Uit onze interne ‘Lunchbites’
Meer geld voor opvoedondersteuning
Hoe kun je Eindhovense ouders die vragen hebben over opvoeding het
beste helpen? Allereerst door hun de kans te geven er met andere ouders
over te praten.
Lees meer

Vignet Gezonde School
Het Stedelijk College Oude Bossche Baan wordt de eerste vmbo-school in
Eindhoven met het vignet Gezonde School. De school krijgt het deelvignet
voor het thema Welbevinden. Het is een bevestiging naar school toe dat ze
goed bezig zijn op het sociale welbevinden van haar leerlingen, ouders en
docenten.

Start scrumteam “monitor leefomgeving en gezondheid”
De omgevingswet treedt vanaf 2019 in werking en integreert 26 wetten op
het gebied van de fysieke leefomgeving. Via deze wet is de rol van publieke
gezondheid in de leefomgeving officieel bekrachtigd. Monitoring van de
leefomgeving en gezondheid in gemeenten en wijken krijgt daarmee een
nog belangrijkere rol. Onderzoekers van GGD West-Brabant, Hart voor
Brabant en Brabant Zuidoost hebben samen met Telos Universiteit van
Tilburg het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een eerste prototype
“monitor leefomgeving en gezondheid”. Dit gebeurt via de zogenaamde
scrummethode. Scrum is een projectaanpak waarmee in projecten sneller
en beter resultaat kan worden bereikt. Meer informatie over Scrum (in
minder dan 5 minuten!),
Onder leiding van twee opgeleide scrummasters uit de GGD’en gaat een
gemixt scrumteam aan de slag. Wil je meer weten? Stel je vragen aan Peter
van Nierop. Hij is namens onze GGD betrokken.
De Facebookpagina Opgroeien in Nederland staat online. Op deze
Facebookpagina vind je betrouwbare informatie over opgroeien en
opvoeden in Nederland. De informatie is in Arabisch en in Nederlands en is
bedoeld voor Arabisch sprekende ouders die recent hier zijn komen wonen.
Ouders kunnen vragen stellen en krijgen antwoord in Arabisch en in
Nederlands. Op dit online platform maken Syrische professionals met een
pedagogische achtergrond (ondersteund door professionals van GGD regio
Utrecht en Pharos) Arabisch sprekende ouders in Nederland wegwijs in het
domein Opgroeien en Opvoeden.

Collega jeugdverpleegkundige Lahoucine Asmouki gaf afgelopen maandag
29 mei op Studio040 tips over gezond vasten in het algemeen en tijdens de
hitte in het bijzonder. Je kunt de uitzending hier herbekijken.

Zaterdag 27 mei ontving Hans Smits uit Helmond de titel van
Gezondheidsambassadeur voor de GGD Brabant-Zuidoost. Deze titel werd
hem toegekend voor de vele mooie gezondheidsinitiatieven en jarenlange
inzet voor speeltuin Leonardus.
Lees meer

In het Eindhovensdagblad lees je een uitgebreid interview met hulpverlener
Henriette Deckers en ervaringsdeskundige Ivonne Heijen over het belang
van praten over zelfmoord. Het interview kadert in ons regiobrede project
Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord.

