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Inventarisatie Positieve Gezondheid 

mei - juni 2017 

 

Aanleiding 

In maart 2016 heeft GGD GHOR Nederland een inventarisatie uitgevoerd in hoeverre het concept 

Positieve Gezondheid was opgenomen in gemeentelijk gezondheidsbeleid en welke rol de GGD 

hierbij had. Vanwege het afbouwen van de aanjaagrol van GGD GHOR Nederland op dit thema, 

wordt de inventarisatie herhaald zodat de laatste stand van zaken in beeld is. 

 

Doel & Doelgroep 

Doel: Inzicht en (laatste) stand van zaken m.b.t. positieve gezondheid in beeld brengen voor alle 

GGD’en. Op basis van deze inventarisatie kunnen GGD’en bij elkaar inspiratie ophalen.  

Doelgroep: Alle GGD’en zijn uitgenodigd voor deelname. Daarnaast ook gemeente Utrecht 

Volksgezondheid vanwege hun participatie en samenwerking met GGD rondom positieve 

gezondheid. 

 

Hoofd- en deelvraagstellingen inventarisatie 

• Heeft uw GGD intern het concept Positieve Gezondheid opgenomen in haar 
visie/(beleids)plannen?  

- Wat is er beschreven? 

- Hoe uit de beschrijving zich in de praktijk? (hoe krijgt het concept vorm?) 

- Waar binnen de GGD heeft het concept een plek gekregen? 

- Wat levert het de GGD op? 

- Welke (evt.) belemmeringen ervaart de GGD bij het vorm geven van het concept? 

 

• Is het concept Positieve Gezondheid in uw regio opgenomen in het gemeentelijk 

gezondheidsbeleid? 

- Wie heeft het initiatief hiervoor genomen? 

- Wat is er beschreven? 

- Hoe uit de beschrijving zich in de praktijk? (hoe krijgt het concept vorm?) 

- Wat levert het de gemeente op? 

- Welke (evt.) belemmeringen ervaart de gemeenten bij het vorm geven van het 

concept? 
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Respons 

Deelnemers = 18+1 

Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ 
GGD Amsterdam 
GGD Brabant Zuid Oost 
GGD Fryslân 
GGD Gooi en Vechtstreek 
GGD Gelderland-Zuid 
GGD Groningen 
GGD Hollands Midden 
GGD Hollands Noorden 
GGD Ijsselland 
GGD Kennemerland 
GGD Limburg Noord 
GGD Noord- en Oost Gelderland 
GGD regio Utrecht 
GGD Twente 
GGD West Brabant 
GGD Zaanstreek Waterland 
GGD Zuid Limburg 

Gemeente Utrecht Volksgezondheid 

 

Uitkomsten 

Uitkomsten zijn onderverdeeld naar de twee hoofdvraagstellingen: 

A:  Heeft uw GGD intern het concept Positieve Gezondheid opgenomen in haar
 visie/(beleids)plannen?  
 
B:  Is het concept Positieve Gezondheid in uw regio opgenomen in het gemeentelijk

 gezondheidsbeleid? 
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A: Heeft uw GGD intern het concept Positieve Gezondheid opgenomen in 

haar visie/(beleids)plannen? 

 

• Heeft uw GGD intern het concept Positieve Gezondheid opgenomen in haar 

visie/(beleids)plannen? 

o Ja = 16x = 84% 

o Nee = 0 

o Nog niet, zijn we wel van plan = 3x = 16% 

o Weet ik niet = 0  

o Geen keuze = 0  

 

Welke GGD’en hebben ja geantwoord: 

GGD Brabant Zuid Oost, GGD Gelderland-Zuid, GGD Noord- en Oost Gelderland, GGD Fryslan, 

GGD Ijsselland, GGD West-Brabant, GGD Hollands Midden, GGD Limburg Noord, GGD regio 

Utrecht, GGD Twente, GGD Kennemerland, GGD Groningen, GGD Gooi & Vechtstreek, GGD 

Amsterdam, Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ, Gemeente Utrecht Volksgezondheid. 

