
1

GGD Hollands Noorden

GGupDate 
gemeenten

December 2022

‘GGupDate gemeenten’

Voor u ligt alweer de laatste GGupDate van 2022. Met dit keer in de rubriek ‘Beroep in Beeld’ een 

verhaal over gebouwbeheer; een hele klus met 42 JGZ-locaties en de test- en vaccinatielocaties van 

GGD Hollands Noorden (GGD HN). Wij wensen u een gezellige decembermaand toe en een gezond 

2023. Veel leesplezier!
 
Meer informatie?

Naast de GGupDate voor gemeenten zijn er ook andere nieuwsbrieven van GGD HN. In de colofon 

van deze GGupDate vindt u een link, waarmee u zich voor deze andere nieuwsbrieven kunt 

aanmelden.    
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‘In Control of Alcohol & Drugs’ haakte graag aan bij de landelijke 

campagne van ‘Word ook een club van NIX’. Deze campagne is bedoeld voor 

sportkantines om zo sporters, ouders, bezoekers en barvrijwilligers eraan te 

herinneren dat NIX18 belangrijk is. We zetten bij sportverenigingen in op dit 

thema met een boodschap die wijst op ‘de landelijke spelregel’: “geen alcohol 

onder de 18. Wel zo sportief!”

We werkten samen met het Trimbos. Verenigingen konden bij het Trimbos 

een NIX18 box bestellen met materialen om hun kantine te versieren met 

deze boodschap. Als aanvulling op de landelijke winactie van #Clubvannix 

hebben wij, vanuit het regionale programma van ‘In Control of Alcohol & 

Drugs’, de clubs in Noord-Holland-Noord extra gemotiveerd om mee te 

doen. We verhoogden de winkans: 3 x €750 extra voor een club in de regio 

Kop van Noord-Holland, in de regio Alkmaar en regio West-friesland. Als je 

een foto via de socials instuurde met een versierde kantine, maakte je kans 

op deze prijs. Inmiddels zijn de 2 winnende clubs uit regio Westfriesland 

en regio Alkmaar bekend gemaakt. We hopen natuurlijk op meer ludieke 

inzendingen (en het verspreiden van de NIX18 boodschap) in 2023!

Meer over deze actie op onze website.

Zien Drinken Doet Drinken

Opvoeders onderschatten vaak hoeveel invloed ze hebben op hun kinderen. 

Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving 

van een kind, doet ertoe. Voor veel kinderen die volwassenen alcohol 

zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. Deze campagne Zien Drinken 

Doet Drinken is gericht op de bewustwording hiervan naar ouders. De 

boodschap is: Probeer geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen 

om zo de kans te verkleinen dat ze vroeg beginnen met alcohol. Tijdens de 

campagneperiode van 7 t/m 20 november hebben we in alle 3 de regio’s 

een abri campagne laten lopen met daarop deze boodschap. Ook was op 

schermen van verschillende huisartspraktijken in de regio deze boodschap 

te zien. Daarbij hadden we ook een winactie voor ouders. Ze konden ter 

Wel Zo Sportief campagne

inspiratie één van de 5 momenteel populaire boeken winnen die gaan over 

alcohol minderen. Meer over deze actie op onze website. 

Dry January

Op 1 januari 2023 start de Dry January-challenge van IkPas. De boodschap 

van deze campagne: door je alcoholgebruik op pauze te zetten, word je 

bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken. Een 

mooie aanvulling op de ‘Zien Drinken Doet Drinken’ campagne. Voor 

gemeenten ligt hier een rol om de Dry-Januar y-challenge van IkPas onder 

de aandacht te brengen bij inwoners en eigen medewerkers. We laten het 

weten als er digitaal campagnemateriaal is en leveren dit aan in een handige 

toolkit. 

Meer weten? 

Meer informatie via IkPas. Heb je vragen of wil je ondersteuning?  

Kijk op In Control of Alcohol & Drugs of neem contact op met 

interventiesgezondheid@ggdhn.nl. 
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https://www.icoad.nl/winactie-voor-sportclubs-wel-zo-sportief/
https://www.icoad.nl/zien-drinken-doet-drinken/
https://ikpas.nl/
https://www.icoad.nl/
mailto:interventiesgezondheid%40ggdhn.nl?subject=
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Professionele lijn 

Ieder kind heeft recht op gezond, veilig en kansrijk starten en opgroeien! 

Dat vraagt om een jeugdgezondheidszorg (JGZ) die de belangen van het 

kind centraal stelt. Met de inrichting van de professionele lijn is de inhoud 

zodanig georganiseerd dat keuzes die gemaakt worden optimaal bijdragen 

aan de kwaliteit van onze dienstverlening en bijdraagt aan het mentaal, 

sociaal en fysieke welzijn van alle kinderen binnen onze regio. De basis 

voor de professionele lijn wordt gevormd door vijf inhoudelijke clusters 

(Kansrijke Start, Ouderschap & omgeving, Psychisch & gedrag, Lichamelijke 

ontwikkeling, Voeding & groei) en twee overstijgende clusters (Kwaliteit en 

Informatisering & Digitalisering). Ieder cluster wordt gecoördineerd door een 

aanvoerder. 

Kansrijke start

Kinderen die zich in de eerste twee jaren goed ontwikkelen, een positieve 

relatie met hun ouders hebben en veilig gehecht zijn, hebben positievere 

fysieke en mentale ontwikkelingsuitkomsten. Op die manier kunnen we met 

een brede en integrale blik naar gezondheid van kinderen kijken in deze 

prille periode. De clusteraanvoerder is Eva Berende, evduin@ggdhn.nl.

Ouderschap en omgeving

In dit cluster staan de ontwikkelbehoeften van kinderen centraal in relatie 

tot hun opvoeders en omgeving. Het welzijn van het kind wordt bepaald 

door de interactie tussen drie domeinen namelijk de ontwikkelbehoeften van 

het kind, de capaciteiten van de ouders (opvoeders) om in die behoeften te 

voorzien, en de invloed van gezins- en omgevingsfactoren. Per 1 februari 

2023 start Annelijn de Ligt als clusteraanvoerder.

Psychisch en gedrag

In dit cluster staat de psychische, cognitieve, seksuele en persoonlijke 

ontwikkeling van kinderen centraal. De kracht van de JGZ zit in het volgen, 

signaleren, normaliseren en begeleiden van kinderen en ouders op deze 

Nieuwe Clusteraanvoerders bij de JGZ ontwikkelingsaspecten. Dit cluster heeft veel samenhang met het cluster 

Ouderschap en Omgeving. De clusteraanvoerder is Nellie Ossebaar, 

nossebaar@ggdhn.nl.

Lichamelijke ontwikkeling, voeding en groei

In dit cluster staat de lichamelijke en motorische ontwikkeling van kinderen 

centraal. Een goede lichamelijke ontwikkeling en gezondheid biedt een 

goede basis voor gezond opgroeien. De kracht van de JGZ zit in het volgen, 

signaleren, normaliseren en begeleiden van kinderen en ouders op deze 

ontwikkelingsaspecten. Goede voeding en voedingsgewoontes vormen 

de basis van de groei en lichamelijke ontwikkeling van een kind. Voeding 

en groei zijn voor ouders en kinderen een centraal gespreksonderwerp. 

