Jaarbericht
2018 GGD
Groningen
Voor alle Groninger gemeenten voeren wij
wettelijke en niet-wettelijke taken uit op het
gebied van publieke gezondheid. Hiermee helpen
wij gemeenten een dagelijkse leefomgeving te
realiseren die gezonder en veiliger is. Dagelijks
zetten ruim 450 medewerkers van GGD
Groningen zich hiervoor in.
Positieve gezondheid (het vermogen van mensen
om met de fysieke, emotionele en sociale levens
uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen
regie te voeren) is ons uitgangspunt.
GGD Groningen heeft een belangrijke taak op
het gebied van jeugdgezondheidszorg. Voor
gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen zijn
wij tevens een vraagbaak voor informatie over
leefwijze, gezondheid en zorg. En we doen nog
veel meer.
Dit jaarbericht van 2018 geeft een beknopt
overzicht van onze activiteiten.

GGD ALGEMEEN

Toezicht en Advies

Medische milieukunde

GGD als crisisdienst

De afdeling Toezicht en Advies (TA) houdt toezicht op
kinderopvanglocaties, tattoo/piercing/PMU-inrichtingen
en op binnenkomende schepen in Delfzijl en Eemsmond.
Verder ziet de afdeling TA toe op seksbedrijven en op de
Wmo-uitvoering voor vijf Groninger gemeenten.

Milieugezondheidszorg is erop gericht gezondheids
schade door de omgeving te voorkomen. De afdeling
Medische milieukunde (MMK) adviseert over de invloed
die de omgeving kan hebben op gezondheid. Individuele
inwoners hadden net als voorgaande jaren de meeste
vragen over vocht en schimmel in het binnenmilieu.

GGD Groningen is voorbereid op een mogelijke ramp,
crisis of een groot incident. We zijn 24/7 bereikbaar en
inzetbaar. We beschikken samen met GGD Fryslân en
GGD Drenthe over een actueel GGD Rampenopvangplan
(GROP). Hierin is de organisatiewijze ten tijde van crisis
binnen GGD Groningen vastgelegd.
Door de samenwerking met andere GGD’en kan er op
passende wijze worden opgeschaald wanneer dit nodig is.

164
Aantal inspecties
kindercentra

Aantal inspecties
tattoo/piercing/PMU

1.133

42

Aantal hygiëne-audits
locaties COA

Aantal inspecties
schepen

3

162

Forensische geneeskunde
Forensische geneeskunde (FOR) omvat de taken
medische arrestantenzorg, medisch forensisch onderzoek
en lijkschouw.

Aantal lijkschouwingen
Arrestantenzorg
Beoordeling verward persoon
Forensisch onderzoek

Aantal meldingen
en vragen MMK

Geneeskundige hulpverlenings
organisatie in de regio (GHOR)
Samen met politie, brandweer en gemeenten zet
de GHOR zich in voor de veiligheid van inwoners
van de provincie Groningen. Wij doen dat binnen
het verband van de Veiligheidsregio Groningen.
In 2018 zijn twee GGD-functionarissen gestart in de
GHOR-functie Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg.
Samen met drie collega’s van het GHOR-bureau verzorgen
zij het geneeskundig beeld tijdens rampen en crisis.

183

lijkschouwingen
natuurlijke dood

81

lijkschouwingen
na euthanasie

512
1.894
221
499

248

lijkschouwingen
overige
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GGD ALGEMEEN

Twitter
1.231 tweets

Asielzoekers en statushouders

Social media

Voor de publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA)
heeft het COA een overeenkomst met GGD GHOR
Nederland en voert de GGD de PGA-taken uit.

Het afgelopen jaar is er een intensief traject gevolgd met
een extern social media-expert. Dit heeft geresulteerd in
een toekomstbestendig online communicatieplan en een
toolkit. We zijn gestart met de inzet van Instagram,
een social mediakanaal waarop veel jongeren actief zijn.

Binnen GGD Groningen is begin 2016 een specifiek
team PGA-JGZ gevormd dat flexibel inzetbaar is op alle
opvanglocaties. Vanwege afnemende instroom is het
team PGA-JGZ in 2018 opgegaan in de bestaande teams.
Het aantal COA-opvanglocaties in onze provincie is van
tien teruggegaan naar twee. Dit zijn de AZC’s in Delfzijl
en Ter Apel.