 

 

• Enkele indrukken wat er beschreven is in de visie/beleidstukken (zie ook voorbeeld 

documenten): 

o Definitie en brede kijk op gezondheid 

o Positieve Gezondheid als uitgangspunt / leidraad voor werk 

o Gezondheid is meer dan niet ziek zijn 

o Uitgaan van eigen kracht: zelfontplooiing / participatie 

 

 

 

 

84%

16%

Positieve Gezondheid in interne visie/beleid

Ja Nog niet, zijn we wel van plan
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• Enkele indrukken van hoe uit zich deze beschrijving in de praktijk? 

o Aanjagen GGD brede visie op Positieve Gezondheid 

o Advisering aan gemeente / presentatie Positieve Gezondheid 

o Bijeenkomsten over Positieve Gezondheid 

o Invulling App store 

o Interne werkgroep Positieve Gezondheid 

o Veel experimenteren (met inzet spinnenweb) 

o Landelijk/regionaal netwerk (bijv. Limburg) 

o We doen nog te weinig 

o Is nog zoeken hoe we dit moeten doen 

 

• Het concept heeft binnen onze GGD een plek gekregen: 

o Onderzoek / gezondheidsmonitor = 13x = 68% 

o Gezondheidsbevordering = 15x = 79% 

o Jeugdgezondheidszorg = 12x = 63% 

o MMK/omgevingswet = 9x = 47% 

o OOGZ/ verwarde personen = 3x = 16% 

o Veiligheid /GHOR = 2x = 11% 

o Statushouders = 4x = 21% 

o (nog) niet van toepassing = 1x = 5% 

o Geen keuze = 3x = 16% 

o Anders = 2x = 11%   

➢ seksuele gezondheid/IZB/advisering gemeente (1x) 

➢ beleid (1x) 

 

 

 

 

  

68%

79%

63%

47%

16%

11%
21%

11%

Positieve Gezondheid binnen de GGD

Onderzoek / gezondheidsmonitor Gezondheidsbevordering

Jeugdgezondheidszorg MMK / omgevingswet

OGGZ / verwarde personen Veiligheid / GHOR

Statushouders Anders
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Overzicht GGD’en 

 

 Onderzoek / 
gezondheids-
monitor 

Gezondheids-
bevordering 

JGZ MMK / 
omgevingswet 

OGGZ / 
verwarde 
personen 

Veiligheid / 
GHOR 

Statushouders Nog niet van 
toepassing / 
geen antwoord 

Dienst Gezondheid en 
Jeugd ZHZ 

       X  

GGD Amsterdam X X X  X    

GGD Brabant Zuid - Oost X  X  X  X    X   

GGD Fryslân  X       

GGD Gooi & Vechtstreek X X       

GGD Gelderland-Zuid X X X X X X X  

GGD Groningen X X X X X X X  

GGD Hollands Midden X X X X     

GGD Hollands Noorden        X  

GGD Ijsselland X X X X     

GGD Kennemerland  X X X   *  

GGD Limburg Noord X X X      

GGD Noord en Oost 
Gelderland 

X X X X   X  

GGD regio Utrecht X X X X     

GGD Twente X X X X     

GGD West-Brabant X X X      

GGD Zaanstreek 
Waterland 

       X  

GGD Zuid Limburg        X  

Gemeente Utrecht 
Volksgezondheid 

X X       

 13 15 12 9 3 2 4  
NB: de online vragenlijst is ingevuld door één medewerker van de betreffende GGD. Het kan zijn dat hierdoor het beeld niet volledig is. 

*Niet ingevuld, maar wel bekend dat de GGD actief is op dit thema.  
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Hoe geven de GGD’en vorm aan Positieve Gezondheid binnen de GGD?  

Enkele goede en concrete voorbeelden uit de praktijk: 

 

 Toelichting op activiteiten / voorbeelden Positieve Gezondheid:  

GGD Amsterdam • Binnen GGD hangen overal posters over Positieve Gezondheid. 

• In (formele) stukken van de afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie wordt vaak verwezen 
naar het concept positieve gezondheid.  

• Binnen de onderzoeksgroep die zich met de gezondheidsmonitor bezighoudt, wordt getracht zoveel mogelijk met de 
monitor ook de dimensies van Positieve Gezondheid te beslaan.  

• Binnen de collectieve gezondheidsbevordering wordt geëxperimenteerd met het concept positieve gezondheid, o.a. 
door nadrukkelijker behoeften van bewoners te onderzoeken (m.b.v. het spinnenweb) en daar op in te gaan, te zoeken 
naar bredere, integrale aanpakken, of te focussen op het vergroten van veerkracht, etc. De gezondheidsbevorderaars 
in Amsterdam heten nu 'adviseur gezondheid en welbevinden', om de brede insteek te benaderen.  

• Binnen het team zorginnovatie speelt Positieve Gezondheid een belangrijke rol in de structurering van alle apps binnen 
de GGD App store.  

