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Programma 

21.15 – 21.25 Welkom en algemene inleiding Moniek Pieters, directeur Publieke 
Gezondheid GGD 

21.30 – 21.45 Flits-presentaties vanuit 5 taakvelden
- Jeugdgezondheidszorg
- Toegang beschermd wonen
- Bijzondere zorg
- Veilig Thuis
- Preventie/gezondheidsbevordering
 

21.45 – 22.15 Gesprekstafels per bovengenoemd taakveld 
21.45 – 22.00: gespreksronde 1
22.00 – 22.15: gespreksronde 2

22.15 – 22.30 Korte afsluiting door Moniek Pieters
22.30 …. Gelegenheid om nog na te praten ..
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Missie GGD

Het ondersteunen van gemeenten om de 
publieke gezondheid te helpen bewaken, 
beschermen en bevorderen. 

Dit in samenhang met zorg, welzijn, onderwijs 
en veiligheid en met speciale aandacht voor 
kwetsbare groepen.
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GGD van en voor gemeente 
• Wet maatschappelijke ondersteuning

Toezicht WMO, Veilig Thuis, OGGZ
• Wet kinderopvang

Toezicht kinderopvang
• Wet op de lijkbezorging

Gemeentelijke lijkschouw
• Wet verplichte GGZ

Horen, registratie meldingen en verkennend 
onderzoek

• Wet Publieke Gezondheid
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GGD van en voor gemeente 

Wet Publieke Gezondheid:

• Epidemiologie, preventie en gezondheidsbevordering
• Jeugdgezondheidszorg, uitvoering 

rijksvaccinatieprogramma
• Ouderengezondheidszorg
• Infectieziektenbestrijding
• Technische hygiënezorg, Medische milieukunde
• Psychosociale hulpverlening bij rampen



Click to edit 7

Gezondheid in West Betuwe
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Korte pitches vanuit taakvelden

Graag uw vraag stellen aan de gesprekstafels!
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Afdeling Bijzondere Zorg

Klaas Verhoeven
Jolijn Hek
Sandra van de Weijer

• Toegang Beschermd Wonen
 

• Bijzondere Zorg

• Interventieteam
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Toegang Beschermd Wonen

• Toegang Beschermd Wonen adviseert aan Centrumgemeente 
Nijmegen of iemand in aanmerking komt voor een beschermd 
wonen indicatie. 

• Wij werken met een team van professionals die kritisch, 
zorgvuldig afwegen of mensen 24 uurs zorg nodig hebben 
waarbij psychiatrische problematiek voorliggend is. 

• Als beschermd wonen niet nodig blijkt, vindt er een warme 
overdracht plaats aan de lokale gemeente. 
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Bijzondere Zorg

• Consult / advies 

• Trajectindicering 

• Trajectregie (lang en kortdurend)

• Psychosociale hulpverlening bij kleinschalige incidenten (PSHI) 

• Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod.

• Meldpunt personen met verward gedrag (niet acuut)









De verbeterde meldcode

• Stap 1: In kaart brengen van signalen
• Stap 2: Collegiale consultatie of overleg met 
               Veilig Thuis
• Stap 3: Gesprek met de cliënt 
• Stap 4: Wegen van het geweld of de 
               kindermishandeling 
• Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden



Veranderingen 2019

• Aanpassing meldcode: altijd melden bij acute en 
structurele onveiligheid, ook al kan de professional 
hulp bieden

• Langere monitoring (18 maanden)
• Radarfunctie 
• Dienst Voorwaarden en Vervolg
• Vernieuwd handelingsprotocol



Veilig Thuis- samenwerken

Speerpunt naar aanleiding van de nieuwe meldcode 
en vernieuwde handelingsprotocol is samenwerken 
met:

• Ketenpartners: 
• wijkteams, hulpverlening, politie;
• Directbetrokkenen
• Veilig Thuis in andere regio’s



• Wilt u meer weten over 
• Veilig Thuis 
• en ons werk?

• Ik ga graag met u in gesprek!

• Dank voor uw aandacht
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Preventie/gezondheidsbevordering

Maaike Geertzen en Sharon Cents 
gezondheidsmakelaars





https://www.youtube.com/watch?v=0mtMhokecP8&persist_app=1&app=desktop&client=mv-google&gl=US&hl=en
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De kracht van de gezonde school aanpak

 
Structurele, samenhangende aanpak 
Draagvlak: ouders, team en leerlingen
Aansluiting zoeken
Pijlers: gezondheidseducatie, fysieke/sociale omgeving, signaleren en 
beleid

• Voeding
• Bewegen & Sport
• Welbevinden
• Natuur & Milieu
• Relaties & Seksualiteit
• Fysieke veiligheid
• Roken & Alcohol
• Mediawijsheid
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Wat is het effect van preventie voor uw inwoners?   We 
gaan graag in gesprek met u!
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Tafel gesprekken

U kunt in gesprek met medewerkers.
Kies een tafel. Per tafel 15 minuten.
U kunt 2 keer kiezen met wie u in gesprek gaat.
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Afsluiting
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