Website
informatie over
GGD en publieke
gezondheid

WhatsApp
gezondheidsvragen van alle
Groningers

WhatsApp
10.146 gesprekken
Facebook
3.031 berichten

Twitter
voor zakelijke
contacten,
gemeenten en
ketenpartners

Facebook
voor ouders van
jonge kinderen

LinkedIn
voor onze vacatures

Instagram
voor jongeren,
zoals studenten
en reizigers

Seksuele gezondheid
Sense Noord-Nederland is er voor vragen over seks, verliefdheid,
liefde en alles wat daarbij komt kijken. Zoals soa-testen, seks bij
jongeren, seksueel geweld en prostitutie.
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Soa-testen
uitgevoerd

Positief getest
op soa

Aantal Hepatitis B-vaccinaties
verstrekt aan MSM en prostituees

4.286

1.071

287

Telefonisch
spreekuur

Aantal webcamconsulten

3.600

375

Vanwege budgettaire overschrijdingen is
besloten om in mei 2018 tijdelijk te stoppen met
Testlab. en de digitale partnerwaarschuwing.
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JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Jeugdgezondheidszorg
Kinderen hebben recht op een gezonde en veilige jeugd.
GGD Groningen begeleidt ouders/opvoeders bij het opgroeien en
ontwikkelen van kinderen tot 19 jaar in de provincie Groningen.

Kinderen in zorg
0-18 jaar

Afspraken
consultatiebureau

Huisbezoeken

121.062

70.914

11.173

Neonatale
gehoorscreeningen

Verwijzing naar
hulpverlening buiten GGD

Aantal afgegeven signalen
Zorg voor Jeugd

4.623

6.502

6.115

Telefonisch
advies

Procescoördinatie GGD
Zorg voor Jeugd

Aantal nieuwe vignetten
Gezonde School

Activiteiten logopedie totaal

18.810

244

28

3.127

Logopedie
Logopedie richt zich op het vroegtijdig signaleren, begeleiden en
doorverwijzen van jonge kinderen met taal- en spraakproblemen.
GGD Groningen heeft in 2018 3.127 activiteiten op dat gebied
uitgevoerd in 20 gemeenten.

630

onderzoeken
op indicatie

Ouderchat
GGD Groningen werkt mee aan een landelijke pilot
waarbij ouders van kinderen van 0-5 jaar met een jeugd
verpleegkundige kunnen chatten, de Ouderchat.

649

onderzoeken
na triage

overige

242

429

controles

onderzoeken
kindercentra

739

huisbezoeken
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INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

Reizigersadvisering
De afdeling Reizigersadvisering (RA) geeft adviezen op
maat, schrijft medicatie voor en vaccineert individuele
cliënten of beroepsgroepen ter voorkoming van
infectieziekten bij reizigers.

Aantal consulten

In de zomer van 2018 zijn er acht extra inloopspreekuren
georganiseerd. Het aantal reizigers dat ons bezocht of
raadpleegde is in 2018 met bijna 30% gestegen.

15.472

8
30%

Infectieziektebestrijding

Tuberculosebestrijding

Binnen de afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) werken
gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, deskundigen
infectiepreventie, onderzoekers en administratief medewerkers
om verspreiding van infectieziekten tegen te gaan.

De afdeling tuberculosebestrijding (TBC) bestrijdt TBC door
het begeleiden en behandelen van tuberculosegevallen, het
opsporen van tuberculose bij risicogroepen, het vaststellen van de
besmettingsbron en de omvang en het voorkomen van verdere
verspreiding van de ziekte door een besmettelijke patiënt.

Aantal IZB-vragen afgehandeld
Aantal gemelde infectieziekten
Aantal kinkhoestmeldingen
Aantal meldingen volgens artikel 26 WPG

Eind augustus 2018 is het nieuwe elektronisch patiëntendossier
iTBC live gegaan.

929
422
106
67

In 2018 hebben de twee GGD-deskundigen infectiepreventie (DI)
hygiëne- en infectiepreventieadviezen gegeven, zowel intern als
aan zorg- en onderwijsinstellingen.