Daarnaast vragen maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toename van 

overgewicht, aandacht voor deze onderwerpen. Dit cluster wordt aangevoerd 

door Elise Wendel, ewendel@ggdhn.nl.

Kwaliteit

In dit cluster staat, overstijgend aan de vijf inhoudelijke clusters, het 

onderwerp kwaliteit centraal. Om een optimale bijdrage te kunnen leveren 

aan het lichamelijk, mentaal en sociaal welzijn van alle kinderen dienen 

zowel de professionals als de klanten goed ondersteund te worden. Deze 

ondersteuning richt zich op het eenvoudig en toegankelijk beschikbaar 

stellen van actuele en relevante inhoudelijke informatie en het opzetten van 

een omgeving waarin de JGZ en haar professionals blijvend kunnen leren en 

ontwikkelen. De aanvoerder van dit cluster is Annemarie de Boer, 

anboer@ggdhn.nl.

Informatisering en digitalisering

In dit cluster is er, overstijgend aan de vijf inhoudelijke clusters, aandacht 

voor de digitale ondersteuning van JGZ-professionals, ouders en jeugdigen, 

en netwerkpartners. Slim en efficiënt gebruik van digitale mogelijkheden 

draagt bij aan een optimale uitvoering van het primair proces. Daarnaast 

zijn goede rapportages essentieel voor informatie gestuurd werken 

en verantwoording. Jacqueline Deurloo is de collega die dit cluster zal 

aanvoeren, jdeurloo@ggdhn.nl. 
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http://evduin@ggdhn.nl
mailto:nossebaar%40ggdhn.nl?subject=
mailto:ewendel%40ggdhn.nl?subject=
mailto:anboer%40ggdhn.nl?subject=
mailto:jdeurloo%40ggdhn.nl?subject=
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Wat is er nodig om mentaal gezond te kunnen leven? Die vraag werd tijdens 

een bijeenkomst in het Werkcafé van GGD HN voorgelegd aan 14 jongeren. 

In Noord-Holland-Noord kampen veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen 

met stress, vermoeidheidsklachten en psychische problemen. De beweging 

Mentale Gezondheid als onderdeel van Noord-Holland-Noord Gezond, wil 

bijdragen aan de veerkracht van onze jeugd.  

Aan de hand van 3D mapping werden de knelpunten door de aanwezige 

jongeren in twee groepen in kaart gebracht. Welke factoren in hun leven 

leiden tot mentale druk en uitdagingen? Door middel van materialen, zoals 

rietjes, blokjes en pompoms, konden jongeren de huidige situatie in beeld 

brengen. Waar zitten knelpunten en wat heeft weerslag op de mentale 

gezondheid? Vervolgens werd hen gevraagd op vier manieren naar de 

situatie te kijken en er zo aanvullende informatie uit te halen. Zij deden dat 

aan de hand van de volgende vragen:

• Oost (Gevoel): Waar word je blij van? Wat frustreert je? Wat voor gevoel 

roept het beeld bij je op? 

• Zuid (Feiten): Wat is hier feitelijk aan de hand? 

• West (Reflectie): Welke oorzaken en aannames zitten hierachter? Wat in 

het huidige systeem draagt hieraan bij? 

• Noord (Hoger doel): Wat is eindig en wat wil juist beginnen? 

Antwoorden op de vragen

Jongeren geven aan dat zij het gevoel hebben dat de huidige maatschappij 

veel van hen vraagt. Al op jonge leeftijd moeten zij presteren en gewichtige 

keuzes maken. Er ligt veel druk op jongeren, ze voelen zich vaak gedwongen 

overal wat van te vinden en moeten veel ballen in de lucht houden. Zaken 

als social media helpen daar niet altijd bij. Dit leidt uiteindelijk tot stress. 

Die stress gecombineerd met problemen in de huiselijke sfeer of mentale 

stoornissen, kunnen psychische klachten snel in de hand werken. 

Bijeenkomst met jongeren om te praten 

over mentale gezondheid

De ideale wereld

Naar aanleiding van de vragen wordt de situatie zoals die eerder is geschetst, 

getransformeerd naar een toekomstbeeld. Hoe kunnen we de knelpunten 

helpen voorkomen? Wat volgens de jongeren zou helpen is een meer 

inclusieve samenleving, waar je mag zijn wie je bent en waar ruimte is voor 

alles wat je bezighoudt. Als er wordt gevraagd wat hiervoor nodig is, dan 

wijzen jongeren niet naar ouders, maar naar het onderwijs. Hier zou het 

meer over mentale gezondheid mogen gaan, over het functioneren in de 

maatschappij. Nu lijkt er vaak vooral oog voor jongeren wanneer zij (dreigen 

te) ontsporen. Mentoren, vertrouwenspersonen of jongerenwerkers kunnen 

bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen. 

Vervolg

De uitkomsten van de jongerenbijeenkomst werden, naast data uit de 

Jongerenmonitors en Jongvolwassen Monitors van GGD HN, gebruikt tijdens 

het festival van Noord-Holland-Noord Gezond op 16 november aan de 

dialoogtafel Gezond Opgroeien, waar het ging over mentale gezondheid. 

Hierbij kregen betrokken organisaties de gelegenheid om te bekijken welke 

stappen we samen kunnen nemen om te sturen op mentale veerkracht 

voor onze jongeren. De jongeren zijn daarnaast separaat geïnterviewd. 

Hun ervaringsverhalen worden verder in de beweging naar meer mentale 

gezondheid voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in NHN gebruikt 

om tot inzichten, inspiratie en gesprekken te komen met partijen die met 

jongeren werken. 

Meer weten of verder praten?

Neem dan contact op met Meike Hornstra, mhornstra@ggdhn.nl.

Bekijk het Themarapport mentale gezondheid jongeren en 

jongvolwassenenen
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https://www.ggdhollandsnoorden.nl/actueel/mentale-gezondheid-kinderen-jongeren-en-jongvolwassenen-in-regio/
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/actueel/mentale-gezondheid-kinderen-jongeren-en-jongvolwassenen-in-regio/
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/wp-content/uploads/2022/08/Twopager-Mentale-Gezondheid-Jeugd-en-Jongvolwassenen_def-1-1.pdf
mailto:mhornstra%40ggdhn.nl?subject=
https://gezondnhn.nl/jive?workspace_guid=5f4af7f1-100b-44c6-9874-af5081b2c308
https://gezondnhn.nl/jive?workspace_guid=5f4af7f1-100b-44c6-9874-af5081b2c308
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Geweld tegen vrouwen en meisjes; van vrouwenprobleem naar gezamenlijke 

verantwoordelijkheid! Op donderdag 1 december organiseerden Veilig Thuis 

Noord-Holland Noord en het programma Geweld hoort nergens thuis een 

minisymposium rondom ‘Orange the World’. 

Orange the World

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen 

en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de 

Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de 

Internationale Mensenrechtendag. Dit jaar was er bijzondere aandacht voor 

het voorkomen van geweld. Daar kan iedereen aan bijdragen;  professionals, 

docenten, buren, voorbijgangers. Iedereen kan het verschil maken! 

