
Verhalen van 
de mensen van 
GGD en GHOR
Wij staan sinds januari 2020 volop in de spotlights met al het werk rondom het 
coronavirus. Maar bestrijding van infectieziekten is slechts een deel van alles 
waar we ons mee bezighouden: al jaren werken wij elke dag op verschillende 
 manieren aan de gezondheid van alle inwoners van Nederland. En daar 
vertellen we graag gepassioneerd over. 

Zo doen onze forensisch artsen bijvoorbeeld lijkschouw, zien we jaarlijks heel 
veel kinderen op het consultatiebureau en zorgen we ervoor dat de leefom
geving zo gezond en veilig mogelijk is. Ook adviseren onze collega’s van de 
GHOR onder andere over veiligheid op en rond evenementen. Nieuwsgierig 
naar wat dit allemaal precies inhoudt? Lees de verhalen.  



Asielzoekers wegwijs in onze 
gezondheidszorg

Hilde Roberts - GGD Hollands Noorden
Emine Bolat - GGD Hart voor Brabant,  
gezondheidsbevorderaars 

“ Meer informatie geeft meer grip op hun 
leven en hun gezondheid. En vaak is het 
niet zo dat mensen niet wíllen, maar 
gewoon niet goed weten hoe ze het aan 
moeten pakken. Dan moeten we een 
andere manier bedenken om ze te 
bereiken.”

Seks raakt de basis van ons 
bestaan, praten erover helpt!

Charlotte Lantinga  - sociaal verpleeg-
kundige in opleiding tot verpleegkundig 
specialist, GGD Rotterdam

“ Bij de GGD komen jongeren vaak binnen 
met een vraag over SOA’s of anticoncep-
tie. Maar dat is niet het enige waar we 
over praten. Ik vraag altijd door tijdens 
een spreekuur en ga in op de seksuele 
hulpvraag.”

Met de wijk-GGD’er geen 
 handboeien voor mensen met 
 verward gedrag, maar hulp

Kirsten Peek -  Wijk-GGD’er,
GGD  Brabant-Zuidoost

“ Wat we eigenlijk beogen met deze 
samenwerking, is dat het niet tot het 
punt van overlast en escalaties komt.”

Onderdompelen in 
 grootschalige crisisscenario’s

Patrick Scheffer - beleidsmedewerker 
vakbekwaamheid GHOR Haaglanden

“ Een immersive training is ontworpen om 
deelnemers in een andere werkelijkheid 
te plaatsen. In de ruimte kan realistisch 
geoefend worden door het gebruik van 
meerdere zintuigen. Elke hulpverle-
ningssituatie kan worden nagebootst.”

Veehouderij en gezondheid
 
Renske Nijdam -  adviseur Milieu & 
Gezondheid, GGD’en in Brabant

“ We spelen een belangrijke rol als je het mij 
vraagt, want: als de GGD’en niet opkomen 
voor de gezondheid van omwonenden, 
dan gebeurt dat niet automatisch door 
iemand anders.”

Werken aan een kansrijke start 
door gehoor- en hielprikscreening

Elise Klarenbeek -  coördinator neonatale
screeningen en beleidsmedewerker JGZ, 
GGD regio Utrecht

“ Ik geloof in preventie en vroegtijdige opsporing 
van gezondheidsstoornissen. In combinatie 
met een goede voorlichting, zorgt dit ervoor 
dat kinderen gezond kunnen opgroeien.”
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Patiënten beter 
 beschermd tegen 
infectieziekten door 
samenwerking GGD 
en ziekenhuis 
Als je patiënten die afweeronderdrukkers 
gaan gebruiken wilt beschermen tegen 
 infectieziekten kun je het beste vaccineren. 
In Noord en OostGelderland zocht de 
GGDarts Helen Siers daarom de samen
werking op met de ziekenhuizen in de regio. 
Maag, darm en leverarts Daan de Koning is 
enthousiast. “Vaccineren is veel makkelijker 
dan een infectieziekte genezen.”

Flexibel toezicht in de kinder-
opvang: ‘Ik verwacht dat we 
leukere gesprekken krijgen

Bibi van Empelen - toezichthouder 
kinderopvang, GGD Gooi en Vechtstreek

“ Houders zeggen vaak: kun je niet eens 
kijken waar ik waar ik écht mee bezig 
ben? Door een deel van de vaste set vrij 
te geven, geef je toezichthouders de 
vrijheid om bepaalde thema’s aan te 
snijden.”

Een gezonde stad: da’s logisch!

Imke van Moorselaar - adviseur Gezonde 
Leefomgeving, GGD Amsterdam

“ Door als sociaal en fysiek domein meer 
samen te werken, elkaar te leren kennen 
en een gezamenlijke ambitie te hebben, 
kan er flinke gezondheidswinst worden 
geboekt.”

Ik draag mijn steentje bij aan 
een gezondere generatie!

Marleen Tibbe - JOGG-regisseur, 
GGD Flevoland

“ De GGD’en zetten zich samen met ruim 
70 partijen in voor steeds minder mensen 
die kampen met obesitas. Concreet 
mikken we op 40% minder mensen in 
2040 met overgewicht. Dat jaartal lijkt 
nog ver weg, maar de jongeren van nu 
zijn de volwassen van 2040.”
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Lijkschouw, arrestantenzorg en 
kindermishandeling 

Jonne Kortmann - forensisch arts, GGD 
Flevoland

“ We hebben het voordeel dat we de 
overledene niet kennen. Het is vaak 
anders voor behandelaars in het zieken-
huis of huisartsen. Die weten hoe iemand 
was en dat kan de interpretatie van 
bevindingen kleuren. Voor mij is het echt 
een lichaam met een verhaal dat je moet 
ontdekken.”

