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Bouwen aan een gezonde toekomst

JAAROVERZICHT 2019 
Welke vaccinaties krijgt mijn kind?
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Voorwoord
Welkom. Fijn dat u belangstelling toont in de werkzaamheden die GGD 

Zuid Limburg in 2019 heeft uitgevoerd. Informatie over de GGD als totale 

organisatie leest u bij Concern. Een overzicht van onze diensten vindt u  

bij de vier programma’s: GGD (o.a. de wettelijke taken), Jeugdgezond-

heidszorg, Acute Zorg en Veilig Thuis. Laat ons weten wat u vindt en laat 

uw compliment of suggestie achter. Veel leesplezier.

Het jaaroverzicht 2019 is opgedeeld in vijf delen.

De GGD als organisatie staat centraal in het deel 

concern. Vervolgens worden de vier programma’s 

verder uitgewerkt: 

•  Programma GGD

•  Programma Jeugdgezondheidszorg

•  Programma Acute Zorg

•  Programma Veilig Thuis 
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CONCERN PROGRAMMA
GGD

PROGRAMMA
JEUGD-
GEZONDHEIDSZORG
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ACUTE ZORG

PROGRAMMA 
VEILIG THUIS 

INHOUD
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De GGD is de gezondheidsdienst van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. De GGD Zuid Limburg adviseert gemeenten, 
levert data en kennis, verbindt partijen en neemt initiatieven om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te verbeteren. 
Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en de aanvullende taken 
die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen. 

Bij concern vindt u informatie over de organisatie, het bestuur en de medewerkers. Bij de GGD werken professionals die 
er dag en nacht voor zorgen dat onze gezondheid wordt beschermd, bewaakt en bevorderd. Soms direct zichtbaar voor 
onze burgers, maar vaak ook op de achtergrond.

CONCERN

VITAITEIT EN GEZONDHEID

OVER DE GGD

2019 WAS EEN TOPJAAR

DE ORGANISATIE

DIENSTVERLENINGSPAKKET

PERSONEEL

IN BEELD

TRENDS

FINANCIËN
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Mirjam Clermonts, voorzitter bestuur:             

‘2019 was een topjaar!’
'Over 2019 kan ik kort zijn: het was een topjaar. Er lagen twee stevige 

bestuurlijke dossiers op tafel en er zijn lastige politieke besluiten 

genomen, maar de uitkomsten zijn fantastisch. De eerste: de 16 

Zuid-Limburgse gemeenten hebben in december nieuw regionaal 

gezondheidsbeleid vastgesteld en daarmee duidelijk gekozen voor een 

fundamenteel andere aanpak van de gezondheidsproblematiek in deze 

regio. Een teken dat allen beseffen dat Zuid-Limburg behoorlijke 

achterstanden heeft op het gebied van gezondheid en dat we alleen 

een Trendbreuk kunnen bewerkstelligen als we het samen doen.  

De tweede: per 1 januari 2020 is met de totstandkoming van één 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Limburg de langgewenste door- 

lopende lijn 0-18 werkelijkheid geworden.

Vooral over de Trendbreuk is in de gemeenteraden veel gesproken. 

Gezondheid, het toekomstperspectief van jonge mensen: het staat 

nadrukkelijk op de politieke agenda. Daarbij was de GGD altijd bereid 

om uitleg te komen geven. Met de zorgvuldigheid en toegewijdheid 

waarmee ze haar gemeenten al jaren ‘bijpraat’ heeft de organisatie veel 

vertrouwen opgebouwd. Als voorzitter van het bestuur spreek ik daar 

graag mijn waardering voor uit. Ook wil ik complimenten geven aan  

alle mensen die betrokken zijn geweest bij de vorming van één JGZ.  

De manier waarop de betrokken organisaties hierin hebben samen- 

gewerkt, was een belangrijke sleutel tot succes. Over de verschillende 

stappen die zijn gezet, zijn we als dagelijks en algemeen bestuur steeds 

goed geïnformeerd. Fijn om te zien dat de nieuwe GGD-medewerkers  

in groten getale aanwezig waren op de nieuwjaarsreceptie.

In 2019 kwam er gelukkig ook duidelijkheid over de toekomst van de 

Ambulancezorg: de marktwerking is van de baan; er komt geen aanbe-

steding. Dit betekent dat onze eigen ambulancedienst ook in de toekomst 

de vertrouwde partner voor ambulancezorg in Zuid-Limburg zal zijn.

Ik wens de GGD Zuid Limburg en alle gemeenten veel energie en 

veerkracht toe om gezamenlijk vast te blijven houden aan wat we in 

onze nieuwe nota Trendbreuk met elkaar hebben afgesproken.'wens 

verlopen. De NEN 7510 is sinds 2018 uitgangspunt niet alleen voor 

kwaliteit, maar ook voor informatiebeveiliging binnen de GGD.
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Frank Klaassen en Fons Bovens, directie GGD:  
‘Balans werk en ontspanning blijft 
een uitdaging’
Fons: ‘Gezondheid is voor ons meer dan ooit een thema. Als je je tot 

doel stelt om samen met je partners de gezondheid van de inwoners 

van Zuid-Limburg te verbeteren en een Trendbreuk te realiseren, is het 

niet meer dan logisch dat je ook aandacht hebt voor de gezondheid van 

je medewerkers. En daarin ook zelf het goede voorbeeld geeft.’   

Frank: ‘Als GGD-medewerkers hebben we over het algemeen meer 

kans op een goede gezondheid dan de groepen waar we ons beleid op 

richten. We hebben mooi werk, kunnen opleidingen doen en doorgaans 

bewuster met onze gezondheid omgaan. Dat wil niet zeggen dat dat 

altijd makkelijk is. Uit het werkbelevingsonderzoek dat we begin 2019 

deden, kwam bijvoorbeeld naar voren dat nogal wat medewerkers 

werkdruk ervaren. Het is belangrijk om daarover met elkaar in gesprek 

te blijven: wat kunnen we doen om die stress te verminderen?’

Fons: ‘Verder merken we net zoals andere organisaties dat steeds 

meer jonge mensen een burn-out krijgen. Het maakt duidelijk dat het bij 

duurzame inzetbaarheid niet alleen over mensen aan het eind van hun 

loopbaan gaat. De zoektocht naar balans geldt voor elke leeftijdsfase. 

Hoeveel werkdruk iemand ervaart en wat iemand aankan, is bovendien 

voor iedereen anders. Daar moet je in het werk oog voor hebben en 

individuele afspraken over maken.’

Frank: ‘Tijdens de Week van de Vitaliteit in september hebben we 

medewerkers een gezondheidsonderzoek aangeboden. Daar was 

verrassend veel animo voor. Reden om het niet slechts bij één week te 

houden en medewerkers het hele jaar rond de kans te bieden om aan 

hun vitaliteit te werken. Hoe ik dat zelf doe? Ik zwem twee keer per 

week en probeer bewust en gezond te eten. Verder zoek ik bewust 

momenten van ontspanning, maar dat valt niet altijd mee.’

Fons: ‘De balans vinden tussen werk en ontspanning blijft ook voor mij 

een uitdaging. Verder rook ik niet, gebruik ik heel weinig alcohol, eet ik 

gezond en probeer ik zoveel mogelijk te bewegen.'
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Over de GGD
De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling, die is 

ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben  

de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke 

gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid 

en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en 

kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten 

leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt  

de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke 

gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD 

zijn opgedragen.

Collectieve ambitie

• De gezondheid en veiligheid van mensen en de samenleving gaan 

 ons aan het hart.

• We dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, 

 vandaag en morgen.

• We staan midden in de maatschappij en zijn er als het nodig is.

Missie

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezond-

heid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen  

in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat 

iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.

Bestuur

Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de 

bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en 

een voorzitter. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR ligt 

bij het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg. De verantwoordelijkheid voor 

de uitvoering van de GHOR-taken is via een bestuursovereenkomst 

opgedragen aan de GGD Zuid Limburg.

Directie 

De directie bestaat uit twee leden en is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt hierover 

verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

De organisatie 

De GGD Zuid Limburg kent 3 programma’s: GGD, Acute Zorg en  

Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2020 komt daar een 4e programma bij: 

Jeugdgezondheidszorg. De taken van de GGD staan beschreven in  

het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in 

respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de tijdelijke Wet ambulance-

zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
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De organisatie
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Dienstverleningspakket
Dienstverleningspakket GGD Zuid Limburg
De GGD Zuid Limburg is de gezondheidsdienst van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Onderstaande diensten voert de GGD voor de gemeenten uit. Alle diensten hebben een wettelijke basis. 
Het dienstverleningspakket sluit aan op de ambities uit de regionale nota gezondheidsbeleid 2020-2023: ‘Zuid springt eruit’.
 

Jeugdgezondheidszorg

Het systematisch volgen en 
beoordelen van de ontwikkeling 
van jeugdigen en hen en hun 
ouders ondersteunen bij het 
oplossen van problemen.
•   Wet publieke gezondheid
•   Niet verplicht bij de GGD
•   Stevige wettelijke basis

Meer informatie: ggdzl.nl  -  Januari 2020

Infectieziektebestrijding

Het bestrijden van infectieziekten, 
inclusief tuberculose en seksueel 
overdraagbare aandoeningen.
•     Wet publieke gezondheid
•     Verplicht bij de GGD
•     Sterk geprotocolleerd

Forensische geneeskunde

De forensisch geneeskundigen 
zorgen voor lijkschouw en bieden 
arrestantenzorg.
•   Wet op de lijkbezorging
•   Niet verplicht bij de GGD
•   Sterk geprotocolleerd 

Openbare geestelijke
gezondheidszorg

Activiteiten voor kwetsbare 
personen die niet zelfstandig of 
vrijwillig (zorgmijders) van de 
beschikbare voorzieningen 
gebruikmaken.
•     Wet maatschappelijke 

  ondersteuning
•    Niet verplicht bij de GGD
•    Beleidsrijk

Publieke gezondheid

Wettelijke taken zijn onder meer 
epidemiologie, preventieprogram-
ma’s, gezondheidsbevordering 
en advisering.
•   Wet publieke gezondheid
•   Verplicht bij de GGD
•   Beleidsrijk m.u.v. epidemiologie,

  die een sterke landelijke   
 basis kent

Sociaal medische advisering

Het op verzoek van gemeenten 
leveren van sociaal medische 
en/of ergonomische expertise ter 
ondersteuning van gemeentelijke 
besluiten, bijvoorbeeld over de 
toewijzing van voorzieningen.
•     Wet maatschappelijke 

  ondersteuning
•     Niet verplicht bij de GGD
•    Beleidsrijk, afhankelijk van   

  gemeentelijk beleid

Seksuele gezondheid

Het verbeteren van de seksuele 
gezondheid, in het bijzonder van 
risicogroepen.
•   Wet publieke gezondheid
•   Verplicht bij de GGD
•   Sterk geprotocolleerd;  
 meer vrije ruimte in het 
  preventie-deel

Geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie
in de regio

De GHOR coördineert en adviseert 
over de opschaling van dagelijkse 
naar grootschalige geneeskundige 
hulpverlening.
•      Wet veiligheidsregio’s
•     Niet verplicht bij de GGD; een   
 stevige verbinding met de GGD   
 is wettelijk vastgelegd (via DPG,   
 directeur publieke gezondheid)

•  Beleid veiligheidsregio is leidend

Veilig Thuis

Expertisecentrum voor geweld 
in afhankelijkheidsrelaties, 
ondersteunend aan de lokale 
zorgstructuur en zorgverleners.
•    Wet maatschappelijke

  ondersteuning
•   Niet verplicht bij de GGD
•   Stevige wettelijke basis

Medische milieukunde

Het signaleren en onderzoeken 
van de invloed van milieufactoren 
op de gezondheid en hierover 
informeren en adviseren.
•   Wet publieke gezondheid
•   Verplicht bij de GGD
•   Sterk geprotocolleerd

Regionale 
ambulancevoorziening

De RAV bestaat uit de meldkamer 
en de ambulancezorg. 
Samen zetten ze de beschikbare 
ambulances zo verantwoord 
mogelijk in. 
•    Tijdelijke wet ambulancezorg
•    Niet verplicht bij de GGD
•  Sterk geprotocolleerd

Hygiëne en inspectie

Toezicht kwaliteit kinderopvang.  
toezicht Wmo, inspectie tatoeage, 
piercing, permanente make-up,
seksinrichtingen, asielzoekerscentra,
 kinderboerderijen, dak- en 
thuislozenopvang, advisering 
publieksevenementen.
•   Wet publieke gezondheid, 

Wet kinderopvang
•   Verplicht bij de GGD
•   Sterk geprotocolleerd
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De medewerkers vormen de GGD. Samen beschermen, bewaken en 

bevorderen zij de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale 

aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Om deze ambitie waar 

te maken, heeft de GGD bevlogen en betrokken medewerkers nodig. 

De GGD is immers een organisatie van mensen voor mensen. 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Sinds 1 januari 2020 is de Wnra in werking. Daarmee is de rechtspositie 

van ambtenaren grotendeels gelijk is geworden aan de rechtspositie 

van werknemers uit het bedrijfsleven. Medewerkers van de GGD hebben 

vanaf 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst in plaats van een 

aanstelling, vallen onder de regels van het Burgerlijk Wetboek in plaats 

van het bestuursrecht. De rechtspositieregeling is omgezet in een cao, 

zijnde de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).  

