovatie van de polikliniek in 2019 zal deze
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bedrijfsvoering onder de naam “Amsterdam Anders”
gestalte krijgen.
Relatief meer soa gevonden onder bezoekers
In 2018 werd in 16,8% van de consulten minstens
één soa gevonden (chlamydia, gonorroe, syfilis,
hepatitis B en/of hiv). Dit percentage was vergelijkbaar
met de 16.9 % die werd gevonden in 2017. De
hoogste percentages werden, net als in voorgaande
jaren, gevonden bij cliënten die door een partner
gewaarschuwd waren voor een soa (29,2% van deze
cliënten had minimaal één soa), cliënten met soagerelateerde klachten (27,5%), onder MSM (21,4%),
met name bij hiv-positieve MSM (32,2%), en bij
mannelijke sekswerkers (26,2%).
Afname chlamydia en infectieuze syfilis
In 2018 werden meer chlamydia-infecties gevonden
(5.381 in 2017 versus 5.824 consulten in 2018); de
chlamydia prevalentie bleef echter gelijk (11,5% in
2017 versus 11,4% in 2018). Het percentage cliënten
met een syfilis diagnose bleef eveneens gelijk in 2018
(1,3% in 2017 en 1,3% in 2018). Sinds 2012 steeg
het aantal diagnosen van infectieuze syfilis bij MSM,
maar na de daling in 2017 zien we het absolute aantal
diagnosen in deze groep licht stijgen. Procentueel is er
echter sprake van een lichte daling; 441 (2,5%) in 2017
en 469 (2,3%) in 2018.
Toename gonorroe en LGV bij MSM
Het percentage gonorroe diagnosen steeg licht in
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2018 (van 5,7% naar 5,9%). Onder MSM was er sprake
van een lichte daling (12,6% in 2017 naar 12,3%
in 2018). Het aantal gevallen van Lymfogranuloma
venereum (LGV, een agressieve chlamydia-variant)
onder MSM is gestegen, van 152 naar 165 gevallen.
Hiv-infecties
Het vindpercentage hiv is hetzelfde gebleven in
vergelijking met 2017 (0,3%). Het absoluut aantal
gevonden hiv diagnosen steeg van 92 in 2017 naar
100 in 2018. Met 89 nieuwe gevallen (2017: 77) kwam
hiv het meeste voor onder MSM (0,5% van het aantal
geteste MSM). Onder heteromannen werden 4 (2017:
8) en bij vrouwen 6 (2017: 5) nieuwe hiv-infecties
gevonden.
Soa bij sekswerkers
Bij 7.0% van de 1908 geteste vrouwelijke sekswerkers
werd een soa gevonden. Dit betekende een daling
ten opzichte van 2017 (8,1%). Bij de mannelijke
sekswerkers lag dit percentage net zoals voorgaande
jaren een stuk hoger: het percentage is wel ongeveer
gelijk gebleven (26,2 % van de 542 getest) ten
opzichte van 2017 (26,5% van de 453 getest). Van de
consulten bij mannelijke en vrouwelijke sekswerkers
werden de meeste soa-consulten uitgevoerd op de
locatie van het Prostitutie- en Gezondheidscentrum
292 (P&G292). Onder de vrouwelijke sekswerkers
die regelmatig gecontroleerd worden op soa in
P&G292, lijkt er sprake te zijn van een dalende trend
in het percentage gevonden soa. Het gevoerde

gezamenlijke beleid van regelmatig screenen, samen
met de sociale zorg die door HVO Querido wordt
verleend, lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen.
In 2018 vonden weer diverse veldwerkbezoeken plaats
en werden 1205 sekswerkers online benaderd.
In april van dit jaar werd de oprichting, 10 jaar
geleden, van P&G292 feestelijk gevierd. Hierbij
waren medewerkers van de GGD, HVO Querido en
vrouwelijke, mannelijke en transgender sekswerkers in
groten getale aanwezig.
AIDS 2018 telde voor P&G292 drie internationale
persmomenten waaronder de overdracht van het
rapport “Legale Facade” aan de directeur van de GGD
Amsterdam. In december werd het eerste exemplaar
van het fotoboek “United under a red umbrella” aan
burgemeester Femke Halsema aangeboden.
Spreekuur voor jongeren
Bij jonge heteromannen en -vrouwen onder de
twintig jaar werd ook in 2018 het vaakst urogenitale
chlamydia gevonden. De vindpercentages chlamydia
zijn bij heteromannen gedaald van 26.2 % in 2017
naar 23,1% in 2018. Bij vrouwen is het vindpercentage
vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van 2017; 21,2%
in 2017 en 21,0% in 2018.
Om de soa- en seksuele gezondheidszorg (Sense) voor
jongeren beter bereikbaar te maken, zijn de wekelijkse
spreekuren in de stadsdelen Noord en Zuidoost
gecontinueerd en werd er vanaf juni een spreekuur
gestart in stadsdeel West.
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2018 opgehoogd naar 870 voor cliënten jonger dan
20 jaar en 8.110 onder 20-24 jarigen.

Verhogen van het aantal afgeronde partnerwaarschuwings-dossiers

Transgenders
Sinds 2017 wordt tijdens het consult ook de
genderidentiteit geregistreerd. In totaal hebben er in
2018 268 soa consulten plaats gevonden bij cliënten
die aangaven transgender te zijn . Bij 13,8 % van deze
transgenders werd tijdens het consult één of meerdere
soa gevonden. Dit percentage lag hoger dan in 2017
(12,5% van de 216)
Partnerwaarschuwing
In 2017 is gestart met het inzetten van extra
middelen om partnerwaarschuwing (pw) bij soa/hiv te
verbeteren. Dit traject is voortgezet in 2018.
Hierbij is op verschillende onderdelen ingezet;
1. V
 erhogen van het aantal afgeronde
partnerwaarschuwings-dossiers
2. H
 et overnemen van partnerwaarschuwing bij hiv
en HCV
3. Kwaliteitsverbetering van seizoensartsen
4. Kwaliteit verbetering van verpleegkundigen
5. Samenwerking hiv consulenten
Het beleid om meer zelftesten onder jongeren onder
de 25 jaar te distribueren, mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van de gemeente Amsterdam,
werd gecontinueerd; Zelftesten in 2017 betrof voor
cliënten jonger dan 20 jaar 748 testen, en voor
cliënten van 20-24 jaar 6.254 testen. Dit aantal is in
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Figuur 1 % dossiers waarbij partnerwaarschuwing afgerond is

In 2018 is opnieuw extra tijd besteed aan het afronden
van openstaande dossiers waarbij pw nog niet was
afgerond. Dit zijn dossiers van cliënten waarbij soms
ook nog niet de behandeling is gegeven. Cliënten
gaan soms zonder kennisgeving hiervan op eigen
initiatief naar hun huisarts of andere zorginstelling voor
hun behandeling. Ook kan het zijn dat cliënten al een
voorlopige behandeling hebben gekregen maar pas
later hun uitslag van een soa hebben gekregen, deze
cliënten worden verzocht om contact met de soapolikliniek op te nemen om de pw te bespreken.
Het Team pw heeft de niet afgeronde dossiers
doorgenomen en cliënten gebeld om alsnog de pw te
bespreken en eventueel uit te voeren. Extra aandacht
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en tijd zijn hierbij besteed aan de pw bij hiv, HCV, LGV
en syfilis.
In 2017 was hierbij een gemiddeld percentage van
88% afgeronde pw dossiers bereikt en in 2018 91%
Activiteiten voor nieuwkomers (vluchtelingen /
statushouders)
In 2018 heeft de soa polikliniek diverse
voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Deze werden
verzorgd door de sociaal verpleegkundigen, artsen
en doktersassistenten van de polikliniek. In 2018 is er
intensief samengewerkt met de afdeling EGZ binnen
de GGD. Dit was op het vlak van voorlichtingen
over seksuele gezondheid voor nieuwkomers. Met
oog voor deze doelgroep is er in 2018 vanuit de
soa polikliniek een werkgroep opgezet die zich
heeft bezig gehouden met het ontwikkelen van een
werkdocument waarin alle informatie is vastgelegd
rondom voorlichting voor nieuwkomers. Zo bevat het
een aantal modules en werkvormen die naar behoefte
ingezet kunnen worden bij bepaalde doelgroepen en
of onderwerpen.
Naast dit alles is er in 2018 een start gemaakt om
selectieve preventie op de agenda te zetten binnen
het beleid en visie van de soa polikliniek. Er werden
diverse activiteiten georganiseerd voor Eritrese
vrouwen, LHBTI nieuwkomers en voor professionals
(onder andere uit Bangladesh) en studenten.
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Figuur 1: aantal nieuwe soa-consulten op de Soa-polikliniek, naar
jaar, GGD Amsterdam
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Figuur 2: aantal gevallen en prevalentie van chlamydia bij
heteromannen, vrouwen en MSM, GGD Amsterdam 2007-2018
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Figuur 5: aantal gevallen en prevalentie van infectieuze syfilis
Figuur 3: Aantal gevallen en prevalentie van gonorroe bij

bij MSM, GGD Amsterdam 2007-2018

Syfilis
Totaal consulten met infectieuze syfilis diagnose: 486
Vindpercentage: 1,3%
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Chlamydia en LGV
Totaal consulten met chlamydia diagnose: 5.824
Totaal consulten met LGV diagnose: 165
Vindpercentage chlamydia: 11,4%
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bij heteromannen en vrouwen, GGD Amsterdam 2007-2018
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Figuur 4: aantal gevallen en prevalentie van infectieuze syfilis
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Gonorroe
Totaal consulten met gonorroe diagnosen: 3.005
Vindpercentage: 5,9%
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Hiv
Totaal bezoekers met hiv diagnose: 100
Vindpercentage: 0,3%
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Figuur 6: aantal gevallen en prevalentie van hiv bij heteromannen

Figuur 8: vindpercentage soa naar risicogroep (2018)
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en vrouwen, GGD Amsterdam 2007-2018
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Figuur 7: aantal gevallen en prevalentie van hiv bij MSM, GGD
Amsterdam 2007-2018
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Team Tuberculosebestrijding
Het aantal actieve tuberculosegevallen in de regio
Amsterdam- Amstelland is in 2018 iets afgenomen
ten opzichte van 2017. Deze kleine wisselingen
passen in de situatie van een land waar tuberculose
geen groot probleem meer is. In Amsterdam komt in
vergelijking met de rest van Nederland nog relatief
veel tuberculose voor. Team Tuberculose voert in de
directe omgeving van tuberculosepatiënten onderzoek
uit om andere personen met klachten of een latente
(slapende) tuberculose-infectie zo vroeg mogelijk
op te sporen en te behandelen. Uiteindelijk is het
doel het aantal actieve tuberculosepatiënten in de
toekomst verder terug te dringen. Team Tuberculose
vervangt daarom in Amsterdam bij steeds meer
risicogroepen het onderzoek op tuberculose met
een röntgenfoto door onderzoek op een latente
(slapende) tuberculose-infectie. Dit onderzoek bestaat
uit een tuberculinehuidtest, ook wel Mantouxtest
genoemd. Om tuberculose verder terug te dringen, is
in 2015 gestart met screening op latente tuberculoseinfectie bij dak- en thuislozen en verslaafden. Vanwege
het grote aantal opvanglocaties in Amsterdam is dit
een meerjarenproject. Ook bij immigrantenkinderen
screenen we op de aanwezigheid van latente
tuberculose-infectie om de kans op het ontwikkelen
van actieve tuberculose in de toekomst te verkleinen.
Door deze extra inspanningen is de personele
bezetting een punt van aandacht geworden.
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2014