• Binnen de afdeling Seksuele Gezondheid (onderdeel van Infectieziekten) wordt met motivational interviewing gezocht 
naar waar mensen zelf warm voor lopen.  

• Binnen de afdeling Leefomgeving wordt onderzocht welke invloed de omgeving op de verschillende dimensies van 
Positieve Gezondheid kan hebben en hoe Positieve Gezondheid als meetinstrument gebruikt zou kunnen worden voor 
het evalueren van projecten in de omgeving.  

• Binnen de Jeugdgezondheidszorg wordt Positieve Gezondheid steeds vaker in allerlei (formele) stukken genoemd. In 
gesprekken met ouders wordt steeds meer gefocust op het voeren van eigen regie. Daartoe is ook een app in gebruik 
genomen.  

• Binnen de afdeling MGGZ wordt geëxploreerd of Positieve Gezondheid een rol zou kunnen spelen bij het begeleiden 
van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

GGD Brabant Zuid Oost • M.b.t. onderzoek: In onze VTV, die we voor elke gemeente hebben gemaakt (in de vorm van een e-book), is uitgegaan 
van Positieve Gezondheid. Op de website www.ggdkompas.nl vindt u de rapporten voor de 21 gemeenten. Elke 
rapport begint met het hoofdstuk ‘de kracht van gezondheid’, waarin we eigen panelonderzoek naar het concept 
gezondheid presenteren en waarin een verwijzing staat naar het concept positieve gezondheid. Daarnaast zijn we aan 
de slag geweest met onderzoek naar positieve gezondheid in de Eindhovense wijk Burghplan. 

http://www.ggdkompas.nl/
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• M.b.t. gezondheidsbevordering: Er worden veel workshops gegeven aan professionals, gesprekken gevoerd in lokale 
settingen over wat de impact is van het concept Positieve Gezondheid voor maatregelen en houding t.a.v. 
gezondheidsbevorderende acties. 

• Binnen de omgevingswet en het netwerk dat daarmee bezig is (ruimtelijke ordening, omgevingsdiensten, gemeenten 
milieu, Brabant provincie etc.) hebben we het concept meegenomen in het zoeken naar aansluitingsmogelijkheden 
/kansen voor gezondheid. 

• In onze organisatie hebben we Huis van Werkvermogen geintroduceerd als integrale manier van kijken naar iemands 
functioneren.  

• We hebben leuke zakjes zaad met het spinnenweb erop. 

GGD Fryslân • VRFryslan is lid van de Vitaliteitsalliantie Friesland en in dat kader worden veel voorbeelden gericht op vitaliteit en 
Positieve Gezondheid gedeeld en verspreid. Intern heeft het de aandacht voor vitale medewerkers versterkt. O.a. is er 
nu de mogelijkheid interne pilots te doen (voor interventies gericht op PG/Vitaliteit) om ervaring op te doen t.a.v. 
advisering aan gemeenten op het gebied van PG. 

GGD Gooi & Vechtstreek • Initiator netwerk Positieve Gezondheid regio GV  

• Kapstok voor resultaten gezondheidspeiling  

• Inspiratiebijeenkomsten voor 0e en 1e lijn  

• Ontwikkeling gesprekstool Positieve Gezondheid voor gemeentegesprek 

GGD Groningen • Een interne werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle afdelingen werken aan de introductie van het 
concept binnen de GGD. Eerst zijn alle afdelingen geïnformeerd, en vervolgens kijken we naar mogelijkheden om het 
daadwerkelijk in te voeren in ons werk. Met name het eigen regie geven aan de mensen, het integraal aanpakken van 
gezondheid, het aansluiten bij de bevolking. Concreet:  

• JGZ ondersteunt de Gezonde School, met een pilot hebben we gekeken wat scholen belangrijk vinden. Hier hebben we 
gebruik gemaakt van de 6 domeinen van Positieve Gezondheid. Dit blijkt scholen ook goed aan te spreken. In ons 
onderzoek nemen we factoren als geluk, sociaal maatschappelijk functioneren enz... ook mee. 

• MMK: bij casuïstiek laag frequent geluid houden ze rekening met de 6 domeinen. Tijdens de beurs Gezondheid en Co in 
Groningen hebben we het concept Positieve Gezondheid gebruikt om in gesprek te komen met het publiek. Met een 
rad van fortuin konden mensen draaien en vragen beantwoorden. De vragen waren gebaseerd op het werk van de 
GGD en positieve Gezondheid.  

