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Kennismaking met de GGD

• Gemeentelijke dienst

-29 gemeenten

-ca. 1miljoen inwoners

• Wettelijke basis : Wet Publieke Gezondheid



Takenpakket GGD

- Bevorderingstaken (advisering lokaal 
gezondheidsbeleid, gezondheidsbevordering 
(GB)

- Uitvoeringstaken (Jeugdgezondheidszorg, 
Infectieziektebestrijding)

- Plustaken (reizigersvaccinatie, 
hygiënecontrole)



Taken /activiteiten GB

- Onderzoek en beleidsadvisering

- Ketenvorming en netwerkontwikkeling
( samenwerking en afstemming)

- Implementatie en (mede-)uitvoering 



Onderzoek en beleidadvisering

- Informatie gezondheidssituatie 
evidence based beleid 
- monitors
- registraties gezondheidsonderzoeken  
(pgo/pvo)

- Advisering lokaal gezondheidsbeleid
- rVTV ( regionaal rapport, lokale 
kernboodschappen, gezondheidsatlas.nl, 
regionaalkompas.nl













Advisering en ondersteuning op thema’s

Overgewicht: speerpunt landelijk beleid, 
integrale aanpak, landelijke en lokale 
interactie.

 Handleiding preventie van overgewicht in 
lokaal gezondheidsbeleid
is richtsnoer



Advisering en ondersteuning op thema’s (1)

Handleiding:
- In lokale nota: verschillende gemeentelijke 

(beleids-)sectoren betrokken, met inzet van 
diverse gemeentelijke instrumenten (juridisch, 
economisch, voorzieningen, communicatie), in 
samenwerking met lokale partijen 
(instellingen, burgers, bedrijfsleven)



Advisering en ondersteuning op thema’s (2)

- Beleid vertaald in actieplannen 
- Waarin activiteiten basispreventiepakket

( mix van effectieve of veelbelovende 
interventies)

- Evaluatie 4jaarlijkse nota



Netwerkontwikkeling en ketenvorming

- Draagvlak beleid(-sontwikkeling), betrokkenheid 
bij uitvoering aanbod

- Samenhang in preventie
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Activiteiten GGD bij ondersteuning

- Advisering uitwerking beleid in verschillende 
sectoren (voorbeelden)

- Inventarisatie en analyse bestaand aanbod 
(overlappingen, witte vlekken)

- Relevante partijen bijeenbrengen 
- Opstellen lokaal actieprogramma en vertalen naar 

activiteiten
- Coördineren planning, afstemming en uitvoering
- Coördineren scholing
- Coördineren publieksinformatie



Implementatie en (mede-)uitvoering

Basispreventiepakket 
lokale aanpak overgewicht 

Selectie van landelijk beschikbare interventies 
om per leeftijdsfase invulling te geven aan het 
beleid



Implementatie en (mede-)uitvoering

Ingredienten Basispreventiepakket Overgewicht 
(LOCCOO’s)

- L – lesprogramma’s
- O – onderzoek/signalering
- C – campagnes
- C – cursussen
- O – omgevingsinterventies
- O – ondersteunend beleid/ materialen



Lesprogramma

Voorbeelden

Bij voorkeur ingebed in structurele aanpak GVS

Samenwerking: GGD, gemeentelijk sportbureau, 
dietiste, lokaal sportaanbod



Onderzoek/signalering

- Periodieke gezondheidsonderzoeken JGZ
- Individueel advies of voorlichting
- Kortdurende hulp JGZ (Overbruggingsplan)
- Doorverwijzing naar dietiste, cursus of 

bewegingsactiviteit



Campagnes

- Lokaal aansluiten op landelijke campagnes, bv 
Energiebalans (VC), 30minutenbewegen 
(NISB)

- Lokale publieksacties, bij voorkeur structureel 
ingebed in b.v. wijkgezondheidswerk



Cursus

- Lokale cursus overgewicht (lokale organisatie)

GGD: verwijzen, aanbod stimuleren, 
bemiddelen, samenwerken 



Ondersteunend materiaal/beleid

Voorbeelden:
- Ouderavonden over voeding en bewegen
- Traktatiebeleid
- Schoolgruiten
- Bewegingsonderwijs
- Bewegingsaanbod in buitenschoolse opvang
- Gebruik maken van Jeugdsportfonds



Omgevingsinterventies

Voorbeelden
- Schoolpleininterventies

- Gezonde schoolkantine

- Bewegingsvriendelijke
omgeving (gemeente)



Vragen?

Dank voor uw aandacht.
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