In 2019 hebben alle voorbereidingen plaatsgevonden en zijn onder 

andere alle lokale personele regelingen omgezet in een gemoderniseerd 

personeelshandboek. Inhoudelijk hebben er geen substantiële wijzigingen 

plaatsgevonden.

Duurzame inzetbaarheid

De personeelsvisie van de GGD richt zich op vitaliteit, professionaliteit 

en wendbaarheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is binnen 

deze visie een belangrijk element en heeft in 2019 extra aandacht gehad. 

In de week van de vitaliteit zijn diverse activiteiten voor medewerkers 

georganiseerd gericht op dit thema. Denk hierbij aan het preventief 

medisch onderzoek, een loopbaangesprek met een loopbaancoach, 

een pensioengesprek met een pensioenadviseur, een bootcamp, een 

professionele fotoshoot en verschillende workshops op het gebied van 

fysieke en mentale gezondheid.

Werkbelevingsonderzoek

Als organisatie van mensen voor mensen, wil de GGD graag weten wat 

er leeft onder haar medewerkers en hoe zij hun werk beleven. Daarom 

heeft in 2019 een werkbelevingsonderzoek plaatsgevonden. Ruim 80% 

van alle medewerkers heeft haar/zijn mening gegeven over wat goed 

gaat en wat beter kan. De resultaten van het onderzoek laten als overall 

beeld zien dat medewerkers trots zijn op hun werk en plezier hebben in 

hun werk. Werkdruk, duurzame inzetbaarheid en zichtbaarheid van de 

directie zijn aandachtspunten.

De resultaten van het onderzoek, die per afdeling verschillen, zijn gebruikt 

als input voor dialoog en hebben inmiddels tot actiepuntengeleid.

Personeel
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Concern in beeld
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Balans 31 december 2019Balans 31 december 2019 
 

 

  

 31 december 2019 31 december 2018 

Activa   

Vaste activa 
  

 
Materiële vaste activa 

  

Investeringen met economisch nut 22.112.388 21.400.939 

 
Financiële vaste activa 

  

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 207.469 189.469 

Totaal vaste activa 22.319.857 21.590.408 
 
Vlottende activa 

  

Voorraden 7.507 9.166 

Uitzettingen met een rente typische looptijd   

korter dan één jaar:   

Vorderingen op openbare lichamen 1.243.179 1.550.252 

Rekeningen couranten 1.284.408 - 

Overige vorderingen 1.366.458 3.347.625 
 3.894.045 4.897.877 

 
Liquide middelen 

 
3.437.591 

 
1.598.292 

 
Overlopende activa 

 
1.418.529 

 
1.362.180 

Totaal vlottende activa 8.7.57.672 7.867.515 
 

Totaal activa 31.077.529 29.457.923 

 

 31 december 2019 31 december 2018 

Passiva   

Vaste passiva 
  

 
Eigen vermogen 

  

Algemene reserve 2.451.332 3.210.226 

Bestemmingsreserve 106.485 154.737 

Nog te bestemmen resultaat -744.009 -558.894 
 1.813.808 2.806.069 

Voorzieningen   

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 296.273 233.362 
 
Vaste schulden met een rente typische looptijd 

  

van langer dan één jaar: 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken 

en overige financiële instellingen 21.495.833 15.512.500 
 
Vlottende passiva 

  

Netto vlottende schulden met een rente typische   

looptijd korter dan één jaar:   

Banksaldi - 2.042.159 

Rekening couranten 163.943 2.540.076 

Overige schulden 5.214.994 5.856.477 
 5.378.937 10.438.712 

 
Overlopende passiva 

 
2.092.678 

 
467.280 

Totaal vlottende passiva 7.471.615 10.905.992 
 

Totaal passiva 31.077.529 29.457.923 
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Rekening baten en lasten 2019 per programmaRekening baten en lasten 2019 per programma 
 

 
GGD Zuid Limburg Rekening 

2019 in € 
Begroting 
2019 in €* 

Rekening 
2019 in € 

Begroting 
2019 in €* 

Rekening 
2019 in € 

Begroting 
2019 in €* 

Rekening
2019 in € 

Begroting 
2019 in €* 

  
GGD 

 
GGD 

 
Veilig Thuis 

 
Veilig Thuis 

 
Acute Zorg 

 
Acute Zorg 

 
Totaal 

 
Totaal 

Opbrengsten         

Bijdrage gemeenten basispakket 10.672.733 10.672.601 6.640.435 6.808.496 1.018.862 1.018.851 18.332.030 18.499.948 

Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis - - 167.942 - - - 167.942 - 

Tarieven gemeenten plusproducten 2.702.265 3.135.128 - - - - 2.702.265 3.135.128 

Bijdrage gemeenten plusproducten 633.039 - - - - - 633.039 - 

Bijdrage Rijk/Provincies 2.469.613 2.377.214 - - 1.492.447 1.571.020 3.962.060 3.948.234 

Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit - - - - 20.223.271 20.240.086 20.223.271 20.240.086 

Overige bijdragen 3.934.883 2.099.714 8.556 - 2.355.837 2.291.250 6.299.276 4.390.964 

Incidentele baten 76.750 43.370 - - 20.463 - 97.213 43.370 

         

Totale opbrengsten 20.489.283 18.328.027 6.816.933 6.808.496 25.110.880 25.121.207 52.417.096 50.257.730 

Exploitatiekosten         

Personeelskosten 12.803.475 12.175.474 5.132.879 5.280.378 17.568.667 17.904.892 35.505.021 35.360.744 

Huisvestingskosten 969.379 1.036.080 153.573 240.000 985.702 885.000 2.108.654 2.161.080 

Beheers- en administratiekosten 854.896 227.000 40.816 25.000 729.673 883.000 1.625.385 1.135.000 

Kosten vervoermiddelen 250 - - - 808.678 754.000 808.928 754.000 

Kosten automatisering 394.523 459.000 82.414 200.942 709.472 691.000 1.186.409 1.350.942 
Kosten medische middelen 510.878 471.000 - - 652.422 692.000 1.163.300 1.163.000 

Kosten uitvoering van derden 154.369 111.500 - - 497.557 400.000 651.926 511.500 

Afschrijvingskosten 10.814 38.000 - - 1.120.553 998.000 1.131.367 1.036.000 

Rente en bankkosten 85.945 - 11.501 - 109.420 107.000 206.866 107.000 

Incidentele lasten 9.430 43.370 - - 22.749 - 32.179 43.370 

Totale exploitatiekosten 15.793.959 14.561.424 5.421.183 5.746.320 23.204.893 23.314.892 44.420.035 43.622.636 

Overhead 4.987.301 3.766.603 1.382.884 1.062.176 2.598.323 2.006.315 8.968.508 6.835.094 

Resultaat vóór vennootschapsbelasting -291.977 - 12.866 - -692.336 -200.000 -971.447 -200.000 

Vennootschapsbelasting 20.814 - - - - - 20.814 - 

Mutaties in reserves gedurende het jaar 48.252 - - - 200.000 200.000 248.252 200.000 

Nog te bestemmen resultaat -264.539 - 12.866 - -492.336 - -744.009 - 

* inclusief begrotingswijziging 
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Het resultaat 2019 voor vennootschapsbelasting (VPB) en voor de 

onttrekkingen aan de reserves is € 971.447 negatief. Voor het boekjaar 

2019 is € 248.252 aan onttrekkingen aan reserves goedgekeurd. Tevens 

is een verplichting van € 20.814 aan VPB opgenomen. Dat maakt dat  

er een nog te bestemmen negatief resultaat van € 744.009 over blijft.

Negatief resultaat GGD

Het negatieve resultaat van het programma GGD is € 264.539.  

Het reguliere programmaresultaat is € 11.455. Het negatieve resultaat 

wordt veroorzaakt door de projectkosten 1JGZ van € 275.994.  

De volledige projectkosten zullen in 2020 worden afgehandeld.

Positief resultaat Veilig Thuis

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is € 12.866.  

Dit resultaat is bereikt door niet-begrote overige bijdragen aan de 

opbrengstenkant en een kleine besparing in de kosten.

Negatief resultaat Acute Zorg

Het negatieve resultaat van het programma Acute Zorg is € 492.336.  

Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven vanwege een wijziging van 

de CAO die geldt voor de medewerkers van de Regionale Ambulance-

voorziening (RAV). De zorgverzekeraars bekostigen de RAV. De richtlijn 

van de Nederlandse Zorgautoriteit over deze CAO-wijziging geeft echter 

aan dat compensatie van de hogere uitgaven vanwege deze CAO-wijziging 

met ingang van 2020 gebeurt. De extra uitgaven voor 2019 komen 

daarmee volledig ten laste van de exploitatie van de RAV.

Efficiency

Net zoals vorig jaar zijn door onderlinge samenwerking met ketenpartners 

met name incidentele voordelen behaald op (juridische) advieskosten. 

Door kennisdeling met andere GGD-en, Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

en ketenpartners zijn voordelen behaald op inzet voor extra capaciteit 

en inhuur van specifieke expertise.

Toelichting op de jaarrekening
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INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

SEKSUELE GEZONDHEID

VERBINDENDE ROL VOOR GGD

HYIËNE EN INSPECTIE

MEDISCHE MILIEUKUNDE

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKE GEZONDHEID

FORENSCHISCHE GENEERSKUNDE

SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING

OPENBARE GEESTELIJK GEZONDHEIDSZORG

FINANCIËN

Als inwoner van Zuid-Limburg kunt u voor veel verschillende onderwerpen bij de GGD terecht. Bijvoorbeeld bij vragen over 
gezondheid, gezond opgroeien en seksualiteit. Voor vaccinaties voor ziektes als kinkhoest, bof en baarmoederhalskanker.  
Maar ook voor onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen of als u wordt geconfronteerd met de woningver-
vuiling van uw buurman. Ook staat de GGD klaar om in te schatten of de stank in uw woonomgeving van invloed is op uw 
gezondheid, of dat de rook van een brand schadelijke stoffen bevat. 

In dit programma leest u meer over de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en vindt u informatie 
over sociaal medische advisering, het vangnet OGGZ en de forensische geneeskunde.

GGD
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Leon Geilen, wethouder Sittard-Geleen & voorzitter stuurgroep Trendbreuk:

‘De GGD krijgt een verbindende rol’
‘Het nieuwe gezondheidsbeleid van de Zuid-Limburgse gemeenten 

bekrachtigt de aanpak waarmee we in de vorige periode zijn gestart. 

Ook 4 jaar geleden maakten we gezamenlijk beleid en spraken we de 

ambitie uit om de gezondheidsachterstanden in deze regio in te halen. 

Onze ambitie is onveranderd, maar we hebben inmiddels geleerd dat 

je die alleen kunt waarmaken als je focus aanbrengt. We richten ons 

nu vooral op de jeugd en de aankomende generaties. En we creëren 

slagkracht door interventies die goed werken in heel Zuid-Limburg in  

te zetten. De coördinatie is in handen van het Programmabureau 

Trendbreuk. Dat werkt goed; het zorgt voor samenhang en verbinding. 

Tussen gemeenten, maar ook met andere beleidsterreinen. Want als  

we daadwerkelijk voor een trendbreuk willen zorgen, hebben we 

bijvoorbeeld ook het onderwijs en de werkgevers nodig.

‘Het moet vanzelfsprekend worden om aan 
preventie te werken’

Hiermee verandert ook de rol van de GGD. Waar de organisatie jarenlang 

vooral vaste taken uitvoerde, is het nu veel meer nodig dat de GGD de 

verschillende werkvelden waarop ze actief is met elkaar verbindt en 

zich steeds afvraagt: wat kunnen we anders doen zodat de focus meer 

op preventie en gezond opgroeien komt te liggen? Dat vraagt om een 

andere manier van denken en werken.

In 2019 zijn we gestart met het programma Kansrijke Start. Het is 

belangrijk om dat niet als een apart project op te pakken, maar het te 

integreren in het reguliere werk van de GGD en de JGZ. Zodat het 

vanzelfsprekend wordt om aan preventie te werken.

Belangrijk blijft dat we met z’n allen beseffen dat de trendbreuk een 

proces van jaren is, en dat we hierin moeten groeien. Daarom is de 

kennisfunctie van de GGD ook zo belangrijk. De informatie van de GGD 

helpt ons ons beleid steeds bij te stellen, andere accenten te leggen en 

zo steviger koers te zetten richting het breken van de trend.’      
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GGD > Infectieziektebestrijding

Vaccinatiegraad vraagt om aandacht
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt ons tegen 12 ernstige 

infectieziekten. Waar vaccinaties jarenlang een vanzelfsprekendheid 

waren, neemt het aantal vaccinatie twijfelaars in Nederland toe.  