• Afdeling Forensische geneeskunde heeft een medewerker GGZ Groningen (Lentis) uitgenodigd om te vertellen hoe zij 
werken met hun cliënten aan dit thema.  

• Sense NN maakt gebruik van het concept door mensen eigen regie te geven, ze werken met motiverende 
gespreksvoering en staat structureel op hun agenda.  
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• GHOR stuurt bij rampen op zelfredzaamheid. 

GGD Hollands Midden • P&O: tool voor Fit in je werk o.a. en opzetten van inspiratienetwerk (met collega's die ook breed kijken naar 
gezondheid) etc. 

• Onderzoek en monitoring: extra vragen opgenomen in peiling 2016 over eigen regie en ervaren stress etc.  

• JGZ: GIZ en Positieve gezondheid  

• MMK, omgevingswet: bewegen en ontmoeten en mantelzorg 

GGD Ijsselland • Na de zomer starten we met een inventarisatie binnen alle teams; wat wordt er al gedaan met het concept en waar 
liggen witte vlekken en behoeften?  

• Onderzoek: kwalitatief onderzoek gericht op kwetsbare groepen gedaan waarbij vragen zijn afgeleid van Positieve 
Gezondheid. Vragen m.b.t. o.a. zingeving opgenomen in de volwassen/ouderenmonitor.  

GGD Kennemerland • Game of Life – spel over positieve gezondheid, ontwikkeld ism politie en GGD Amsterdam 

GGD Limburg Noord • De GGD participeert in diverse landelijke, provinciale en lokale netwerken, zoals het netwerk Positieve Gezondheid 
Noordelijke Maasvallei en aan provinciaal actiecentrum Positieve Gezondheid i.s.m. Provincie Limburg, GGD Zuid-
Limburg, Huis voor de Zorg Hogeschool Zuyd en Institute for Positive Health. Daarnaast informeert/inspireert de GGD 
gemeenten en netwerken over dit nieuwe concept en onderzoekt samen de mogelijkheden om dit in de praktijk te 
brengen. 

• Gezondheidsmonitor jeugd, volwassenen en ouderen zal meer ontwikkeld en beschreven volgens de uitgangspunten 
Positieve Gezondheid.  

• Positieve Gezondheid als uitgangspunt binnen doorontwikkeling JGZ. 

GGD Twente • We hebben een interne actiegroep gevormd die op de verschillende afdelingen de ontwikkeling van het concept in de 
praktijk stimuleren. Dit doen we o.a. door instrumenten en methoden als deze aan evaluatie toe zijn ook te leggen 
langs de lat van Positieve Gezondheid, door casusbesprekingen te voeren vanuit het concept Positieve Gezondheid, 
door Positieve Gezondheid op te nemen in de monitor, en te rapporteren vanuit het concept Positieve Gezondheid. 
Door instrumenten te ontwikkelen waarlangs het gesprek gevoerd kan worden met medewerkers zoals een bordspel 
en een digitaal spel. 

• Er zijn vragen toegevoegd aan de monitor zodat er vanuit alle dimensies van Positieve Gezondheid vragen gesteld 
worden.  

• GB werd al breed opgepakt: ontwikkelt zich steeds meer naar gezonde leefstijl, daarbij wordt het brede 
maatschappelijk veld benut, instrumenten zoals vragenlijsten, methodes zoals de triages worden getoetst op de mate 
waarin deze Positieve Gezondheid proof zijn.  

• Het contactmoment adolescent is gestoeld op het concept.  
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• In advisering rond milieu en gezondheid wordt de wetenschappelijk inzichten afgewogen tegen relevante andere feiten 
als sociale cohesie en zingeving.  

• In beleidsadvisering naar gemeenten wordt altijd de verbinding gemaakt met andere domeinen buiten het traditionele 
domein van publieke gezondheid, maatschappelijke organisaties die werken met het concept Positieve Gezondheid 
worden verbonden in het door de GGD gestarte netwerk Twente Gezond. 

GGD West-Brabant • We werken met het instrument Positieve gezondheid om bij diverse doelgroepen behoeften op te halen / inzicht te 
krijgen in de beleving van gezondheid en zo aangrijpingspunten helder te krijgen om (nieuwe) interventies te 
ontwikkelen.  

• Kunst (samenwerking met cultuur) wordt ingezet om de Positieve Gezondheid te vergroten. 

• Er loopt een onderzoek m.b.v. TRANZo naar het instrument Positieve Gezondheid.  