2015

2016

2017

2018

Actieve tuberculosepatiënten

106

121

128

114

107

Latente tuberculose

123

170

258

213

134

Tuberculine huidtest (Mantoux)

2507

2711

2885

2613

*

Thoraxfoto

16880

16120

13744

12553

*

IGRA-test

436

448

871

751

*

BCG-vaccinatie

2526

2133

2156

1666

*

* Op dit moment nog geen gegevens beschikbaar

De afname van het aantal opgespoorde latente
tuberculose-infecties en het ontbreken van cijfers
over aantallen verrichtingen heeft te maken met
de invoering van een nieuw elektronisch cliënten- /
patiëntendossier (EPD) in september 2018. De
aanloop er naartoe en de eerste maanden na
invoering waren zeer arbeidsintensief en hebben
veel van de medewerkers gevraagd. Het EPD had
bij de start enkel de basale noodzakelijke functies
en er zaten systeemfouten in die in volgende
releases verholpen zijn of in 2019 nog moeten
worden opgelost. Het nieuwe EPD vraagt verder
om aanpassing van veel werkwijzen en zorgt ook
voor (nog) hogere administratieve belasting voor
medewerkers. Door de aandacht die nodig was voor
dit nieuwe systeem kon Team Tuberculosebestrijding
minder onderzoeken op latente infectie uitvoeren, wat
een langere wachttijd voor cliënten veroorzaakte.
Verdere regionalisering
Binnen de tuberculosebestrijding vindt steeds meer
formele samenwerking plaats om de kwaliteit en
vaardigheden van medewerkers te behouden. Er

bestaat al vele jaren een samenwerking tussen alle
GGD’en in Noord-Holland en Flevoland. Sinds een
paar jaar is er ook een verdergaande samenwerking
met de GGD regio Utrecht, vanaf 1 januari 2019
werken artsen uit Amsterdam ook voor de GGD
regio Utrecht. Er vindt ook gezamenlijke scholing
plaats voor de verschillende vakdisciplines. Tenslotte
zijn twee sociaal verpleegkundigen en één medisch
technisch medewerkster vanuit Amsterdam
gedeeltelijk gedetacheerd naar respectievelijk de
GGD’en Hollands Noorden, Kennemerland en
Gooi&Vechtstreek.
De afdeling Tuberculosebestrijding werkt mee in
de pilot van het project KPN Zorgmessenger. Deze
smartphone-applicatie is een veiliger alternatief
voor Whatsapp en moet het zorgproces zodanig
ondersteunen dat de professional op een veilige
manier, in chat en beeld, op afstand kan communiceren
met de cliënt en met andere professionals.
Voor meer gegevens: Epidemiologisch overzicht
Amsterdam en REC Noordwest
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Internationaal Beleid Amsterdam

EU-projecten

In 2017 is in de gemeente Amsterdam een
stuurgroep Internationaal Beleid samengesteld. De
gemeentesecretaris is voorzitter van deze stuurgroep,
die verder bestaat uit directeuren van de gemeente,
waaronder die van de GGD. Gezondheid is één
van de zes thema’s die prioriteit krijgen in het
internationale beleid. Per thema is er een ‘trekker’ die
inhoudelijk deskundig is op het betreffende gebied.
Deze trekker werkt samen met een medewerker
van de gemeentelijke afdeling Internationale
Betrekkingen. De GGD is trekker van het thema
gezondheid en heeft de werkgroep Gezondheid
Internationaal opgestart. De werkgroep bestaat uit
medewerkers van diverse GGD-afdelingen, waaronder
de zorginnovatiemanager, en medewerkers van
de Amsterdam Economic Board en afdeling Zorg
van de gemeentelijke directie Onderwijs, Jeugd en
Zorg. De focus ligt op de ‘nieuwe’ welvaartsziekten
zoals overgewicht, obesitas en diabetes. Daarnaast
zijn psychosociale problemen en activiteiten rond
infectieziekten onderdeel van de werkgroep. Vanuit
deze werkgroep zijn de volgende strategische doelen
als belangrijke speerpunten benoemd:
1) bestrijding hiv/aids/hepatitis in Amsterdam en
wereldwijd;
2) preventie van ziekten;
3) data in de volle breedte, zoals gebruik, verzamelen
en onderzoek;
4) Age Friendly City.

• EUROCITIES
Amsterdam is aangesloten bij EUROCITIES, een
netwerk van meer dan 140 grote steden in ruim
dertig Europese landen. De GGD is vicevoorzitter
van de werkgroep Urban Ageing. De werkgroep
organiseert samenwerking met de World Health
Organization, de initiatiefnemer van Age Friendly City.
Als vicevoorzitter neemt de GGD ook deel
aan de stuurgroep van het social affairs forum binnen
Eurocities. Verder is er via de werkgroep
een onderzoeksproject gestart, ESPON genaamd.
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• EU Reference Site
De GGD Amsterdam heeft samen met universiteiten,
hogescholen en andere (private) organisaties een
aanvraag ingediend bij de Europese Commissie om
erkend te worden als excellente regio als het gaat
om gezondheid. Dit gebeurde in het kader van het
European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing (EIP-AHA). De Europese Commissie gebruikt dit
partnership om onder andere haar subsidieprioriteiten
te bepalen en weegt deelname aan deze partnerships
ook mee in haar subsidietoekenningen. Verder beogen
we als metropoolregio ook erkenning te krijgen voor
ons werk op het terrein van de publieke gezondheid.
De aanvraag is gehonoreerd met de maximale
score van drie sterren. Voor 2019 bereiden we een
nieuwe aanvraag voor. Deze is gericht op het thema
levensloopbestendige stad.

• ESPON
ESPON is een vergelijkende studie naar vergrijzing
in grote steden. Verschillende steden in Europa
werken aan een age friendly omgeving, maar goede
onderbouwing en evaluatie van wat ze doen ontbreekt
vaak. Deze studie heeft tot doel om het effect en
de impact van hun inzet te evalueren, rekening
houdend met de verschillen in de sociaal-politieke en
economische context van de steden. Deze stedelijke
samenwerking komt voort uit de ‘Urban Ageing’
EUROCITIES werkgroep. Uitvoering van dit project
start in 2019. Steden in het project zijn Amsterdam,
Manchester, Oslo, Nantes, Barcelona, Zaragoza,
Göteborg en Hengelo. Het onderzoek levert
specifieke stedelijke aanbevelingen op voor het verder
ontwikkelen van ‘age friendly’ cities.
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De 22e internationale aids
conferentie 2018 in Amsterdam

Eind juli 2018 stond Amsterdam een week lang
op het wereldwijde mediapodium. Ruim 16.000
onderzoekers, beleidsmakers, politici, doelgroepen en
belangbehartigers uit meer dan 160 landen kwamen
bijeen voor de 22e internationale aidsconferentie.

Wereldsterren als Bill Clinton, prins Harry, Elton John
en Charlize Theron luisterden de conferentie op.
Ook prinses Mabel en minister Kaag, burgemeester
Halsema en wethouder Kukenheim waren aanwezig.
Deze conferentie was goed zichtbaar in de stad:
vlaggen, billboards, trams en de Magere Brug waren
versierd met Red Ribbons. De Magere Brug was het
internationale (media)icoon van de conferentie.
In de compleet afgehuurde RAI werden ruim 3.000
abstracts (onderzoek samenvattingen) gepresenteerd,
waren 1.200 vrijwilligers actief en kwam het grootste
aantal jongeren ooit op de conferentie af. In de
naastgelegen gratis en voor iedereen toegankelijke
Global Village was een compleet Amsterdam
Pavilion gebouwd met daarin een Amsterdam
Theater, Amsterdam Pop Up Museum en Amsterdam
Prostitution Health Zone (P&G292). Ook kon men
een bezoek brengen aan de Amsterdamse mobiele
Sexually Transmitted Infections (STI=SOA=seksueel
overdraagbare aandoeningen)-kliniek (de Outreach
Bus) en de Amsterdam Youth Court.
Elke dag was er in de stad voor het grote publiek
iets te doen of te zien. De grote internationale
activistenmars, de indrukwekkende internationale
sekswerkersdemonstratie en de nu al beroemde
Positive Flame, waar onder andere nobelprijswinnaar
Françoise Barré-Sinoussi een fakkel door de stad droeg.
Barré-Sinoussi ontdekte in de jaren tachtig het hivvirus. Daarnaast waren er nog tientallen bijeenkomsten,
acties en feesten. In diverse musea en op vele podia
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waren er dagelijkse programma’s, tentoonstellingen en
filmpremières rondom het thema hiv.
Rondom de conferentie organiseerde de GGD samen
met haar partners namens de gemeente diverse
programma’s en campagnes op het gebied van
preventie en voorlichting. Deze waren speciaal gericht
op migranten, jongeren en gays. Zo lichtte de GGD
meer dan 200 vluchtelingen voor en gaf meer dan
500 ROC-leerlingen les in seksuele weerbaarheid.
In Amsterdam Zuidoost lanceerde de GGD in
samenwerking met het Kwaku Summer Festival en de
huisartsenposten de hiv-testweken. Deze ongekend
grootse (inter)nationale samenwerking leidde tot een
zeer geslaagde aidsconferentie waarin de stad haar
visitekaartje duidelijk afgaf.
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Hiv-aanpak
De Amsterdamse aanpak: het bundelen van krachten voor een toekomst zonder nieuwe hiv-infecties
Al sinds het begin van de hiv-/aidsepidemie wordt
de manier waarop Amsterdam strijdt tegen hiv en
aids beschouwd als een van de meest succesvolle ter
wereld. Een voorbeeld hiervan is de effectieve aanpak
in Amsterdam, waarbij de GGD al kort na de start
van de hiv-epidemie in de jaren tachtig, preventieve
diensten breed toegankelijk maakte voor mensen
verslaafd aan drugs. Verschillende voorzieningen in
de stad, waaronder politiebureaus, gevangenissen en
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, stelden
medische heroïnebehandeling en schone naalden en
injectiespuiten beschikbaar. Hiermee bereikte de GGD
het grootste deel van de mensen die drugs gebruikten
in de stad en nam het aantal nieuwe infecties van
hiv snel af.
Nieuwe infecties voorkómen is ook het doel van het
H-TEAM (Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam). Dit
is een samenwerkingsverband van alle organisaties
en partijen die betrokken zijn bij de preventie
en behandeling van hiv in Amsterdam vanuit de
academische wereld, de gezondheidssector, het
maatschappelijk middenveld (organisaties die tussen
de overheid en de burger instaan), belangrijke
doelgroepen en (huis)artsen. Het H-TEAM startte in
2014 en combineert innovatieve methoden om hivoverdracht te voorkomen, waaronder het beschikbaar
stellen van preventiemiddel ‘pre-expositie profylaxe’
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(PrEP), het sneller testen op hiv en het bevorderen van
directe behandeling van infecties.
Fast Track Cities
In december 2014 zette de burgemeester van
Amsterdam een handtekening onder het initiatief
Fast Track Cities van UNAIDS. Hiermee verklaren
steden zich in te zetten voor een aidsvrije stad.
Amsterdam werkt hierbij samen met andere steden,
waaronder San Francisco, Melbourne, London en
Parijs. Amsterdam is een van de eerste steden ter
wereld die de 90-90-90-doelstellingen van UNAIDS
behaalde. Deze doelstellingen zijn: 90% van de
mensen die leeft met hiv kent zijn of haar status,
90% van de mensen die hun status kennen, gebruikt
antiretrovirale therapie (een combinatie van 3 of
meer medicijnen. Hiv-remmers zijn middelen die de
vermenigvuldiging van het hiv-virus afremmen en
zo de afbraak van het afweersysteem vertragen), en
90% van de mensen die medicijnen slikken, heeft
een onmeetbare virale lading. De virale lading is
de hoeveelheid hiv-virus in het lichaam. Iemand
bij wie de virale lading niet detecteerbaar is, kan
het virus niet overdragen. Amsterdam telt naar
schatting ruim 6.000 mensen met hiv, van wie 95%
is gediagnosticeerd en in zorg. 94% van deze groep
krijgt antiretrovirale therapie, waarbij 94% van hen
een ondetecteerbare virale lading heeft. Met hun
innovatieve en gecombineerde aanpak wil het
H-TEAM ervoor zorgen dat Amsterdam een stad
wordt zonder nieuwe hiv-infecties. In 2018 heeft