Dit ingegeven door de vaak incorrecte informatie die beschikbaar is op 

het internet en via social media. Sinds 2015 zien we in Nederland een 

langzame, continue daling in de vaccinaties in het RVP. Met als conse-

quentie dat ziekten zoals mazelen weer vaker voorkomen. De cijfers van 

het afgelopen jaar laten zien dat deze dat de dalende trend landelijk 

afvlakt. Helaas zien we dit in Zuid-Limburg nog niet. De vaccinatiegraad 

onder de zuigelingen is nog verder gedaald. Opvallend is ook dat in delen 

van Zuid-Limburg 5 tot 10% van de kinderen op tweejarige leeftijd nog 

geen enkele RVP-vaccinatie hebben gehad.

De daling in de vaccinatiegraad staat hoog op de agenda, ook bij de 

GGD. De professionals van jeugdgezondheidszorg en infectieziektebe-

strijding slaan hiervoor de handen ineen. Sinds 1 januari 2019 is het 

RVP wettelijk geborgd in de Wet publieke gezondheid. Hierdoor krijgen 

de professionals in Zuid-Limburg meer mogelijkheden om samen op te 

trekken en dit vraagstuk samen met gemeenten aan te pakken.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een onderzoek om meer 

inzicht te krijgen in de vaccinatiebereidheid van ouders. De professionals 

van de GGD hebben de expertise om te onderzoeken waarom ouders 

de keuze maken om hun kinderen wel of niet te vaccineren én om met 

ouders in gesprek te gaan over vaccinaties. In de aanloop naar het 

samengaan van de jeugdgezondheidszorgorganisaties in Zuid-Limburg 

(januari 2020) hebben professionals samen aandacht besteed aan het 

thema vaccinaties. Dit heeft geleid tot een aantal actiepunten. Dit heeft 

gezorgd voor een laagdrempelige afstemming tussen de professionals 

en verbetering van de communicatie. Nieuw is dat in 2019 de vaccinatie- 

graad per gemeente inzichtelijk is gemaakt. Bovendien zijn ambtenaren 

en wethouders betrokken bij de vaccinatiecampagnes.
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GGD > Infectieziektebestrijding

Onderzoek naar tuberculosebacterie 
bij immigranten en asielzoekers
In Nederland komt tuberculose jaarlijks bij ongeveer 800 mensen voor. 

Wereldwijd is tuberculose een veel groter probleem. Het is de meest 

dodelijke infectieziekte. Elk jaar krijgen 10 miljoen mensen de ziekte. 

Veel factoren bemoeilijken de behandeling van zieken en uitroeiing van 

de ziekte. De behandeling is complex, langdurig en wordt vaak in het 

begin als belastend ervaren.

In 2019 is landelijk besloten om de screening uit te breiden. Naast de 

standaard test op een tuberculosebesmetting (besmet maar nog niet 

ziek) bij binnenkomst in Nederland wordt bij minderjarige migranten uit 

gebieden waar tuberculose vaker voorkomt nu ook getest of iemand 

besmet is met de tuberculosebacterie (LTBI). Door te testen op een 

tuberculosebesmetting kan – indien besmetting is vastgesteld – gestart 

worden met een preventieve behandeling om ziekte, maar ook besmet-

ting van anderen te voorkomen. Met een preventieve en ook kortere 

behandeling kan een infectieketen worden doorbroken en meerdere 

toekomstige ziektegevallen worden voorkomen.

Deze nieuwe manier van onderzoeken heeft voordelen zowel voor de 

niet-besmette personen die verder onderzoek bespaard blijft als voor 

de besmette personen. Deze personen krijgen een preventieve behan-

deling aangeboden waardoor actieve tuberculose in de toekomst 

voorkomen kan worden. Omdat op jongere leeftijd de kans op recente 

infectie groter is, kan het lonen om bij een positief testresultaat onder-

zoek te doen onder directe contacten, zoals gezinsleden om na te gaan 

of er iemand met actieve tuberculose in de omgeving voorkomt, die 

anders mogelijk pas later ontdekt zou kunnen worden.
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Infectieziektebestrijding in beeld
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Trends Infectieziektenbestrijding
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GGD > Seksuele gezondheid

Hiv-preventiepil
De sociaal verpleegkundigen en artsen van het Centrum voor Seksuele 

Gezondheid van de Limburgse GGD-en (CSG Limburg) zien jaarlijks 

duizenden mensen die zich willen laten testen op seksueel overdraagbare 

aandoeningen (soa) en/of vragen hebben over seksualiteit (Sense voor 

jongeren <25 jaar). Ook bezoeken zij de landelijk vastgestelde risico-

groepen zoals jongeren, mannen die seks hebben met mannen en seks-

werkers om voorlichting te geven en op locatie te testen.

Uit de cijfers blijkt dat praktisch opgeleiden een hogere kans hebben 

op het oplopen van soa en/of seksualiteitsproblemen, maar dat zij het 

CSG Limburg minder goed weten te vinden. De focus ligt daarom op 

het beter bereiken van deze risicogroep. Hiervoor is meer maatwerk 

nodig om de zorgverlening beter te laten aansluiten op de behoeften 

van deze specifiek risicogroep. 

Om overwogen keuzes te kunnen maken voor beleid en preventie 

registreert het CSG Limburg voortdurend gegevens over de eigen 

zorgverlening en gezondheidsresultaten uit de regio. Zo wordt onder 

andere informatie verzameld over het aantal consulten, soa-vind- 

percentages en het anticonceptiegebruik. Deze gegevens worden 

aangevuld met onderzoeksgegevens over bijvoorbeeld de seksuele 

gezondheid van jongeren, het aantal tienerzwangerschappen in de 

regio en cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

PrEP

Het CSG Limburg is in 2018 als pilot gestart met het uitvoeren van  

PrEP consulten voor mannen die seks hebben met mannen (PrEP = 

hiv-preventiepil). In augustus 2019 is de landelijke PrEP-regeling van 

start gegaan en sindsdien verstrekt de GGD PrEP conform de landelijke 

regeling. Deze regeling maakt het mogelijk om de hiv-preventiepil voor 

een bedrag van €7,50 te verstrekken aan mannen die seks hebben met 

mannen met een verhoogd risico op hiv.

In 2019 hebben 194 startconsulten plaatsgevonden en zijn 182 mannen 

daadwerkelijk gestart met het gebruik van PrEP. PrEP-gebruikers worden 

medisch gevolgd met regelmatige controles op nierfunctie, hiv en andere 

soa.
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GGD > Seksuele gezondheid

Nu niet zwanger
Als onderdeel van de aanpak kansrijke start is in 2019 gestart met het 

programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Dit programma ondersteunt kwets-

bare vrouwen en mannen de regie te nemen over hun kinderwens, 

seksualiteit en anticonceptie. Dit met als doel dat zij niet ongepland en 

ongewenst zwanger worden. Professionals gaan open en eerlijk het 

gesprek met mensen aan en sluiten aan bij hun leefwereld. Ze helpen 

deze vrouwen en mannen meer grip te krijgen op hun leven zodat zij een 

basis kunnen leggen voor een stabiele toekomst; voor henzelf en voor  

een eventueel (toekomstig) gezin.

Meer dan 100 deelnemers

In het startjaar van dit programma hebben 108 mensen, bijna allemaal 

vrouwen, deelgenomen. Het overgrote deel (ruim 80%) wil de zwanger-

schap / kinderwens uitstellen. De professionals van de GGD helpen deze 

mensen bij het regelen van anticonceptie. Een kleiner deel (circa 10%) 

wil de zwangerschap niet uitstellen. Vanzelfsprekend is er aandacht 

voor de mensen die nog niet weten wat ze willen.

In de praktijk

‘In juni kreeg ik een telefoontje van een hulpverlener. Een van haar cliënten, 

een alleenstaande moeder, is zwanger (34 weken) van haar 3e kind. 

Deze zwangerschap is niet gepland en de vader is niet bekend. Er zijn 

forse financiële problemen en haar 2 oudste kinderen zijn onlangs uit 

huis geplaatst. De hulpverlener vroeg of wij vanuit NNZ het gesprek over 

kinderwens, seksualiteit en anticonceptie met cliënte wilden aangaan.

Omdat de cliënte op de hoogte was van het telefoontje en toestemming 

had gegevens voor een gesprek met een verpleegkundige van NNZ, 

belde ik dezelfde dag voor het maken van een afspraak. Een week later 

bezocht ik haar thuis. Al snel kwam ter sprake dat ze voorlopig geen 

kinderwens meer heeft. Ze wil eerst alles doen om haar leven weer op 

de rit te krijgen. Ze vertelde erg bang te zijn dat dit kindje ook afgenomen 

zou worden. Tegelijkertijd sprak ze haar angst uit om na deze zwanger-

schap snel weer opnieuw zwanger te worden. Ze had wel eerder nagedacht 

over anticonceptie maar ze had er geen geld voor.  

Ik heb haar informatie gegeven over de verschillende anticonceptie- 

methoden. Samen kwamen we tot de conclusie dat het koperspiraaltje de 

beste keuze zou zijn. Deze bevat geen hormonen en kan goed samen met 

borstvoeding. Een spiraaltje kan pas 12 weken na de bevalling geplaatst 

worden. Dat vond ze geen probleem; zeker niet toen ik voorstelde om 

haar van condooms te voorzien voor de tussenliggende periode.

In overleg met de huisarts en de verloskundige heb ik afgesproken dat 

de verloskundige het spiraaltje zou plaatsen. Dit op kosten van NNZ. 

Inmiddels is mevrouw bevallen van een gezonde zoon. 12 weken daarna 

heb ik haar begeleid naar de verloskundige en is het spiraaltje geplaatst.’

Een verpleegkundige NNZ
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Seksuele gezondheid in beeld
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Trends Seksuele gezondheid
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GGD > Hygiëne & Inspectie

Met oog voor kwaliteit
Een goede hygiëne draagt bij aan ieders welzijn en helpt besmettelijke 

ziekten te voorkomen. Het pedagogisch klimaat en stabiliteit zijn 

belangrijke pijlers bij de kinderopvang. Goede kinderopvang is van 

groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen 

om zich te ontwikkelen. De overheid hecht veel waarde aan preventie 

van besmettelijke ziekten en stimulering van goede kinderopvang.  

De professionals van de GGD zien toe op een goede naleving van de 

kwaliteitseisen die in Nederland worden gesteld. Voor elk gebied is 

specifieke inhoudelijke kennis noodzakelijk.

De toezichthouders van Hygiëne en Inspectie bezoeken naast kinder-

dagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders, ook schoonheidssalons, 

tattoo- en piercingstudio’s en seksinrichtingen. Het gaat daarbij niet 

alleen om een schone leefomgeving en een goede persoonlijke hygiëne, 

maar ook om het voorkomen van risicovol gedrag. Ze kijken, bijvoorbeeld 

bij de kinderopvang, ook naar de veiligheid van ruimtes en materialen 

en naar de manier waarop de leidsters met de kinderen omgaan.

Toezicht Wmo

In opdracht van de gemeenten voert de GGD het calamiteitentoezicht 

Wmo uit. Als bij de verlening van zorg of ondersteuning in het kader van 

de Wmo een calamiteit plaatsvindt, moet de zorgaanbieder dit melden 

bij de GGD. Het gaat dan bijvoorbeeld om een situatie waarin een cliënt 

ernstig gewond raakt. Er wordt in dat geval onderzoek gedaan naar de 

kwaliteit van de ondersteuning en kan de toezichthouder adviseren om 

maatregelen te nemen. Dit alles met het doel om in de toekomst te voor- 

komen dat deze calamiteit nog een keer kan gebeuren en de kwaliteit 

van de dienstverlening te verbeteren. In 2019 zijn 25 calamiteiten gemeld.

Vergunningverlening 

Er zijn veel bedrijven in Zuid-Limburg die tatoeages en piercings zetten, 

of permanente make-up aanbrengen. Hier beoordeelt de GGD tijdens 

een inspectie of aan alle voorwaarden die in de wetgeving staan wordt 

voldaan (64 keer in 2019). Als dat zo is, verleent de GGD een vergunning. 

Als verbeteringen nodig zijn, dan moeten deze eerst opgelost worden.
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GGD > Hygiëne & Inspectie

Toezicht bij gastouders
Naast kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang is ook de gast-

ouderopvang een onderdeel van de kinderopvang waarbij toezicht van 

belang is.

Gastouderopvang is opvang van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, 

waarbij de kinderen bij de gastouder thuis of bij de ouders zelf worden 

opgevangen door een gastouder. De bemiddeling tussen de gastouder 

en de ouders gebeurt door een gastouderbureau. Bij sommige gastouders 

komen één of enkele dagen per week een paar kinderen, bij anderen 

komen gedurende de hele week meerdere kinderen.

Voordat een gastouder mag starten met opvang vindt een inspectie 

door de GGD plaats. In 2019 gebeurde dit 110 keer. Tijdens een inspectie 

wordt bijvoorbeeld gekeken of er nagedacht is over de manier waarop 

met de kinderen wordt omgegaan en hoe gastouders dit in de praktijk 

gaan doen. Er wordt gecheckt of gastouders over de juiste diploma’s 

en een verklaring omtrent gedrag beschikken. Ook wordt gecontroleerd 

of de veiligheid van de woning en de omgeving voldoet. Dit alles om te 

kijken of de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is. Als dit in orde is 

kunnen gastouders door de gemeente geregistreerd worden.