Minisymposium Orange the World

Burgemeester Schouten van Alkmaar opende het symposium. Zij riep op 

om vooral het gesprek aan te blijven gaan met slachtoffers van geweld. Een 

ervaringsdeskundige deelde haar verhaal met de zaal en alhoewel zij haar 

leven weer op orde heeft, blijft het huiselijk geweld altijd op de achtergrond 

aanwezig. De ervaringsdeskundige gaf aan dat het heel belangrijk is dat als 

je met je verhaal naar buiten komt, je ook geloofd wordt. 

Professionals uit verschillende organisaties zoals VT medewerkers, politie, 

wijkteams, geboortezorg keken samen naar de documentaire Belaagd. 

Indringende verhalen over wat huiselijk geweld betekent in het leven van 

de geportretteerde vrouwen. In een panelgesprek gingen de verschillende 

disciplines met elkaar in gesprek over wat werkt en wat niet, hoe werk je 

samen en tegen welke kaders en wetgeving loop je aan. Maar ook hoe kun je 

geweld tegen vrouwen voorkomen. 

Orange the World
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Meer weten?

De documentaire Belaagd is op diverse plekken te zien:  

www.hollandsehelden.nl of terug te kijken via NPO Start. 

Kijk op de website van Orange The World.

http://www.hollandsehelden.nl
https://www.orangetheworld.nl/
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Stoptober 2022 

Dit jaar was het alweer de 9de editie van Stoptober: de 28 dagen  

niet-roken actie. Met helaas steeds meer jongeren die (beginnen met) 

roken en volwassenen die minder vaak een stoppoging doen, is het heel 

hard nodig om deze actie onder de aandacht te brengen van inwoners, 

professionals en politiek.

De GGD heeft een toolkit verspreid naar gemeenten en zorgverleners. Vanuit 

het programma Noordkop Gezond voor Elkaar was Stoptober onderdeel van 

de gezamenlijke jaarkalender en is er in samenwerking met HKN-huisartsen 

informatie gedeeld met de samenwerkingspartners. 

Stoptobercamper on tour in West-Friesland

De Stoptopercamper was in september op tour in West-Friesland; 

mogelijk gemaakt door de Lokale Preventieakkoorden. Samen met Brijder 

Verslavingszorg, gemeente Hoorn en de SED-gemeenten was de GGD met 

de Stoptobercamper aanwezig op een mooie plek bij de markt in Hoorn. 

In Enkhuizen streek de camper neer bij een winkelcentrum en de bekende 

Drommedaris om Stoptober te promoten. Er zijn veel mooie gesprekken 

over stoppen met roken gevoerd. Mensen zijn open over hun rookgedrag en 

verslaving en veel van hen staan ook open voor hulp. 

Ondersteuningstraject Rookvrije omgeving

Vanuit de subsidie Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving van 

GGD GHOR Nederland heeft GGD HN samen met gemeenten veel (kind)

omgevingen rookvrij gemaakt en inwoners ondersteund om te stoppen met 

roken. Een overzicht van de resultaten kunt u vinden op het  

dashboard rookvrije omgeving op de gezondheidsatlas. 

Op 30 juni 2022 heeft GGD HN het ondersteuningstraject Rookvrije 

Omgeving afgesloten met een onlinebijeenkomst voor de gemeenten. 

Stoptober 2022

Inmiddels is bekend dat er vervolgsubsidie komt met als doel om de 

gemeenten de komende drie jaar verder te ondersteunen bij het thema 

rookvrij. Samen met de gemeenten en partnerorganisatie Brijder Preventie 

hebben we de nieuwe aanvraag opgesteld met daarin als speerpunten nog 

meer rookvrije plekken, beter zichtbaar stoppen met roken ondersteuning 

in de regio, een rookvrije start en Stoptober. 

Meer weten? 

Bekijk deze leuke vlog over de actie in Hoorn.

Of kijk op de website van Stoptober.

Gezond 

opgroeien

Gezond  

ouder  

worden

Meedoen  

naar  

vermogen

Gezonde 

leefomgeving

Overig

https://gezondnhn.nl/jive/report?openinputs=true&id=afronding_ondersteuningstraject_rookvrije_omgeving
https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard/rookvrije-omgeving
https://www.youtube.com/watch?v=90fphvsfck0
https://stoptober.nl/
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Hoe gaat het met de volwassenen en ouderen in Noord-Holland-Noord en in 

Nederland na tweeëneenhalf jaar corona? Dat willen we graag weten. GGD 

HN brengt daarom samen met alle GGD-en in Nederland, het RIVM en het 

CBS de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het 

welzijn in kaart. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en 

GGD HN om te werken aan een goede gezondheid van de inwoners.

Respons

Ruim 41.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit de 16 gemeenten in Noord-

Holland-Noord ontvingen halverwege september een uitnodigingsbrief 

van de GGD Gezondheidsmonitor 2022 om een vragenlijst in te vullen. 

Dit kon online of op papier. Halverwege november stond de teller op 

13.750 ingevulde vragenlijsten. Op verschillende momenten in de periode 

september-december zijn er sociale media posts geplaatst om inwoners aan 

te sporen de vragenlijst in te vullen. Want hoe meer mensen er meedoen, 

hoe beter het beeld van de gezondheid en het welzijn in alle gemeenten en 

in de regio. Op 28 november is de vragenlijst gesloten. 

Gevolgen coronaperiode

De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier 

jaar uit. Nu doen we een extra meting, na 2 jaar, waarbij we ook kijken naar 

de gevolgen van de coronaperiode. Andere thema’s die aan bod komen 

zijn onder andere gezondheid, leefstijl, welbevinden en sociale steun. De 

resultaten zijn belangrijk voor gemeenten en GGD HN voor het ontwikkelen 

en aanpassen van gezondheidsbeleid. Zijn er veranderingen vergeleken 

met het onderzoek van twee jaar geleden? Bijvoorbeeld op het gebied van 

welbevinden of de ervaren gezondheid? Komen er in onze regio problemen 

voor die groter zijn dan elders in het land? Welke groepen mensen lopen 

meer risico op gezondheidsproblemen?

GGD Gezondheidsmonitor van start

De resultaten op zowel landelijk, regionaal als gemeentelijk niveau 

worden eind juni 2023 verwacht. Deze monitor is onderdeel van het 

project Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Het onderzoek wordt 

gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS.

Meer weten?

Meer informatie kun je vinden op de GGD Gezondheidsmonitor 2022.
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https://www.ggdhollandsnoorden.nl/thema/gezondheid/gezondheidsonderzoeken/gezondheidsmonitor-volwassenen-ouderen-2022/
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In samenwerking met de gemeente Alkmaar, Brijder, Esdégé Reigersdaal, 

GGZ Noord-Holland-Noord, Vicino, De Hoofdzaak, Zorg-en Veiligheidshuis, 

politie en wijkcentra gaat de pilot ‘Vroegsignalering bij terugval van mensen 

met onbegrepen gedrag’ van start. Doel van de pilot is de kans op (volledige) 

terugval bij cliënten met onbegrepen gedrag te verkleinen. 