Amsterdam tijdens de internationale aidsconferentie
overlegd met andere steden die wereldwijd koploper
zijn in het terugdringen van hiv/aids in hun steden,
met als doel om van elkaar te leren. Ook heeft de
GGD deelgenomen aan de Europese werkgroep
bijeenkomst in Lissabon over de stadsaanpak van hiv.
Amsterdam is ook gevraagd om deel te nemen aan de
voorbereidingsgroep van de wereldwijde Fast Track
Cities-conferentie die in 2019 in Londen plaatsvindt.
Delegaties uit Almaty en Tbilisi
Als onderdeel van het ‘Fast Track Cities HIV/TBProject’ vond een studietour plaats van 6-9 februari
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2018 in Amsterdam. Delegaties van twee steden
van in totaal twintig personen van gemeente, politie
en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) uit
Almaty (Kazachstan) en Tbilisi (Georgië) waren hierbij
aanwezig. Het werkbezoek ging vooral in op de
manier van samenwerking tussen gemeente, NGO’s
en politie. AIDS Foundation East West International
(AFEW International) initieerde het bezoek.
Wethouder Van der Burg ontving de delegaties in
de ambtswoning voor een lunch. Hierbij was de heer
Lambert Grijns aanwezig, aidsambassadeur van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma
ging verder bij de GGD en bij Geïntegreerde
Voorziening in Zuidoost van de afdeling MGGZ.
ClairCity
Luchtvervuiling is de oorzaak van één op de acht
voortijdige sterfgevallen wereldwijd. Slechte
luchtkwaliteit is onevenredig schadelijk voor kinderen
en ouderen, waardoor luchtwegklachten, kanker
en hart- en vaatziekten ontstaan of verergeren.
Deze problemen treffen vooral mensen die in
de stad wonen: 90% van de stadsbewoners
wordt blootgesteld aan schadelijke niveaus van
luchtvervuiling volgens de World Health Organization
(WHO). De GGD (afdeling Leefomgeving) is partner
in het Europese project ClairCity. ClairCity wil
bewustwording creëren over luchtvervuiling en over
de uitstoot van CO2 in onze steden. Samen met
inwoners van Amsterdam onderzoekt ClairCity hoe
je als bewoner zelf kunt bijdragen aan het oplossen
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van die problemen. In 2018 zijn hiervoor verschillende
activiteiten ondernomen, zoals een filmwedstrijd,
workshops en vragenlijsten. In 2018 is ook de online
game ClairCity Skylines verschenen. In deze game
voor smartphones en tablets moet je de stad besturen.
De maatregelen die je invoert, hebben invloed op de
luchtkwaliteit, de gezondheid, de economie en hoe blij
mensen zijn. Tijdens het weekend van de wetenschap
heeft de GGD de game gelanceerd. De game is niet
alleen voor vermaak en bewustwording, het heeft
ook als doel om crowd-sourced toekomstscenario’s te
creëren voor de modellen die gebruikers in ClairCity
ontwikkelen.
PERFECT
Het groen in en rondom de stad draagt bij een aan
prettige en gezonde leefomgeving en heeft een
positieve invloed op de leefkwaliteit. De GGD is
partner in het Europese project PERFECT. Dit project
is in 2017 gestart en heeft een looptijd van vier jaar.
Doel van PERFECT is de meerwaarde van groen
onder de aandacht brengen, en het bewustzijn over
de verschillende sociale, ecologische en economische
voordelen van groen verhogen. De GGD richt
zich binnen dit project op het belang van groen
voor de gezondheid, met name voor bewoners in
wijken met een lage sociaal-economische status.
De afdeling Leefomgeving doet onderzoek naar
effecten van ruimtelijke ingrepen in het Noorderpark
op bezoekersaantallen en beweeggedrag en naar
het vergroenen van schoolpleinen in Amsterdam.

In het project wisselen de verschillende partners
best practices en beleidservaringen uit tussen .
Amsterdam werkt binnen PERFECT nauw samen
met collega’s van Ruimte & Duurzaamheid (R&D) en
ProjectManagementBureau (PMB).
Luchtkwaliteit Curaçao
De afdeling Luchtkwaliteit beheert dertig meetstations
waarmee we continu de luchtkwaliteit meten.
Drie daarvan staan op Curaçao. De afdeling zorgt
ervoor dat daar volgens internationale standaarden
voortdurend buitenluchtmetingen worden
uitgevoerd. De metingen richten zich voornamelijk
op zwaveldioxide en fijnstof. Het derde meetstation
op Curaçao is er sinds mei 2016. Op dit meetstation
en op een van de twee meetstations die er al
langer stonden, is het meetprogramma uitgebreid
met het testen van metalen en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die aan
fijnstof gebonden zijn. Daarbij worden benzeen en
andere koolwaterstoffen op verschillende plaatsen
in Willemstad getest. De overheid op Curaçao is
opdrachtgever voor de metingen en ondersteunt de
GGD bij de uitvoering van deze metingen. Enkele
keren per jaar zijn medewerkers van de afdeling
Luchtkwaliteit op Curaçao voor het uitvoeren van
(groot) onderhoud, diverse kalibraties, audits en
voor overleg met de opdrachtgever. De automatisch
gemeten componenten zijn online in te zien op
luchtmetingencuracao.org, met elk uur een update.
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GroeiGids
Japanse prinses Kiko Akishino op bezoek vanwege
de GroeiGids
Hoog Japans bezoek bij de GroeiGids in het Ouderen Kindteam Binnenhof. Prinses Kiko Akashino uit
Japan kwam op bezoek in Amsterdam, om zich te
informeren over de werkwijze van de GroeiGids, de
bekende serie boekjes voor (aanstaande) ouders,
groeigids.nl en de GroeiGids app. Er bestaat al
langere tijd een hechte band tussen professionals
in de preventieve zorg in Japan en Nederland,
waarbij deze landen informatie en kennis uitwisselen.
Hoofdredacteur van de GroeiGids, Anneke Kesler
ontving de prinses. Er waren drie presentaties:
1. de GroeiGidsen;
2. het Ouder- en Kindteam (OKT). Aan de hand van
praktijkvoorbeelden toonden we de Japanse
prinses hoe het OKT de zorg in Amsterdam zo goed
mogelijk afstemt op het kind en de ouders;
3. De Annapoli, over de nauwe samenwerking
tussen ziekenhuis en jeugdgezondheidszorg en de
belangrijke rol die de Annapoli speelt bij prematuur
geboren baby’s.
Daarnaast lichtte het OKT de ontwikkeling van de
GroeiGids ‘Vroeggeboorte’ apart toe. Deze gids is
speciaal bestemd voor ouders met prematuur geboren
baby’s. In Japan bestaat deze gids al. Aan het eind van
de laatste presentatie ontving prinses Kiko van Anneke
Kesler de nieuwste versie van de (Engelse) GroeiGids
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‘Zwanger’ met daarin een aanvraagkaart voor de ‘Baby
on board’-button (speld). In samenwerking met het
Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) brengen wij deze
button extra onder de aandacht bij de zwangeren. Een
flyer in elke GroeiGids Zwanger wijst de vrouwen op
het bestaan van de button. Vrouwen die zwanger zijn
kunnen de button opspelden wanneer ze graag willen
zitten in een tram, bus of metro. Japan gebruikt de
button voor zwangeren al in verschillende regio’s en
het is daar een groot succes.

migratiegeschiedenis of een lage sociaal-economische
status. Dit tweejaarlijkse congres komt van 8 t/m
10 juli 2020 naar Amsterdam en zal in de zalen van
de UvA Roeterseiland door de GGD Amsterdam
georganiseerd worden, onder voorzitterschap van Dr.
Anneke Kesler, Arts Maatschappij & Gezondheid/ IMH
(Infant Mental Health)-specialist. Meer informatie is te
vinden op MCHHandbook.

Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht (AAGG)

Conferentie Maternal and Child Health (MCH)
Handbook komt in 2020 naar Amsterdam.
Tijdens de 11th International Conference of the MCH
Handbook in december in Bangkok was een
delegatie van vier personen van de GroeiGids
aanwezig. Het MCH Handbook draagt bij aan het
leveren van een aanbod van zorg aan alle moeders
en kinderen en wil de sociale integratie bevorderen
van vluchtelingen en personen met een handicap, een

Amsterdam Healthy Weight Programme
De gemeenteraad heeft de Amsterdamse Aanpak
Gezond Gewicht (AAGG) opdracht gegeven om
de internationale standaard te worden voor het
bestrijden van overgewicht bij kinderen. Het gaat
daarbij vooral om de manier waarop we werken aan
dit complexe probleem: met een integraal, adaptief
programma dat ‘Health in All Policies’ beoogt en
al doende leert. Daartoe heeft het programma
scherp gekeken welke internationale inspanningen
bijdragen aan dat doel en hoe we van andere landen
en steden kunnen leren. Zo is er meegewerkt aan

53

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2018

Internationale Betrekkingen

een aantal internationale rapporten en case studies,
waaronder door twee trust funds (King’s Fund en
St. Guys & Thomas Charity) en door het UK Health
Forum in opdracht van de ‘Higher Working Group of
Nutrition and Exercise’ van de Europese Commissie.
De Australische senaat beschreef de Amsterdamse
aanpak als goed voorbeeld in de eindrapportage
van de Select Committee on the obesity epidemic in
Australia, waarin de senaat aanbevelingen doet over
de (integrale) aanpak van overgewicht en obesitas.
Verder ontving de AAGG tien verzoeken voor een
werkbezoek, voornamelijk uit Groot-Brittannië. We
ontvingen onder andere de Britse staatssecretaris
voor Gezondheid en de parlementaire commissie
‘Health’. Daarnaast ontvingen we rond de twintig
verzoeken om te spreken op een congres, conferentie
of seminar. Deze verzoeken kwamen voor de helft uit
Groot-Brittannië en voor de andere helft uit landen
als Zweden, Finland, Israël, Palestijnse Autoriteit,
Qatar, Australië en Mexico. De programmamanager
gaf een college aan de Universiteit van Leuven en
sprak zowel op een conferentie in Wenen als op een
bijeenkomst van de Europese Unie in Brussel. Als
aanvulling op de presentaties is een Engelstalig boekje
gemaakt over de AAGG. De trekker van het project
de Eerste Duizend Dagen is op uitwisselingsproject
geweest bij HENRY, een Britse interventie bij jonge
kinderen. Ook bezocht die collega een internationaal
congres over dit onderwerp in Istanbul, samen
met de Amsterdamse kwartiermaker Gezonde en
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Kansrijke Start. Twee collega’s van de Bewegende/
Gezonde Stad (van Ruimte & Duurzaamheid en
Verkeer & Openbare Ruimte) zijn in Los Angeles naar
het congres ‘Street for Kids’ geweest. De overige
verzoeken zijn geweigerd of hebben we beantwoord
met een gefilmde boodschap. Circa vijftien verzoeken
om informatie konden vervuld worden met een
telefoon- of skypegesprek of een verwijzing naar
de Engelstalige pagina van de aanpak. Ook de
internationale pers wist de AAGG opnieuw te vinden
in 2018: we ontvingen tv-ploegen uit Oekraïne (Radio
Free Europe/Radio Liberty) en Groot-Brittannië (BBC)
en een radioreporter uit Zweden.
De AAGG wil leren met en van andere
grote steden die aan dezelfde problematiek
werken en mogelijkheden voor gezamenlijke
belangenbehartiging verkennen. In 2018 is een begin
gemaakt met de verkenning hiervan, onder meer door
deel te nemen aan de Salzburg Global Session on
‘Healthy Children, Healthy Weight’. De ambitie is om in
2019 een heldere opdracht voor een dergelijk netwerk
te formuleren en hier verder aan te bouwen. Het
Memorandum of Understanding van GGD Amsterdam
met de Bernard van Leer Foundation is verlengd.
Onderdeel daarvan is een financiële bijdrage voor
diverse buitenlandse werkbezoeken en de verkenning
van een –onderlinge stedelijke uitwisseling.

Delegaties en dienstreizen
In 2018 bezochten dertig delegaties uit de volgende
steden en landen verschillende afdelingen binnen
de GGD: Almaty, Atlanta, Bangladesh, California,
Cleveland Ohio, Denemarken, Dresden, Duitsland,
Finland, Genève, Griekenland, Helsinki, Idaho,
Indonesië, Japan, Korea, Litouwen, London,
Middlesbrough, Portugal, Rusland, Tbilisi, Verenigde
Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Daarnaast werden
bij de GGD presentaties gegeven aan diverse
buitenlandse collega’s.
Vanuit de GGD zijn in 2018 tientallen dienstreizen
gemaakt voor congressen, samenwerkingsverbanden
en andere werkbezoeken. Hierbij werden de volgende
steden en landen bezocht: Athene, Antwerpen,
Bangkok, Barcelona, Berlijn, Birmingham, Brno,
Boston, Brussel, Curaçao, Dublin, Fuengirola, Graz,
Helsinki, Hongarije, Istanbul, Lissabon, London, Lyon,
Madrid, Manchester, Melbourne, Montreal, Moskou,
München, New York, Odessa, Parijs, Polen, Porto,
Praag, Rome, Salzburg, Stockholm, Sydney, Toronto,
Washington, Wenen, Zuid-Afrika en Zürich.
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Als afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) staan we naast de ouders en de jongeren om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.
We maken daarbij gebruik van het eigen vermogen van degenen om wie het gaat, vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid
van de jeugdigen. Dit doen we in afstemming met ouders, jongeren en andere betrokkenen door preventieve en tijdige zorg en hulp
in te zetten, dichtbij, vanuit de vertrouwde omgeving. Aan ouders en jeugdigen die dat nodig hebben, bieden we extra aandacht en
ondersteuning.We volgen de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen, ook als ze naar school gaan. Door de ontwikkeling door
de jaren heen te volgen, kunnen we tijdig gezondheidsrisico’s ontdekken. We geven informatie wanneer dat nodig is via (digitale)
consulten, huisbezoeken en apps. We begeleiden en halen andere hulpverleners erbij wanneer dat nodig is. We verwijzen aanvullend
voor verdere hulp en behandeling.
Samen met andere partners geven we ruimte aan eigen kracht en verantwoordelijkheid van ouders. We zorgen dat kleine problemen
klein blijven en liefst kleiner worden. We bieden snel en effectieve hulp vanuit de wijk.
Kinderen, jongeren en ouders zijn onze eerste samenwerkingspartners. Verder werken we samen met collega’s, jeugdpsychologen
en ouder- en kindadviseurs in de Ouder- en Kindteams Amsterdam (OKT), verloskundigen, scholen, huisartsen en diverse buurt-,
welzijns- en zorg- en hulpinstellingen. We adviseren over collectieve gezondheidsmaatregelen, zoals de Gezonde School.
In Amsterdam zijn we een onderdeel van de Ouder- en Kindteams, in Amstelland werken we samen met de sociale wijkteams.
Ontwikkelingen: op maat werken met verwijzing
naar het basispakket
De Jeugdgezondheidszorg gaat flexibeler werken.
De aanleidingen hiervoor zijn een nieuw Basispakket
JGZ 2019, veranderende maatschappelijke behoeften
en vraagstukken en een Landelijk Professioneel Kader
dat het Basispakket 2015 vervangt. Dit betekent dat
Jeugdgezondheidsprofessionals binnen het OKT meer
zorg op maat gaan bieden en in overleg met kinderen,
jongeren en ouders de zorg naar behoefte invullen
qua vorm, frequentie en inhoud. Deze manier van
werken sluit goed aan op gebiedsgericht werken en
de transformatiedoelen van de Ouder- en Kindteams.
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Kansrijke Start
JGZ neemt deel aan de Amsterdamse coalitie
Kansrijke Start. Dit actieprogramma richt zich op
(ongeboren) kinderen in de eerste duizend dagen van
hun leven; van zwangerschap tot 2,5 jaar.
Een gezonde en kansrijke start begint al voor de
geboorte van een kind, zelfs al vóór de conceptie.
Door verschillen in gezondheid heeft nog niet
elk kind in Amsterdam een gelijke kans op een
goede start. Daarom investeren we met Kansrijke
Start in Amsterdam in de meest kwetsbare
kinderen en ouders, in gebieden met grotere
gezondheidsachterstanden.

JGZ levert extra zorg aan (aanstaande) ouders.
Bijvoorbeeld met het VoorZorg-programma, met het
uitvoeren van prenatale huisbezoeken en zorg en
met specifieke spreekuren voor te vroeg geboren
kinderen. Samen met de stedelijke netwerkpartners
maakt JGZ in 2019 een actieplan. Met de focus op
versterken van wat er al is, zoals de samenwerking met
verloskundigen in de wijk.
Prenatale huisbezoeken
JGZ is gestart met investeren in de samenwerking met
de geboortezorgketen in de wijken en op stedelijk
niveau. Op diverse plekken weten verloskundigen en
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jeugdverpleegkundigen elkaar al goed te vinden. Dit
resulteert in het uitvoeren van prenatale huisbezoeken
en aanvullende zorg door de jeugdverpleegkundige
en de partners in het Ouder- en Kindteam Amsterdam.
In 2019 gaan wij verder investeren in het sneller en
beter bereiken van kwetsbare zwangeren en hun
ongeboren kinderen. Om een gezonde en kansrijke
start te bevorderen.
SamenStarten
SamenStarten is als gespreksmethodiek de
ruggengraat van de gesprekken tussen de ouders en
de professional. De methodiek is belangrijk om het
kind in zijn/haar omgeving in de volle breedte in beeld
te krijgen.
In aansluiting op behoeften van ouders kijken
ouders en professional samen welke hulp zij nodig
hebben. In 2018 heeft JGZ in Amsterdam 8.827 en in
Amstelland 1.712 SamenStarten contactmomenten
uitgevoerd bij ouders met kinderen in de leeftijd van
8 weken. Ook bij alle andere contactmomenten voor
de geboorte tot de leeftijd van vier jaar past JGZ de
gespreksmethodiek van SamenStarten toe.
Circa zeventig jeugdverpleegkundigen in Amsterdam
en Amstelland gebruiken een Samen Starten-app
bij verwijzingen. De ervaringen zijn nog divers. Ook
de jeugdverpleegkundigen van het VoorZorg-team
gebruiken de Samen Starten-app. Het VoorZorgteam geeft aan dat deze app het goed doet bij hun
doelgroep, onder andere omdat de app ingewikkelde
gespreksstof visueel maakt.
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Voorzorg
VoorZorg is een preventief programma tegen
kindermishandeling. Jeugdverpleegkundigen gaan
wekelijks op huisbezoek bij hoog-risico vrouwen
(vaak zeer laag opgeleide tienermoeders) vanaf
de zwangerschap tot het kindje twee jaar oud is.
Afgelopen jaar zijn er 122 nieuwe aanmeldingen
geweest. Er zijn 54 nieuwe aanmeldingen in zorg
genomen. Aanmelders weten het programma
goed te vinden. De criteria om mee te doen zijn
streng, waardoor veel moeders uiteindelijk niet
mee kunnen doen. Andere redenen waardoor
moeders niet meededen, waren omdat ze dit
eigenlijk zelf niet wilden, omdat ze verhuisd zijn, of
de verpleegkundigen kregen na vele pogingen geen
contact met hen. Dit jaar waren 102 moeders met
hun kind in zorg. De moeders die het programma
volledig hebben doorlopen, kregen afsluitend een
certificaat en een afscheidsuitje in Artis. 35 moeders
vervolgen het voorzorgprogramma met ‘VoorZorgVerder’. Zij stellen de vertrouwensrelatie met de
jeugverpleegkundige erg op prijs en willen na 2,5
jaar niet stoppen. De SamenStarten-App is dit jaar in
het team ingevoerd, zodat de moeders via icoontjes
kunnen aangeven wat hen bezighoudt en waarover ze
vragen of zorgen hebben. De grootste zorgen die de
moeders hebben gaan over huisvesting en inkomen.
Samenwerking op de domeinen wonen en inkomen is
belangrijk om stress bij de moeders over huisvesting
en inkomen te verminderen.

