
Het motto van GGD Groningen is ‘Samen werken 
aan gezondheid’. Wij werken dagelijks aan de 
gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle 
inwoners van de provincie Groningen. Dit doen 
wij voor alle Groninger gemeenten. Preventie 
en positieve gezondheid zijn daarbij belangrijke 
aandachtspunten.

2020 is een bijzonder turbulent jaar geweest 
door de corona-epidemie die in het voorjaar 
uitbrak en het land ook nog ná 2020 in zijn greep 
hield. GGD Groningen heeft een belangrijke taak 
op het gebied van virusbestrijding. Voor ouders, 
gemeenten, zorg- en onderwijs instellingen zijn 
wij tevens een vraagbaak voor informatie over 
leefwijze, gezondheid en zorg. En we doen nog 
veel meer. 

Dit jaarbericht geeft een impressie van ons werk 
in het bijzondere jaar 2020.
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GGD als crisisdienst 

GGD Groningen is zowel gezondheidsdienst als 
crisisdienst. De belangrijkste taak van de GGD in 2020 
was die van crisisdienst. 

De GGD’en zijn altijd voorbereid op een mogelijke ramp, 
crisis of een groot incident. GGD Groningen beschikt 
net als alle GGD’en in Nederland over een actueel GGD 
Rampenopvangplan (GROP). Hierin is de organisatie en 
opschaling ten tijde van een externe crisis, veroorzaakt 
door bijvoorbeeld een milieuprobleem of een uitbraak 
van een infectieziekte, binnen de GGD vastgelegd. 

Op verschillende plekken in de wereld werd het nieuwe 
coronavirus ontdekt. Ter voorbereiding op een mogelijke 
introductie in onze regio initieerde GGD Groningen 
namens de drie noordelijke GGD’en een bijeenkomst 
voor de crisiscoördinatoren van de ROAZ-partners 
op 30 januari 2020. Regionaal arts-consulent Noord-
Nederland LCI/RIVM en arts infectieziekten Machiel 
Vonk gaf hier een presentatie over het virus en in de 
noordelijke zorgketen werden verbindingen gelegd en 
afspraken gemaakt. 

Op 27 februari werd de eerste coronabesmetting in 
Nederland gevonden in Tilburg. Naar aanleiding van de 
eerste overleden persoon aan corona werd op 6 maart 
de eerste persconferentie gegeven door premier Rutte. 

Bij GGD Groningen waren we in de eerste week van 
maart druk in de weer om maatregelen te treffen om de 
terugreis van de groep wintersporters van studenten-
vereniging Vindicat uit Noord-Italië te coördineren. Er 
was dagelijks contact met de reisleiding van Vindicat. 
Onder meer om de studenten te voorzien van informatie 
en tips om besmetting met het virus te voorkomen en 
om bij terugkeer te controleren of de studenten geen 
corona gerelateerde ziekteverschijnselen hadden. Het 
was landelijk nieuws, dat zelfs tot een bericht in de New 
York Times leidde.

Eind februari was de GGD reeds opgeschaald ten 
behoeve van de coronabestrijding. Elke ochtend kwam 
het crisisteam kort bijeen om vanuit het actuele beeld 
de benodigde acties uit te zetten. Vanaf maart werden 
steeds meer medewerkers van andere afdelingen ingezet 
in het opgeschaalde proces infectieziektebestrijding. Dit 
liep parallel aan de afschaling van reguliere processen als 
gevolg van de reisbeperkingen, het sluiten van scholen, 
kinderopvang en vermijden van fysieke contacten. Deze 
maatregelen waren sinds halverwege maart onderdeel 
van de gedeeltelijke lockdown in Nederland. Horeca, 
scholen en kinderopvang werden gesloten. Team 
Communicatie van de Veiligheidsregio Groningen werd 
ingeschakeld voor onze externe communicatie en de 
contacten met de pers. De telefoon stond roodgloeiend 
en vanuit verschillende disciplines binnen de GGD werd 
het team Infectieziektebestrijding ondersteund. Zeven 
dagen per week werden door zo’n 100 medewerkers 
diensten gedraaid bij telefonie, planning, testen en het 
bron- en contactonderzoek. 