De pilot monitort cliënten van de samenwerkingspartners GGZ, Esdégé 

Reigersdaal en Brijder Verslavingszorg. Deze cliënten zijn aan het eind van 

hun behandeling en worden bijna ‘losgelaten’. De behandelaar schat bij 

deze doelgroep in dat zij niet zelf aan de bel zullen trekken als ze dreigen 

terug te vallen. Deze cliënten hebben niet acute problematiek, maar de 

schade kan wel beperkt worden. Ze kunnen hierbij wel een steuntje in de 

rug gebruiken. De cliënten worden benaderd voor de pilot als zij zich goed 

voelen en de motivatie het grootst is om te participeren. 

De pilot gaat uit van de volgende uitgangspunten:

• Eigen kracht: de cliënt zoveel mogelijk vanuit zijn/haar eigen kracht 

laten anticiperen.  

• Positieve Gezondheid: niet alleen gedacht vanuit ziekte, maar juist ook 

de focus leggen op andere leefgebieden (maatschappelijke participatie, 

financiën, sociaal netwerk en dergelijke). 

Inzet ervaringsdeskundigen 

Elke cliënt wordt gekoppeld aan een ervaringsdeskundige door de team 

coördinator van de Hoofdzaak. Deze ervaringsdeskundige biedt een 

luisterend oor aan de cliënt. Daarnaast kan hij/zij de cliënt helpen terugval 

(eerder) te signaleren en op langere termijn hulp bieden bij het versterken 

van het sociale netwerk van de cliënt. 

Pilot ‘Vroegsignalering bij terugval 

van mensen met onbegrepen gedrag’ 

gaat van start

Inzet gemeente

Vervolgens of tegelijkertijd is het zaak de positieve weg na behandeling 

te versterken. Dit kan doordat de cliënt (eventueel met hulp van de 

ervaringsdeskundige) zich meldt bij een procesregisseur van de gemeente. 

Deze procesregisseur verbindt de verschillende domeinen en regelt 

vervolgens bepaalde afspraken intern bij de gemeente. Dit vanuit de 

vraag: ‘Bij welke leefgebieden kan de gemeente de cliënt ondersteunen?’  

Belangrijk is wel dat de autonomie zoveel mogelijk bij de cliënt blijft. 

De verwachting van de pilot is dat cliënten eerder aan de bel 

zullen trekken wanneer zij dreigen terug te vallen. Inzet van een 

ervaringsdeskundige en beter geregisseerde hulpverlening vanuit de 

gemeente voorkomt het verergeren van problemen bij deze doelgroep. 

Meer weten? 

Rosanna Snijder, Adviseur Publieke Gezondheid: rsnijder@ggdhn.nl.

Dit is een aanvullende taak van GGD HN. 

mailto:rsnijder%40ggdhn.nl?subject=
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Maandagmiddag 10 oktober, één dag voor Coming-Outdag, 

organiseerde de gemeente Alkmaar samen met GGD HN en Movisie een 

Regenboogbijeenkomst voor gemeenten en sociale partners in de regio. Doel 

van deze bijeenkomst was elkaar inspireren tot een effectieve inzet voor 

meer LHBTI+ emancipatie en acceptatie in Noord-Holland-Noord. 

Op deze bijeenkomst kwam een enthousiaste en gevarieerde groep 

van professionals (van gemeenten, Veilige Haven, Art. 1 NHN, Safe 

Space Alkmaar, COC NHN, Alkmaar Pride, Transgenders Noord-Holland 

en Regenboogplatform West-Friesland) bijeen. Na het inspirerende 

openingswoord van wethouder Gijsbert van Iterson Scholten presenteerde 

GGD HN de Regenboogpeiling Noord-Holland-Noord. 

Regenboogpeiling Noord-Holland-Noord 2022

LHBTI+ inwoners van 16 jaar en ouder uit de regio Noord-Holland-Noord 

konden begin dit jaar online een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst ging 

over hun ervaringen als LHBTI+ persoon, welzijn, veiligheid en ervaren 

acceptatie. Belangrijke resultaten van de Regenboogpeiling NHN zijn:

• Ruim twee derde van de LHBTI+ personen is (volledig) open over hun 

genderidentiteit en seksuele oriëntatie, maar de mate waarin men open 

kan zijn verschilt erg, afhankelijk van de groep mensen en de setting 

waarin men zich bevindt. 

• Ongeveer vier op de tien LHBTI+ personen voelen zich in publieke 

ruimtes slechts redelijk of zelfs zeer weinig geaccepteerd. Ongeveer de 

helft voelt zich onveilig in publieke ruimtes. 

• Transgender personen, non-binaire personen en personen die 

biseksueel of panseksueel zijn voelen zich minder geaccepteerd, minder 

veilig en hebben vaker te maken gehad met geweld dan lesbische, 

homoseksuele en cisgender personen. 

• De ervaren gezondheid en de mate van tevredenheid is onder LHBTI+ 

personen lager dan onder de totale bevolking.

10 oktober Regenboogbijeenkomst 

Noord-Holland-Noord

Uit het onderzoek blijkt ook dat voorlichting en educatie op scholen 

als een belangrijke middel wordt beschouwd om acceptatie van LHBTI+ 

te bevorderen. Twee adviseurs Gezondheidsbevordering van GGD HN 

informeerden de aanwezigen daarom over het belang van structurele 

borging van seksuele vorming op scholen en de Gezonde School-aanpak. 

De resultaten van de Regenboog-peiling worden gebruikt voor de verdere 

ontwikkeling en evaluatie van het (regenboog)beleid in de gemeenten in 

Noord-Holland-Noord.

Regenboogstad 

Gemeente Alkmaar, één van de twee Regenboogsteden in Noord-Holland-

Noord, is van mening dat duurzame inzet op inclusie van LHBTI+ inwoners 

van belang is. Om andere gemeenten en professionals te inspireren deelde 

Alkmaar hoe zij lokaal LHBTI+ beleid invullen met o.a. een ambitietafel 

diversiteit op scholen, een sportkeurmerk ‘Iedereen is Welkom’, de 

buitententoonstelling Oud-Roze, de Alkmaar Pride, Veilige Haven en Safe 

Space Alkmaar. De aanwezige professionals gingen daarna aan de slag om 

ervaringen en ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren. Op de vraag 

hoe gemeenten en professionals aan de slag kunnen met regenboogbeleid 

of het organiseren van activiteiten werd onder meer genoemd: inzetten 

op brede, multidisciplinaire samenwerking, het opzetten van een 

maatjesproject, realiseren van ontmoetingsplekken of voorlichting borgen 

op scholen. 

Meer weten? 

• Bekijk de Regenboogpeiling Noord-Holland-Noord 2022

• Bekijk het uitgebreide artikel van Movisie

• Lees meer over de Gezonde School aanpak

• Geïnspireerd geraakt? Kijk dan ook eens in de Regenbooggids voor 

gemeenten 
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https://gezondnhn.nl/jive?workspace_guid=0d754afb-8631-4acb-9101-f079c9c4858e
https://www.movisie.nl/artikel/goed-voorbeeld-regenboogpeiling-noord-holland-noord?utm_campaign=LHBTI_RegenboogUpdate_12mei-17meispecial&utm_content=RegenboogUpdate&utm_source=Movisie&utm_medium=email
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-relaties-en-seksualiteit
https://www.movisie.nl/publicatie/regenbooggids-gemeenten-vernieuwd
https://www.movisie.nl/publicatie/regenbooggids-gemeenten-vernieuwd
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Voor een divers gezelschap vanuit gemeenten en ketenpartners bood 

GGD HN op 27 oktober een inspiratiesessie aan over de aanpak van het 

bevorderen van gezondheid in de fysieke leefomgeving. De Inspiratiesessie 

was het initiatief van afscheidnemend adjunct-directeur Gabrielle Geerdink. 

