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GGD Hollands Noorden
Wat doen we in het kader van de gemeenschappelijke regeling?
Resultaten grootschalig onderzoek naar
gezondheid en leefstijl jongvolwassenen
Het onderzoeksbureau van GGD Hollands Noorden
voerde tussen april en juli 2019 een grootschalig
onderzoek uit onder jongvolwassenen van 16 t/m 25
jaar in de regio. Deze jongvolwassenen vulden vragen
in over hun lichamelijke en psychische gezondheid,
welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit,
bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën.
De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd.
Bekijk de resultaten

Nieuw!
‘22 weken prik’ (maternale kinkhoestvaccinatie)
Vanaf 16 december 2019 kunnen zwangere vrouwen
die op dat moment 22 weken of langer zwanger zijn,
gevaccineerd worden tegen kinkhoest. De vaccinatie
is gratis. GGD HN heeft de opdracht gekregen
om de 22 weken prik (maternale kinkhoestvaccinatie)
te verstrekken.
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Dolfijntrofee voor verbinding en innovatie in de wijk
Op 14 november is de Dolfijntrofee uitgereikt. Deze wisseltrofee is voor het eerst uitgereikt bij het afscheid
van Hans van Veller van GGZ NHN in 2018 en gaat naar het initiatief of de organisatie die het voorgaande jaar
het meest heeft bijgedragen aan de samenwerking/verbinding en innovatie in de wijk. Dit jaar ging de prijs
naar het Team Vangnet & Advies Kop van Noord-Holland van GGD Hollands Noorden. Het team V&A kreeg de
prijs, omdat het al jaren het hart van de OGGZ-aanpak in de regio Kop vormt, daarbij met alles en iedereen
in de regio en binnen de gemeenten samenwerkt en zo de verbinding in de wijk bevordert. De aanpak van
het team is niet voor niets ook door de politie als best practice benoemd.
“Het team benadert kwetsbare, en soms overlastgevende mensen die zorg mijden, met veel kennis van zaken
en volharding, waarbij uitgegaan wordt van een persoonsgerichte aanpak, preventie en vroegsignalering. Het
is daarom actief op veel pijlers van de positieve gezondheid. Het team Vangnet en advies staat open voor
innovatie en verbetering, zoekt met het project ‘Schakel-GGD’ naar verbreding en versterking van het vangnet
en meer bekendheid, waardoor de samenwerking wordt bevorderd met wijkteams, het zorgnetwerk, de
ervaringsdeskundigen en wijkverpleegkundigen, het welzijnswerk actieve inwoners” aldus de jury.

Jeugdgezondheidszorg locatie Nieuwe Niedorp
is verhuisd!
Op woensdag 6 november 2019 is de Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden verhuisd
van de Trambaan 115 naar de nieuwe locatie,
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heidszorg in het algemeen is de nieuwe locatie
qua ligging en voorzieningen zeer geschikt.

Nieuwsflits

2

JGZ gemeente Schagen scoort ruime 8
bij klanttevredenheidsonderzoek
Klanten (ouders/verzorgers) die in 2019 (van 20 mei
tot en met 11 juli 2019) de Jeugdgezondheidszorg
GGD

HN

0-4

jaar

(het

consultatiebureau)

in de gemeente Schagen (locaties Schagen en
Warmenhuizen) hebben bezocht met hun kind(eren)
waarderen het contactmoment met een 8.3! Dit
is gebleken uit het klanttevredenheidsonderzoek
dat is gehouden. De JGZ-medewerkers zijn blij met
het

behaalde

resultaat.

Door

het

houden

van

klanttevredenheidsonderzoeken kan het JGZ-team
de klant nog beter centraal stellen.
Waarom vindt het klanttevredenheidsonderzoek plaats?
Door het houden van een klanttevredenheidsonderzoek verkrijgt de GGD/het JGZ-team inzicht in
de ervaringen en wensen van haar klanten. Door hier op in te spelen en te verbeteren, kan
het JGZ-team de klant (nog beter) centraal stellen.
Lees verder

Maart = 30dagengezonder
In 30 dagen een gezonde gewoonte aanleren. Het kan! GGD Hollands Noorden daagt ook gemeenten
uit om mee te doen en inwoners en medewerkers te stimuleren een gezonde uitdaging aan te gaan van
1 t/m 30 maart 2020. Denk aan 30 dagen op de fiets naar werk, niet snoepen, complimenten geven, staand
vergaderen of elke dag je smartphone een uurtje uit.
Oproep ambassadeurs
Het DMT van GGD Hollands Noorden gaat de uitdaging aan en doet mee met 30dagengezonder. Zij roepen
ook al onze bestuurders op om een eigen uitdaging te kiezen en aan te gaan. En de actie 30dagengezonder
binnen de gemeente uit te dragen.
Toolkit organisaties en scholen
Aanmelden kan via de website www.30dagengezonder.nl. Deelnemers ontvangen de hele maand maart
inspirerende tips en adviezen om het vol te houden. Ook zijn er toolkits beschikbaar voor organisaties en
scholen met praktische tips en adviezen om de actie uit te zetten, en zijn er posters en flyers beschikbaar
om te verspreiden in de regio. Neem voor het aanvragen van de toolkit of bij vragen contact op met Marloes
Bosselaar (mbosselaar@ggdhn.nl).