In het voorjaar waren de volgende taken (tijdelijk) 
afgeschaald of stilgelegd: bezoek van verpleegkundigen 
en artsen aan PO- en VO-scholen, minder fysieke 
spreekuren op consultatiebureaus (zo nodig vervangen 
door digitale contacten), afdeling reizigersadvisering, 
afdeling seksuele gezondheid, inspecties kinder-
opvang centra, gastouders en gastouderbureaus en 
TBC-consulten (gingen alleen op afspraak door). Begin 
juli werden de reguliere processen weer zo goed als 
mogelijk opgepakt. 
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Corona
2020 was een heel bijzonder jaar dat we niet 
snel zullen vergeten. De coronapandemie 
had de hele wereld in de greep. De GGD’en 
hebben een cruciale rol in de bestrijding van 
het coronavirus vanwege de wettelijke taak 
op het gebied van infectieziektebestrijding. 
De GGD is eveneens een crisisorganisatie, 
maar een crisis van deze omvang en duur 
was ongekend. De verspreiding van het 
coronavirus was de langste en grootste 
uitbraak van een infectieziekte die we 
hebben meegemaakt. Dagelijks is er keihard 
gewerkt om de coronacrisis te bestrijden. 
Om de taken op het gebied van corona 
adequaat uit te kunnen voeren is GGD 
Groningen in de loop van 2020 steeds verder 
uitgebreid: van 420 medewerkers regulier 
naar 800 eind 2020.
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De verwachting dat COVID-19 in de zomer door de 
hogere temperaturen wat zou luwen, zoals ook bij 
de griep het geval is, viel tegen. De uitbraak van het 
coronavirus verspreidde zich na een korte zomerdip 
opnieuw. Winkels en scholen gingen half december weer 
dicht. In tijden van volle intensive cares en aangescherpte 
maatregelen vanuit de rijksoverheid werkten wij als 
GGD hard door: er moest getest worden, onderzocht 
worden, overlegd worden, ingeregeld worden, landelijk 
afgestemd worden… en wat al niet meer. 

Dat de coronacrisis een buitengewoon beroep heeft 
gedaan op de medewerkers van de GGD behoeft 
geen toelichting. GGD Groningen heeft zich in de volle 
breedte ingezet als crisisdienst en heeft in verschillende 
samenwerkingsverbanden zoals het ROAZ (Regionaal 
Overleg Acute Zorg Noord-Nederland), het RONAZ 
(Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg Groningen) en het 
RBT (Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio 
Groningen) een belangrijke bijdrage geleverd. Onze 
procesleider Infectieziektebestrijding trok samen op met 
de GHOR, politie, bevolkingszorg, defensie, openbaar 
ministerie, brandweer en bespraken alle openbare orde- 
en maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld 
de ’intelligente lockdown’, ‘coronaspugers’ en de 
quarantainefaciliteiten voor asielzoekers. 

GHOR

De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, 
de GHOR, heeft in deze coronaperiode opgetreden als 
een verbinder in de keten van zorg. 

De GHOR, verantwoordelijk voor zorgcontinuïteit in 
opgeschaalde situaties, verzorgde de Noord-Nederlandse 
coördinatie van persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s), deed informatiemanagement en de 
medewerkers werkten allen in piketrollen in deze 
opgeschaalde situatie. De GHOR zorgde voor de 
ondersteuning van het Acute Zorgnetwerk, richtte een 
niet-acuut zorgnetwerk op, en zorgde voor de wekelijkse 
monitoring van capaciteit in materialen en bedden. De 
GHOR is onmisbaar geweest in de ondersteuning van 
de DPG, de samenwerking met GGD, de geneeskundige 
keten en de Veiligheidsregio Groningen.

Cijfers corona

Testen
Er zijn testfaciliteiten gerealiseerd in Groningen 
(Europaweg), Veendam, Grijpskerk, Delfzijl, Winschoten 
en Stadskanaal. Vanaf 9 november konden dankzij de 
komst van sneltesten en de XL-locatie in MartiniPlaza 
meer testen worden afgenomen. De XL-locatie in 
MartiniPlaza was de eerste grootschalige testlocatie 
die in Nederland in gebruik werd genomen met acht 
teststraten, toegankelijk voor automobilisten, fietsers 
en voetgangers. Eind december werden op de GGD-
locaties 2.900 testen per dag afgenomen, waarvan bijna 
1.000 sneltesten per dag in MartiniPlaza. 

