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GGD Amsterdam 

• Grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst 
van Nederland (1901) 

• Werkgebied: Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Diemen, 
Aalsmeer Gezamenlijk betreft dit ca. 1.000 000 inwoners. 

• 1000 GGD medewerkers 

 

 



Missie 

• Gezondheid van de inwoners bewaken 

• Zelfredzaamheid bevorderen 

• Participatie vergroten 

 

 



Taken 

• LO (Leefomgeving)  

• IZ (Infectieziekten)  

• JGZ (Jeugdgezondheidszorg)  

• AAGG (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht)  

• VT (Veilig Thuis)  

• MGGZ (Maatschappelijke en Geestelijke gezondheidszorg)  

• CSG (Centrum Seksueel geweld)  

• GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)  

• AGZ (Algemene gezondheidszorg) 

 



Arrestantenzorg  



• Amsterdamse 
gezondheidsmonitor 

 

 

 

 
• Zelfredzaamheids-Matrix  

 

EPIDEMIOLOGIE 



Treinongeval bij 
Amsterdam 
Westerpark   

21 april 2012 



Risicobeheersing 



SOA 
Hoofdstad?  

 



Maatschappelijke en Geestelijke 
Gezondheidszorg (MGGZ) 
1. Vangnet: 

-Wijk-GGD,  

-Crisisdienst 

-Regie & Veiligheid 

-Hygiënisch Woningtoezicht  

 

2. Geïntegreerde Voorzieningen: WPI en Verslavingszorg 

 

3. Steunpunt Seksueel Geweld: zedenzaken  

 



MGGZ draagt 
bij aan: 

24-uurs crisisdienst 

psychosociale hulp bij ongevallen en 
rampen 

Aanpak Top600 en Top400  

Treiteraanpak  

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 



GGD Vangnet: de wijk-GGD’er 
start pilot: 2015 na oproep hoofdcommissaris 
Pieter-Jaap Aalbersberg    
 

Kwetsbare Amsterdammers die: 

• niet eenvoudig zelf de weg naar hulp weten te vinden  

• zorg mijden  

• gezondheidsrisico lopen  

        

Ook: 

• (ernstige) overlast of zorgwekkende situaties 



Wijk-GGD’er samenwerking: 

• Politie 

• GGZ 

• Maatschappelijk opvang 

• Verslavingszorg 

• Woningcorporaties 

• Huisartsen 

• Wijkteams 

• Samen Doen, Veilig Thuis, Blijfgroep, Leger des Heils etc. etc. 

 



Werkwijze wijk-GGD’er 

• Screening/triage 

• Zorgtoeleiding 

 - zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk  

 - onderdeel Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)  

 - publieke taak 

• Crisissituaties 

• Cliëntmonitoring 



Overkoepelende taken Vangnet 

• Consultatie 

• Voorlichting  

• Deskundigheidsbevordering 

• Advisering gemeentebestuur: 

 - verbeteringen in de zorg(keten) “Psycholance” 

 - initiëren/experimenteren met OGGZ-innovaties  

 “Light Blue” 

 - ontwikkelen nieuw beleid (pilot wijk-GGD nu in 13 gemeenten!)  



OGGZ-definitie 

‘alle activiteiten op het terrein van de  

geestelijke gezondheid  

die niet vooraf worden gegaan  

door een vrijwillige, individuele hulpvraag van 
een cliënt’  
 

Nationale Raad voor de volksgezondheid, 1991 



Wetgeving/Publieke taken 

OGGZ is onderdeel van de OGZ 

 

• OGZ is gericht op verminderen van ziekte in populaties 

 -gezondheidsvoorlichting 

 -preventieve gezondheidszorg 

“Drinkwater Vlaardingen niet langer besmet met E.coli” 

 

• OGGZ openbare zorg voor de geestelijke volksgezondheid  



Wetgeving/Publieke taken 

OGGZ onderdeel  

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) 

 

2007/2008: 

-Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) = OGZ 

-Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) = OGGZ  
 

 

 

 

 

 



WMO 2015 

Term OGGZ verdwenen uit de wet.  