Jij en je gezondheid
JGZ maakt gebruik van Jij en je gezondheid. Dit is een
is een methode die met een digitale vragenlijst de
sociaal-medische en sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen en jongeren in kaartbrengt. Met Jij en je
gezondheid signaleert JGZ problemen tijdig en zorgt
voor passende hulp en begeleiding voor jongeren.
Sinds 2018 gebruikt JGZ deze digitale vragenlijst ook
in het primaire onderwijs. Ouders vullen voorafgaand
aan het contactmoment van 5 en 10 jaar een digitale
vragenlijst in. Na het invullen ontvangen de ouders op
basis van hun antwoorden direct een uitslag met tips
en informatie over de gezondheid en leefsituatie van
het kind en het gezin. Op basis van de behoefte van
ouders en professionals volgt een extra uitnodiging
voor een consult. Zowel ouders als professionals
reageren positief op deze werkwijze.
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Aanpak begeleiding kinderen met obesitas
JGZ begeleidt kinderen met morbide obesitas. Het
doel van de begeleiding is om de kwaliteit van leven
voor Amsterdamse kinderen met (morbide) obesitas te
verbeteren en hen te helpen een gezonder gewicht te
krijgen. Jeugdverpleegkundigen voeren deze begeleiding uit. Hierbij hanteren zij een multidisciplinaire aanpak: met ouders, eigen netwerk en zo nodig andere
zorgprofessionals. Dit jaar voerde JGZ een klantbelevingsonderzoek uit. Ouders en jeugdigen is gevraagd
naar hun tevredenheid over de ondersteuning die de
jeugdverpleegkundige in zijn/haar rol als centrale zorgverlener geeft. Bijna 70% van de kinderen uit de proef
zegt zich beter te voelen en 71% van de kinderen
geeft aan dat het door de hulp en begeleiding beter
gaat met hun gewicht. Verder geeft 75% van de kinderen aan door de hulp en begeleiding makkelijker te
bewegen. Gemiddeld geven kinderen en ouders een
7,3 voor de begeleiding door de centrale zorgverlener.

Rijksvaccinatieprogramma
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt
tegen twaalf infectieziekten. Het collectieve
programma is werkzaam op twee niveaus: individuele
bescherming en groepsbescherming om zo ook
epidemieën te voorkomen. Voor het laatste is een
voldoende hoge vaccinatiegraad een noodzaak:
een hoge vaccinatiegraad beschermt kwetsbare
(nog) niet gevaccineerde kinderen tegen ziekten
(groepsimmuniteit).
De Wet publieke gezondheid (Wpg) verankert het RVP
wettelijk. Een herziening was gepland per 1 januari
2018, maar is uitgesteld tot 1 januari 2019.
Vaccinatiegraad
In juni 20181 is het landelijke rapport Vaccinatiegraad
en jaarverslag RVP Nederland 2017 verschenen. Uit
onderstaande tabel blijkt dat in Amsterdam en de
Amstelland gemeenten een hoog bereik is behaald
met het Rijksvaccinatieprogramma. Het doel om op
alle vaccinaties een vaccinatiegraad van minimaal 90%
te halen, is voor de meeste vaccinaties behaald. De
vaccinatiegraad daalt landelijk opnieuw licht en voor
HPV aanzienlijk. Deze trend is ook zichtbaar in
Amsterdam en Amstelland.
In 2018 ligt de vaccinatiegraad voor zuigelingen en

kleuters (DKTP voldoende gevaccineerd) in vrijwel
alle gemeenten boven de norm van 90%.
De vaccinatiegraad voor schoolkinderen is verder
gedaald ten opzichte van 2017 en ligt onder de
norm. Voor de HPV-vaccinatie bij adolescent meisjes
(vaccinatie tegen baarmoederhalskanker) tot slot ligt
het bereik overal lager dan 90%, wat ook landelijk
het geval is.
Wij hebben in Amsterdam te maken met veel inen uitstroom van gezinnen. Bij het starten van een
volledige serie inhaalvaccinaties kost het enige
maanden om een voldoende vaccinatiestatus te
bereiken. JGZ ziet de afgelopen jaren dat ouders
een toenemende informatiebehoefte hebben over
vaccinaties en de infectieziekten waartegen de vaccins
beschermen.
JGZ stimuleert actief dat de vaccinatiestatus
tijdens contacten met jeugdigen 0-18 jaar (en hun
ouders) wordt gecontroleerd. De afdeling verricht
extra inspanningen om een zo hoog mogelijke
vaccinatiegraad te bereiken. Bij een onvoldoende
vaccinatiestatus vaccineert JGZ indien mogelijk
direct of leidt deze jeugdigen naar de maandelijkse
(drukbezette) inhaalvaccinatiespreekuren in de
stadsdelen.

1 Verslagjaar 2018 betekent dat in 2018 de vaccinatiegraad is bepaald
op de leeftijd van 1 en 2 jaar voor zuigelingen geboren in 2015, op de
leeftijd van 5 jaar voor kleuters geboren in 2012, op de leeftijd van 10
jaar voor schoolkinderen geboren in 2007 en op de leeftijd van 14 jaar
voor adolescente meisjes geboren in 2003.
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Overzicht vaccinatiegraad RVP in Amsterdam en de Amstellandgemeenten
2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

DKTP basisimmuun

93,80%

93,60%

92,30%

91,80%

91,10%

Hib volledig afgesloten

94,80%

94,80%

93,50%

93,10%

92,50%

92,70%

91,20%

90,70%

89,90%

Zuigelingen (2 jaar)

Hepatitis B
BMR basisimmuun

95,70%

95,10%

94,30%

93,40%

92,50%

Meningokokken C volledig afgesloten

95,30%

94,80%

93,70%

92,60%

91,40%

Pneumokokken volledig afgesloten

93,40%

93,00%

92,10%

92,60%

91,60%

DKTP gerevaccineerd

89,20%

87,90%

87,70%

87,60%

DKTP voldoende gevaccineerd

93,90%

92,80%

92,10%

91,60%

91,20%

DTP volledig afgesloten

90,50%

90,10%

86,50%

85,20%

83,10%

BMR volledig afgesloten

90,20%

90,20%

86,60%

85,20%

83,50%

HPV (adolescente)meisjes volledig afgesloten

48,60%

50,10%

48,60%

45,30%

39,80%

Kleuters (5 jaar)

of vanuit andere gemeenten, ‘spijtoptanten’ voor
het RVP en kinderen die door omstandigheden als
ziekte en kwetsbare gezinssituaties een vaccinatie
hebben gemist. Wij informeren scholen over data en
tijdstippen van de groepsvaccinaties in voor- en najaar
voor 9-jarigen en 12-jarige meisjes.
Koppeling digitaal dossier JGZ en RIVM
In 2018 is een digitale koppeling gemaakt
tussen het digitaal dossier JGZ en het landelijke
registratiesysteem RIVM bij het registreren van
vaccinaties van 9-jarigen en 12-jarige meisjes. Deze
vaccinaties geeft JGZ in groepssessies.

Schoolkinderen (10 jaar)

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

Voorlichting en informatie
In 2018 is er door (landelijke) aanpassing van
vaccintarieven standaard meer tijd geweest
voor de uitleg van vaccinaties en voor een extra
vaccinatieconsult als ouders veel vragen hebben.
Blijvende aandacht en inzet van alle betrokken bij
het RVP is landelijk en lokaal noodzakelijk. Van groot
belang is het voorlichten van ouders over nut en
noodzaak van (een correcte uitvoering van) het RVP.
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Dit gebeurt structureel tijdens face-to-face consulten
zoals preventieve gezondheidsonderzoeken, op maat
in telefonische- en e-consulten en met (landelijke)
informatiebrochures en digitale informatie zoals
websites en de GroeiGids-App.
Voor ‘onvoldoende gevaccineerde’ kinderen
van 4 tot 18 jaar biedt JGZ maandelijks
inhaalvaccinatiespreekuren aan. Deze spreekuren zijn
bedoeld voor nieuwkomers vanuit het buitenland

