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Als GGD Drenthe werken we aan het bereiken van
gezondheidswinst voor alle inwoners van Drenthe. We zetten
in op preventie en een gezonde en veilige omgeving voor
iedereen, waarbij we speciale aandacht hebben voor kwetsbare
mensen. We werken als GGD voor en samen met de Drentse
gemeenten en maatschappelijke
partners. In dit overzicht lichten we
een aantal belangrijke ontwikkelingen
uit. Voor het volledige jaarverslag
gaat u naar www.ggddrenthe.nl

VACCINATIES

Vaccineren voorkomt
het risico op risicovolle
infectieziekten voor jezelf,
maar ook voor je omgeving. Tegelijkertijd
leven er bij sommige ouders van jonge kinderen
twijfels over de veiligheid van vaccinaties. We hebben
aandacht hiervoor en bespraken de zorgen over vaccinatie
met ouders. De meeste kozen toch voor vaccinatie. Verder riepen
we in 2018 jongeren op om zich te komen vaccineren tegen
meningokokkenziekte, aangezien deze infectie steeds
vaker voorkomt. In Drenthe heeft 92% van de
opgeroepen jongeren de prik gehaald.

GEZONDE
LEEFOMGEVING

De omgeving waarin mensen wonen
heeft invloed op hun gezondheid. De
GGD biedt advies als er bijvoorbeeld
mensen last hebben van geluid, geur of
luchtverontreiniging. In 2018 adviseerden
we gemeenten daarnaast bij het inrichten
van een leefomgeving die uitnodigt tot
gezond gedrag. Je kunt denken aan goede
wandelpaden, veel groen, speeltuinen
zodat kinderen buiten kunnen spelen en
ontmoetingsplekken voor
ouderen.

SOCIAAL VEILIG

Veilig Thuis wil onveiligheid in gezinnen eerder en beter
in beeld hebben en zet in op het stoppen en duurzaam
oplossen van onveiligheid thuis. Er is in dit kader
gewerkt aan een verbeterde werkwijze bij
meldingen en onderzoek en het volgen van de
uitvoering van de afspraken, mede om recidive
te verminderen. De professionals van de
GGD werden getraind in het toepassen van
de aangepaste meldcode. Vanuit de OGGZ
wordt aansluiting gezocht bij de aanpak van
personen met verward gedrag en de niet acute
opvang. Ook wordt de expertise van de OGGZ
ingezet ten behoeve van de inzet vanuit wijk/
gebiedsteams. Het Centrum Seksueel Geweld zet
in op een slagvaardige ondersteuning
van slachtoffers.

GEZONDHEIDSBEVORDERING

Er is landelijk maar ook in de gemeenten steeds
meer aandacht voor het bevorderen van een
goede gezondheid. In Drenthe zijn veel mensen die
kampen met overgewicht, die roken of die overmatig
alcohol drinken. Wij werken nauw samen met gemeenten
en ketenpartners en brengen onze kennis in over hoe je een
gezonde leefstijl kunt stimuleren. Er werd in 2018
bijvoorbeeld gewerkt aan het rookvrij laten opgroeien
van kinderen en het terugdringen van
comazuipen onder jongeren.

JEUGD

We vinden het belangrijk dat de toegang tot de jeugdgezondheidszorg laagdrempelig is. Sinds 2018 maken we de zorg toegankelijker door het dossier van het
kind online beschikbaar te maken voor ouders. Verder geven we les aan jongeren
op het voortgezet onderwijs over het belang van een gezonde leefstijl. Ze vullen
daarna een vragenlijst in en kunnen hun online gezondheidsprofiel
inzien. Bij behoefte aan advies kunnen ze doorklikken naar JouwGGD.nl
of met een jeugdarts/verpleegkundige in gesprek.
MONITOREN
De eerste ervaringen zijn positief.
Wij zorgen ervoor dat er cijfers beschikbaar zijn
over de gezondheid en leefstijl van de inwoners
1.301
van Drenthe. In 2018 brachten we cijfers uit over het
meldingen infecti
eziekten
welbevinden, de leefstijl en het gewicht van scholieren. Ook
1.359
in
specties kinderop
brachten we een rapport uit over hoe vaak depressie voorkomt
vanglocaties
37.630
in Drenthe en wat je eraan kunt doen. We gingen verder in op het
aantal consulten
JGZ
thema gezondheid in relatie met participatie in de samenleving. Op basis
2.093
adviezen vanuit Ve
van de uitkomsten van onze onderzoeken ondersteunen en adviseren
ilig Thuis Drenthe
820
wij gemeenten en scholen. Zij kunnen op basis van onze inbreng hun
SOA consulten
beleid en aanpak opstellen of bijsturen.
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