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Hierbij bieden wij u de kaderbrief 2020 aan. In deze brief schetsen wij de ontwikkelingen die van
invloed zijn op de begroting 2020. Wij gaan in op de verwachte inhoudelijke en financiële
ontwikkelingen en geven aan wanneer deze consequenties hebben voor de begroting 2020.

Wie wij zijn
GGD Drenthe is een professionele en eigentijdse uitvoeringsorganisatie van de Drentse gemeenten,
die namens hen de taken op het gebied van publieke gezondheid uitvoert. Bij GGD Drenthe werken
deskundige en betrokken medewerkers die met trots werken voor de publieke gezondheid.
Onder gezondheid verstaan wij het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het
licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.
Onze basistaken komen voort uit de Wet Publieke Gezondheid. Belangrijker is dat de legitimatie voor
ons werk voortkomt uit onze missie en wij weten dat goede gezondheid een voorwaarde is om mee
te doen! Daarom werken we aan het bereiken van gezondheidswinst en zetten we in op preventie en
een gezonde en veilige omgeving voor iedereen, waarbij we speciale aandacht hebben voor
kwetsbaren. Dit doen wij samen en in verbinding met gemeenten en natuurlijk ook met onze
cliënten/klanten en onze maatschappelijke/zorgpartners.

Onze opgave
De publieke gezondheidszorg is te karakteriseren als zorg die

collectief door de overheid wordt

actief en deels ongevraagd wordt aangeboden aan burgers en die een sterk
accent legt op preventie en tevens ook een vangnetfunctie heeft. Dit kenmerkt de maatschappelijke
opdracht van de GGD.

georganiseerd, die

Namens de gemeenten van Drenthe leveren wij een belangrijke bijdrage aan het bevorderen,
beschermen en bewaken van de publieke gezondheid, waarbij we streven naar zo veel mogelijk
gezondheidswinst voor de Drentse inwoners. Ook in de huidige tijd zijn er nog risico's voor de
volksgezondheid; denk aan de steeds grotere groep mensen met een ongezonde leefst,ijl. De laatste
jaren is de maatschappelijke tendens dat er door de overheid {weer) meer een rol gezien wordt voor
gezondheidsbescherming, waarbij de brede kijk op gezondheid met de intrede van het concept
'positieve gezondheid' nog volop actueel is.
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Ontwikkelingen en ambities voor 2020
preventie
Onze cijfers uit de periodieke onderzoeken laten o.a. zien dat in Drenthe de thema's roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik in alle gemeenten aandacht vragen.
Het Rijk zet aan de hand van een Nationaal Preventieakkoord in op deze thema's. Daarbij is vanuit de
GGD 'en aangegeven dat het, om resultaten te bereiken, ook nodig is om naar achterliggende
problematiek te kijken, zoals bijvoorbeeld armoede. Met het ondertekenen van het Nationaal
Preventieakkoord committeren het Rijk, de gemeenten, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders,
zorgverzekeraars, sportverenigingen, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties zich aan de
doelen van het akkoord.
Wat betekent dit voor onze inzet in 2020
•

Om de preventiedoelstellingen ook lokaal en regionaal verder invulling te geven, werken de
Drentse gemeenten via het Drents Zorglandschap inmiddels aan de vorming van een
gezamenlijk preventieaanpak. GGD Drenthe is hierin vanuit haar kennis en taak een
natuurlijke partner. De GGD levert een bijdrage en ondersteunt bij de vorming van lokale en
regionale doelstellingen en ambities. Ook dragen we bij aan de realisatie van de doelen en de
communicatie over preventie te versterken. Daarnaast kan de GGD ingezet worden om de
effecten voortkomende uit het akkoord te monitoren.

•

Een bijdrage leveren aan het actieprogramma 'Kansrijke Start', waarbij het gaat om
ondersteuning van kwetsbare ouders tijdens en na de zwangerschap, meer inzet op
psychische problemen en prestatiedruk (met name bij jongeren) en het ondersteunen van
kinderen die opgroeien in armoede.

•

Met de Drentse gemeenten wordt verder ingezet op het project 'Aan de slag met preventie'.

•

Het publiceren van de jeugdmonitor op provinciaal en gemeentelijk niveau. De gemeenten
ontvangen op basis hiervan en in afstemming met hen een toepasbaar advies op maat.

•

De afname van een volwassenen- en ouderenmonitor. Advisering op basis hiervan volgt in

2021.
•

Samen met alle GGD'en een modernisering van de monitors, zodat jeugd, volwassenen en
ouderen ons weten te bereiken.

•

Gemeenten ondersteunen bij het opstellen van de lokale gezondheidsdoelstellingen en hun
beleidsnota's.

Dalende vaccinatiegraad
Vaccinaties zijn belangrijk voor een individu en ook voor de totale bevolking die namelijk beter
beschermd is als zo veel mogelijk personen ingeënt zijn (groepsimmuniteit). Een hoge
vaccinatiegraad dient dus een collectief maatschappelijk belang. Echter, steeds meer ouders kiezen
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ervoor om hun kinderen niet (meer) te laten vaccineren. Dit leidt tot een groter risico op uitbraak van
ernstige infectieziekten.

Wat betekent dit voor onze inzet in 2020
•

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid met nieuwe vaccinaties. De financiële
consequenties worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in
kaart gebracht en de verwachting is dat deze via het gemeentefonds aan de gemeenten
worden gecompenseerd. Op het moment van uitbrengen van deze kaderbrief zijn de
gevolgen voor 2020 nog niet duidelijk. We gaan dit in de begroting 2020 uitwerken op basis
van de afspraken die met de gemeenten worden gemaakt over de wijze waarop de
uitvoering opgepakt wordt en hoe en welke middelen aan de GGD beschikbaar kunnen
worden gesteld.

•

We doen er alles aan om de inwoners van Drenthe bewust te maken van het belang van
vaccinatie. Daartoe zetten we het door ons ingezette beleid in 2020 voort. Acties hierbij zijn:
- inzetten van een vaccinatieloket waar burgers, zorginstellingen, etc. terecht kunnen met
vragen over vaccinaties;
- permanente scholing van onze medewerkers op het gebied van vaccinaties en op het
gebied van gesprekstechniek;
- een actieve benadering van ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren;
- frequenter en kleinschaliger aanbieden van vaccinatiemomenten.

Gebruik maken van de leefomgeving
Met een slimme inrichting van de fysieke leefomgeving valt gezondheidswinst te behalen. Enerzijds
kan de gezondheid van inwoners beschermd worden door de blootstelling aan milieufactoren te
beperken denk aan geluid, geur en luchtverontreiniging. Concrete voorbeelden hiervan zijn het
instellen van rookvrije omgevingen, maatregelen bij het bouwen van gezonde woningen en scholen
langs drukke verkeerswegen of wonen in/op industriegebieden. Anderzijds biedt de leefomgeving
kansen om gezond gedrag en 'meedoen' te stimuleren. Zo kunnen de aanleg van aantrekkelijke
speeltuinen, goede fiets- en wandelpaden op 'dagelijkse routes' (naar werk, school en winkel) en
voldoende sportvoorzieningen inwoners verleiden tot bewegen. Rondom en in scholen,
sportterreinen en gemeentelijke voorzieningen kan gezorgd worden voor een gezond
voedselaanbod. De bouw van voldoende levensloopgeschikte woningen, de nabijheid van
zorgvoorzieningen, maar ook de aanwezigheid van rollatorvriendelijke en goed verlichte trottoirs met
bankjes om uit te rusten en andere mensen te ontmoeten, kunnen bijdragen aan een betere
zelfredzaamheid van oudere inwoners.
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