• Vanuit gezondheidsbevordering worden projecten opgestart, die zich op ten minste op een van de pijlers richt van 
positieve gezondheid.  

• Beleidsmedewerkers geven positieve gezondheid een plek in de gemeentelijke nota's. 
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• Enkele indrukken: wat levert het werken met Positieve Gezondheid op voor de GGD? 

o Minder vanuit risico’s denken 

o Makkelijker gesprek over gezondheid openen (ingangen binnen hele sociale domein) 

o Een taal een focus 

o Bredere kijk (ook binnen onderzoek, wat erg wordt gewaardeerd / bevestiging dat 

gezondheid voor veel mensen meer is dan niet roken en matig drinken) 

o Ondersteunt het werken vanuit eigen kracht-principe 

o Handvatten voor begeleiden van professionals intern: welke competenties heb je 

nodig etc.  

o Nog lastig te zeggen 

 

• Enkele indrukken van belemmeringen voor GGD: 

o Te individueel gericht concept 

o Zoeken naar meetbaarheid 

o Nog te weinig gezamenlijk opgetrokken door GGD’en en te weinig bestuurlijke 

aandacht op DPG niveau 

o Onduidelijk hoe het verhoudt tot preventie en Gezondheidsbevordering 

o Is nog in ontwikkeling dus nog veel experimenteren en ontdekken> tijd nodig 

o Weinig concrete instrumenten / werkwijze 

o Concretisering in praktijk is lastig 
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B: Is het concept Positieve Gezondheid in uw regio opgenomen in het 

gemeentelijk gezondheidsbeleid?  

 

• Is het concept positieve gezondheid opgenomen in uw regio in het gemeentelijk 

gezondheidsbeleid? 

o Ja, dit geldt voor alle gemeenten = 7x = 37% 

o Ja, dit geldt voor enkele gemeenten = 5x = 26% 

o Nee = 1 = 5 % 

o Nog niet, zijn de gemeenten wel van plan = 2x = 11% 

o Weet ik niet = 4x = 21% 

 

 
 

• Enkele indrukken van wat er is beschreven: 

o Het concept wordt als uitgangspunt gebruikt voor de manier waarop er naar 

gezondheid wordt gekeken 

o De definitie / concept is toegelicht: gezondheid wordt nu breder opgepakt, niet 

alleen meer de afwezigheid van ziekte 

o Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag 

o Is heel verschillend per gemeente 

o Is nog onduidelijk wat precies beschreven gaat worden 

 

• Hoe krijgt dit vorm in praktijk?  

o Is nog niet bekend / is nog in ontwikkeling 

o Concrete uitvoering is nog uitdaging; soms wordt het vertaald in een concrete 

activiteit 

o Mate waarin het concept echt is doorgevoerd in denken en handelen verschilt nog 

per gemeente 

o Diverse samenwerkingen 

37%

26%

5%

11%

21%

Is het concept Positieve Gezondheid opgenomen in het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid?

Ja, dit geldt voor alle gemeenten Ja, dit geldt voor enkele gemeenten

Nee Nog niet, zijn de gemeenten wel van plan

Weet ik niet



 

13 
 

Enkele voorbeelden (gegeven door GGD-medewerkers) over hoe de regio/gemeente uiting geeft aan Positieve Gezondheid, al dan niet in samenwerking 

met de GGD: 

 

 Toelichting op activiteiten / voorbeelden Positieve Gezondheid:  

GGD Brabant Zuid Oost • Er vinden veel gesprekken/dialogen plaats op lokaal niveau met burgers en verschillende professionals: huisartsen, 
jongerenwerk, KBO ea.: wat is gezond zijn? Wat betekent dat voor je acties als burger, als vrijwilliger/voor jouw 
beroepsgroep? 

• Machteld Huber wordt regelmatig uitgenodigd ergens in de regio. 

• Er is een samenwerkingsverband in de Peel ontstaan rondom Positieve Gezondheid met 
ziekenhuis/thuiszorg/gemeenten/instellingen. 

• We organiseren workshops voor lokale wijkteams, huisartsen, KBO groep ea. 

GGD West-Brabant • (Gezondheidsbevorderende) Projecten gericht op zingeving, meedoen  en kwaliteit van leven. 

GGD Limburg Noord • Samenwerking tussen gezondheidsbeleid en jeugdbeleid. 

GGD Zuid Limburg  • Samenwerking met gemeenten en provincie door PG in alle uitingen te gebruiken. Er is een Provinciaal actie centrum 
PG opgericht waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan de uitvoering en implementatie van het gedachtegoed in de 
praktijk. Er wordt gewerkt aan trainingen, gesprekstools en andere middelen om professionals en burgers te inspireren 
en mee te nemen hierin. 

