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•  In periode van economische krimp: geen geld. 
•  Afnemende beroepsbevolking: geen personeel. 
•  Meer (chronisch) zieken dan ooit: veel vraag. 
•  Enorme technische ontwikkelingen: autonome groei 

van de kosten. 
 
 Zeker is: 
•  Veranderingen in stelsel (decentralisatie). 
•  Verandering in rollen (participatie en eigen regie). 
 
Dus andere keten publieke zorg en curatie/care. 

Uitdagingen of lijdensdruk?  



•  Agenda voor de zorg 
Zet preventie op #1: verbinding spreekkamer en  

 leef- en/of werkomgeving. 
Public health in de zorg – samen sterk. 
 
•  Burger centraal 
Van betutteling naar participatie. 
Public health en burger/cliënt – beter verbonden. 
 
•  Besturen in positie 
Zorg is verdeeld over markt en gemeenten. Geef de 

bestuurders positie om tot gezamenlijke afspraken 
te komen. 

Publiek bestuur en zorgbestuur: samen beter 

Waar naartoe? 
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 Vaccineert tegen infectieziekten  

Taken (1) 



 Zoekt personen op die niet in staat zijn zelf om hulp 
te vragen en coördineert voor hen een zorgaanbod.  

Taken (2) 



 Geeft gezondheidsadvies, een vaccinatie of zorgt 
voor bescherming tegen malaria bij 400.000 
reizigers per jaar. 

Taken (3) 



 Helpt seksueel overdraagbare aandoeningen  
voorkomen via voorlichting en advies. 

Taken (4) 



 Helpt bijvoorbeeld voorkomen dat ouderen vallen. 

Taken (5) 



 Voert lijkschouw uit bij 
vermoeden van 
onnatuurlijk overlijden, 
zoals dodelijke 
ongevallen in het 
verkeer, op het werk of 
thuis, zelfmoord.  

Taken (6) 



 Coördineert de tbc-screening bij gevangenen 

Taken (7) 



 Zorgt voor de publieke gezondheid van 
asielzoekers in de asielzoekerscentra.  

Taken (8) 



 Bevordert dat kinderen opgroeien met een 
gezond gebit. 

Taken (9) 



GGD in de toekomst: 
 
Scherp stellen 

GGD in de toekomst 



1. Samenwerking in sociaal domein 



Burger en cliënt/patiënt is één; stel die centraal 

	  

2. Gezondheidsrace Laarbeek 



•  Gezamenlijk belang van substitutie en preventie 
•  Tegengaan van afschuifgedrag 
•  Prikkels synchroniseren 

3. Convenanten ZV-gemeente/ -regio 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Samenvattend: mogelijke bijdrage GGD 

 
 

Voor 
 burger* 

Ouderen: signalering 
en opvang armoede 

en eenzaamheid 

Goede zorg voor 
justitiële cliënten en 
tegengaan onrust in 

de samenleving 

Jeugd: tegengaan 
schooluitval, 

begeleiding en 
goede diagnose 

Gezondheidsvaardig
heden vergroten, 

o.m. tegen obesitas 

Voor 
aanbieders 

Goede triage, 
toeleiding en 
crisisopvang 

Onafhankelijke 
regisseur 

Signalering 
tekortschietend 

aanbod  

Stevige inzet op 
preventie 

Voor 
Gemeente 

Informatie over 
trends en dossiers 

Snelle crisisopvang 
en toeleiding 

Bewaking 
cliëntproces 
(voorkant) 

Preventieve taken 
en gezondheids-

bevordering (jeugd 
en ouderen) 

Voor 
Zorg-

verzekeraar
** 

Beperking instroom 
in 2e lijn*** en 

beperkte groei1e lijn 

Triage crisis GGZ 

Informatie aanbod 
(inkoop) 

Universele en 
selectieve preventie 



Publieke gezondheid en cure/care 
 
Beter Verbonden 