In 2020 zijn door GGD Groningen op GGD-testlocaties
199.038 coronatesten afgenomen, waarvan 
33.074 testen op de XL-testlocatie. Van de afgenomen 
testen door GGD Groningen was het vindpercentage 
6,2% (12.340 positieven).
 
Besmettingen
GGD Groningen was niet de enige instantie die testen 
afnam. Ook ziekenhuizen, huisartsen en commerciële 
partijen voerden testen uit. In totaal zijn er gedurende 
het jaar 2020 15.629 besmettingen gemeld.

Telefonische vragen over corona
Alhoewel er een landelijk 0800-telefoonnummer werd 
geopend voor het publiek, kozen toch veel inwoners 
van Groningen ervoor om de GGD te bellen. Er zijn 
32.829 telefoontjes bij onze coronalijn binnengekomen. 
In de tweede golf (september- december) werd de 
coronalijn het meest gebeld. 

Jaarbericht 2020 GGD Groningen



Publieke gezondheid asielzoekers

In 2020 waren in onze provincie waren zes COA-
locaties operationeel: Ter Apel (met 4 locaties), 
Delfzijl en in september is de locatie Musselkanaal 
heropend. Vanwege COVID-19 heeft het COA eerst 
een tijdelijke opvang in Zoutkamp gehad en vanaf 
september is de nachtopvanglocatie in Ter Apel 
geopend. Verder is per oktober in Haren een 
zogenaamde ‘uitwijklocatie’ in een voormalig hotel 
ingericht ten behoeve van tijdelijke opvang van 
(mogelijk) besmette asielzoekers uit COA-locaties 
van de drie noordelijke provincies. 

Het team TBC screent de groep mensen in 
Ter Apel op tuberculose en ook het team 
Infectieziekte bestrijding is betrokken bij deze 
locaties vanwege het testen op corona. 
Onze deskundigen infectieziekte preventie hebben 
in 2020 op alle COA-locaties de gebruikelijke 
jaarlijkse hygiëne-audits uitgevoerd.
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Aantal gemelde 
infectieziekten**

235

Aantal 
kinkhoestmeldingen

42 

Aantal IZB-vragen* 
afgehandeld

3.028

Aantal COVID-19 
besmettingen

15.629

Aantal meldingen volgens 
artikel 26 WPG

(zonder COVID-19)

94

C
O

A

Jaarbericht 2020 GGD Groningen

Infectieziektebestrijding 

Binnen de afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) werken 
gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, deskundigen 
infectiepreventie, onderzoekers en administratief medewerkers 
om verspreiding van infectieziekten tegen te gaan. 
Corona vergde in 2020 de grootste inspanning en vanuit 
verschillende disciplines binnen de GGD werd het team 
Infectieziektebestrijding in 2020 ondersteund.

*  Er zijn meer IZB-vragen afgehandeld dan 3.028, want de vragen 

over corona zijn doorgeleid naar het COVID-team en niet in dit 

overzicht meegenomen. 

**  De maatregel om anderhalve meter afstand tot elkaar te 

houden, leverde in 2020 minder besmettingen van (andere) 

infectieziekten op dan voorgaande jaren.

Aantal nieuwe 
TBC-patiënten 

21

Aantal BCG-vaccinaties 

384

Aantal onderzochte
asielzoekers

6.734

Aantal
röntgenfoto’s

7.814

Tuberculosebestrijding

De afdeling Tuberculosebestrijding (TBC) 
bestrijdt TBC door het opsporen van tuberculose 
bij risicogroepen, het begeleiden en behandelen 
van patiënten met tuberculose, het vaststellen 
van de besmettingsbron en het voorkomen van 
verdere verspreiding van de ziekte. 