Voorlichting in buurthuizen en 
moskeeën

Salem Zeggay en Mimouna Akhmouch  
jeugdarts, GGD Amsterdam
Aïcha Karimi - jeugdverpleegkundige, 
GGD Amsterdam

“ Voor sommige mensen is dit gewoon de 
juiste manier; we kunnen ze de aandacht 
bieden die ze nodig hebben. Het kost veel 
energie, naast tijd en geld, maar het is een 
belangrijke investering.”

Gezondheidsmakelaars

Elke Breugelmans en Marijke de Kroes 
 gezondheidsmakelaars, GGD Brabant 
Zuidoost

 “ Gezondheid is veel meer dan je fysiek 
goed voelen. Het gaat ook om mentaal 
welbevinden, zingeving en meedoen in 
de samenleving.”

De 22 wekenprik en het 
Rijksvaccinatieprogramma: 
een krachtig voorbeeld van 
preventie

Melissa van Offen - jeugdarts, GGD regio 
Utrecht

“ Veel vrouwen vinden het fijn dat zij hun 
baby kunnen beschermen en daarmee 
ook nog eens zorgen dat hun baby zelf 
een prik minder hoeft.”

Watersnood in Limburg: 
de waarde van de GHOR
 
Danny ten Berge -  unit-hoofd GHOR
Zuid-Limburg Annette Theuws - afdelings-
hoofd GHOR Limburg Noord

“ Er moet op zo’n moment zó veel gebeuren. 
Dan zijn onze korte lijnen met Defensie, 
waterschap, gemeenten, politie en ambu-
lances cruciaal. In de snelheid van handelen 
kunnen wij dan van betekenis zijn.”

Geluidsoverlast: recht op rust

Fred Woudenberg -  hoofd afdeling
Leefomgeving, GGD Amsterdam

“ Je zou als land moeten willen dat álle 
plekken kwaliteit bieden en gezondheid 
niet schaden. Het enige dat daarvoor 
nodig is, is de wil om iets te veranderen en 
wij kunnen daarbij helpen”
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Lijkschouw aan 
de keukentafel
Sophie (29) is er klaar voor: het stokje overne
men van haar vader Sieb (65) en moeder 
Marijke (63) die allebei werken als forensisch 
arts bij GGD IJsselland. Een echte ‘forensische 
familie’ dus. Sophie straalt zodra ze over haar 
opleiding en toekomstige beroep praat. Als 
kind hoort ze haar ouders dagelijks bevlogen 
over het vakgebied praten en dat werkt 
aanstekelijk. Ze weet: dát wil ik later ook 
worden. “Wij houden ons niet alleen maar 
bezig met overledenen: júist levende mensen 
maken een groot deel uit van ons werk.”

Samenwerken aan een 
 rookvrije generatie 

Christien Pieterse - coördinator Rookvrije 
Generatie, GGD Noord- en Oost-Gelder-
land

“ Elke gemeente is natuurlijk zelf verant-
woordelijk voor de gewenste stappen 
maar als men bij mij aangeeft wat de 
plannen zijn dan probeer ik de 
 gemeente daaraan te houden.”

Deskundige infectiepreventie

Rineke Nanlohij - deskundige infectie-
preventie, GGD Brabant Zuidoost

“ Op één werkdag ga ik van een stoere 
tatoeëerder, naar een elegante schoon-
heidssalon en sluit ik af bij een 
 verzorgingstehuis.”

Veiligheid bij evenementen

Jarno Rouweler - adviseur risicobeheer-
sing en evenementen, GHOR Twente: 
“ Het is mooi om een rol te hebben in de 
crisis. Het brengt nieuwe uitdagingen 
met zich mee, je leert nieuwe mensen 
kennen en je werkveld verbreedt zich.”
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Jeugdarts in 
Amsterdam 
Als Salem Zeggay (34) op de basisschool zit, 
krijgen haar ouders te horen dat ze niet te 
veel van haar moeten verwachten. Nu werkt 
ze als jeugdarts bij GGD AmsterdamOost. 
“Als een leerling niet lekker in z’n vel zit, en 
daardoor niet tot leren komt, dan zie ik daar 
mezelf in, als het meisje van elf. Het mooie is 
dat ik dan echt iets kan betekenen. Ik ga in 
gesprek met school, met de ouders, met de 
jongere zelf. Wat is er aan de hand, wat heeft 
hij of zij nodig en hoe kan ik daarbij helpen?”

Hoe roze is jouw wolk?

Mayke Slenter - VoorZorgverpleeg-
kundige en jeugdverpleegkundige 
Inge van de Rijt - GGD Hart van Brabant

“ Wij zijn degenen die moeders na de 
geboorte van hun baby nog een aantal 
keer zien. Als je dan opmerkt dat het 
niet zo goed met moeder gaat, is het 
heel fijn dat je zelf het aanbod in huis 
hebt om daar iets aan te doen.”

Oefenen zorgt voor eye openers

Anouk van Galen - adviseur 
 evenementen en zorgcontinuïteit, 
GHOR Zuid Holland-Zuid

“ Tijdens incidenten spelen instellingen een 
hele belangrijke rol. Zij weten immers wie 
en waar hun bewoners zijn en met welke 
omstandigheden hulpverleners rekening 
moeten houden. Op die manier bevorde-
ren we gezamenlijk de veiligheid in het 
algemeen en in het bijzonder die van de 
bewoners van instellingen.”

Zit je als jongere ergens mee? 
Dan is er JouwGGD

Sanneke Ritsema - projectleider 
 JouwGGD

“ JouwGGD is dé site in Nederland voor 
jongeren over gezondheid. De grootste 
groep is tussen de 14 en de 17 jaar. Want 
dan verandert er ook heel veel in je leven!”

meer informatie? 
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