Bij gastouders die geregistreerd staan, worden steekproeven uitgevoerd 

om te kijken of de manier waarop met de kinderen wordt omgaan in de 

praktijk verantwoord is en of de veiligheid van de kinderen nog steeds 

gewaarborgd is.
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Hygiëne & Inspectie in beeld
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Trends Hygiëne & Inspectie 
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GGD > Medische mileukunde

Lood, stikstof en 5G
Medische milieukunde (MMK) houdt zich bezig met de relatie tussen  

milieufactoren en gezondheid. De vraagstukken zijn vaak complex. Het 

belangrijkste doel is het beschermen en bevorderen van de gezondheid 

van burgers. Dit door het beperken van risico’s van milieufactoren en 

het stimuleren van positieve omgevingsfactoren.

Aandacht voor nieuwe gezondheidsrisico’s

Vragen over binnenmilieu, adviezen over bodemverontreiniging, geluid, 

fijnstof en gevaarlijke stoffen vroegen ook in 2019 weer om inzet van de 

professionals. In 2019 waren er ook nieuwe onderwerpen. Zo is er op 

dit moment veel aandacht voor de risico’s van lood in drinkwaterleidingen. 

Mensen kunnen via kraanwater lood binnenkrijgen. Dit is vooral het 

geval bij oude huizen die nog loden waterleidingen hebben. De profes-

sionals werden in de laatste maanden van 2019 regelmatig hierover 

bevraagd. Welke risico’s zijn er bij het drinken van het water uit deze 

leidingen en wat kunnen mensen doen om deze risico’s te voorkomen?

In onze leefomgeving duiken steeds vaker nieuwe stoffen op met moge-

lijke risico’s voor mens en milieu. In 2019 was er veel aandacht voor de 

zogenaamde PFAS-stoffen. Deze stoffen komen onder andere in het 

milieu door emissies uit fabrieken. Maar wat betekent dit nu voor onze 

gezondheid?

Ook de mogelijke gezondheidsrisico’s van het 5G-netwerk waren in 

2019 een actueel thema waarover mensen veel vragen hebben. 

Ze vragen zich af of de blootstelling aan elektromagnetische straling 

door dit netwerk toeneemt en willen weten wat dit betekent voor hun 

gezondheid.

In 2019 was ook volop aandacht voor de stikstofproblematiek. Omdat 

veel vraagstukken niet alleen actueel zijn in Zuid-Limburg, maar overal 

in Nederland om aandacht vragen, stemmen de adviseurs van Medische 

Milieukunde de ontwikkelingen omtrent al deze onderwerpen af met 

o.a. het RIVM en andere collega’s in het land. Op deze manier kunnen 

de vragen eenduidig en aan de hand van de meest recente informatie 

worden gecommuniceerd.
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GGD > Medische mileukunde

Klimaat en gezondheid
Dat het klimaat verandert merken we ook in Nederland. Het vaker 

voorkomen van extreme weersomstandigheden heeft invloed op de 

kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee ook op de volksgezond-

heid. Klimaatverandering brengt nieuwe mogelijke gezondheidsrisico’s 

met zich mee. Hittegolven kunnen leiden tot extra sterfte. Tijgermuggen 

vestigen zich steeds dichterbij Nederland en brengen in Zuid-Europa 

regelmatig tropische ziekten over. Maar denk ook aan de toenemende 

overlast door eikenprocessierups en de slechte waterkwaliteit door 

overstromende riolen na zware regenbuien.

We moeten ons voorbereiden op de effecten van klimaatveranderingen 

en milieuvervuiling op gezondheid. Daarvoor is kennis en onderzoek 

nodig. Groen en water zijn hierbij belangrijke thema’s. Een voorbeeld: 

de hittegolf in de zomer zorgde voor beleidsdiscussie over meer groen 

en water in de stad. Maar meer water levert mogelijk ziekten door ratten 

op en meer groen levert mogelijk meer Lyme op door teken.

Bij het omgaan met en het beperken van de gezondheidsrisico’s door 

klimaatverandering is ook een rol weggelegd voor gemeenten en de 

GGD. Samen moet worden gezocht naar oplossingen die de effecten 

verminderen en tegelijkertijd een gezonde leefstijl en gezonde leefom-

geving bevorderen. De professionals van de GGD hebben zich in 2019 

verdiept in de meest actuele inzichten en leveren een bijdrage aan het 

bestuderen van de actuele vraagstukken.
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GGD > Jeugdgezondheidszorg

Op weg naar één JGZ
Het dossier Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kent een lange geschiedenis. 

Afgelopen jaren was JGZ een terugkerend bestuurlijk thema. Dan ging 

het over de meest geschikte organisatievorm, de informatievoorziening 

en ook over het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Dit laatste mede in 

relatie tot de rol van JGZ binnen het sociaal domein. Onderzoeken door 

BMC (2012) en Advante (2016) hebben input gegeven aan een discussie, 

maar hebben destijds niet tot concrete wijzigingen geleid. Sinds 1,5 jaar 

is het speelveld fundamenteel veranderd. De JGZ-organisaties hebben 

- vanuit de ambities uit het regionaal gezondheidsbeleid - de handen 

inéén geslagen op weg naar de toekomst. 

Op zoek naar een meer structurele oplossing voor de knelpunten in de 

huidige praktijk en op zoek naar dé best passende werkwijze om bij te 

dragen aan de trendbreuk, is door de JGZ-organisaties in Zuid-Limburg 

(Envida, GGD Zuid Limburg, MeanderGroep en Zuyderland) een 

verkenning uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een voorstel van de 4 JGZ-

organisaties om in de toekomst te komen tot één organisatie voor JGZ 

in Zuid-Limburg. 

Onder verantwoordelijkheid van de bestuurlijke stuurgroep JGZ is  

in 2019 hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe JGZ- 

organisatie in Zuid-Limburg. Er is toegewerkt naar één juridische 

entiteit voor JGZ in Zuid-Limburg. Medewerkers zijn vanaf dat moment 

in dienst van en vallen onder verantwoordelijkheid van de GGD Zuid 

Limburg. Benieuwd hoe dat traject is verlopen? Lees snel verder in het 

programma jeugdgezondheidszorg. 



34

GGD > Jeugdgezondheidszorg

Het werk gaat gewoon door
De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van de 

GGD volgen de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van 

kinderen van 4 tot 18 jaar. De meeste kinderen in Nederland groeien 

veilig en gezond op. Gezinnen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is, 

krijgen extra aandacht. In het werk van de Jeugdgezondheidszorg ligt 

de focus op preventie en het versterken van de eigen kracht van 

kinderen en ouders. 

Ook in 2019 stonden de professionals van de GGD weer klaar voor  

de kinderen en jongeren in Zuid-Limburg. Alle nieuwe ontwikkelingen 

krijgen invulling vanuit Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg  

(zie programma jeugdgezondheidszorg). Voor gegevens over de 

dienstverlening in 2019 zie in beeld en trends. 
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GGD > Publieke gezondheid

JOGG zet volop in op water drinken
In Zuid-Limburg is ruim één op de 7 kinderen te zwaar. En dat is er één 

op de 7 te veel. Veel gemeenten in Zuid-Limburg werken met de JOGG-

aanpak om hier iets aan te doen. JOGG staat voor Jongeren op Gezond 

Gewicht. Het is een lokale aanpak met een focus op de omgeving van 

het kind zoals de ouders, scholen, sportverenigingen, bedrijven, 

overheden en zorgverleners. Het streven is dat iedereen zich inzet om 

gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en 

aantrekkelijk te maken.

Sinds 2014 zet de GGD zich in als JOGG-regisseur. Inmiddels werken 

12 Zuid-Limburgse gemeenten met de JOGG-aanpak, waarvan de GGD 

in 8 gemeenten de JOGG-regisseur levert. Het is onder andere de taak 

van de JOGG-regisseur om partijen te verbinden, in beeld te brengen 

welke activiteiten en initiatieven er al zijn en te adviseren over nieuwe 

activiteiten en acties. In de meeste gemeenten in Zuid-Limburg ligt de 

focus op het kind van 0-12 jaar.

De JOGG-regisseur werkt volop samen met de arts en verpleegkundige 

van het consultatiebureau. Samen zorgen ze ervoor dat ouders meer 

informatie krijgen over de thema’s water drinken, meer bewegen en het 

eten van groente en fruit. Om de professionals te ondersteunen bij deze 

belangrijke taak en ouders een steuntje in de rug te geven, zijn diverse 

hulpmiddelen ontwikkeld, zoals het pakket “groente hapjes in 10 stapjes”, 

beweegkaarten en voorleesboekjes over voeding en bewegen.

In Zuid-Limburg is in 2019 veel aandacht geweest voor kinderopvang- 

locaties. De JOGG-regisseur adviseert deze locaties om bijvoorbeeld 

een gezonde kinderopvang coach op te leiden, om een voedingsbeleid 

op te stellen en om voldoende aandacht te hebben voor bewegen. En 

niet zonder succes. Er zijn al vele locaties volledig overgestapt op het 

drinken van water.

Water drinken is ook een speerpunt op de basisscholen. Met tappunten, 

bidons en lespakketten wordt aandacht gevraagd voor het drinken van 

water. Sommige scholen hebben DrinkWater dagen, andere zijn volledig 

overgestapt op water drinken. De landelijke EU schoolfruit campagne 

stimuleert het eten van fruit. Deze activiteiten krijgen aandacht gedurende 

het hele schooljaar en worden opgenomen in een gezondheidsbeleid 

van school.
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Gezondheidsmonitor
Het verzamelen van gegevens over de gezondheid van de inwoners  

van Zuid-Limburg is een kerntaak van de GGD. De gezondheidsmonitor 

jeugd is een onderzoek dat inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn 

en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle GGD’en in Nederland 

hebben dit grootschalige vragenlijstonderzoek in 2019 op dezelfde wijze 

uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, 

regionaal en gemeenteniveau te vergelijken. De resultaten zijn in de 

eerste helft van 2020 beschikbaar en worden gepubliceerd op de 

gezondheidsatlas Zuid-Limburg.

Ook in België en Duitsland (in de grensregio’s met Zuid-Limburg) is 

hetzelfde onderzoek uitgevoerd. Hierdoor wordt het mogelijk om de 

gezondheid van de jeugd in de euregio daadwerkelijk te vergelijken.  

Een unieke situatie in Europa, met een grote meerwaarde.

Gezondheidsatlas Zuid-Limburg

De gezondheidsatlas is dé plek voor betrouwbare gegevens over de 

gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zuid-Limburg. In 2019  

is deze website technisch verbeterd en gebruiksvriendelijker gemaakt, 

onder andere met een betere zoekfunctie voor de wijkprofielen per 

gemeente.

Met steun van Europese subsidie, en in nauwe samenwerking tussen 

de GGD en de data instituten in België en Duitsland, is een euregionale 

gezondheidsatlas ontwikkeld: de Euregional Health Atlas. Op deze 

website is informatie te vinden over de verschillende regio’s en kan 

deze met elkaar vergeleken worden. De euregionale gezondheidsatlas 

is gepresenteerd tijdens het congres van Senior Friendly Communities 

in Duitsland.

Expert in eigen huis

De kennis over onderzoek en dataverzameling is ook van grote waarde 

voor de GGD zelf. De dataspecialisten hebben in 2019 voor Veilig Thuis 

en Jeugdgezondheidszorg digitale dashboards ontwikkeld ter onder-

steuning van de bedrijfsvoering en de periodieke verantwoording aan 

gemeenten. Data zijn gevalideerd en geven een betrouwbaar beeld van 

de aard en omvang van de werkzaamheden.
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Publieke gezondheid in beeld
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GGD > Sociaal Medische Advisering

Steeds meer adviezen
Van oudsher zijn GGD’en actief als adviseur sociaal medische voor- 

zieningen en uitvoerder van medische keuringen daar waar gemeentelijke 

voorzieningen aan burgers verstrekt worden. Dat is ook het geval in 

Zuid-Limburg (bij 13 van de 16 gemeenten). De advisering biedt de 

gemeenten ondersteuning om de beschikbare middelen efficiënt in te 

zetten voor adequate voorzieningen zodat mensen met een beperking 

langer zelfstandig kunnen functioneren en zo goed mogelijk kunnen 

participeren in de maatschappij. 

Concreet gaat het dan om het afgeven van medische indicaties op het 

terrein van onder andere vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, 

rolstoelen, huishoudelijke hulp, gehandicaptenparkeerkaart, inburgering, 

leerlingenvervoer, vrijstelling leerplicht en bijzondere bijstand. De artsen 

van de GGD toetsen of een aanvraag op medische gronden toegekend 

zou kunnen worden. Het werk vindt grotendeels plaats in het gemeente- 

huis. Daar worden met consulenten de aanvragen / keukentafelgesprekken 

besproken waarvoor medisch advies noodzakelijk is. Voor een deel van 

de aanvragen wordt de aanvrager uitgenodigd voor een spreekuurcontact 

bij de GGD arts. 

Het aantal verstrekte adviezen laat in 2019 een sterke toename zien. 

Vooral het aantal adviezen inzake de Wmo en de participatiewet laat 

een sterke stijging zien, waarbij voor de participatiewet zelfs sprake is 

van een verdubbeling (2018: 332 / 2019: 676). Deels is dit het direct 

gevolg van het aantal gemeenten dat gebruik maakt van deze dienst-

verlening (sinds medio 2019 zijn dit 13 gemeenten, daarvoor 12 gemeenten). 