Aantal IGRA (bloedtest 
ter vaststelling TBC) 

90



Paginaweergaven op MMK-gedeelte 
van onze website

Aantal meldingen 
en vragen MMK

Gemeentelijke vragen  
die binnenkwamen

GAGS-activiteiten

9.500

210

58

48

Medische milieukunde

Milieugezondheidszorg is erop gericht gezondheids schade 
door de leefomgeving te voorkomen. De afdeling Medische 
Milieukunde (MMK) adviseert gemeenten en inwoners 
over houtkachels, asbest, loden leidingen, windturbines, 
milieuongevallen, geitenhouderijen, binnenmilieu en 
ventilatie, bodemverontreiniging, klimaat en gezondheid, 
biomassacentrales, 5G, omgevingsgeluid en vele andere 
zaken. In 2020 hebben we de samenwerking met het team 
MMK Drenthe versterkt en daardoor is er meer potentieel om 
te specialiseren en te participeren in regionale en landelijke 
werkgroepen. Zo is MMK aangesloten op  
www.GGDLeefomgeving.nl, waar mensen naar worden 
doorverwezen voor verdieping van bepaalde onderwerpen  
op het gebied van leefomgeving en gezondheid.
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pagina 1
Forensische geneeskunde // tekst na lijkschouw tussen haakjes weg // 

in de grafiek bij lijkschouw overig, overig vervangen door niet-natuurlijk 
overlijden en natuurlijke dood wordt natuurlijk overlijden
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Toezicht en Advies

De afdeling Toezicht en Advies (TA) houdt toezicht op 
kinderopvanglocaties, tattoo/piercing/PMU-inrichtingen en 
op binnenkomende schepen in de havens van Delfzijl en Het 
Hogeland (Lauwersoog en Eemshaven). Verder ziet de afdeling 
TA toe op seksbedrijven en op de Wmo-uitvoering voor vijf 
Groninger gemeenten. In 2020 verliepen deze inspecties door 
corona anders dan anders en gingen we vaak over tot inspectie 
d.m.v. videobellen. 

Vanwege de coronacrisis hebben er in 2020 minder overige 
inspecties plaatsgevonden. Alleen het aantal inspecties 
bij tattoo & piercingshops lag in 2020 hoger dan in 
voorgaande jaren. 

De GAGS is de gezondheidskundig adviseur 

gevaarlijke stoffen. Deze heeft een 24 uurs 

beschikbaarheidsfunctie voor advisering aan de 

geneeskundige hulpverlening tijdens incidenten 

met gevaarlijke stoffen.

Aantal overige inspecties 2020

Kinderopvanglocaties 752
Seksbedrijven 0 
Tattoo & Piercingshops 54
Schepen 129

•  Kinderopvanglocaties betreffen:  

KDV, BSO, GOB, VGO en PSZ.

•  Seksbedrijven: meestal eens per twee 

of drie jaar inspectie; afhankelijk van de 

vergunning van de gemeente.

•  Tattoo & Piercingshops: eens per drie jaar 

en bij aanvraag nieuwe vergunning.

•  Schepen: afhankelijk van het aantal 

schepen dat binnenkomt in onze twee 

zeehavens (Delfzijl en Eemsmond).

http://www.GGDLeefomgeving.nl


Aantal lijkschouwen

Arrestantenzorg

Beoordeling verward persoon

Forensisch onderzoek

589

1.427

148

657
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Na euthanasie
203

Natuurlijke
dood
79

Overig
307

Bloed-/urineproeven  
middelengebruik

588

Overig
69

Positief getest
op soa

762 (35%)

Telefonisch
spreekuur

2.976

Soa-testen
uitgevoerd

2.180

Consulten seksuele 
gezondheid

 221

Hepatitis B-vaccinaties  
voor MSM en prostituees

141

Seksuele gezondheid

Binnen GGD Groningen opereert team Seksuele 
gezondheid en Sense Noord-Nederland voor vragen over 
seks, verliefdheid, liefde en alles wat daarbij komt kijken. 
Denk hierbij aan soa-testen, seksualiteit bij jongeren, 
seksueel geweld en sekswerk.
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Reizigersadvisering

Omdat er vanaf half maart vrijwel niet werd gereisd, 
lagen de reisvaccinaties zo goed als stil. Ook werden 
nauwelijks medewerkers die risico lopen bij bedrijven 
gevaccineerd. De hepatitis-B vaccinatie voor specifieke 
groepen leerlingen uit het beroepsonderwijs werd sinds 
juli weer volledig uitgevoerd. In oktober en november 
zijn veel griepvaccinaties verstrekt, ook aan bedrijven. 
Vanaf oktober trokken ook de beroepsvaccinaties aan. 