Met deze inspiratiesessie heeft het programmateam Gezonde Leefomgeving 

laten zien wat de vraagstukken zijn voor onze regio. 

Preventiekaart

De Preventiekaart die het team ontwikkelt, laat in één oogopslag zien welke 

thema’s dat zijn. In de sessie zijn de onderwerpen Luchtkwaliteit, Gezonde 

Voedselomgeving en Planetaire Gezondheid eruit gelicht. Jiske Pardieck, 

projectmedewerker Omgevingswet verzorgde de lancering van de kaart, die 

nog wel in ontwikkeling is.

Luchtkwaliteit

Wist u dat onze regio weliswaar voldoet aan alle normen voor luchtkwaliteit, 

maar echt nog niet zo gezond is als wenselijk is voor de inwoners? Nynke 

van der Schaft, adviseur Milieu en Gezondheid, bracht dit voor het voetlicht. 

Zij nodigt gemeenten van harte uit om zich aan te sluiten bij het Schone 

lucht akkoord om hulp te krijgen in het realiseren van maatregelen voor een 

betere luchtkwaliteit. 

Gezonde voedselomgeving

En wat is gezonde voeding en waarom is het zo lastig om gezond te eten? 

Emma Kappé, Adviseur publieke gezondheid, maakte duidelijk dat veel van 

onze keuzes helemaal geen bewuste keuzes zijn, maar dat wij onbewust 

beïnvloed worden door onze omgeving. Reden waarom het belangrijk is om 

keuzes te maken over de voedselomgeving: minder verleiding tot een snelle, 

vette, suikerrijke hap, meer voor gezonde voeding. 

Inspirerende bijeenkomst Gezonde 

Leefomgeving

Planetaire Gezondheid

En tot slot: wat is Planetaire Gezondheid, wat heeft de gezondheid 

van onze planeet en alles wat daarop leeft te maken met onze eigen 

gezondheid? Fred Slijkerman, arts Maatschappij en Gezondheid legde de 

verbanden haarfijn uit en bood ook perspectief: om de planeet gezonder 

te maken is samenwerking nodig op álle niveaus, van individueel tot 

mondiaal. Samenwerking op de schaal van de gemeente en de regio is 

daarin een zinvolle, zelfs noodzakelijke schakel.  

Oproep gedeputeerde Jeroen Olthof tot samenwerking

Gedeputeerde Jeroen Olthof van de Provincie Noord-Holland was aanwezig 

om zijn steun uit te spreken voor de samenwerking binnen de regio. Bij 

vraagstukken over de fysieke leefomgeving komen verschillende partijen 

elkaar tegen, maar we hebben soms verschillende belangen. Juist daarom 

moeten we elkaar opzoeken en vraagstukken gezamenlijk aanpakken. 

De Provincie wil, waar mogelijk, partijen daarin faciliteren door middel 

van het Kennisschakelpunt dat zij ontwikkelen en het organiseren van 

gelegenheden voor ontmoeting, discussie en inspiratie. 

Het was een levendige en inspiratievolle middag waarin ook direct 

al concrete afspraken zijn gemaakt tussen GGD-medewerkers en 

medewerkers van een aantal gemeenten om eens dieper in de materie te 

duiken. Wat ons betreft smaakte dit naar meer. Kon u niet aanwezig zijn? 

Er is een mooie video met een impressie van de middag gemaakt. U kunt 

deze hier bekijken.

Meer weten? 

Als er bij gemeenten specifieke onderwerpen zijn waarmee we in 

gezamenlijkheid aan de slag kunnen, laat het weten via Lisette de Groot, 

ligroot@ggdhn.nl.
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https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx
https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ZAbQC8U_DBE
mailto:ligroot%40ggdhn.nl?subject=
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In maart 2022 is project MUIZ (Meldpunt Uitbraak Infectieziekten) gestart 

in Noord-Holland-Noord. Een groot aantal organisaties heeft van GGD HN al 

een training ontvangen voor het gebruik van MUIZ. Een deel van hen is zelfs 

al aangesloten in de webapplicatie of zullen dat binnenkort zijn: de eerste 

meldingen staan al in het systeem. 

Wat is MUIZ?

Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) bestaat uit een 

webapplicatie, een bestuurlijk samenwerkingsconvenant, meldcriteria en een 

netwerk van samenwerkende professionals in infectiepreventie.

De webapplicatie MUIZ faciliteert het transparant melden van uitbraken aan 

GGD HN en andere zorginstellingen in de regio. Het zorgt voor overzicht en 

laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, 

thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. 

Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om 

verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Meer weten?

Organisaties die zich nog niet hebben aangemeld, blijven van harte welkom 

om zich aan te sluiten. Meer informatie daarover kunt u verkrijgen via  

info@abrzorgnetwerknhfl.nl. 

Meer informatie over MUIZ en de ervaringen van gebruikers leest u in de 

nieuwsbrieven van het Zorgnetwerk ABR van onze regio: 

• MUIZ-nieuwsbrief nummer 1

• MUIZ-nieuwsbrief nummer 2

Infectiepreventie: Project MUIZ
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mailto:info%40abrzorgnetwerknhfl.nl?subject=
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/muiz-nieuwsbrief-1/
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2022/09/MUIZ-nieuwsbrief-editie-2.pdf
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Adviseurs infectiepreventie van GGD HN voeren audits uit bij de locaties 

voor crisisnoodopvang die in onze regio geopend worden. Dit zijn tijdelijke 

locaties voor opvang van asielzoekers die op dit moment niet in de reguliere 

AZC’s gehuisvest kunnen worden. Voordat de locaties open gaan, bezoeken 

de adviseurs de locatie en beoordelen of de locatie voldoende ingericht is op 

het voorkomen van infectieziekten. Bijvoorbeeld: is er voldoende ruimte voor 

iedereen, is er voldoende en goed sanitair, zijn er voldoende mogelijkheden 

om handen te wassen,  et cetera. De verantwoordelijken voor de locatie 

ontvangen na afloop een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Na 

opening van de locatie volgt een opvolgingsschouw waarin de adviseur 

infectiepreventie gaat kijken of de aanbevelingen zijn opgepakt en welke 

aanbevelingen er nog zijn.

De reacties op de bezoeken van de GGD-adviseurs zijn positief. De 

aanbevelingen worden goed opgepakt en de adviseurs worden regelmatig 

benaderd voor extra advisering. Gemeenten kunnen onze adviseurs altijd 

benaderen voor adviezen en tips.  