Aantal
TBC-screeningen
GGD Groningen
Aantal onderzochte
asielzoekers

Aantal
TBC-screeningen
GGD Drenthe

10.219

8.492

9.387

Aantal behandelde
TBC-patiënten

44
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Totaal aantal
TBC-screeningen

18.711
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2018 IN VOGELVLUCHT

Kwaliteitsmanagement

Nationaal Preventieakkoord

Aardbevingen

GGD Groningen behaalde in juni het HKZcertificaat. De audit is uitgevoerd door
externe auditoren van DNV-GL.

GGD Groningen ondersteunt het
Nationaal Preventieakkoord voor een
gezonder Nederland. We zetten ons in
voor regionale afspraken die aansluiten
op het landelijke akkoord. Dit omdat
een belangrijk deel van het resultaat zal
worden behaald dicht bij de mensen, in
de regio, in de wijken en door problemen
in samenhang aan te pakken.

In 2018 heeft GGD Groningen het
tussenrapport ‘Aanpak gezondheids
gevolgen bij aardbevingen’ opgeleverd.
Dit op verzoek van de Nationaal
Coördinator Groningen (NCG) en met
ondersteuning van het RIVM.

Verzelfstandiging
In juli stemde het Algemeen Bestuur van
de Gemeenschappelijke Regeling Publieke
Gezondheid & Zorg in met de verzelfstandiging
van GGD Groningen per 1 januari 2020. Deze
verzelfstandiging is nu in voorbereiding.

Geboortezorg

GGD Groningen is een van de initiatiefnemers
van het suïcidepreventieplan jongeren. Het plan
bestaat uit een handleiding en een stappenplan.
Hiermee willen we suïcidaal gedrag bij jongeren
beter herkennen.

We besteedden meer aandacht aan
geboortezorg. Geboortezorg richt zich op
de zorg voor moeder en kind tijdens de
zwangerschap, de bevalling en de eerste
weken daarna. In samenwerking met het
sociaal domein kan tijdig zorg worden
ingezet.

Omgevingswet

Vaccineren

Binnen de nieuwe Omgevingswet krijgt
gezondheid een prominente plek. GGD
Groningen geeft hier vorm aan door
gezondheidsbescherming en -bevordering
te verbinden.

In 2018 zijn we voor de BMR/DTP-prikken
kleinschaliger gaan vaccineren. De
vaccinatierondes zijn uitgebreid van één
ronde naar zes. Het aantal locaties is
vergroot van acht naar vijfendertig. We
sluiten hiermee aan bij de wensen van
de gemeenten.

Preventieplan suïcide en jongeren

We stimuleren gemeenten om vanuit meerdere
sectoren te werken aan gezondheid in het
omgevingsbeleid. Het verbinden en adviseren
van ambtenaren uit verschillende domeinen
staat hierbij centraal.
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Het vaccin tegen meningokokken ACWY
is sinds mei 2018 in het Rijksvaccinatie
programma opgenomen voor kinderen
van 14 maanden. In het najaar vond er een
grote inentingsactie plaats voor jongeren
van 14 jaar. Deze vaccinaties krijgen in
2019 een vervolg.

De gevolgen van de aardbevingen op
de gezondheid van inwoners in het
getroffen gebied zijn ingrijpend en
langdurend. Ze overstijgen de individuele
gezondheidssituatie en hebben invloed
op onder meer relaties, werk en het
meedoen in de maatschappij.

GGD Groningen in cijfers online
GGD Groningen biedt gemeenten en
andere geïnteresseerden de mogelijkheid
om inzicht te krijgen in de gezondheid van
Groningers via ggdgroningen.incijfers.
nl. Met deze website kan iedereen nu
gemakkelijk en interactief informatie
downloaden over zijn of haar eigen
gemeente. Alle informatie over de
publieke gezondheid in de provincie
Groningen is hier gebundeld op één plek.

Foto pagina 2: Henk Tammens, gemeente Groningen
Overige foto’s: Alfred Oosterman Fotografie
Kijk voor meer informatie op ggd.groningen.nl.
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