Forensische geneeskunde 

Forensische geneeskunde omvat de taken medische arrestanten zorg, medisch 
forensisch onderzoek en lijkschouw. Het aantal verrichte bloedproeven 
(onderdeel van het medisch forensisch onderzoek) in het kader van alcohol en 
drugs in het verkeer liep met 10% terug ten opzichte van 2019. Over het hele 
jaar is het aantal medisch forensisch onderzoeken vergeleken met een jaar 
eerder licht toegenomen. Daarnaast hebben we 20 coronatesten afgenomen 
in het cellencomplex in Groningen, waarbij de verdeling strafrecht (spugers) 
tegenover geen strafrecht (klachten) ongeveer gelijk verdeeld was. 



Website

De website ggd.groningen.nl kende in 2020 een grote 
toename van bezoekers door het coronavirus. Vanaf maart 
werd de website maandelijks gemiddeld 84.000 keer 
bezocht (normaal gesproken ca. 35.000). Op de website is 
in de loop van het jaar een apart coronadashboard ingericht. 
Hier vind je de actuele coronacijfers voor de provincie 
Groningen van het RIVM en GGD Groningen. Het dashboard 
werd in 2020 gemiddeld 7.800 keer per maand geraadpleegd.
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Social media

Inwoners van de provincie Groningen wilden geïnformeerd 
worden over alles rondom COVID-19. Daarnaast stelden 
ze kritische vragen, hadden ze behoefte aan handelings-
perspectief, deelden ze soms persoonlijke verhalen en gaven 
ze ook complimenten. Onze volgers op de social media-
kanalen zijn bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar 
ervoor, in 2020 hadden we 15.448 volgers. Onze berichten 
bereikten maar liefst 4.280.275 social media gebruikers. 
Dit bereik is vijf keer zo hoog als het jaar ervoor. 

In de webcare kregen we dit jaar 14.854 berichten binnen. 

10.219
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Website  
informatie over GGD, 
corona en publieke 

gezondheid

WhatsApp* 
opvoed- en 

gezondheidsvragen 
van ouders van jonge 

kinderen

Facebook  
voor ouders van 
jonge kinderen 

Twitter  
voor zakelijke 

contacten, 
gemeenten en 
ketenpartners

LinkedIn  
voor onze vacatures

Instagram  
voor jongeren, 
studenten en 

reizigers

*  WhatsApp is vanaf maart t/m juni uit de lucht geweest.

Logopedie

De preventieve logopedie heeft als belangrijke 
taak de vroegsignalering van spraak- en 
taalproblematiek en een juiste behandeling daarbij. 
Het niet of te laat herkennen van het probleem 
kan leiden tot leer- en gedragsproblemen. Door er 
vroeg bij te zijn en kinderen op de goede manier 
te behandelen kunnen we leer achterstanden 
voorkomen. Dit bespaart leed en extra uitgaven 
aan zorg en onderwijs. 

Activiteiten
logopedie totaal

1.627

227
onderzoeken  

na triage

188
onderzoeken 
kindercentra

414
huisbezoeken

567
onderzoeken 
op indicatie

231
controles

Jaarbericht 2020 GGD Groningen

https://ggd.groningen.nl
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Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg heeft vrijwel alle jeugdigen 
0-18 jaar in beeld en biedt over een langere periode 
laagdrempelige, preventieve zorg aan. We dragen 
eraan bij dat kinderen en jongeren zich goed kunnen 
ontwikkelen en dat ze gezond en veilig opgroeien. Dit 
doen we door vroegtijdig te signaleren, aan te geven wat 
tot de normale ontwikkeling behoort en de eigen kracht 
van kinderen/jeugdigen en gezinnen te versterken. 