Deels kan een relatie gelegd worden met het landelijk beleid. In 2019 

werd de inkomensafhankelijke bijdrage gemaximeerd, waardoor mensen 

die voorheen op basis van hun inkomen een hoge eigen bijdrage voor 

hulp betaalden, nu mogelijk eerder een aanvraag bij de gemeenten doen 

omdat de eigen bijdrage is verlaagd.
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Een nieuwe toekomst?
Ondanks het feit dat de GGD al jarenlang kan rekenen op deskundige 

professionals, kent het werk veel knelpunten. Zeker in een tijd van 

steeds meer adviezen, is het een voortdurende uitdaging om voldoende 

en goed gekwalificeerd personeel te vinden en te binden. Casuïstiek 

wordt complexer en het werk krijgt meer en meer een juridisch karakter. 

Tegelijkertijd heeft de sociaal medische advisering te maken met steeds 

meer klachten en tuchtzaken. Dit heeft niet alleen een financiële impact, 

maar raakt ook de professionals.

Recent heeft het bestuur haar waardering uitgesproken voor de dienst-

verlening door de GGD. Tegelijkertijd is in 2019 een duidelijke behoefte 

uitgesproken om de huidige werkwijze te evalueren en om anders naar 

de sociaal medische expertise te kijken; dit met positieve gezondheid 

als uitgangspunt en met een blik op een toekomstbestendige invulling 

van deze expertise. Ook gemeenten kijken kritisch naar de sociaal 

medische advisering. Ze zoeken naar een optimale aansluiting bij de 

uitgangspunten van de decentralisaties. De resultaten van een analyse 

van de huidige situatie worden medio 2020 verwacht. Wordt dus vervolgd…
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Sociaal Medische Advisering in beeld
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Trends Sociaal Medische Advisering 
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GGD > Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Personen met verward gedrag
Na elk ernstig incident waarbij een verdachte met psychische problemen 

betrokken is, laait de discussie weer op hoe om te gaan met personen 

met verward gedrag. Er zijn voorbeelden van afschuwelijke situaties, 

soms met dodelijke slachtoffers, maar slechts een enkeling is zo ge-

vaarlijk; de meesten hebben gewoon hulp nodig. Zelf de weg naar hulp 

vinden is voor deze mensen vaak niet gemakkelijk en sommige mensen 

mijden zorg. Mensen met verward gedrag hebben vaak problemen op 

verschillende leefgebieden. Zo kunnen er psychische problemen zijn, 

zijn mensen verslaafd, vervuild of hebben schulden. Het vangnet 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richt zich met de 

bemoeizorg aanpak op de doelgroep die zorg mijdt, meervoudige 

problemen heeft en in een zorgwekkende situatie verkeert.

In 2019 hebben de gemeenten in Zuid-Limburg samen met partners in 

het zorg- en veiligheidsdomein gewerkt aan een sluitende aanpak voor 

mensen met verward gedrag. Het vangnet was bij een aantal initiatieven 

betrokken en heeft onder andere een bijdrage geleverd aan het Regie-

centrum en Crisisvoorzieningen Maatschappelijke Zorg in Maastricht. 

Daarnaast heeft het vangnet een meldpunt ingericht voor zogenoemde 

niet-acute meldingen. Dit meldpunt is 7 dagen per week bereikbaar 

tussen 08.30 uur en 21.00 uur.

De wijk GGD’er

In 2019 heeft de Wijk GGD’er zijn intrede gedaan bij het vangnet in 

Maastricht-Heuvelland. Samen met de wijkagent gaat de Wijk GGD’er 

op pad om als verbindingsofficier zorgwekkende signalen van burgers 

in de wijk in een vroegtijdig stadium door te geleiden naar de juiste zorg 

en/of ondersteuning. Meer weten over het werk van de Wijk GGD’er? 

Klik dan hier voor een filmpje.

Verbindingspunt Informatie en Advies

In 2019 is het vangnet aangesloten bij het Verbindingspunt Informatie  

& Advies (VIA) Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg. Meldingen van politie 

over personen met verward gedrag komen binnen bij dit verbindings-

punt. Hier wordt informatie bij elkaar gebracht om te komen tot de juiste 

aanpak.

Een deel van de personen die politie tegenkomt, is reeds bekend bij het 

vangnet OGGZ. De melding van het VIA wordt dan ook gezien als een 

moment om het contact met de cliënt te versterken. Een andere deel is 

bij geen van de ketenpartners bekend. Het vangnet OGGZ brengt in 

zo’n geval aan de hand van de Zelfredzaamheidsmatrix in beeld op 

welke leefgebieden sprake is van problemen om vervolgens middels 

bemoeizorg iemand te motiveren tot passende zorg. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgjpnq5ent0
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Verkenning samenwerking bemoeizorgteams
In Zuid-Limburg wordt de vangnet/bemoeizorg-functie van oudsher 

uitgevoerd door 2 partijen. In Maastricht-Heuvelland en de Westelijke 

Mijnstreek is deze functie belegd bij het Vangnet OGGZ van de GGD 

Zuid Limburg; in Parkstad bij het bemoeizorgteam van Mondriaan.

De druk op de bemoeizorg is groot. Dat geldt voor beide partijen.  

Het reguliere werk op basis van signalen over zorgwekkende zorgmijding 

is en blijft actueel. Ontwikkelingen in de sfeer van extramuralisering en 

herstructurering van het zorgaanbod zorgen ervoor dat het beroep  

dat wordt gedaan op de bemoeizorg eerder toeneemt dan afneemt.  

De initiatieven van gemeenten om te voorzien in alternatieve, voorliggende 

activiteiten in de sfeer van bemoeizorg, zijn weliswaar van invloed op  

de directe benadering van bemoeizorg, maar zorgen niet voor minder 

meldingen.

Gemeenten zien in het bemoeizorgteam een belangrijke partner bij de 

aanpak van mensen met verward gedrag. Zo vragen de gemeenten  

via de Veiligheidshuizen inzet van bemoeizorg ten behoeve van het 

Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg & Veiligheid en worden 

de professionals regelmatig gevraagd om deel te nemen aan overleg. 

Bovendien zou het kunnen dat ook in het kader van de Wet Verplichte 

GGZ een beroep op bemoeizorg gedaan wordt. Dit bijvoorbeeld bij de 

inschatting van de melding of wanneer meldingen niet tot invulling van 

zorg kunnen leiden, maar wel sprake blijft van een zorgwekkende situatie.

De beschreven situatie maakt dat het wenselijk is om de mogelijkheden 

van samenwerking tussen de GGD en Mondriaan te verkennen.  

Het bestuur van Mondriaan en de directie van GGD Zuid Limburg heeft 

een opdracht verstrekt om tot een verkenning van de samenwerking te 

komen. Hiermee is in 2019 een start gemaakt. In de loop van 2020 zal 

deze opdracht verder invulling krijgen.
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Trends Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg
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GGDZL > Forensische geneeskunde

Na de dood?
De forensisch artsen van de GGD zorgen in opdracht van de gemeenten 

voor lijkschouw en doen waar nodig nader onderzoek bij overlijden.  

De lijkschouw is bedoeld om te achterhalen of er sprake is van een 

natuurlijke dood. Dit gebeurt bij elke overledene. In Nederland doet de 

huisarts of de behandelende specialist dit. Als er twijfel is of sprake  

is van natuurlijk overlijden, wordt de forensisch arts (gemeentelijke 

lijkschouwer) ingeschakeld. Deze probeert vast te stellen hoe de 

persoon is overleden: de oorzaak van overlijden en de wijze waarop.  

In 2019 hebben de forensisch artsen 453 lijkschouwingen gedaan.

De forensisch arts stelt een verklaring van overlijden op. Bij een niet 

natuurlijk overlijden wordt dit gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie. 

Hier wordt vervolgens beoordeeld of er sprake is van een vermoedelijk 

strafbaar feit en nader onderzoek gedaan moet worden. Ook hiervoor 

wordt de forensisch arts ingeschakeld. De officier bepaalt vervolgens  

of op basis van de uitkomst toestemming gegeven kan worden voor het 

begraven of cremeren van de overledene. Ook kan de forensisch arts 

zorgen voor een verklaring voor het uitstel van begraven, bijvoorbeeld 

als een overleden persoon naar een ander land vervoerd moet worden. 

Bovendien wordt de forensisch arts ingeschakeld bij euthanasie  

(309 keer in 2019). De forensisch arts beoordeelt of de euthanasie 

volgens protocol is uitgevoerd.

In Nederland is het verplicht om een forensisch arts te raadplegen als 

een kind jonger dan 19 jaar komt te overlijden. Er wordt dan een zoge-

noemde NODOK melding gedaan: een melding Nader Onderzoek 

Doodsoorzaak Kinderen. In 2019 waren er 44 van deze meldingen.  

Als het overlijden van een minderjarige (<19 jaar) onverwacht en onverklaard 

is, kan met toestemming van de ouders nader onderzoek naar de 

doodsoorzaak plaatsvinden. Het langs deze weg achterhalen van  

de doodsoorzaak kan bijdragen aan de rouwverwerking.

Medische zorg aan arrestanten

De gemeenten zijn niet de enige opdrachtgever van de forensische 

geneeskunde. In opdracht van politie en justitie draagt de GGD zorg 

voor de medische zorg aan arrestanten. Ook leveren de forensisch 

artsen medische expertise voor onderzoek en rapportage in zaken als 

mishandeling, zedenzaken en misdrijven. Op deze manier bieden zij 

ondersteuning aan het opsporingsapparaat (politie en justitie).
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In afwachting van...
Landelijk is de toekomst van de forensische geneeskunde al enkele 

jaren onderwerp van gesprek. Het forensisch medisch onderzoek  

zal in de toekomst niet meer door de afzonderlijke GGD’en worden  

georganiseerd, maar krijgt een bovenregionale invulling. De medische 

arrestantenzorg wordt beschouwd als markttaak en moet in de  

toekomst mogelijk middels aanbesteding worden gecontracteerd.  

Het jaar 2019 was vooral een jaar van wachten; er is landelijk nog 

weinig duidelijkheid over de toekomst.

Intensieve samenwerking in Zuid-Nederland

Om ook in de toekomst in Zuid-Limburg kwalitatief goede forensische 

geneeskunde te kunnen garanderen, is samenwerking met andere GGD’en 

noodzakelijk. Dit wordt georganiseerd via het samenwerkingsverband 

van de GGD’en in de drie zuidelijke provincies Limburg, Brabant en 

Zeeland. Dit samenwerkingsverband streeft naar eenduidige procedures 

en registratie van werkzaamheden in een uniform registratiesysteem. 

De opleiding krijgt sinds 2019 gezamenlijk invulling.

Forensische expertise bij kindermishandeling en 
kwetsbaren

GGD GHOR Nederland heeft van minister de Jonge de opdracht 

gekregen om meer aandacht te geven aan forensisch-medische 

expertise bij kindermishandeling en kwetsbaren (FMEKK) en hierbij te 

streven naar een eenduidige werkwijze in Nederland. Landelijk wordt  

de werkwijze in Zuid-Limburg hierbij als best practice gezien. In 2019 is 

gewerkt aan een landelijk handelingskader en zijn in Zuid-Limburg de 

voorbereidingen voor implementatie getroffen. Hiervoor is veel contact 

geweest met betrokken partijen zoals Veilig Thuis, huisartsen en 

medisch specialisten.

De expertise richt zich op het duiden van letselaspecten waarbij een 

vermoeden bestaat van (kinder)mishandeling of seksueel misbruik.  

De werkzaamheden bestaan uit het beschrijven van letsel en het duiden 

van de mogelijke oorzaak van dit letsel.
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Trends Forensische geneeskunde
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Rekening baten en lasten 2019Rekening baten en lasten 2019 
 

 

GGD Zuid Limburg Rekening 2019 in € Begroting 2019 in € * 

Opbrengsten 
  

Bijdrage gemeenten basispakket 10.672.733 10.672.601 
Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis - - 

Tarieven gemeenten plusproducten 2.702.265 3.135.128 
Bijdrage gemeenten plusproducten 633.039 - 
Bijdrage Rijk/Provincies 2.469.613 2.377.214 
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit - - 

Overige bijdragen 3.934.883 2.099.714 
Incidentele baten 76.750 43.370 

Totale opbrengsten 20.489.283 18.328.027 

Exploitatiekosten 
  

Personeelskosten 12.803.475 12.175.474 
Huisvestingskosten 969.379 1.036.080 
Beheers- en administratiekosten 854.896 227.000 

Kosten vervoermiddelen 250 - 
Kosten automatisering 394.523 459.000 

Kosten medische middelen 510.878 471.000 

Kosten uitvoering van derden 154.369 111.500 
Afschrijvingskosten 10.814 38.000 

Rente en bankkosten 85.945 - 
Incidentele lasten 9.430 43.370 

Totale exploitatiekosten 15.793.959 14.561.424 

Overhead 4.987.301 3.766.603 

Resultaat voor vennootschapsbelasting -291.977 - 

Vennootschapsbelasting 20.814 - 

Mutaties in reserves gedurende het jaar 48.252 - 

Nog te bestemmen resultaat -264.539 - 

* inclusief begrotingswijziging 
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SCHOUDER AAN SCHOUDER

EEN EXTRA STEUNTJE

KRACHTEN BUNDELEN

TROTS DAT HET IS GELUKT

MIJN KINDDOSSIER

OVER HET PROJECT

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het fundament voor een gezond jeugd. Alle ouders en kinderen kunnen er terecht  
voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezonde, veilige ontwikkeling en een positieve opvoeding.  
De JGZ heeft hierdoor als enige partij in de gezondheidszorg en het sociaal domein vrijwel alle kinderen in Nederland in 
beeld en weet of ze gezond opgroeien. Het is de ambitie van één JGZ om de groep gezonde kinderen in Zuid-Limburg 
groter te laten zijn dan die nu is.
Met ingang van 1 januari 2020 heeft Zuid-Limburg één organisatie voor JGZ voor alle kinderen van 0-18 jaar en 
hun ouders. 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG
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Mara de Graaf, wethouder gemeente Maastricht

‘Ik ben er heel erg trots op dat dit is gelukt'

‘Er is een groot besef bij de Zuid-Limburgse gemeenten dat we iets 

moeten doen aan de gezondheidsachterstanden in de regio en dat het 

inhalen van die achterstanden begint met een gezonde jeugd. Dat werkt 

het beste vanuit één organisatie die alle kinderen van 0 tot 18 jaar in 

beeld heeft en houdt. Met één JGZ kun je beter aan preventie werken. 