Ga naar 30dagengezonder.nl
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Veiligheidsregio start commissie Zorg en
Veiligheid
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een
bestuurlijke

tafel

ingericht

waar

op

regionaal

niveau samengewerkt wordt op het gebied van
zorg en veiligheid: commissie ‘Zorg en Veiligheid’.
De

commissie

domein-

is

én

opgericht

om

gezamenlijk

gemeentegrensoverschrijdende

problematiek aan te pakken. In de commissie
werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale
vraagstukken die regionale afstemming behoeven.
In Noord-Holland-Noord, net als in de rest van
Nederland, heeft een groep inwoners problemen
op

meerdere

leefgebieden

veiligheidsproblematiek

in

wat
de

resulteert

in

samenleving.

De

Lees verder

overlast die dit geeft, beperkt zich niet tot de
gemeentegrenzen

en

vraagt

om

nauwe

samenwerking tussen partners uit het zorg- en
veiligheidsdomein.

Aanvullende taken

Bijeenkomst Gezonde en Veilige evenementen,
13 november, Schagen
GGD HN (afdeling Technische Hygiënezorg) en
Veiligheidsregio

NHN/GHOR

organiseerden

op

woensdag 13 november een bijeenkomst over
veiligheid en gezondheid bij evenementen voor
gemeenten en organisatoren van evenementen.
Medewerkers van GGD HN en Veiligheidsregio NHN
waren ook van harte welkom.
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Programma ‘Nu Niet Zwanger’
Met het programma ‘Nu Niet Zwanger’ ondersteunen we
kwetsbare (potentiële) ouders de regie te nemen over
hun kinderwens. Door het gesprek aan te gaan over
kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. We sluiten
aan bij hun leefwereld en kijken samen naar hun
vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden. Zo
kunnen ongeplande, ongewenste zwangerschappen
worden voorkomen. Meer informatie is te vinden op
www.nunietzwanger.nl.
In de regio
In regio Alkmaar starten we binnenkort met het
programma. In de overige regio’s zijn we met
gemeenten in gesprek om te kijken hoe en wanneer
we dit programma kunnen uitvoeren. Samenwerken
met verschillende ketenpartners is hierin belangrijk!
Ga naar Nu Niet Zwanger

Symposium ‘Kansrijke start in
Noord-Holland-Noord’
GGD Hollands Noorden organiseert op 19 maart 2020
het symposium ‘Kansrijke start in Noord-HollandNoord’. Een symposium om een ‘Kansrijke start’ voor
alle kinderen in Noord-Holland-Noord te versterken.
Met een gevarieerd programma vanuit wetenschap,
beleid en praktijk, inclusief ervaringsdeskundigen.
Aftrap door de programmaleider Kansrijke Start,
Angela Uijtdewilligen, van het ministerie van VWS.
Tevens als afscheidssymposium voor Elle Struijf,
strategisch adviseur GGD Hollands Noorden.
Lees meer
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Kansrijke Start in de praktijk
Om ervoor te zorgen dat ouders een eenduidige boodschap krijgen, ongeacht de discipline waar zij zorg of
informatie van ontvangen en baby’s de zorg krijgen
die past bij hun behoeften, ontwikkeling en leeftijd,
ongeacht de soort voeding die ze krijgen, organiseert
GGD

HN

in

Borstvoeding

samenwerking
Hollands

met

Noorden

het

platform

interdisciplinaire

bijeenkomsten voor professionals die met pasgeborenen en jonge kinderen werken. Dit initiatief is een
uitvloeisel van het programma ‘Kansrijke Start’, waarin
wordt aangedrongen op samenwerken binnen de keten.
Professionals leren van elkaar hoe de ouders en het
kind te ondersteunen in hun ontwikkeling rondom
voeden en gevoed worden. Hoe zorgt de professional
ervoor dat ouders weten wat ze niet weten en wat
aansluit bij de behoeften van hun baby? En niet
onbelangrijk: hoe helpt de zorgverlener hen dit in te

Mary Steen, Staflactatiekundige

passen in hun dagelijks leven? Lees in een blog op

Lees hier de blog

de NCJ website hoe dit door de JGZ wordt toegepast.

Beleidsmiddag 31 oktober voor de beleidsambtenaren Kop van Noord-Holland
In het accountgesprek in het voorjaar met de gemeente Schagen ontstond het idee om een beleidsmiddag
te organiseren voor de beleidsambtenaren van de Kop van Noord-Holland. Doel: meer kennis te maken met
de GGD in brede zin. De beleidsambtenaren van Schagen hebben zelf een voorstel voor de onderwerpen
gedaan: ketensamenwerking per programma GGD, GHOR/GROP, samenwerking Veiligheidsregio o.a.
omgevingswet,

Kwetsbare

inwoners,

Veilig

Thuis

(Radarfunctie

en

Ouderenmishandeling).

De

beleidsmiddag heeft op 31 oktober plaatsgevonden. De middag is heel positief ontvangen, was interactief
en in een erg goede sfeer. Vanuit Schagen waren er negen beleidsambtenaren met diverse
aandachtsgebieden en het werd als meerwaarde ervaren, om een keer met elkaar een dergelijke
middag bij te wonen. De samenhang van alle producten werd daardoor veel duidelijker. Het
is de bedoeling om komend jaar dit ook in de andere regio’s te organiseren.
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COLOFON

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met communicatie@ggdhn.nl.

De Nieuwsflits is bedoeld om de bestuursleden van GGD HN op
de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen GGD Hollands
Noorden en binnen de gezondheidszorg.
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