GGD Hollands Midden • Evaluatie pilot Welzijn op recept Noordwijk levert advies op aan welzijnscoach om te werken met Positieve Gezondheid 
i.p.v. zelfredzaamheidsmatrix . 

• Voorbereiding werkconferentie Positieve gezondheid hype of toekomst? in Alphen aan den Rijn, praktisch aan de slag 
met concept in wijkdiscussies met huisarts, praktijkondersteuner, welzijnswerkers etc. met inzet van acteurs. 

• Lisse 2030: focus op wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, inbreng van onze kerncijfers van de gezondheidspeiling 2016 
met vragen over bijv. eigen regie en ervaren stress. 

• Presentatie over Positieve Gezondheid en integraal beleid in gemeenteraad van o.a. gemeente Leiden 

• In Agenda 2020 staan maatschappelijke effecten die gemeenten beogen en indicatoren vanuit concept Positieve 
Gezondheid. Opgesteld voor PZJ en MZVT, samen met ambtenaren van gemeenten. In Kadernota 2019 gaan we na of 
effecten ook gerealiseerd zijn.  
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• Wat levert het de gemeente op (volgens de GGD-medewerker)? 

o Nog onduidelijk 

o Zelfde taal 

o Samenwerkingen (niet allemaal apart het wiel uitvinden) 

o Aansluiten bij eigen kracht / eigen regie (kanteling burgers aan zet) 

o Anderen manieren van gezondheidsbevordering, nieuwe projecten, nieuwe 

samenwerkingspartners, nieuwe ingangen, bereik van nieuwe doelgroepen. 

 

• Ervaren belemmeringen voor gemeenten (volgens de GGD-medewerker)? 

o Nog niet bekend 

o Het is nog onvoldoende ingedaald bij gemeenten 

o Integraal samenwerken (tussen de verschillende beleidsdomeinen) is lastig; 

gemeente is verkokert georganiseerd en er wordt niet gestuurd op integrale 

samenwerking. 

o Vertaling naar praktijk 

o Blijft zoeken naar toepasbaarheid en meetbaarheid 

o Wat zijn maatschappelijke effecten? 

o Tijd / denkkracht 

 

Voorbeelddocumenten*: 

• GGD Zuid Limburg 

o Regionale nota gezondheidsbeleid van 18 Zuid Limburgse gemeenten 

o Sociale Agenda van de Provincie Limburg  

• GGD Groningen 

o Stand van zaken positieve gezondheid GGD Groningen, nov 2016 

o Opdracht SB positieve gezondheid 

o Presentatie Positieve Gezondheid 

o Positieve Gezondheid en het Lokaal Gezondheidsbeleid, Notitie GGD Groningen, 30 

maart 2016 – Hannie Poletiek, Marijke Abel 

o Expeditie GGD  

• GGD Kennemerland 

o Regionale Nota Gezondheidsbeleid Veiligheidsregio Kennemerland 2017-2020 

 
 
*Voorbeelddocumenten zijn terug te vinden op GGD GHOR Kennisnet in de groep “Positieve Gezondheid” 
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Contactpersonen deelnemende GGD’en: 

1 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Gina Peea 

2 GGD Amsterdam Francisca Flinterman 

3 GGD Brabant Zuid-Oost Elly vd Dobbelsteen 

4 GGD Fryslân Ciska Hiemstra 

5 GGD Gooi & Vechtstreek Irma Lameris 

6 GGD Gelderland-Zuid Gerdine Fransen 

7 GGD Groningen Hannie Poletiek 

8 GGD Hollands Midden Ellen van Steekelenburg 

9 GGD Hollands Noorden Gea Breebaart 

10 GGD IJsselland Lian Schoot Uiterkamp 

11 GGD Kennemerland Lida Samson 

12 GGD Limburg Noord Nicole Bosman-Roebbers 

13 GGD Noord- en Oost Gelderland Jeanette Lezwijn – Ineke Slagter 

14 GGD regio Utrecht Yvonne Knegt 

15 GGD Twente Bert Oudenaarden 

16 GGD West-Brabant Eugenie Botden 

17 GGD Zaanstreek Waterland Sandra Bleeker 

18 GGD Zuid Limburg Marjon Hulst 

19 Gemeente Utrecht Volksgezondheid Niek Verlaan 

 

 
 
 
 
 

  