Naast audits bij de crisisnoodopvang, doet GGD HN ook bij de grotere 

opvanglocaties voor Oekraïners een schouw, zowel voor als na 

ingebruikname. De adviseurs infectiepreventie beoordelen de ruimtes en 

geven advies over infectiepreventie en hygiëne. We denken graag mee en 

willen samen kijken hoe het mogelijk nog beter kan. Daarnaast kunnen de 

adviseurs infectiepreventie ook op een later moment om advies gevraagd 

worden als er vraagstukken zijn op het gebied van infectiepreventie. 

Bijvoorbeeld in het kader van corona of het aantal mensen wat opgevangen 

kan worden op een locatie. Gemeenten betalen hier niet extra voor.

Audits en advies over infectiepreventie

Project Handhygiëne in de Thuiszorg

Project ‘Handhygiëne in de thuiszorg’ is een samenwerking tussen het 

ABR zorgnetwerk NH-FL en GGD HN. Het project vraagt aandacht voor 

handhygiëne in de thuiszorg. Thuiszorgmedewerkers krijgen door deelname 

inzicht in het toepassen van goede handhygiëne in de dagelijkse praktijk: 

op welke momenten, op welke manier, wat doen we al goed en wat kunnen 

we beter doen? Het project vergroot de bewustwording van medewerkers 

ten aanzien van infectiepreventie. Heel belangrijk voor het voorkomen van 

infectieziekten en de verspreiding ervan.

Het project loopt inmiddels bij drie thuiszorgorganisaties, medewerkers zijn 

enthousiast over de informatie die ze krijgen en over hoe goed het aansluit 

bij hun dagelijkse werk. Andere organisaties hebben ook hun belangstelling 

getoond.
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De afgelopen jaren zien we vaker meer ernstige verlopende (oftwel hoog 

pathogene) vogelgriep bij wilde vogels of pluimveebedrijven. Bedrijven 

waar hoog pathogene vogelgriep wordt geconstateerd, worden geruimd om 

verdere verspreiding te voorkomen.

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals 

kippen of kalkoenen) en andere wilde vogelsoorten (zoals eenden, duiven en 

zwanen). Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen(virustypen) 

worden veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen 

overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief 

contact tussen besmette vogels en mensen.

Vogelgriep bij mensen

In zeldzame gevallen kunnen vogelgriepvirussen overgaan van dier naar 

mens. Als een vogelgriepvirus leidt tot ernstige ziekteverschijnselen bij 

dieren, krijgen mensen die nauw contact hebben met besmette dieren, zoals 

ruimers, virusremmers aangeboden. Deze medicijnen verkleinen de kans dat 

mensen vogelgriep krijgen. Er bestaat geen specifiek vaccin voor mensen 

tegen vogelgriep.

Rol GGD HN bij vogelgriep

Wanneer bij een bedrijf vogelgriep geconstateerd wordt, begeleidt GGD 

HN de eigenaar en medewerkers. Zij worden gemonitord op eventuele 

klachten en krijgen eventueel medicatie om de verspreiding naar/onder 

mensen en vermenging met humane griepvirussen tegen te gaan. GGD HN 

heeft draaiboeken paraat om accuraat in te kunnen springen bij grotere 

casussen en/of bij verspreiding van vogelgriep onder mensen. Tijdens een 

recente tabletop-oefening zijn deze draaiboeken doorgenomen en geoefend. 

Daarnaast houden we de wereldwijde en nationale surveillance nauwlettend 

in de gaten.

Aviaire influenza (vogelgriep)

Meer weten? 

• Vogelgriep | RIVM

• Vogelgriep | Rijksoverheid
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https://www.rivm.nl/aviare-influenza
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep
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Sandra Voerman is per 1 november 2022 de nieuwe manager 

Infectieziektebestrijding en Leefomgeving. Zij volgt daarmee Gabrielle 

Geerdink op, die van haar welverdiende pensioen gaat genieten. “Sandra is 

voor ons de juiste persoon voor deze functie. Haar enorme loyaliteit aan de 

organisatie en haar gedrevenheid gaan haar goed helpen om de complexe 

opgaven binnen GGD HN en vooral IZB en Leefomgeving op te pakken”, aldus 

directeur publieke gezondheid Edward John Paulina.

Meebouwen aan een sterke GGD

Sandra is geen onbekende binnen GGD HN. Als Programmamanager 

COVID-19 zette zij een solide en goed opererende coronaorganisatie neer. 

“Ik heb er zin in. Ik wil graag meebouwen aan een mooie, sterke GGD HN. De 

opgaves die er liggen - klimaatveranderingen en zoönose, de versterking van 

de infectieziektebestrijding, pandemische paraatheid en de samenwerking 

met verschillende partners op het gebied van infectiezieken, forensische 

geneeskunde en de Omgevingswet - zijn belangrijke thema’s waar we de 

komende jaren mee aan de slag gaan.”

Van GHOR via Huisartsenpost Alkmaar naar GGD HN

Na 11 jaar directeur te zijn geweest van de Huisartsenpost Alkmaar en een 

klein jaar bij de GHOR maakte Sandra in juni 2020 de overstap van de acute 

gezondheidszorg naar de publieke gezondheidzorg als Programmamanager 

COVID-19.

DMT GGD HN

Sandra treedt ook toe tot het DMT van GGD HN. Het DMT bestaat naast 

Sandra uit Edward John Paulina (directeur publieke gezondheid), Marion 

Verstraaten, Nicolette Engbers en Vanessa Kee. 
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Focuslijnen…..U heeft het vast wel eens gelezen in onze jaarstukken 

(begroting en jaarrekening). Vanaf 2021 hanteert GGD HN vier focuslijnen 

die met elkaar samenhangen. 

Waarom focuslijnen?

De focuslijnen komen voort uit de aanpak die de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) promoot om het gezondheidsbeleid 

over beleidsdomeinen en -niveaus heen concreet te maken (‘Health in 

All Policies’) en zijn een vertaling van de thema’s uit de landelijke Nota 

Gezondheidsbeleid en vastgesteld door ons bestuur. Integraal werken ter 

ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het versterken van 

de publieke gezondheidszorg in samenwerking met ketenpartners in de 

regio Noord-Holland-Noord. 

Van denken vanuit ziekte naar denken vanuit (positieve)  

gezondheid

Er is een duidelijke beweging waarneembaar van denken vanuit ziekte naar 

denken vanuit (positieve) gezondheid. Op demografische ontwikkelingen 

(‘we worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig wonen’) kan met 

de focuslijn ‘Gezond ouder worden’ beter en breder worden ingespeeld. 

Andere ontwikkelingen als bijvoorbeeld de Omgevingswet maken dat 

gezondheidsaspecten nadrukkelijker moeten worden meegewogen (focuslijn 

‘Gezonde leefomgeving’). Daarnaast wordt nadrukkelijk de verbinding 

gezocht met veiligheid. 

Verankering in de organisatie

Uiteraard is zo’n nieuwe structuur ook zoeken. Het DMT van GGD HN 

heeft regelmatig gesproken over de focuslijnen en de verankering in de 

organisatie: hoe kunnen de verschillende activiteiten binnen een focuslijn 

en tussen de focuslijnen beter met elkaar geïntegreerd worden door een 

eenduidige aansturing? In het overzicht zijn de GR taken en aanvullende 

diensten per focuslijn inzichtelijk gemaakt. 

Focuslijnen: wat zijn dat?

Meer weten? 