Extra campagne Meningokokken ACWY
Vanwege een toenemend aantal ziektegevallen door
een besmetting met Meningokokken W, is landelijk
vanaf 1 mei 2018 de Meningkokken C (MenC)vaccinatie voor kinderen van 14 maanden vervangen
door een Meningokokken ACWY (MenACWY)vaccinatie. Die beschermt tegen meningokokken
typen A, C, W en Y. Landelijk is JGZ daarnaast in
najaar 2018 gestart met een MenACWY-vaccinatie
voor 14-jarigen (voor een deel van geboortecohort
2004).
JGZ is eind 2018 met voorbereidingen gestart voor
grootschalige extra vaccinatiecampagnes MenACWY.
Deze campagne vindt plaats in de eerste helft van
2019 en is bedoeld voor circa 40.000 jongeren in
Amsterdam en Amstelland, geboren in 2001, 2002,
2003, 2005 en een resterend deel in 2004.
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Team Milieu & Gezondheid
Laagfrequent geluid
Het team Milieu & Gezondheid behandelt elk
jaar zo’n 600 meldingen van burgers over milieu
en gezondheid. In 2018 waren er opvallend veel
meldingen over laagfrequent geluid. Hierbij geven
mensen aan dat ze last hebben van een lage
bromtoon en daarvan veel hinder ondervinden of
zelfs ziek worden door stress en slapeloosheid. In veel
van deze gevallen is het geluid voor anderen dan de
melder niet of nauwelijks te horen. Soms toont het
team Milieu & Gezondheid het geluid in een meting
aan, soms lukt dit niet. Het lukt vervolgens lang niet
altijd de oorzaak te achterhalen wanneer het geluid
wel in een meting wordt gevonden, maar in de
gevallen dat dit wel lukt zijn mensen enorm geholpen.
De oorzaak van de klachten ligt soms in het gehoor
van mensen zelf, bijvoorbeeld oorsuizen. Dat alles
maakt het behandelen van deze meldingen erg lastig.
Het team Milieu & Gezondheid heeft in 2018 samen
met de gemeente Amsterdam en de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied een protocol opgesteld om
deze meldingen uniform af te handelen. Hierbij is
kennis uitgewisseld tussen alle partijen en hierdoor
wordt nu beter samengewerkt.
Bijzondere situaties met laagfrequent geluid
Rondom het onderstation voor elektriciteit van
Liander bij de Hoogte Kadijk ondervond een groep
van ongeveer dertig omwonenden hinder van een
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bromtoon. Na een wat stroef communicatieproces
tussen bewoners en Liander, organiseerde de GGD
een gesprek om alle partijen aan tafel te krijgen.
Dit hielp om duidelijkheid te scheppen, maar de
problemen waren daarmee nog niet opgelost.
De casus loopt nog steeds.
Een andere bijzondere situatie was er rond Schiphol.
Daar horen veel mensen een laagfrequent geluid
dat ook in metingen zichtbaar is. Grondgeluid van
taxiënde vliegtuigen veroorzaakt dit geluid.
Bewoners hebben daarover een rechtszaak gevoerd
tegen Schiphol. De Raad van State stelde ze in het
gelijk. Schiphol is veroordeeld tot het betalen van een
schadevergoeding. Liever dan geld zien de bewoners
een oplossing voor de hinder. Daarover gaan ze nu
met Schiphol in gesprek.
Op 19 december wijdde RTL Nieuws een item aan
het probleem met laagfrequent geluid rond Schiphol.
(reportage vanaf ongeveer 5½ minuut).
ClairCity
ClairCity is een Europees project dat zich richt op
bewustwording en burgerparticipatie rondom de
thema’s luchtkwaliteit en energiebesparing. De
afdeling Leefomgeving van de GGD Amsterdam is
partner in het project. ClairCity onderzoekt samen
met bewoners en bezoekers van Amsterdam hoe zij
kunnen bijdragen aan het oplossen van de problemen
rondom luchtkwaliteit en CO2-uitstoot. ClairCity
maakt duidelijk dat eigen keuzes van de inwoners van

de stad verschil kunnen maken. Elke dag veroorzaken
we luchtvervuiling door de manier waarop we naar
ons werk reizen, hoe we ons huis verwarmen, en door
onze lokale industrie. Bewust zijn van de keuzes die
we maken in onze manier van leven is de sleutel tot
verbetering van luchtkwaliteit en vermindering van
de CO2-uitstoot.
Bestuur zelf Amsterdam
In ClairCity is een interactieve game ontwikkeld
waarmee deelnemers zelf Amsterdam kunnen
besturen: ClairCity Skylines. Hierin kun je aangeven
hoe je de toekomst van Amsterdam ziet en hoe je
de luchtkwaliteit en het klimaat van Amsterdam kunt
verbeteren zonder dat de stad failliet gaat.
Skylines geeft de spelers op een toegankelijke
en grafische manier de mogelijkheid keuzes te
maken over beleid voor transport en energie in de
stad. Daarmee geven zij vorm aan hun stad van de
toekomst. Het spel is volledig op maat gesneden op
Amsterdam met afbeeldingen van bijvoorbeeld het
Vondelpark en het Rijksmuseum. De spelers kunnen
kiezen tussen opties als meer parkeerplaatsen of
meer fietspaden, groen in de stad of een verbod
op houtkachels. Alle keuzes die spelers maken,
worden vertaald naar hun effect op luchtkwaliteit,
gezondheid, economie en welbevinden. De gratis
game is als app beschikbaar voor iOS en Android. Zie
ook het hoofdstuk Internationale Betrekkingen onder
Infectieziekten.

59

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2018

Leefomgeving

GCN-kaarten en lokale bronnen van lucht
verontreiniging
Het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
(RIVM) maakt elk jaar kaarten van Nederland met
de concentraties van de meest luchtverontreinigende
stoffen. De zogenaamde Grootschalige
Concentratiekaarten Nederland (GCN) geven een
beeld van de concentratie van de belangrijkste
componenten van luchtverontreiniging in Nederland
op een schaal van 1 bij 1 kilometer.
In een project van de landelijke Academische
Werkplaats Milieu en Gezondheid heeft het team
Milieu & Gezondheid een methode ontwikkeld om
de RIVM-gegevens van de GCN breder te benutten
en toepasbaar te maken voor lokaal gebruik. Het RIVM
heeft voor dit project de data beschikbaar gesteld die
zijn gebruikt voor het maken van de GCN-kaarten voor
het kalenderjaar 2016. Met de door Leefomgeving
ontwikkelde methode kan iedereen (professionals
en gemotiveerde burgers) de bijdrage aan uitstoot
en concentratie van elke bron voor elke gemeente
berekenen en op de kaart zetten met het gratis
programma Q-GIS. In vier YouTube-filmpjes leggen
we stap voor stap uit hoe dit gebeurt.
Deze kennis kan de GGD gebruiken om gemeentes
te adviseren bij het opstellen van effectief
luchtkwaliteitsbeleid en omgevingsplannen. Het
RIVM zet vanaf het najaar 2018 de belangrijkste
bronbijdragen per gemeente zelf op hun eigen
GCN-website.
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en een versie zonder GGD-logo die iedereen allebei
vrij mag gebruiken. Kijk op: www.ggd.amsterdam.nl/
gezond-wonen/hittetips
Wie moeten er

extra opletten?

Aanhoudende

Hitte

  
  
     
   
  

  
  
  

mensen die
buiten werken
  
  
   
  
 

PM10 Concentratiebijdrage consumentenvuurhaarden

Infographic over hitte
Al jaren verstrekken het RIVM en de GGD’en
informatie aan onder andere huisartsen en
zorginstellingen over hoe te handelen tijdens perioden
van hitte. Dat gaat vooral over tips om oververhitting
te voorkomen. Het Rode Kruis en de GGD vonden
dat er bij veel mensen toch nog te weinig bekend is
over hitte en wat daartegen te doen is. Daarom heeft
het Rode Kruis in samenwerking met het team Milieu
& Gezondheid een handige infographic ontwikkeld.
Nieuw hierin is de duidelijke omschrijving van de
risicogroepen en symptomen van oververhitting.
Afgelopen zomer hebben GGD en Rode Kruis de
infographic gebruikt bij voorlichtingen aan bewoners,
bij evenementen, in sociale media-uitingen en richting
de pers. Er is een versie met GGD Amsterdam-logo

langdurig
medicijngebruikers

OUDEREN

Kinderen
(vooral zuigelingen)



   
  

SPORTERS

Evenementbezoekers

  
  
   
  
 


     
  

wat gebeurt er met je bij oververhitting?

spierkramp

Hoe

heftige
dorst

duizelig/misselijk/
verward/braken/
hoofdpijn

voorkom je oververhitting?

Houd uw huis
binnen koel.

drink voldoende
(geen alcohol)

Hou jezelf cool
met water & wind

ongebruikelijke
vermoeidheid

lichaamstemperatuur
boven de 38 graden

versnelde
hartslag

     
      

Blijf uit de zon en
bescherm je huid

vermijd
inspanning

let op jezelf
en een ander

Gebruik zonnescherm
of sluit gordijnen
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Elektrogevoeligheid
In juni is de documentaire ‘Ubiquity’ uitgekomen.
Na een tijdje in de filmhuizen te hebben gedraaid,
heeft de VPRO de documentaire op 22 oktober
uitgezonden op NPO2.
De documentaire gaat over drie mensen die
elektrogevoelig zijn. Deze mensen geven aan
dat ze ernstig ziek worden van de straling van
zendmasten, mobiele telefoons en andere draadloze
communicatieapparaten. De documentaire volgt
een Nederlandse, een Japanse en een Zweed die
“gevlucht zijn uit de draadloze wereld, de natuur
in”. De film brengt in beeld hoe hun leven eruit ziet
en probeert onder andere met geluidseffecten hun
ervaringen weer te geven.

Kennisplatform elektromagnetische velden
en gezondheid
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en
Gezondheid is een landelijk samenwerkingsverband
van onder meer RIVM, TNO, en GGD GHOR Nederland
(de vereniging van de GGD’en in Nederland). De
Gezondheidsraad heeft een adviserende functie. Het
Kennisplatform heeft als doel om wetenschappelijke
kennis over elektromagnetische velden te duiden en
op een begrijpelijke manier beschikbaar te stellen aan
de maatschappij. Het kennisplatform geeft specifieke
informatie over elektrogevoeligheid. Rob van Strien,
team Milieu & Gezondheid, en afdelingshoofd Fred
Woudenberg nemen namens GGD GHOR Nederland
deel aan het kennisplatform.

Wat is elektrogevoeligheid?
Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten als zij
in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische
velden produceren binnenshuis en buiten. Voorbeelden
van gezondheidsklachten zijn hoofd-, spier- en
gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen,
vermoeidheid en concentratieproblemen.
De klachten die elektrogevoeligen ervaren, zijn reëel
en kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van hun leven
nadelig beïnvloeden. Er is geen goede verklaring
voor kun klachten. Het kan een overgevoeligheid
voor straling zijn, een psychische oorzaak hebben of
veroorzaakt zijn door iets heel anders. Het kan ook
een combinatie zijn van dat alles.

Nieuwe WHO-richtwaarden voor geluid
Op 10 oktober 2018 heeft de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nieuwe
richtlijnen gepubliceerd voor geluid. Deze vervangen
de Richtlijnen voor geluid van 1999 en de Nachtgeluid
Richtlijn (Night Noise Guidelines, NNG) van 2009.
Een belangrijk verschil is dat de nieuwe richtwaarden
zijn gehouden aan de meest vergaande voorschriften
van de WHO en daardoor wetenschappelijk beter zijn
onderbouwd.
Er was veel media-aandacht voor de nieuwe richtlijnen.
RTL Nieuws en BrandpuntPlus maakten uitgebreide
reportages.
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De richtlijnen zijn stevige adviezen aan vooral
landelijke overheden, maar ze zijn niet bindend.
Ze krijgen wel altijd veel aandacht en gemeenten,
provincies en Rijk houden er in Nederland terdege
rekening mee. Geluidsoverlast is een zeer hardnekkig
probleem. De afgelopen veertig jaar namen de
geluidsbelasting en de hinder door geluid in
Nederland nauwelijks af. Hopelijk geven de nieuwe
richtwaarden van de WHO en de aandacht in de
media een impuls om geluid hoger op de agenda te
krijgen.

