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Focusgroep GGD  
Advies kaderbrief 2021 GGD 
 
De Focusgroep heeft de kaderbrief van de GGD gelezen en besproken op 3 maart 2021. 
Daarbij is de voorhanden zijnde input vanuit de vier gemeenten, wanneer beschikbaar, 
gebruikt.  
 
In de kaderbrief vallen de Focusgroep de volgende zaken op en deze worden aan de vier 
raden meegegeven.  
 
Veilig Thuis Drenthe  
GGD geeft aan met VTD meer toe te willen naar een expertisecentrum en de banden met 
het lokale veld ook meer te willen aanhalen. Deze punten worden al jaren genoemd maar het 
heeft nog niet tot resultaat geleid. Ook is er de wens op een andere manier samen te werken 
door VTD met de deelnemende gemeenten. Verder is het van belang dat de informatie 
vanuit de kwartaalrapportages voor VTD beschikbaar blijft.  
 
In de kaderbrief wordt gemeld dat sinds de start van de Covid-19 crisis het aantal VTD-
meldingen afneemt. Mogelijk is dit te verklaren door de maatregelen ter bestrijding van de 
pandemie waardoor signalen van huiselijk geweld minder zichtbaar zijn geworden. Maar is 
het ook niet denkbaar dat het minder functioneren of ontbreken van de gebruikelijke 
infrastructuur hier debet aan is? Er is gerede vrees voor een slechtere, zorgelijker 
daadwerkelijke situatie dan het nu lijkt.  
 
Preventie  
De rol van preventie is de afgelopen jaren zowel landelijk als regionaal hoger op de agenda 
gezet. Terecht: de coronacrisis heeft het belang van een gezonde leefstijl nog duidelijker 
gemaakt: zo’n 70% van alle coronapatiënten die op de IC terecht gekomen zijn, had 
overgewicht en een relatief slechte gezondheid. Een integrale aanpak voor Drenthe, gericht 
op een gezonde leefstijl is van groot belang. Met name gericht op kinderen en risicogroepen. 
Zo ook de wijze waarop de werkzaamheden van de gezondheidsbevorderaars en 
epidemiologen hier steeds beter op is ingericht. Ook t.a.v. het leveren van 
gezondheidsgegevens op wijkniveau.  
 
Het is goed wanneer de GGD, professionals, lokale partners en gemeenten samenwerking 
zoeken, waarbij de eigen omgeving als uitgangspunt wordt genomen om oplossingen te 
vinden..  
 
Jeugd  
De werkgroep wil graag nadrukkelijk wijzen op de zorgelijke ontwikkelingen rond met name 
de neveneffecten van de Covid-19 pandemie op de (geestelijke) gezondheid van jeugdigen 



en hun ontwikkeling. De GGD wordt opgeroepen hier oog voor te hebben en beleid voor te 
ontwikkelen.  
 
Organisatieontwikkeling  
GGD Drenthe ziet de vraag naar een verdere digitalisering van het aanbod toenemen. 
Voorbeelden hiervan zijn meer gebruik maken van eigentijdse mogelijkheden zoals 
chatfuncties, online vragenlijsten, consultatiebureau-afspraken zelf inplannen. Daarnaast wil 
GGD Drenthe mede op vraag van de gemeenten de data-analyse verder verfijnen. In nauwe 
samenhang met partners wil de GGD inzetten op het beter benutten van de eigen data, data 
van partners en openbare data, zodat aan de (veranderende) informatiebehoefte van de 
gemeenten voldaan kan blijven worden. Voor deze ontwikkeling zijn investeringen nodig in 
zowel kennis en vaardigheden als techniek.  
 
Financiën  
In de kaderbrief wordt de trend in financiële ontwikkeling voor de deelnemende gemeenten in 
zijn algemeenheid beschreven. Het is wenselijk dat de effecten per gemeente zichtbaar 
worden zodat de raden zich een goed beeld kunnen vormen van wat het betekent voor de 
eigen begroting.  
 
Corona  
Graag de focusgroep tot slot haar waardering uitspreken voor alle GGD-medewerkers die 
zich het afgelopen jaar hebben ingezet ter bestrijding van het coronavirus.  
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