Wilt u meer weten over focuslijnen of wilt u de ‘two pager over de 

focuslijnen ontvangen, neem dan contact op met Bettina de Leeuw den 

Bouter, bleeuw@ggdhn.nl of Yvonne Koopen, ykoopen@ggdhn.nl. 

Onze jaarstukken zijn te vinden op: GGD Hollands Noorden in cijfers.
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21Focuslijn Gezond opgroeien

Bij deze lijn ligt de focus op jeugdigen (-9 mnd -18) en hun ouders. De opgave van GGD HN is om bij te dragen aan het 

gezond en veilig opgroeien van ieder kind in het werkgebied van GGD HN. Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom 

geeft GGD HN extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze preventieve ondersteuning wordt er 

minimaal beslag gelegd op specialistische (jeugd)zorg.

Focuslijn Gezond ouder worden

In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet van GGD HN erop is gericht 

dat zij: 

• een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben; 

• ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven; 

• in goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren;

• wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Dit alles door samenwerking van alle 

betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.

Focuslijn meedoen naar vermogen

Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassen, kwetsbare inwoners. De inzet van GGD HN is 

erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de 

samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt GGD HN kwetsbare inwoners om maatschappelijke 

uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen. Met als uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners 

hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Focuslijn gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico’s voor de gezondheid. De 

leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, 

individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de 

preventie en bestrijding van infectieziekten.
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Op uitnodiging van de raad van Castricum hebben een aantal medewerkers 

van GGD Hollands Noorden bijgepraat over een aantal onderwerpen. Vanuit 

de raad waren een aantal specifieke onderwerpen aangedragen. 

Na een korte algemene uitleg over het werk van GGD HN kwamen 

onderwerpen als persoonsgericht werken binnen de jeugdgezondheidszorg, 

mentale gezondheid, In control of Alcohol & Drugs en de vaccinatiegraad 

aan de orde. Op dat laatste onderwerp heeft de gemeente Castricum toen de 

vaccinatiegraad lager was dan wenselijk samen met GGD Hollands Noorden 

intensief ingezet. En met resultaat, de vaccinatiegraad in de gemeente is 

toegenomen. 

Ook is de raad bijgepraat over interventies als Stoptober, IkPas en 30-dagen 

gezond. Door de beleidsadviseur Veilig Thuis werd vooral ingegaan op de 

samenwerking met (lokale) netwerkpartners. 

Meer weten? 

Wilt u GGD HN ook uitnodigen in uw raad of raadscommissie, neem contact 

op met Marjan Zwolsman via mzwolsman@ggdhn.nl, relatiebeheerder 

of Yvonne Koopen via ykoopen@ggdhn.nl, bestuursondersteuner/

directiesecretaris.  

Raadsbijeenkomst Castricum 

22 september 2022
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“Gebouwenbeheer bij GGD HN is nóóit saai”.

Of doorgaan met timmeren of iets doen met zijn studie Facility 

Management? Huey Delis (32) stond 3 jaar geleden voor het bekende 

dertigersdilemma. Huey verruilde zijn hamer voor een laptop voor zijn 

nieuwe baan als gebouwenbeheerder bij GGD HN.   

Wat houdt jouw functie in?

“Ik werkte net een paar maanden bij GGD HN toen corona in Nederland 

toesloeg. Vanaf dat moment hield ik mij met ons facilitair team bezig met 

het opzetten en inrichten van test- en vaccinatielocaties. Inmiddels ontferm 

ik me weer over mijn reguliere werkzaamheden: het beheren van onze 

locaties, verhuizingen, verhuur, inrichten van werkplekken, oplossen en 

afhandelen van storingen en/of schades, aanbestedingen en het beheer van 

schoonmaak; het is te veel om alles op te noemen. Mijn ervaring tijdens mijn 

voormalige baan als zelfstandig timmerman komt nu trouwens goed van 

pas. Het schakelen met aannemers, schilders en andere bouwpartners ben ik 

wel gewend.”

 

Op welke projecten ben je trots?

“Natuurlijk het opzetten van alle test- en vaccinatielocaties ten tijde van 

corona. Wij moesten in een zeer korte tijd de ene na de andere locatie 

opleveren; dit was voor ons een enorme uitdaging. Ook het proces in 

werking zetten om al onze medewerkers van thuiswerkplekken te voorzien 

gaf mij veel voldoening. Je ziet nu dat hybride werken steeds meer voet aan 

de grond krijgt en dit brengt op facilitair gebied veel ontwikkelingen met 

zich mee. Dat vind ik heel interessant.”

In de serie Beroep in beeld: deze keer 

Huey Delis, gebouwenbeheerder bij GGD 

Hollands Noorden

Hoe is de werksfeer in team Facilitair?

“Er is een erg goede samenwerking, we weten precies wat we aan elkaar 

hebben. De laatste jaren zijn er steeds meer jonge collega’s bij gekomen, 

dat is leuk. Er zijn ook wat meer mannen nu, deze waren hiervoor 

ondervertegenwoordigd binnen de organisatie, haha.

Het klinkt cliché maar geen dag is hetzelfde. Iedere dag staan we weer voor 

nieuwe uitdagingen en proberen we er als team een feestje van te maken. 

Hoewel we als semioverheidsinstelling gebonden zijn aan bepaalde kaders, kan 

ik in deze functie echt mijn ei kwijt. Voorlopig zit ik hier nog wel even.”

GGD HN is altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Op onze speciale website 

vermelden we onze vacatures en meer informatie over de organisatie, en 

kunnen werkzoekenden een jobalert aanmaken.
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Na de oplevering van de nieuwe ‘corporate’ website www.ggdhn.nl in het 

voorjaar, is er hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de 

overige websites in ons beheer. Onze vacaturewebsite  

www.werkenbijggdhn.nl werd vlak voor de zomer voorzien van een nieuwe 

look en feel. Vervolgens pakten we de websites van Veilig Thuis  

www.veiligthuisnhn.nl, Onderzoeksbureau Noord-Holland-Noord  

www.onderzoeksbureaunhn.nl en Gezondheidscentrum Sekswerkers  

www.gezondheidscentrumsekswerkers.nl aan. Duidelijke indeling, heldere 

navigatie en frisse teksten: bezoekers, zowel inwoners als professionals, 

weten nu snel de informatie te vinden die ze zoeken.

 

Alle websites zijn bovendien volgens de laatste richtlijnen beveiligd. 

Ook is goed gekeken naar de digitale toegankelijkheid. De overheid wil 

namelijk dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving, en dat 

vinden wij niet meer dan logisch. Dus zijn onze websites en de mobiele 

apps ook goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Denk aan 

blinden of slechtzienden, en mensen die slechthorend, motorisch beperkt 

of zwakbegaafd zijn. Ook hiermee dragen we zorg voor de publieke 

gezondheid van alle inwoners in onze regio.

Websites GGD HN klaar voor de toekomst
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Het bestuur van GGD HN, heeft samen met de besturen van GGD regio 

Utrecht en GGD Twente op 2 november besloten om te stoppen met de 

ontwikkeling van het zogeheten GGD Digitaal Dossier (GGiD). Het hele 

nieuwsbericht is te lezen op de website.

