
 

Programma   - Gezondheid 
 
 
Casus/interview met medewerker GGD (jeugdverpleegkundige) 
 

 “Iedereen verdient een gezond en veilig leven. Wij dragen daaraan bij!”  
 
 
Wat is de bedoeling van het programma Gezondheid? 
 
Het programma Gezondheid draagt bij aan een betere gezondheid (volgens de definitie van positieve 
gezondheid van Machteld Huber) van de Friezen en minder gezondheidsschade. 
 

Meer gezondheid, Minder schade  
 
Het programma werkt hieraan via twee soorten activiteiten die beide bijdragen aan meer gezondheid en 
minder schade: 
 

1. Beschermen van de gezondheid van de Friese burger: GGD Fryslâââân is voor gezondheid de 

““““dijkbewaker””””:  
- monitoren van de gezondheidssituatie van de Friese bevolking 
- alert op (uitbraak van) gezondheidsbedreigingen, en voorkomen van (verdere) verspreiding van 

ziektes en van escalatie van (medische en psychosociale) problematiek 
- preventief: de gezonde basis gezond houden 

Als de “dijken doorbreken” is GGD Fryslân voor publieke gezondheid de crisisorganisatie die alert  
en slagvaardig optreedt. 

 

2. Bevorderen van de gezondheid van de Friese burger: GGD Fryslâââân bevordert de gezondheid 

van de Friese burgers (““““dijkversterking””””): 
- richt zich op mogelijkheden van mensen, ook als er sprake is van kwetsbaarheid 

 
 
 
Wat zijn de beoogde effecten en de activiteiten die daartoe leiden? 
 
De begroting van de GGD is opgebouwd uit vier pijlers (deze pijlers zijn congruent met de visie van 
VWS op de GGD/publieke gezondheid, zoals verwoord in de brief aan de Tweede Kamer van 28 
augustus 2014): 
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Pijler 1 Monitoring, signalering en advies 
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Pijler 2 Uitvoering gezondheidsbescherming 
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Pijler 3 Crisis en calamiteiten 
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Pijler 4 Toezicht 
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Waar meten we ons resultaat per pijler mee in 2017? 
 
 

Pijler Indicator 2015 2017 

    

1. Monitoren, signaleren, advies Gemeente tevredenheid In ontwikkeling  

2. Uitvoerende taken 
gezondheidsbescherming 

Burger tevredenheid In ontwikkeling  

3. Bewaken van de publieke 
gezondheid bij rampen en crises 

Alertheid en slagvaardigheid bij 
aanpak crisis/calamiteit 

In ontwikkeling  

4. Toezicht houden % uitgevoerde inspecties   

 
 
Wat zijn onze speerpunten in 2017? 
 
Binnen het totaal van de 4 pijlers zijn de volgende speerpunten benoemd in het meerjarenbeleidsplan: 
 

• Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving:  
• Versterking gezondheidsbescherming: 

• Bovenlokale aanpak op thema’s alcohol/drugs en overgewicht: 
• Doelgroep 0-100, met specifieke aandacht voor ouderen en sociaal economische 

gezondheidsverschillen 
 
 
Waar meten we ons resultaat per speerpunt mee in 2017? 
 

Pijler Speerpunt Indicator 2015 2017 

     

1. Wijkgericht werken Doorverwijzingen 2e lijn In ontw  

2. Versterking IZB en MMK 75 % tov waakvlam  75% 

2. IZB Reductie van het aantal 
infectiezieken 

In ontw  

1. MMK Vermindering 

gezondheidsrisico’s die 
voortkomen uit de 

leefomgeving 

In ontw  

1. Alcohol/drugs en overgewicht Alcoholgebruik In ontw  

1.  Drugsgebruik In ontw  

1.  Overgewicht In ontw  

1. 0-100, ouderen en SEGV Participatiegraad 75+ In ontw  

1.  Sociaal economische 
gezondheidsverschillen 

In ontw  

Hieruit blijkt dat de speerpunten van beleid vooral betrekking hebben op de pijlers 1 en 2. Uiteraard 
worden de reguliere werkzaamheden binnen de pijlers 3 en 4 wel uitgevoerd. 
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Welke investering doen we in 2017? 
 

Beleidsproduct Lasten Baten Eindtotaal 

    

Pijler 1 x.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 

Pijler 2 xx.xxx  xx.xxx 

Pijler 3 x.xxx.xxx x.xxx.xxx  

Pjiler 4    

…    

Programma Gezondheid 2017 xx.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx 

 