Het stelt ons in staat om gezamenlijke prioriteiten te stellen en overal 

die interventies in te zetten die het meeste effect hebben. Zo hopen  

we ook iets te doen aan het stijgende aantal jongeren in de jeugdzorg.  

De inhoud was altijd leidend

Per 1 januari 2020 zijn de 4 Zuid-Limburgse organisaties voor de 

jeugdgezondheidszorg ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg. Om 

dat goed voor te bereiden is in 2019 een stuurgroep opgericht waarvan 

ik de voorzitter was. Ik weet nog dat ik bij de start dacht: ‘Dat gaan we 

binnen deze termijn nooit redden.’ Het was een complex proces, met 

veel verschillende partijen en vragen, en ik ben er dan ook heel erg  

trots op dat het is gelukt. De inhoud was altijd leidend; dat hielp enorm. 

Iedereen wist hoe belangrijk dit is voor de Zuid-Limburgse jeugd. Wat 

ook hielp, was dat we het hele proces in overzichtelijke stukjes hebben 

opgeknipt. Het gaf rust en vertrouwen: we weten waar we mee bezig 

zijn en we nemen de tijd om dit op een zorgvuldige manier te doen.

Er is veel aandacht besteed aan een goede communicatie met de 

verschillende partijen en aan goed overleg met de vakbonden. 

Ook de gemeenteraden zijn nauw betrokken. Verder vind ik het prettig 

om te merken dat de GGD haar best doet de nieuwe medewerkers een 

fijn welkom te geven. We zijn nog niet klaar. De belangrijkste vraag voor 

nu: hoe richten we dit zó in dat we ook daadwerkelijk de vruchten gaan 

plukken van de voordelen die één JGZ biedt. Ik heb er alle vertrouwen 

in. We weten waar we het voor doen.’ 
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Roger Ruijters, bestuursvoorzitter Envida

‘Totstandkoming één JGZ was een haast 
organisch proces’
‘Het idee om onze krachten te bundelen tot één Jeugdgezondheidszorg 

voor Zuid-Limburg leefde al jaren. Hoewel de afzonderlijke organisaties 

goed werk leverden en de mensen op de werkvloer elkaar al goed 

wisten te vinden, waren we ons ervan bewust dat er pas werkelijke 

synergie ontstaat als je die samenwerking formaliseert. Als je dat rare 

schot dat ooit is ontstaan tussen de JGZ 0-4 en 4-18 er tussenuit haalt 

en niet organisatiebelangen, maar het kind centraal stelt.

Dat het er nu van is gekomen, heeft in de eerste plaats met een sense 

of urgency te maken. We beseften dat als we ieder op ons eigen eilandje 

blijven zitten, we de Trend niet kunnen breken. Dan kunnen we niet  

alle kinderen de goede start geven die we ze zo gunnen. De rekening 

daarvan krijgen we gepresenteerd in de vorm van stijgende kosten van 

de jeugdzorg. Wat ook meewerkte, is dat we elkaar als bestuurders 

hebben gevonden. We hebben vertrouwen in elkaar, zagen de noodzaak 

en voelden ook de druk vanuit de gemeenten om een beweging te maken. 

Alle reden om te zeggen: we zetten nu samen die stap voorwaarts.   

Het was een bijzonder proces. Het verliep haast organisch, en daardoor 

relatief soepel, met een beweging van onderop, waarbij draagvlak werd 

gezocht vanuit de uitvoering en professionals al snel heel enthousiast 

waren. En een beweging van bovenaf, waarbij je zaken bestuurlijk goed 

probeert te organiseren. Vivian Haine en Lidy van der Goot hebben 

goed leiderschap laten zien, door in plaats van met allemaal nieuw 

beleid te komen, vooral te inspireren en draagvlak te creëren.

Afscheid

Vanuit inhoudelijk oogpunt was dit een logische stap. Maar vanuit his-

torisch perspectief is dit best ingrijpend. Voor Envida komt er een einde 

aan een 100-jarige geschiedenis met jeugdgezondheidszorg. Dat raakt 

ons: als organisatie die vooral actief is op het gebied van ouderenzorg, 

vonden we het mooi ons ook in te kunnen zetten voor jong leven.  

Dat de JGZ nu anders is georganiseerd, vind ik niet jammer. Wel dat we 

afscheid hebben moeten nemen van 70 geëngageerde professionals.  

Ik hoop dat ze bij de GGD de ruimte krijgen om als vakmensen te blijven 

groeien, in het belang van het kind.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de JGZ bij de GGD in goede handen is. 

Omdat ik al jaren samenwerk met de mensen die hier vorm aan gaan 

geven. Maar ook omdat - anders dan in de meeste veranderprocessen - 

wij eerst hebben georganiseerd en daarna pas geformaliseerd.  

We hebben samen een nieuwe organisatie gebouwd.’
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Vivian Haine, afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg:

‘Dat we al jaren schouder aan schouder 
werken heeft dit traject makkelijker gemaakt’
‘Als onderdelen van 4 verschillende organisaties één nieuwe organisatie 

moeten vormen, verwacht je flinke hobbels en weerstand. In de totstand-

koming van één JGZ is me dat enorm meegevallen. Ik denk dat het feit 

dat we al jaren schouder aan schouder werken hierin veel voorbereidend 

werk heeft gedaan. Mensen stonden er positief in; ze zijn zich bewust 

van de meerwaarde. Er waren er die er echt zin in hadden en al in kleine 

pilots aan de slag gingen met andere manieren van werken. En toen de 

GGD bij een massavaccinatie mensen tekort kwam, sprong een aantal 

collega’s van de JGZ 0-4 spontaan in en werden al collegiale banden 

gesmeed. Sommige medewerkers gingen meekijken met hun toekomstige 

collega’s. Dat leverde soms eye-openers op: ‘Ik had niet gedacht dat 

met pubers werken iets voor mij zou zijn, maar nu ik zie hoe jij dit doet, 

lijkt het me heel leuk.’

‘We doen dit werk allemaal om dezelfde reden’

Een moment dat me zal bijblijven was onze sessie met het Nederlands 

Centrum Jeugdgezondheid. Met een groep mensen uit de 4 organisaties 

bogen we ons over onze Why en ontdekten dat we dit werk allemaal  

om dezelfde reden doen: kinderen en gezinnen waarmee het even wat 

minder gaat weer op de goede weg helpen. Dat zorgde echt voor verbinding.

Persoonlijk vond ik het pittig om me verantwoordelijk te voelen én voor 

mijn taken bij Envida én voor een goede voorbereiding op één JGZ. Je kunt 

niet alles doen, maar ik denk dat het me wel is gelukt om de belangrijkste 

dingen op te pakken. Het helpt als je op collega’s durft te vertrouwen. Wat 

dat betreft is het fijn om te ervaren dat ik in het afgelopen jaar bij de GGD al 

mooie banden heb opgebouwd. Spannend vond ik ook of we het allemaal 

op tijd gingen redden. Ook hier hielp het om er met anderen over te praten, 

goede afspraken te maken en prioriteiten te stellen: wat hebben de mensen 

die op 2 januari aan het werk gaan absoluut nodig?

Warm bad

Om de medewerkers van Meander, Zuyderland en Envida zo goed 

mogelijk mee te nemen in dit traject zijn Lidy van der Goot en ik in het 

najaar bij de teams langsgegaan om hen bij te praten, vragen te 

beantwoorden en input te verzamelen. Het is belangrijk dat iedereen 

zich gezien en gehoord voelt, en het liefst hadden we hierin nog meer 

begeleiding geboden. Wat goed heeft gedaan, waren de kennisma-

kingsbijeenkomsten die in november plaatsvonden bij de GGD, met 

onder andere workshops rond praktische zaken. Dat voelde voor veel 

mensen als een warm bad; een gevoel dat op de nieuwjaarsreceptie 

werd bevestigd: we voelen ons welkom, dit is een fijne club en een 

mooie organisatie om voor te werken.’
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Een extra steuntje in de rug

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een 

steuntje in de rug. Met circa zes huisbezoeken van een speciaal opgeleide 

jeugdverpleegkundige, helpt Stevig Ouderschap ouders hun zelfver-

trouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te 

versterken. Sommige is dit niet genoeg. Als jonge vrouwen te maken 

hebben met een opeenstapeling van problemen, is meer steun nodig. 

Het programma VoorZorg biedt deze ondersteuning tijdens de zwanger-

schap en bij de verzorging en opvoeding van het kind, totdat het 2 jaar  

oud is. Stevig Ouderschap en VoorZorg maken deel uit van het landelijke 

programma Kansrijke Start.

Een toekomst waar kinderen recht op hebben

In Zuid-Limburg werd vorig jaar op kleine schaal gestart met deze 

beide interventies en de eerste resultaten zijn absoluut positief. ‘ 

Een moeder die nu een jaar deelneemt in het programma VoorZorg liet 

weten dat ze heel trots is op zichzelf als ze terugkijkt op het afgelopen 

jaar’, vertelt één van de verpleegkundigen. ‘Er waren veel problemen, 

maar het is haar gelukt om een gezond kindje op de wereld gezet, 

zonder bemoeienis van de kinderbescherming. Ze woont inmiddels 

zelfstandig in haar eigen appartement en gaat dit voorjaar starten met 

een opleiding tot docent.’

Bij stevig ouderschap geven ouders ook aan het prettig te vinden dat er 

iemand voor hun is die naar ze luistert en meedenkt zonder belerend te 

zijn. Ouders voelen zich sterker in hun rol als ouder en er is ook sprake 

van veilige hechting tussen ouder(s) en kind. De programma’s dragen 

eraan bij om de kinderen in de meest kwetsbare omstandigheden toch 

een toekomst te geven waar ze recht op hebben.

Aanmelding

Aanmelding voor VoorZorg en Stevig Ouderschap kan op verschillende 

manieren. Moeders kunnen zichzelf aanmelden, maar vaak komt een 

aanmelding via bijvoorbeeld een verloskundige, de huisarts of het 

maatschappelijk werk. Ook vanuit het zogenoemde hoog-risico-zwanger-

overleg in de ziekenhuizen komen aanmeldingen voor VoorZorg.  

Als kinderen net geboren zijn, brengt de jeugdgezondheidszorg een 

huisbezoek. Tijdens dit bezoek vullen alle ouders een vragenlijst in.  

De antwoorden in deze lijst kunnen aanleiding zijn om ouders van 

pasgeboren kinderen te laten deelnemen aan Stevig Ouderschap.
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Mijn Kinddossier

Om de digitale dienstverlening van GGD Zuid Limburg uit te breiden, is 

op 1 oktober 2019 Mijn Kinddossier van start gegaan. Dit is een online 

ouderportaal van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg dat ouders 

inzicht geeft in de ontwikkeling en gezondheid van hun kind(eren) tot 

12 jaar. Het is ook de plek waar ze gemakkelijk online hun bij het 

consultatiebureau geplande afspraken kunnen inzien. Via DigiD krijgen 

ouders toegang tot een beveiligde omgeving. Intussen hebben ouders 

van 40.000 kinderen in Zuid-Limburg toegang gekregen tot deze portal. 

Het grootste deel heeft al één of meer keren het digitale dossier van 

hun kind bekeken. 

Mijn Kinddossier biedt ouders én medewerkers veel gebruiksgemak.  

In plaats van per post of via de telefoon verloopt de communicatie met 

JGZ nu volledig digitaal. Zo kunnen ze hun afspraken inzien en ontvangen 

van elke afspraak een bevestiging per mail. Op sommige momenten 

krijgen ouders via Mijn Kinddossier de vraag om ter voorbereiding op 

een afspraak een digitale vragenlijst in te vullen. Daardoor kan de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige zich beter voorbereiden en is er 

tijdens het onderzoek meer tijd voor persoonlijk contact en vragen.  