Team Luchtkwaliteit
Trend en gevoeligheid van meetapparatuur
De concentraties van de meeste soorten
luchtverontreiniging dalen al jaren. Toch lijkt die
daling op veel plaatsen binnen en buiten de stad
Amsterdam af te nemen. De lucht wordt schoner,
maar dat gaat steeds langzamer. Ook met de dalende
concentraties voldoen we in Amsterdam op veel
plekken nog niet aan de advieswaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Om te kunnen vaststellen of Amsterdam voldoet aan
die WHO-advieswaarden, moeten lage concentraties
luchtverontreiniging betrouwbaar gemeten kunnen
worden. Bijvoorbeeld benzeen moet meetbaar
worden gemaakt op niveaus die ongeveer een factor
dertig lager liggen dan voorheen. Nauwkeurig meten
wordt steeds lastiger en de onzekerheid in het steeds
lagere jaargemiddelde neemt toe. Meettechnisch

61

Jaarverslag GGD
Amsterdam 2018

Leefomgeving

staat het team voor een uitdaging.
In 2018 heeft het team Luchtkwaliteit onderzocht op
welke manier het lagere concentraties betrouwbaar
kan meten. Dankzij een extra financiële bijdrage is
het gelukt een start te maken met het nog beter en
gevoeliger maken van het meetnet.
Ook andere bronnen dan verkeer
De nu nog grootste en meest dominante bron van
luchtverontreiniging in de stad, het gemotoriseerde
verkeer, wordt steeds schoner. De bijdrage van
andere bronnen wordt daardoor relatief steeds
belangrijker. Denk aan de scheepvaart, industrie en
aan houtstook, een voor Amsterdam vrij nieuwe bron
van luchtverontreiniging. Het groeiend aantal klachten
hierover, vooral uit nieuwere delen van de stad, toont
dat houtstook steeds zwaarwegender wordt als bron
van luchtverontreiniging.
In 2018 zette het team luchtkwaliteit van de GGD in
samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij
stappen om in luchtmetingen het roet afkomstig
van houtstook te kunnen onderscheiden van roet
afkomstig van dieselverkeer. Binnenkort wordt deze
test voortgezet in Amsterdam.
Sensoren
Het team Luchtkwaliteit draagt bij aan het
testen van nieuwe, goedkope meetmethoden,
die vaak bestaan uit één of meer sensoren. Op
verschillende meetstations is aan ontwikkelaars
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gelegenheid geboden om sensoren te plaatsen en
deze te vergelijken met ‘geijkte’ meetapparatuur.
In deze projecten zijn interessante vorderingen
gemaakt, bijvoorbeeld met het meten van
ozon, koolstofmonoxide en fijn stof. Sensoren
kunnen informatief zijn en zijn zeer geschikt voor
burgerparticipatie. Ze zijn echter ook ‘gevoelig’ en
kunnen soms onjuiste informatie afgeven. Er kan dan
ook (nog) geen absolute waarde worden gehecht aan
een meting met een sensor op een specifieke locatie.

Team Dierplaagbeheersing
Het team Dierplaagbeheersing is in 2017
gereorganiseerd. 2018 was het eerste volledige jaar na
de reorganisatie. Het team kan met trots terugblikken
op een positief jaar. Voor het eerst sinds jaren was
er een financieel overschot in plaats van een tekort.
De medewerkers werken steeds meer in projecten
in de openbare ruimte die ook een bijdrage leveren
aan de openbare gezondheid. Het werk gebeurt zo
diervriendelijk mogelijk.

ze ons niet meer kunnen inschakelen, maar ze kunnen
goed terecht bij particuliere bedrijven zoals Rentokil.
Campagne
In een aantal stadsdelen zijn projecten van start
gegaan waarbij Dierplaagbeheersing samen met
andere gemeentelijke diensten, zoals groen,
bestrating en reiniging de overlast van ratten aanpakt.
Een belangrijk onderdeel hierin is de medewerking
van de gemeentelijke ‘gebiedsmakelaars’ die veel
contact hebben met bewoners en lokale ondernemers.
Als onderdeel van de campagne is de film “Stop de
rat” geproduceerd. De film wordt per wijk of stadsdeel
gepresenteerd. De gezamenlijke aanpak en de
informatiedagen met de film moet de bewustwording
over de rat verhogen bij inwoners van Amsterdam.
Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat we
rattenoverlast beheersen zonder dat we daarvoor
dieren hoeven te doden.

Uitbreiding gemeentediensten
In lijn met het doel van de reorganisatie werkt
dierplaagbeheersing steeds vaker in opdracht van
gemeentelijke instellingen en veel minder voor
particuliere opdrachtgevers. Zo zijn in september
gesprekken gestart voor het beheer van dierplagen
in alle parkeergelegenheden van de gemeente
Amsterdam. Voor particuliere bedrijven is het nieuw dat
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Gezondheidszorg (MGGZ)
De afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) is actief in het specialistische veld van de openbare geestelijke
gezondheidszorg (OGGZ). Dat betekent dat de afdeling zich inzet voor mensen die hulp nodig hebben, maar die dit zelf om allerlei
redenen onvoldoende kunnen regelen. In sommige gevallen veroorzaken mensen overlast voor buren of andere mensen in de directe
omgeving. MGGZ screent mensen die hulp nodig hebben en leidt ze naar passende zorg of ondersteuning. Daarnaast voorziet de afdeling
professionals van advies (consultatie, deskundigheidsbevordering) op allerlei gebieden, zoals over de aanpak van seksueel geweld.
De belangrijkste onderdelen van de afdeling MGGZ zijn Vangnet, de Geïntegreerde Voorzieningen en het Steunpunt Seksueel Geweld.
Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2018.
• In 2018 startte de gemeente met de voorbereiding
op de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Die wet
treedt per 1 januari 2020 in werking, vervangt de
huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische
ziekenhuizen (Bopz) en bepaalt onder welke
voorwaarden iemand tegen zijn wil GGZ opgelegd
kan krijgen. De Wvggz levert enkele belangrijke
nieuwe gemeentelijke taken op en MGGZ kijkt
samen met andere gemeentelijke partijen hoe
we die gemeentelijke taken het beste kunnen
uitvoeren.
•V
 angnet is vanuit de Wet publieke gezondheid
verantwoordelijk voor het coördineren van
psychosociale nazorg aan slachtoffers van rampen
en andere ingrijpende gebeurtenissen. Dit was
in 2018 het geval na de fatale schietpartij bij een
jongerencentrum in Wittenburg, die ook veel
aandacht kreeg in de media.
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•V
 oor zowel de 24-uursdienst als de Wijk-GGD
van Vangnet was een belangrijke ontwikkeling
dat de dienstverlening van MGGZ meer onder
de aandacht kwam van (en afgestemd werd met)
Toezicht en Handhaving (THOR) van de gemeente.
Handhavers schakelen Vangnet in wanneer zij
iemand aantreffen waarvan ze vermoeden dat
die persoon zorg nodig heeft. Verder evalueerde
MGGZ het traject rondom de doorontwikkeling
van de Wijk-GGD en rondde dit voorlopig af.
Het is de ambitie om in 2019 de werkwijze van
Wijk-GGD’ers in verschillende gebieden meer te
uniformeren en bovendien aansluiting te zoeken bij
het proces van doorontwikkeling van het Sociaal
Domein. Binnen de Doorontwikkeling Sociaal
Domein werken we aan betere ontwikkelkansen en
participatiemogelijkheden, meer integrale zorg en
ondersteuning, aansluitend bij de leefwereld van
de Amsterdammer. Hij of zij ziet dat wij goed en
integraal samenwerken en hoeft dus niet aan elke
hulpverlener zijn verhaal opnieuw te vertellen, maar

heeft een duidelijk aanspreekpunt.
•V
 angnet nam ook deel aan de ontwikkeling van
de Amsterdamse aanpak Hoarding, Vervuiling
en Ondersteuning. Het doel van dit project is
te bereiken dat problemen eerder gesignaleerd
worden, partijen beter van elkaar weten wat ze van
elkaar mogen verwachten en dat we voorkomen dat
de bewoner na opruiming in oud gedrag terugvalt.
Aandachtspunt is nog wel de positionering
en financiering van de inspecteur hygiënisch
woningtoezicht, die in deze aanpak een andere,
intensievere rol heeft.
•D
 aarnaast vervult Vangnet een belangrijke rol in het
regelen van hulp en opvang als mensen dakloos zijn.
De druk op deze vorm van hulpverlening is groot.
Een dossier dat bijzonder veel aandacht vraagt
is dat van dakloze gezinnen in de noodopvang.
Deze opvang zit vol, er is een forse wachtlijst en
er blijven meldingen komen waarvoor Vangnet
geen oplossing kan bieden. Opvang in hotels is
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onwenselijk, duur en lastig te realiseren, met name
tijdens vakanties. In 2018 heeft Vangnet daarom de
noodklok geluid en is er na een eerste spoedberaad
gestart met structureel overleg tussen de
belangrijkste belanghebbende partijen. Ook is een
start gemaakt met een herijking van de screening
van gezinnen en is een ontwerp gemaakt voor een
monitor om beleidsmakers beter te informeren over
ontwikkelingen en knelpunten in de keten.
•H
 et afgelopen jaar zag Vangnet een gestaag
groeiend aantal aanmeldingen over statushouders
die kampen met ernstige psychische klachten. Deze
meldingen zijn vooral afkomstig van klantmanagers
van de gemeente (Werk, Participatie & Inkomen),
met wie Vangnet intensief samenwerkt bij de
Amsterdamse Aanpak Statushouders. Om de
problemen van statushouders en knelpunten in
het proces van verwijzen breder bekend te maken,
voerde Vangnet in 2018 een dossieronderzoek
uit. Dit onderzoek vormde de aanleiding voor een
ronde tafel conferentie met GGZ-aanbieders, met
als doel de knelpunten in het zorgaanbod breed te
inventariseren en voorstellen voor oplossingen te
verzamelen.
• In het kader van de stedelijke radicaliseringaanpak
is afgesproken dat Vangnet de mensen in deze
aanpak screent, net zoals dat in de Top 400 en Top
600 gebeurt. Er is daarvoor een speciaal instrument
ontwikkeld, gebaseerd op dat van de Top 600
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aangepast met enkele specifieke aanvullingen op
het gebied van radicalisering. Inmiddels heeft de
GGD ongeveer dertig personen gescreend en
toegeleid naar zorg. Inzichten uit de screenings
vormden de basis voor een inhoudelijke bijdrage
aan het jaarlijkse internationale congres voor
psychiaters (APA annual meeting) in New York.
•V
 oor professionals die werken met mensen met
verward gedrag ondersteunde Vangnet in 2018 de
ontwikkeling van een filmtool, getiteld Handhaven
en Hulpverlenen. De filmtool, ontwikkeld
door Bosch Film, kan gebruikt worden om de
deskundigheid te vergroten van politiemensen,
hulpverleners en anderen die werken met personen
die in de war zijn. Aan de hand van praktijksituaties
komen 34 thema’s aan bod, belicht door collega’s
uit het hele land.