Mede dankzij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) groeien 
de meeste kinderen in Groningen veilig en gezond op. 
Ook in de toekomst willen we gezamenlijk alle ouders 
en kinderen ondersteunen en hun ontwikkelingskansen 
bevorderen. 

Een belangrijk onderdeel van de JGZ is de uitvoering 
van het Rijksvaccinatieprogramma met als belangrijkste 
doel het voorkomen van ziekten en epidemieën. De 
gemeenten zijn sinds 1-1-2019 formeel verantwoordelijk 
voor de uitvoering en financiering van de vaccinaties. 
Vaccineren behoort tot onze kernactiviteiten en het 
vaccineren van kinderen is ook in de coronaperiode 
doorgegaan. Zo is de vaccinatiegraad in de provincie 
Groningen goed op peil gebleven.

Corona heeft in 2020 veel invloed gehad op het werk 
van de JGZ. Door de opschaling van de GGD naar een 
crisisorganisatie (maart-juli) heeft een deel van de JGZ-
medewerkers crisistaken op zich genomen. Daarnaast 
is de inzet voor zowel kinderen als (aanstaande) ouders 
zoveel mogelijk doorgegaan, steeds afgestemd op de 
mogelijkheden en landelijke richtlijnen. De opkomst van 
ouders met hun kind was goed en de meeste 0-4 jarigen 
hebben de noodzakelijke vaccinaties gekregen. Ook 
hebben we bereikt dat álle pasgeborenen en zuigelingen 
door ons zijn gezien en onderzocht. Tevens is de hielprik 
bij alle pasgeborenen in de thuissituatie afgenomen.

Kinderen in zorg
0-18 jaar

132.240
Huisbezoeken

9.673

Verwijzing naar
hulpverlening 

buiten GGD

6.214

Telefonisch
advies

15.006

Afspraken 
consultatiebureau

43.849

Neonatale
gehoorscreeningen

5.045

Aantal nieuwe vignetten 
Gezonde School

10
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EN VERDER DIT JAAR ...

Eerste jaar op eigen benen
GGD Groningen was van 1918 tot en met 
2019 onderdeel van de gemeente Groningen 
en stond vanaf 1 januari 2020 als regionale 
gezondheidsdienst op eigen benen; het 
eerste jaar als zelfstandige GGD! Een aantal 
ondersteunende taken, zoals ICT wordt nog van 
de gemeente Groningen betrokken. 

Regionaal Netwerk Rookvrij Opgroeien 
startte nieuwe campagne
Op 26 oktober 2020 startte het Regionaal 
Netwerk Rookvrij Opgroeien een nieuwe 
campagne om scholieren te motiveren om te 
stoppen met roken. Als vervolg op de eerdere 
campagne Aarzel Niet, die draaide om het 
gesprek tussen rokers en niet-rokers, werd deze 
campagne gestart gericht op scholieren in de 
leeftijd 12-25 jaar. Met de slogan: ‘Wat is roken 
jou waard? Skip die peuken, pak je pegels’ 
wilden we de jeugd aan het denken zetten over 
de financiële gevolgen van het roken. Want 
dat roken schadelijk is voor je gezondheid lijkt 
voor de meeste scholieren geen argument te 
zijn om te stoppen met roken. De netwerk-
partners hebben samen met veel inzet en 
enthousiasme meegedacht en meegewerkt 
om zo gezamenlijk de boodschappen en de 
uitingen van de campagnes te verspreiden. 
Zeker 48.583 jongeren hebben de campagne 
op social media voorbij zien komen. 

Onderzoek naar gedrag tijdens 
coronacrisis
Begin november hebben de GGD’en 
samen met het RIVM en GGD GHOR 
Nederland een vragenlijstonderzoek 
uitgevoerd. Het doel was om beter te 
begrijpen hoe mensen denken over de 
coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn 
om zich eraan te houden en wat het effect 
van de maatregelen op mensen is. Het 
onderzoek ging dus over ons gedrag en 
hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons 
gaat in deze coronaperiode. Op de website 
van het RIVM zijn op 24 november 2020 de 
resultaten gepresenteerd. 