Het algemeen bestuur heeft daarnaast besloten dat er een evaluatie plaats 

moet vinden op proces en inhoud. Ook wil het algemeen bestuur op de 

hoogte worden gehouden van de afwikkeling en de nieuwe aanbesteding. 

GGD Hollands Noorden stopt met 

 ontwikkeling digitaal kinddossier GGiD
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Veel professionals bij GGD HN werken al vanuit het gedachtegoed van 

Positieve Gezondheid. Hoe je een gesprek voert is daar een belangrijk 

onderdeel van. Om hierbij te ondersteunen heeft de GGD werkgroep 

Positieve Gezondheid een bureauklapper ontwikkeld naar een voorbeeld 

van GGD IJsselland. Met input van medewerkers zijn open vragen en 

communicatietips verbonden aan de domeinen van het spinnenweb, de 

gesprekstool van Positieve Gezondheid. Deze zijn in de bureauklapper 

verwerkt die de medewerkers kunnen gebruiken in gesprekken met klanten.

Op de JGZ-dag van 8 november is de klapper geïntroduceerd en aan 

geïnteresseerde JGZ-collega’s uitgedeeld.

Bureauklapper: handige tool om een 

gesprek te voeren 
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Ieder jaar kunnen scholen op www.gezondeschool.nl een 

ondersteuningsaanbod aanvragen (meestal in periode maart-mei). Dit 

bestaat uit een geldbedrag van 3.000 euro per school. Met dit geldbedrag 

kan de school de taakuren vergoeden van een medewerker van de school 

(een zogenaamde Gezonde School-coördinator), voor de inzet van Gezonde 

School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

GGD HN adviseert en ondersteunt scholen in Noord-Holland-Noord die een 

Gezonde School willen worden. 

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke 

gezondheidsorganisaties. 

Ondersteuningsaanbod Gezonde School 
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Naast GGupDate voor gemeenten heeft GGD HN ook veel andere 

nieuwsbrieven voor netwerkpartners en over specifieke doelgroepen. U 

vindt ze in de colofon en kunt zich daar ook voor aanmelden. Een van de 

nieuwsbrieven is die voor het onderwijs: met deze nieuwsbrief informeert 

GGD HN het basis-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, 

maar ook medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen over 

methoden en materialen die de GGD aanbiedt. 

Lees de laatstverschenen nieuwsbrief voorschoolse voorzieningen en 

onderwijs, september 2022.

Nieuwsbrief onderwijs 
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De zeven Gemeenten in West-Frieslanad hebben besloten dat er één regionale 

toegang moet komen voor Beschermd Wonen (BW), Beschermd Thuis (BT)  

en Maatschappelijke Opvang (MO). 

Nu is de toegang tot deze regionale voorziening in de regio West-friesland 

nog apart georganiseerd. De toegang tot maatschappelijke opvang is 

ondergebracht bij het Brede Centrale Toegangsteam (BCT) van GGD Hollands 

Noorden en beschermd wonen bij 1.Hoorn (onderdeel van gemeente Hoorn). 

Per 1 januari 2023 komt er één regionale toegang in de regio West-Friesland, 

die verantwoordelijk wordt voor toegangsbeoordeling, wachtlijstbeheer en 

toeleiding naar voorzieningen voor maatschappelijke opvang, beschermd 

wonen en beschermd thuis in samenwerking met zorgaanbieders. Dat 

betekent dat de medewerkers van de Brede Centrale Toegang, die nu dus 

nog voor GGD HN werken, vanaf januari 2023 in dienst komen van de 

gemeente Hoorn.  

Projectleider BCT, Monique van Lunsen, zag het team onder haar leiding de 

afgelopen jaren groeien en zorgde voor een stevige verankering van de BCT 

in de regio. “De afgelopen jaren hebben ik en mijn team hard gewerkt om de 

toegang tot de maatschappelijke opvang voor onze inwoners te organiseren. 

We vertrouwen er op dat door de samenvoeging onze inspanningen in dit 

domein nog effectiever zullen zijn.’

Overgang Brede Centrale Toegang naar 

gemeente Hoorn 
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Regelmatig werken collega’s van GGD HN mee aan artikelen in diverse 

media of vakbladen om over hun vaak bijzondere werk of een (nieuwe) 

ontwikkeling te vertellen. 

Medewerkers in het nieuws

IZB-arts Fred Slijkerman als praktijkopleider ‘Ik wil de comfortzone 

van aio’s verbreden’ 

Onze IZB-arts Fred Slijkerman was tijdens de eerste coronagolf hét gezicht 

van GGD HN. Regelmatig verscheen hij in de media om te vertellen over 

het voorkomen en bestrijden van COVID-19. In een interview op de website 

Arts MG laat hij een hele andere kant van zijn werk zien: het begeleiden van 

artsen in opleiding (aio’s). “Mensen van dichtbij zien groeien, daar doe ik het 

voor.” Lees het hele interview met Fred Slijkerman op artsmg.nl. 

“Seks niet verwarren met porno”

In het kader van Week van de Opvoeding (3 t/m 9 oktober) organiseerde 

GGD HN op 6 oktober de online bijeenkomst ‘De seksuele opvoeding 

doe je samen! Maar hoe dan?’ Het Noordhollands Dagblad interviewde 

Sanderijn van der Doef (psycholoog en seksuoloog) spreker tijdens deze 

online bijeenkomst. Met seksuele opvoeding kun je aldus Sanderijn niet 

vroeg genoeg beginnen. Het hele interview lees je in het Noordhollands 

Dagblad. Gezond 

opgroeien
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Uitgave:      GGD Hollands Noorden 
      Hertog Aalbrechtweg 22
     Postbus 9276
     1800 GG Alkmaar
Frequentie:    (maart, juni, september en december)
Datum:     December, 2022
Foto’s, teksten, vormgeving  GGD Hollands Noorden

Colofon

GGupDate gemeenten is een uitgave van GGD HN. GGupDate gemeenten 
verschijnt vier maal per jaar (maart, juni, september en december). 

Doorsturen? Ja graag!

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden binnen uw 

organisatie of naar de raads- en commissieleden van uw gemeente. 

Vragen, suggesties of tips? Laat het ons weten via  

ggupdategemeenten@ggdhn.nl.

Overige nieuwsbrieven GGD HN

GGD HN verzendt ook aparte thema-nieuwsbrieven:

• Interesse in de nieuwsbrief Veilig Thuis Noord-Holland-Noord?

• Interesse in de nieuwsbrief voor het onderwijs? Aanmelden kan via 

communicatie@ggdhn.nl.

• Interesse in de nieuwsbrief Corona Update (voor zorg en onderwijs)? 

Aanmelden kan via communicatie-corona@ggdhn.nl.

• Interesse in de nieuwsbrief ‘Gezond NHN in Cijfers’?  

Aanmelden kan via epi@ggdhn.nl. 

Informatie en publicaties

Alle (financiële) cijfers (planning & control gegevens, gegevens uit de 

jaarstukken) en publicaties zijn te vinden op de website 

GGD Hollands Noorden in cijfers.

Alle publicaties, cijfers en onderzoeken over de gezondheid en 

gezondheidsbeleving van inwoners in onze regio, zijn te vinden op de 

Gezondheidsatlas.
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