Toch blijft het een gemeentelijke verantwoordelijkheid: 

 

“het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de 
participatie van personen met een beperking of met 
chronische psychische of psychosociale problemen” 

 



Jaren ‘80 

• OGGZ-taken verricht door GGD:  
Sociaal Psychiatrische Dienst 
 
• Overheveling naar RIAGG  
 -versterking specialistische psychiatrie 
 -verzwakking OGGZ 
 
Rond 2000: fusies/faillissementen  
Tegelijk: start Vangnet  
 
 
 
 

 



OGGZ-taken = Wijk-GGD’er taken 

1. Analyse van risicofactoren en mogelijke preventieve interventies  

 “Huisuitzettingen voorkomen” 

 

2.  Meldpunt voor signalen van crisis 

 “Toename verwarde personen” 

 

3. Bereiken en begeleiden van kwetsbare personen  

 “Bestrijden eenzaamheid” 
 
4. Tot stand brengen afspraken tussen betrokken organisaties 

 “GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, schuldhulpverlening, 
 forensische zorg, politie en justitie” 

 

 



Casus 

  

Overlast tussen een Nederlandse man  

en een Marokkaanse vrouw met 2 dochters 
in Amsterdam Oost. 
 



Tijdlijn 
2006 Ketenunit noord cliënt zit in detentie.  

 25 april 2006- GGD vangnet en advies heeft contact met de sociale dienst. Afspraak is gemaakt voor opstarten 
uitkering. Client is dakloos en krijgt een overbrugging bed. Client is aangemeld bij de Jellinek i.v.m. met Multi 
middelenmisbruik. 

 02-mei 2006- Opvang aan de poort. Cliënt is opgehaald uit detentie. Gezamenlijk aangifte verlies ID bewijs en 
contact met sociale dienst. 

 02 juni 2006- telefonisch contact sociale dienst-trajectbegeleider. Client is niet meer in beeld. Komt niet op de 
gemaakte afspraken. 

 13-september 2006- cliënt is in beeld bij de SOA poli en het inloophuis Blakwa watra. Er zijn zorgen om het 
zorg mijdende gedrag van cliënt. Cliënt weigert een HIV test. 

 04 december 2006- Contact met cliënt in het inloophuis de Kloof. Client is aangemeld voor de veldtafel. 

 2007-2008 Cliënt is grotendeels uit beeld bij de GGD. Client maakt gebruik van de opvang en blijkt ook weer 
een periode in detentie te hebben gezeten. 

 19 mei 2009- Overleg met de ketenunit Noord. Client voldoet nog aan de ISD (instelling stelselmatige daders). 
Cliënt heeft in maart nog delicten gepleegd. 



Tijdlijn 
16-juni 2014-  Instroomtafel-Cliënt is 5 jaar bij de GGD niet in beeld geweest. Client is aangemeld door zijn 
trajecthouder van het leger des heils. Client  verblijft in een kliniek in Schotland voor een Minnesota 
behandeling. Beleid: Na opname cliënt laten uitstromen via de UMO (uitstroom maatschappelijke opvang) 

 05 augustus 2015- Uitstroomtafeloverleg- Cliënt verblijft in zuidoost bij steunende huisvesting van het Leger 
des heils. Client was inwonend bij zijn vader. Na een onhoudbare thuissituatie is cliënt van huis weggegaan. 
Besluit: Client krijgt een kans op zelfstandig wonen. Woning komt op naam van het Leger des heils. 

02 december 2015-Woning is toegewezen 

08 maart 2017- Meldpunt zorg en overlast. Diverse meldingen van (geluid)overlast. Politie heeft 5 mutaties in 
2016 en 2 in 2017.  

Gesprekken door de Wijk-GGD’r in combinatie met de wijkagent met cliënt, de buurvrouw en de 
woonbegeleiding van het Leger des Heils. Advies: Gesprekken met cliënt en buurvrouw met hulp van Beter met 
buren. 

04 September 2017- gesprekken met de buurvrouw hebben niets opgeleverd. Volgens de buurvrouw en haar 
16 jarige dochter. Ze is erg bang voor hem. Ze wil dat hij weg gaat.  

Periode september en oktober 2017- Weer een HB bij cliënt en gesprekken met woonbegeleiding, politie en 
WBV. Ook twee uitvoerdersoverleg (UVO) momenten in samenwerking met het meldpunt zorg en overlast. 

 



Betrokken partijen 

1. GGD vangnet SPV Veldregie 

2. Ketenunit (justitie)  

3. Sociale dienst 

4. Justitie (detentie) 

5. Instroomveldtafel 

6. GGD-SOA poli 

7. Leger des heils 24 uur opvang  

8. Inloophuis de Kloof (Regenbooggroep) 

9. Inloophuis Blakwa Watra (Regenbooggroep) 

10. Uitstroomtafel 

 

11. Steunende huisvesting Leger des heils 

12. Woonbegeleiding Leger des heils 

13. Meldpunt zorg en overlast 

14. WBV Ymere 

15. Beter met Buren 

16. Wijkagent 

17. Wijk-SPV GGD 

 