Gezondheidsmeter Volwassen en 
Ouderen 2020
Vanaf september 2020 loopt er een 
landelijk gezondheidsonderzoek, de 
Gezondheidsmeter Volwassen en  
Ouderen 2020. In totaal krijgen ruim 
1,1 miljoen inwoners in Nederland van 
19 jaar en ouder een vragenlijst van de 
GGD. Alle GGD’en in Nederland voeren 
dit onderzoek uit in opdracht van de 
gemeente. Met de gegevens kunnen 
gemeenten en GGD gericht activiteiten 
organiseren om de gezondheid en het 
welzijn van inwoners te verbeteren.

Jaarbericht 2020 GGD Groningen

GGD is partner in het Preventie 
Overleg Groningen (POG)
De GGD neemt actief deel aan de 
ambtelijke regiegroep van het POG 
waar vele partners die werken aan 
(preventieve) gezondheid verzameld zijn. 
Samen met de gemeenten behartigen 
we de publieke gezondheid vanuit 
gemeentelijk en inwonersperspectief en 
worden de mogelijkheden tot regionale 
samenwerking onderzocht. De GGD 
heeft in september bijgedragen aan de 
bestuurlijke startconferentie van het 
POG. De GGD faciliteert maandelijks de 
gemeentelijke trekkersgroep.

Healthy Ageing
GGD Groningen is partner van het 
lectoraat Healthy Ageing publieke 
gezondheid/ouderen en werkt 
nauw samen met de Aletta Jacobs 
School of Public Health. De lector 
publieke gezondheid/ouderen van de 
Hanzehogeschool Groningen heeft 
samen met het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en 
de noordelijke GGD’en het onderzoeks-
programma ‘Public health voor kwetsbare 
ouderen’ geïnitieerd. Centraal staat de 
vraag welke preventieve aanpak past bij 
de groep kwetsbare ouderen in Noord-
Nederland en op welke wijze gemeentelijk 
beleid dit kan (gaan) ondersteunen.
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Stevig Ouderschap
De interventie Stevig Ouderschap is in 
2020 voortgezet in negen gemeenten. 
Hiermee bieden we de mogelijkheid om 
gezinnen die behoefte hebben aan extra 
ondersteuning, vroegtijdig, adequaat 
en betrouwbaar in beeld te brengen en 
te ondersteunen. Stevig Ouderschap 
sluit aan bij de kerntaken van de Jeugd-
gezondheid: problemen bij opvoeden en 
opgroeien zo snel mogelijk signaleren 
en weer normaliseren, ontzorgen en 
bijdragen aan de versterking van de eigen 
kracht van gezinnen. 

Stevig Ouderschap is in 2020 uitgevoerd 
in de gemeenten Groningen, Oldambt, 
Stadskanaal, Het Hogeland, Pekela, 
Veendam, Westerwolde, Midden-
Groningen en Wester kwartier. In 
de gemeente Groningen is ook het 
aanvullende programma Stevig 
Ouderschap Prenataal uitgevoerd, gericht 
op ondersteuning van zwangeren in een 
kwetsbare situatie. In 2020 zijn ongeveer 
60 gezinnen door middel van Stevig 
Ouderschap ondersteund en begeleid. 

Aardbevingen en gezondheid
Aardbevingsschade heeft een negatief 
effect op de gezondheid en het 
welbevinden van de getroffen Groningers. 
GGD Groningen is gestart met haar 
uitvoeringsplan dat ondersteuning 
biedt aan professionals die werken met 
inwoners uit het aardbevingsgebied. 
Samen met de Hanzehogeschool is 
de basis gelegd voor de Aardbevings 
Academie. Met de aardbevingsgemeenten 
is een tussenrapportage opgesteld 
over de integrale aanpak voor sociaal-
emotionele ondersteuning aan inwoners 
en professionals. Die is aangeboden aan 
het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en schriftelijk 
behandeld in de Tweede Kamer. 
GGD Groningen participeert in beleid 
en onderzoek naar de gevolgen van 
aardbevingen op de volksgezondheid 
(Gronings Perspectief, Leefbaar en 
Kansrijk Groningen).

EN VERDER DIT JAAR ...

Jaarbericht 2020 GGD Groningen
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