heroïneverslaving behandeld worden en hulp
kunnen krijgen bij inkomen, schulden en lichamelijke
problemen. De toekomst van de GV’s in Zuidoost,
Centrum en West is al een aantal jaren onderwerp
van onderzoek en discussie. Dit heeft nog niet
geleid tot duidelijke keuzes. De financiering van de
medische zorg binnen de GV’s is ingewikkeld en de
doelgroep neemt in omvang af. Tegelijkertijd wordt
de problematiek door veroudering van patiënten
complexer, verandert de omgeving en speelt er in
de hele gezondheidszorg een personeelstekort.
In 2018 gaf de directie van de GGD opdracht aan
het gemeentelijk Bureau Interim & Advies (BIA)
om een aantal scenario’s te ontwikkelen voor
een toekomstbestendige invulling van de GV’s.
Deze scenario’s zijn medio 2018 opgeleverd en
vervolgens in het najaar besproken in verschillende

•V
 oor mensen met verward gedrag die daarnaast
gevaarlijk zijn, werkte Vangnet, met financiële
ondersteuning van ZonMw aan een nieuwe
persoonsgerichte aanpak. Deze moest eind
2018 gereed en overdraagbaar zijn, maar de
introductie van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) heeft gezorgd voor
enige vertraging in het proces. Besluitvorming over
voortzetting van het project is uitgesteld naar 2019.
•G
 eïntegreerde Voorzieningen (GV’s) zijn plekken
in de stad waar mensen met een chronische
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sessies, met zowel medewerkers als cliënten. In het
verlengde hiervan werd in samenwerking met de
Samenwerkende Amsterdamse Gezondheidscentra
de huisartsenzorg dr. Valckenier tegen het licht
gehouden. Begin 2019 volgt de keuze voor een
definitief scenario en de aanstelling van een
projectleider die dat scenario nader vormgeeft.
•H
 et Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam
(SSGA) is een onafhankelijk expertisecentrum
op het specifieke gebied van seksueel geweld
en seksueel misbruik. De doelstelling van het
SSGA is bestrijding en preventie van seksueel
geweld en het verbeteren van de hulpverlening
na seksueel geweld. De medewerkers van het
SSGA werken aan deze doelstellingen door
op veel manieren professionals en instellingen
die hulp en opvang bieden te adviseren en
ondersteunen. De activiteiten van het steunpunt
beslaan daarmee een breed terrein. Zo levert het
SSGA een stedelijk casemanager bij zedenzaken
met risico op maatschappelijke onrust. Daarnaast
onderhoudt het SSGA de Verwijsgids Seksueel
Geweld voor Amsterdam en verzorgt trainingen
voor professionals. Het Steunpunt coördineert een
multidisciplinair adviesteam voor het bespreken van
vermoedens van seksueel misbruik (het TMT). Een
deel van de werkzaamheden van het SSGA laten
zich wat moeilijker voorspellen, bijvoorbeeld het
aantal casusbesprekingen van het TMT. In 2018 zijn
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er 34 casussen ter bespreking voorgelegd. In 2017
waren dit er twintig.
•N
 aast voorgenoemde doorlopende activiteiten
van het SSGA stond 2018 in het teken van
jongeren. Het Centrum Seksueel Geweld, waarvan
de netwerkcoördinator onder het SSGA valt,
organiseerde een netwerkbijeenkomst over
jongeren. Daarnaast schreef het centrum een
wedstrijd uit onder jongeren voor het ontwerpen
van promotiemateriaal, nam deel aan LostWords
waarin de jongeren van LostProject zoeken naar
woorden die stem geven aan het leven van jongeren
in de grote stad anno nu. Verder gaf het centrum
een aantal voorlichtingen aan studenten. Op de 6th
International Conference on the Survivors of Rape
in Helsinki gaf het centrum een presentatie over
het bereiken van jongeren.
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Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies- en Meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling
of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid
duurzaam is geborgd. Zowel burgers als professionals kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Veilig Thuis terecht.

Vier jaar zijn we nu onderweg als Veilig Thuis
Amsterdam-Amstelland. Vier jaar waarin Veilig Thuis
hard gewerkt heeft aan de belangrijke opdracht
linksonder. Waarin onze medewerkers keer op
keer gevoelige gesprekken hebben gevoerd over
huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Met
kinderen, volwassenen en ouderen. Aan de telefoon,
op het politiebureau of bij iemand thuis. En waarin
medewerkers erop uit trokken, onderzoek deden
en beslissingen moesten nemen. Altijd met als doel
om directe en structurele veiligheid te organiseren.
Vier jaar ook van overleg en de wil tot samenwerken
met de (regio)gemeenten, ketenpartners en sociale
wijkteams om lokale structuren voor duurzame
oplossingen te realiseren.
“Iedereen heeft het recht op een veilig thuis om
in veiligheid te kunnen leven en op te groeien.
Thuis is een plek waar je je veilig moet voelen om
je optimaal te kunnen ontwikkelen. Een veilig thuis
is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan de
samenleving.”
(Uit: Regioaanpak Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling, 2015-2020.)
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Adviesvragen en meldingen in 2018
In 2018 zijn in totaal 5.447 adviesvragen en 9.754
meldingen bij Veilig Thuis binnengekomen.
Ten opzichte van 2017 is het aantal adviesvragen in
2018 met 24% gestegen en het aantal meldingen
zelfs met 29%.

Instroom adviesvragen en meldingen 2018
Instroom

Eerste half
jaar 2018

Tweede half
jaar 2018

Totaal 2018

Adviezen

2.802

2.645

5.447

Meldingen, waarvan

4.339

5.415

9.754

Huishouden zonder
kinderen

1.028

1.531

2.559

Huishouden met
kinderen

3.311

3.884

7.195

Een goede tweede inspectieronde
In 2017 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd onderzoek uit. Veilig Thuis voldeed aan 23
van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader.
Op dat moment hadden we een wachtlijst voor het
starten van onderzoek en scoorden daardoor een
‘matig’. In maart 2018 deed de inspectie opnieuw
onderzoek en gaf aan dat zowel de kwaliteit als de
wettelijke termijnen op orde zijn. Veilig Thuis scoort
nu voldoende (de hoogste score).
Voorbereiden op 2019
2018 stond naast de dagelijkse dienstverlening
aan onze cliënten, vooral in het teken van de
voorbereiding op belangrijke veranderingen in 2019.
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Per 1 januari 2019 geldt de verbeterde Meldcode.
Deze wetswijziging houdt in dat
professionals vanaf 1 januari 2019 (vermoedens van)
ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk
geweld altijd moeten melden bij Veilig Thuis.
Door de verbeterde Meldcode komen signalen
en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of
kindermishandeling eerder en vaker bij ons in beeld.
Ook wanneer de professional zelf hulp kan bieden
of organiseren. Voor burgers vervalt het onderscheid
tussen melden en adviesvragen: vragen van burgers
pakt Veilig Thuis altijd op als melding.

De laatste maanden van 2018 hebben we ons
voorbereid op de invoering van de verbeterde
Meldcode en de nieuwe werkwijze. In het laatste
kwartaal van 2018 zijn alle medewerkers gestart
met trainingen die gericht zijn op de veranderende
opdracht en de veranderende werkwijze. Veilig
Thuis heeft eigen medewerkers als trainer ingezet.
De trainingen lopen door in het eerste kwartaal van
2019. De werkprocessen en het registratiesysteem zijn
aangepast in verband met de veranderende werkwijze.
In oktober is gestart met het nieuwe triage-instrument
binnen de veiligheidsbeoordeling.

Er is een nieuw landelijk Handelings- en
Informatieprotocol ontwikkeld, opgesteld en
doorgevoerd voor de 26 Veilig Thuis-organisaties in
Nederland. Een aantal van onze medewerkers is hier
nauw bij betrokken geweest.
Daarnaast heeft Veilig Thuis in 2018 aan een groot
aantal instanties en ketenpartners voorlichting
gegeven over haar positie in de keten, over haar
opdracht en werkwijze en over de veranderingen bij
Veilig Thuis na de verbeterde Meldcode. Het ging
om circa 120 voorlichtingsbijeenkomsten.

Met de verbeterde Meldcode krijgt Veilig Thuis ook
een zogenaamde radarfunctie: We gaan informatie
uit verschillende meldingen combineren om de
veiligheidssituatie beter in te schatten. Ook wordt
in de veiligheidsbeoordeling het register Veilig
Thuis geraadpleegd. In dit register is zichtbaar of
betrokkenen bekend zijn of bekend zijn geweest in
een andere Veilig Thuis-regio. Het register is vanaf
het eerste kwartaal van 2019 operationeel.
Tot slot verandert de monitorfunctie van Veilig Thuis.
We gaan casuïstiek langduriger en op maat monitoren.
Het doel daarvan is de casuïstiek waar Veilig Thuis
bij betrokken is geweest goed in beeld te houden.
Daarnaast moet de expertise ook na de directe
bemoeienis van Veilig Thuis beschikbaar blijven als
de casuïstiek daarom vraagt.
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Samenwerkingsafspraken met ketenpartners,
het lokale veld en Gecertificeerde Instellingen
Veilig Thuis voert de veranderingen nadrukkelijk in
partnerschap met alle betrokkenen door.
We hebben samen samenwerkingsafspraken
opgesteld met de Jeugdbescherming. De
samenwerkingsafspraken met het lokale veld zijn
of worden aangepast vanwege de veranderende
werkwijze. Met het lokale veld en de Blijf Groep
zijn stappen gezet om de samenwerking en
aansluiting te verbeteren. Met het OM, de (zeden)
politie, de Raad voor de Kinderbescherming en de
gecertificeerde instellingen is de handreiking strafbare
kindermishandeling opgepakt en uitgevoerd.
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Groei personeel
Ondanks de krappe arbeidsmarkt heeft Veilig Thuis
in 2018 14 fte medewerkers in dienst genomen.
Daarnaast zijn er in totaal nog 10 fte medewerkers
geworven en aangenomen die vanaf 1 januari 2019
in dienst komen. Het werven, aanstellen en inwerken
van personeel loopt gestaag door. Voor de meer
specialistische functies zoals die van vertrouwensarts
en sociaal psychiatrisch verpleegkundige is het
moeizamer om geschikte kandidaten te vinden.
We investeren veel in het inwerken en in dienst
houden van personeel. Denk aan een uitgebreid
inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers en de
zorg voor personeel bij incidenten en calamiteiten.
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