De gegeven adviezen worden weer vastgelegd in Mijn Kinddossier.  

Hier zijn ook brochures met betrouwbare opvoedinformatie te bekijken.

Bij JGZ worden de kinderen regelmatig gemeten en gewogen.  

Deze gegevens komen in een groeidiagram, te bekijken in Mijn Kind-

dossier. Ook het vaccinatieschema is raadpleegbaar. Daarin staat welke 

vaccinaties het kind al heeft gehad en welke er binnenkort volgen.  

In Mijn Kinddossier kunnen ouders een persoonlijk dagboekje bijhouden. 

Hier is plek voor mijlpalen zoals de eerste woordjes, bijzondere gebeurte-

nissen of grappige uitspraken van het kind. 

De ervaringen van ouders en medewerkers met Mijn Kinddossier zijn tot 

nu toe louter positief. 
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Over het project

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019 is besloten 

om de jeugdgezondheidszorg 0-18 per 1 januari 2020 onder te brengen 

bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zuid Limburg.  

De werkzaamheden om te komen tot de effectuering van dit besluit zijn 

projectmatig door de 4 JGZ-organisaties (Envida, GGD, MeanderGroep, 

Zuyderland) opgepakt. Per 1 januari 2020 is de daadwerkelijke over-

dracht van taken door de colleges van de Zuid-Limburgse gemeenten 

(aan de GR GGD Zuid Limburg) een feit. Tevens heeft de overdracht van 

zowel de personeelsdossiers alsmede de cliëntendossiers plaatsgevonden. 

In overleg met de vakbonden en ondernemingsraden is een overdrachts-

protocol opgesteld en is de medezeggenschap vorm gegeven. 

Met latende organisaties (JGZ 0-4 van Envida, MeanderGroep en 

Zuyderland) zijn de noodzakelijke overeenkomsten gesloten.

De totstandkoming van de jeugdgezondheidszorg 0-18 brengt ook 

verschillende financiële vraagstukken met zich mee. Hiervoor is in 2019 

een projectbegroting opgesteld die betrekking heeft op de jaren 2019 

en 2020. Immers het project is op 1 januari 2020 nog niet afgerond.  

Zo kan bijvoorbeeld pas een definitieve afrekening met de latende 

organisaties plaatsvinden als de jaarrekeningen over 2019 zijn vast-

gesteld (mei 2020) en zijn er in het 1e kwartaal nog overlopende kosten 

ten behoeve van de afronding van de overdracht. Het Algemeen Bestuur 

heeft besloten om het project in 2020 af te wikkelen.

De in 2019 gemaakte projectkosten bedragen € 275.994. Het merendeel 

van deze kosten is gemaakt in het kader van het duediligenceonderzoek, 

juridisch advies en automatisering. De uitgaven in 2019 maken geen 

deel uit van het jaarrekeningresultaat aangezien afwikkeling van het 

project in 2020 aan de orde is.
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VAN FOUTEN KUN JE LEREN

KETENOEFENING 'BIOWARE'

VERWARD GEDRAG

ÉÉN MELDKAMERTEAM

IN BEELD

TRENDS

FINANCIËN

Als elke seconde telt, rukken de ambulances met zwaailicht en sirene uit. Ook als een patiënt niet in levensgevaar is, maar 
wel dringend hulp nodig heeft, rijdt de ambulance er zo snel mogelijk naartoe. Daarnaast verzorgt de RAV vervoer op af-
spraak, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huis. De spin in het web van de ambulancezorg is de meldkamer. Hier coördineren 
de centralisten de ambulancezorg en hebben zij contact met melders, de ambulanceteams en andere zorgverleners. 
Patiënten moeten de best mogelijke zorg krijgen, of het er nu twee, twintig of tweehonderd zijn.
De GHOR zorgt ervoor dat de opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening soepel verloopt 
en adviseert over evenementen.

ACUTE ZORG
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Marleen Nierop - Centralist Meldkamer

‘We zijn echt één team’

‘Ik werk sinds anderhalf jaar als verpleegkundig centralist op de 

Meldkamer Ambulance Limburg. En hoewel er 2 moederbedrijven zijn 

- de GGD Zuid Limburg en de Ambulancezorg Limburg-Noord - voelt 

het vanaf de eerste dag als één team. We werken goed samen, zijn er 

voor elkaar en hebben veel lol, ondanks de vaak zware meldingen die 

binnenkomen.

Er komen ook steeds meer gemeenschappelijke procedures, maar we 

merken wel dat je niet alles kunt gelijktrekken en dat het meer tijd kost 

dan verwacht. Een voorbeeld: de ‘uitgifte’ van ambulances, waarbij een 

voertuig aan een rit wordt gekoppeld, houden we gescheiden. Dat heeft 

met de regiokennis van de centralisten en de grootte van de regio te 

maken, maar vooral ook met verschillende werkwijzen en afspraken. 

Sinds kort hebben we uitgifte-centralisten. Veelal ambulancechauffeurs, 

die geen triage doen, maar puur de koppeling en het contact met de 

ambulance. Zij zorgen ook voor een goede dekking van de regio; vaak 

een hele puzzel.

Minder frustratie bij de melder

Nieuw in 2019 was ook Advanced Mobile Location (AML), een technologie 

waarmee een smartphone bij een noodoproep automatisch zijn locatie 

doorgeeft aan de meldkamer. Dat scheelt veel tijd en ook veel frustratie 

bij de melder. Mensen zijn vaak in paniek en kunnen dan niet goed 

uitleggen waar ze zijn. Als het vakantiegangers betreft, weten ze dat 

vaak niet. Het systeem is niet 100% dekkend, maar wel een hele 

verbetering.

Verder is een aantal projecten in de afrondende fase, zoals de samen-

voeging van de roosters. Als we straks ook roostertechnisch één meld-

kamer zijn, wordt het makkelijker om mensen in te plannen en een 

overzicht van de personele bezetting te houden. Voor het besteld 

vervoer geldt tot slot dat we op korte termijn naar een systeem gaan 

waarbij de zorginstanties online hun aanvragen indienen en alle gegevens 

invullen. Wij hoeven die dan alleen nog maar te accorderen of naar een 

ander tijdstip te verplaatsen.

Het mooie van dit werk vind ik dat ieder uur anders is en dat je het echt 

samen doet, met je collega’s op de meldkamer en de ambulance, maar 

ook met de melder. Hoe iets gaat aflopen, heb je nooit volledig in de 

hand. Maar je kunt wel samen toewerken naar een zo goed mogelijke 

uitkomst.’
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Somatische en psychiatrische expertise 
samen in de ambulance

De laatste jaren is er veel aandacht voor mensen met verward gedrag. 

Gemeenten en betrokken partners werken hard aan een integrale en 

goed functionerende aanpak voor deze mensen. Eén van de vraagstuk-

ken heeft betrekking op het vervoer van deze mensen. In Zuid-Limburg 

vindt vanaf 1 oktober 2019 het vervoer en de beoordeling van mensen 

met verward gedrag via de ambulancezorg plaats.

Op zoek naar een goede oplossing

Het vraagstuk voor vervoer begint vaak met een melding van overlast 

bij de politie. Vervoer van iemand met verward gedrag gebeurde dan 

ook vaak in een politieauto. De persoon ging mee naar het bureau en 

werd tijdelijk in een cel gezet. Dat was voor niemand goed. In Zuid- 

Limburg heeft dit vraagstuk al geruime tijd de aandacht. Er werd ge-

ëxperimenteerd met een pilot passend vervoer (psycholance), maar dit 

bleek geen goede oplossing. In 2019 hebben de betrokken partijen  

- waaronder Mondriaan, Zuyderland GGZ, de politie, de gemeenten en 

de zorgverzekeraars - besloten om het vervoer door de ambulancezorg 

te laten plaatsvinden.

Twee specialismen

In de nieuwe aanpak gaan twee specialisten samen op pad: een crisis-

medewerker vanuit de GGZ met psychiatrische deskundigheid en een 

ambulanceverpleegkundige met expertise op het gebied van somatiek. 

Als de ambulance bij de persoon met verward gedrag aankomt, bekijken 

beide specialisten ter plekke samen welke hulp nodig is.

Een voordeel van deze duale beoordeling is dat de wachttijd tot hulp 

aanzienlijk korter is. Bovendien vinden minder vervoersbewegingen 

plaats en hoeft de patiënt maar één keer, op één plek, zijn verhaal te 

doen. Bovendien kan op deze manier een betere beoordeling van de 

omgeving plaatsvinden en waar nodig betrokken worden in vervolgaf-

spraken. Er vindt geen (onnodig) vervoer van de persoon met verward 

gedrag meer plaats voor somatische en psychiatrische beoordeling. 

Politie en ambulance worden ontlast doordat ze ter plaatse bij de patiënt 

niet meer (soms uren) hoeven te wachten op beoordeling en/of vervoer.
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Van fouten kun je leren

De gezondheidszorg is mensenwerk. En hoe graag we ook anders 

zouden willen: waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt.  

Het is belangrijk om van fouten leren en om professionals de kans te 

geven dit op een veilige manier te doen. Dit uiteindelijk met het doel  

om te voorkomen dat fouten opnieuw gemaakt worden en dat zwakke 

schakels in het systeem kunnen worden opgespoord.

Melden van incidenten en calamiteiten

Het veilig melden van (bijna-)incidenten is een belangrijk startpunt  

om als lerende organisatie te kunnen werken. Al snel na de landelijke 

implementatie, zo’n 8 jaar geleden, werden de beperkingen zichtbaar.

De professionals in de ambulancezorg werken nauw samen met keten-

partners, zoals de huisartsenposten en de spoedeisende hulp van de 

ziekenhuizen. Het komt dan ook voor dat meldingen van incidenten niet 

alleen betrekking hebben op de ambulancezorg of de GGD, maar dat 

ook andere ketenpartners betrokken zijn. In dat geval is de informatie 

van partners van grote waarde om te analyseren wat er is gebeurd en 

van hieruit te bekijken of er maatregelen genomen kunnen worden om 

dit in de toekomst te vermijden.

Transmuraal incidenten en calamiteiten melden

Om dit knelpunt aan te pakken heeft de ambulancezorg eind 2016 het 

Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) benaderd om te onderzoeken of zij 

iets kunnen bijdragen. En dat bleek haalbaar. Het NAZL heeft draagvlak 

bij de Zuid-Limburgse partners gevonden voor een pilot transmuraal 

incident melden. En met succes, want inmiddels is er een commissie 

die in de keten functioneert en waarin de partijen samen werken aan 

een betere patiëntveiligheid. Als een melding wordt gedaan, verzamelt 

deze commissie de benodigde gegevens en afhankelijk van de melding 

wordt ook de analyse samen uitgevoerd. In enkele gevallen is zelfs een 

gezamenlijke rapportage aan de inspectie aangeboden.

Omdat de samenwerking door alle partijen als zeer positief wordt beoor-

deeld, is recent besloten om ook complexere incidenten mee te nemen. 

Gekoppeld hieraan is de naam gewijzigd naar Transmuraal Incident en 

calamiteiten Melden.
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Ketenoefening 'Bioware'
Wat gebeurt er als er in de provincie Limburg een dodelijke infectieziekte 

uitbreekt? Welke zorgpartijen komen dan in actie en hoe werken ze 

optimaal met elkaar samen? Dat was de insteek van ‘Oefening BioWare’, 

de grootschalige crisissimulatie die afgelopen najaar plaatsvond in 

Limburg op initiatief van het Netwerk Acute Zorg Limburg. Onder andere 

de ziekenhuizen, huisartsenposten, verzorg- en verpleeghuizen en de 

GGD’en en GHOR-organisaties in Limburg werkten mee. Medewerkers 

van de GHOR droegen bij aan de voorbereiding en hadden een be-

langrijke rol tijdens de oefening zelf.

Een scenario met grote impact voor de GGD

De deelnemende organisaties zijn allemaal goed voorbereid op crisis-

omstandigheden. Tijdens de oefening stond de samenwerking tussen 

deze organisaties centraal. Hoe verloopt samenwerking en wat zijn de 

leerpunten? Het scenario voor de oefening was een grote griepepidemie 

en uitbraak van de dodelijke infectieziekte SARS. Mocht een dergelijke 

situatie zich daadwerkelijk voordoen dan hebben de GGD en de GHOR 

hierin belangrijke verantwoordelijkheden.

De professionals van infectieziektebestrijding dragen zorg voor de 

bestrijding van de infectieziekte en voor het contact- en brononderzoek. 

Dit op aangeven van landelijke adviezen. De GGD moet daarnaast 

zorgen voor de continuïteit van de ambulancezorg en de meldkamer. 

Ook op gebied van communicatie ligt er een belangrijke opgave.  

Zo moet gezorgd worden voor informatiedeling en voor communicatie-

advies, zowel intern als extern. De GHOR richt zich op de zorgcontinuïteit 

in de regio en de verbindingen met de ziekenhuizen, huisartsenposten, 

verzorg- en verpleeghuizen en veiligheidspartners (politie, brandweer, 

gemeente en veiligheidsregio).

Omdat zoveel processen en mensen van de GGD betrokken zijn, wordt 

een crisisteam ingericht. Hier delen de vertegenwoordigers van de 

verschillende processen informatie en nemen zij besluiten. Ook dit werd 

tijdens de oefening in praktijk gebracht evenals het ketenoverleg op 

bestuurlijk niveau.

Veel geleerd

De oefening werd door alle partijen als zeer waardevol ervaren.  

De onafhankelijke waarnemers lieten weten dat het mooi was om de 

GHOR aan het werk te zien, waarbij is ingezet op thema’s waar de 

toegevoegde waarde zit van de GHOR.

Ontwikkelpunten voor de GGD en GHOR richten zich onder andere op het 

continueren van het bestuurlijk ketenoverleg, het verwachtingsmanagement 

binnen de keten en de doorontwikkeling van crisiscommunicatie.
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RAV in beeld GHOR in beeld



66

Trends Acute Zorg
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Trends Acute Zorg
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Rekening baten en lasten 2019Rekening baten en lasten 2019 
 

 

Acute Zorg Rekening 2019 in € Begroting 2019 in € * 

Opbrengsten 
  

Bijdrage gemeenten basispakket 1.018.862 1.018.851 
Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis - - 

Tarieven gemeenten plusproducten - - 
Bijdrage gemeenten plusproducten - - 
Bijdrage Rijk/Provincies 1.492.447 1.571.020 
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit 20.223.271 20.240.086 

Overige bijdragen 2.355.837 2.291.250 
Incidentele baten 20.463 - 

Totale opbrengsten 25.110.880 25.121.207 

Exploitatiekosten 
  

Personeelskosten 17.568.667 17.904.892 
Huisvestingskosten 985.702 885.000 
Beheers- en administratiekosten 729.673 883.000 

Kosten vervoermiddelen 808.678 754.000 
Kosten automatisering 709.472 691.000 

Kosten medische middelen 652.422 692.000 

Kosten uitvoering van derden 497.557 400.000 
Afschrijvingskosten 1.120.553 998.000 
Rente en bankkosten 109.420 107.000 

Incidentele lasten 22.749 - 

Totale exploitatiekosten 23.204.893 23.314.892 

Overhead 2.598.323 2.006.315 

Resultaat voor vennootschapsbelasting -692.336 -200.000 

Vennootschapsbelasting - - 

Mutaties in reserves gedurende het jaar 200.000 200.000 

Nog te bestemmen resultaat -492.336 - 

* inclusief begrotingswijziging 
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Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, kindermishandeling, 
ouderenmishandeling en seksueel geweld, is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veilig Thuis is er voor iedereen 
die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. We geven advies, bieden een helpende hand, doorbreken 
acuut onveilige situaties en zetten mensen in beweging. Veilig Thuis werkt vanuit de visie risico-gestuurde keten- 
samenwerking, dat wil zeggen eerst werken aan directe veiligheid, dan zorg voor stabiele veiligheid. Dit met als motto: 
een veilig thuis, dat doen we samen!
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan 
iedereen die hiermee te maken heeft: burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

DE DEUREN OPEN GEZET

VAKMANSCHAP

SAMEN AAN TAFEL

NIEUWE MELDCODE

TRENDS

IN BEELD

FINANCIËN

VEILIG THUIS
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 Machteld Beukema - Afdelingshoofd Veilig Thuis:

‘We hebben de deuren open gezet’

‘Veilig Thuis heeft in 2019 een belangrijke verandering doorgemaakt:  

we hebben de deuren opengezet naar de gemeenten en de veiligheids-

huizen. Toen ik halverwege 2019 het stokje overnam van de interim- 

manager, viel me op dat de organisatie erg naar binnen was gericht  

en vooral was gefocust op het verwerken van de vele meldingen.  

Dat aantal neemt elk jaar toe. Een goede ontwikkeling, maar ook één 

die voor een toenemende werkdruk zorgt. Al die meldingen betreffen 

mensen en gezinnen die in de Zuid-Limburgse gemeenten wonen;  

dat maakt ze niet alleen de verantwoordelijkheid van Veilig Thuis.  

Die meldingen zijn van ons allemaal, die moeten we samen oppakken.

Vertrouwen en transparantie
 
We zijn gaan onderzoeken hoe we hierin het beste met de gemeenten 

kunnen samenwerken. En hebben daarbij vooral ingestoken op vertrouwen 

en transparantie. Onze nieuwe manier van werken: meteen contact 

zoeken met gemeenten en partners, open zijn over de meldingen die 

binnenkomen en gebruik maken van elkaars kennis en kunde.  

We hebben daardoor grote sprongen gemaakt wat betreft doorloop-

snelheid en hebben onze achterstanden grotendeels weggewerkt.  

Door niet na elkaar, maar naast elkaar te werken groeit ook het vertrouwen 

in de samenwerking. We weten nu veel beter van elkaar hoe we tegen 

zaken aankijken en wat ieders expertise is.

Hieraan gekoppeld investeren we in de kwaliteit en het zelfvertrouwen 

van de medewerkers. Waar we lang met veel tijdelijke krachten hebben 

gewerkt, willen we nu zo snel mogelijk naar een vast team toe. Een 

deskundig team dat zijn netwerk kent en weet wie ze kunnen bellen. 

Best een opgave, want we hebben met 16 gemeenten te maken die 

allemaal anders werken. In 2020 gaan al onze mensen opnieuw de 

schoolbanken in en werken we verder aan vertrouwen. Zodat we zodra 

er een nieuwe melding bij ons binnenkomt met vertrouwen in elkaar 

samen doeltreffend aan de slag kunnen.’
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Vakmanschap
Veilig Thuis heeft in 2019 fors geïnvesteerd in eigen personeel.  

Mede als gevolg van de explosieve groei van het aantal meldingen en 

adviezen in afgelopen jaren, kende het personeelsbestand van Veilig 

Thuis begin 2019 veel externe krachten. Dit zorgde voor veel wisselen-

de gezichten bij ketenpartners en droeg niet bij aan een stabiele 

bedrijfsvoering.

Het werk van Veilig Thuis vraagt om vakmanschap en een sterk netwerk. 

Dit met aandacht voor de menskant, want casuïstiek is vaak heftig en heeft 

een impact op medewerkers. Met focus op werving van vast personeel, 

een opleidingsplan en persoonlijke begeleiding van medewerkers 

werden hierin in 2019 belangrijke stappen gezet. Daarnaast is er meer 

aandacht voor het voorkomen van en begeleiden bij ziekteverzuim.

Persoonlijke begeleiding

Met persoonlijke begeleiding werden medewerkers gecoacht in het 

prioriteren van casuïstiek en het maken van verantwoorde keuzes. 

Bovendien werd een deel van het werkproces veranderd. Waar mede-

werkers voorheen de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van een 

melding overdroegen, blijven ze nu zelf verantwoordelijk. Triage gebeurt 

met een collega, maar de medewerker zorgt zelf voor verdere afhande-

ling, overdracht naar gemeente of het vervolg bij Veilig Thuis. Dit draagt 

bij aan het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Een investering 

met een directe impact op de werkvloer: de werkvoorraad wordt kleiner 

en de doorlooptijden korter.

Betrouwbare samenwerkingspartner

Nu medewerkers meer en meer een bekend gezicht worden bij keten-

partners en gemeenten is ook een belangrijke basis voor het netwerk 

gelegd. In 2019 is geïnvesteerd in een goede verbinding met de regionale 

bestuurders en een beleidsmatige betrokkenheid bij regionale en landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
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Samen aan tafel
Een groot deel van alle meldingen leidt na de inzet door Veilig Thuis  

tot acties voor het lokale veld. Het zijn de gemeenten die - op advies 

van Veilig Thuis - de hulpverlening organiseert en inzet. De relatie  

en samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten is daarom van 

cruciaal belang. De toenemende stroom aan meldingen vraagt om 

actuele informatie en nauwe afstemming. Eind 2018 ontstond, geïn- 

spireerd op een werkwijze elders in Nederland, het idee voor een 

wekelijkse overlegtafel waar casuïstiek overgedragen wordt van Veilig 

Thuis naar de gemeenten.

Routeertafels

De daad werd bij het woord gevoegd en sinds de zomer zijn er wekelijk-

se routeertafels. Deze tafel bespreekt alle meldingen die na overleg en 

triage direct door Veilig Thuis aan de gemeenten worden overgedragen. 

Aan de routeertafel komt ook de rolverdeling tussen Veilig Thuis en 

gemeenten aan bod. Bovendien is hier overleg over de best mogelijke 

inzet, de werkdruk en de wachttijden. Dit draagt bij aan een warme 

overdracht. 

Eind 2019 gaat bijna alle overdracht van casuïstiek via de routeertafels 

en zijn er nagenoeg geen wachttijden meer in het proces. De ervaringen 

zijn positief en de partners denken samen na over de geconstateerde 

verbeterpunten. Hierbij is er aandacht voor een nog betere afstemming 

bij binnenkomst van de melding, nog voor de triage, zodat samen keuzes 

gemaakt kunnen worden over de vervolgstappen die nodig zijn.

Meer inzicht en grip

Ook de werksessies van Veilig Thuis en gemeenten, die na de zomer 

hebben plaatsgevonden, hebben bijgedragen aan het oplossen van de 

werkvoorraad bij Veilig Thuis. Een werkvoorraad bestaat uit de casussen 

waarover op basis van de triage is besloten dat inzet van Veilig Thuis 

nodig is voordat overdracht aan de gemeente kan plaatsvinden. In de 

werksessies werd informatie gedeeld over alle zaken die voor die betref-

fende gemeente in de werkvoorraad zaten. Dit droeg bij aan meer inzicht 

in de casuïstiek en in de werkwijze, maar zorgde ook voor meer grip op 

deze zaken. Waar eerst zaken zonder overleg lagen te wachten op inzet 

van Veilig Thuis, wordt nu samen gekeken naar wat mogelijk is.  

Dat heeft er toe geleid dat in een deel van de casussen de hulpverlening 

versneld kon worden opgestart.
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Een nieuwe meldcode
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals 

bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de 

hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten 

doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. In 

2019 is deze meldcode aangescherpt. De belangrijkste wijziging in de 

nieuwe code is dat professionals kunnen melden en toch zelf de regie 

blijven houden. Voor Veilig Thuis heeft dit tot gevolg dat het aantal 

adviezen en meldingen opnieuw een toename laat zien.

Snel contact zorgt voor beter herstel 
van onveilige situatie

Hoe sneller de professionals contact zoeken met Veilig Thuis, hoe sneller 

en beter een onveilige situatie kan worden hersteld. Elke situatie is 

uniek. Wat is nodig om de veiligheid in die situatie te herstellen?  

Kan hulpverlening de veiligheid herstellen of moet Veilig Thuis een 

onderzoek starten? Welke acties moet Veilig Thuis op dat moment 

ondernemen? De samenwerking tussen Veilig Thuis en de professionals 

is bij het beoordelen van die unieke situaties van doorslaggevend belang. 

Voorlichting

Alle beroepsgroepen zijn enthousiast over de meldcode. Het is een 

gezamenlijke uitdaging om de samenwerking tussen Veilig Thuis en  

de beroepsgroepen tot een succes te maken door elkaar op het juiste 

moment in de juiste positie te brengen.

Om de meldcode en de werking daarvan onder de aandacht van de 

professionals te brengen en te houden heeft Veilig Thuis in 2019 geïn-

vesteerd in de samenwerking met een aantal beroepsgroepen (fysio- 

therapeuten en logopedisten). Dit met als doel samen praktisch invul-

ling te geven aan de samenwerking.

Veilig Thuis geeft ook wekelijks voorlichting aan professionals van bij-

voorbeeld zorginstellingen en scholen. In die voorlichting komen de te 

doorlopen stappen en mogelijkheden voor de professionals aan bod.
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Veilig Thuis in beeld
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Trends Veilig Thuis
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Rekening baten en lasten 2019Rekening baten en lasten 2019 
 

 

Veilig Thuis Rekening 2019 in € Begroting 2019 in € * 

Opbrengsten 
  

Bijdrage gemeenten basispakket 6.640.435 6.808.496 
Bijdrage gemeenten 5% regeling Veilig Thuis 167.942 - 

Tarieven gemeenten plusproducten - - 
Bijdrage gemeenten plusproducten - - 
Bijdrage Rijk/Provincies - - 
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit - - 

Overige bijdragen 8.556 - 
Incidentele baten - - 

Totale opbrengsten 6.816.933 6.808.496 

Exploitatiekosten 
  

Personeelskosten 5.132.879 5.280.378 
Huisvestingskosten 153.573 240.000 
Beheers- en administratiekosten 40.816 25.000 

Kosten vervoermiddelen - - 
Kosten automatisering 82.414 200.942 

Kosten medische middelen - - 

Kosten uitvoering van derden - - 
Afschrijvingskosten - - 
Rente en bankkosten 11.501 - 

Incidentele lasten - - 

Totale exploitatiekosten 5.421.183 5.746.320 

Overhead 1.382.884 1.062.176 

Resultaat voor vennootschapsbelasting 12.866 - 

Vennootschapsbelasting - - 

Mutaties in reserves gedurende het jaar - - 

Nog te bestemmen resultaat 12.866 - 

* inclusief begrotingswijziging 
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