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Onderzoek 'Seks onder je 25e'
Bijna alle jongeren in Gelderland-Zuid
vinden seks fijn. Dit is een van de
resultaten uit het onderzoek ‘Seks onder je
25e’. In Gelderland-Zuid vulden ruim 1.000
jongeren vanaf 17 jaar een vragenlijst in
over relaties en seksualiteit. Lees verder

Wijziging aansturing Veilig Thuis
Sinds 1 juli jl. valt Veilig Thuis weer onder de verantwoordelijkheid van de Directeur
Publieke Gezondheid (DPG) Moniek Pieters. Ook heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD
besloten om Veilig Thuis te laten aansturen door een aparte directeur, voor de externe
vertegenwoordiging. Dat is Willemijn Helmich. Lees verder

Syrische kinderarts over de vloer
Als GGD willen we jaarlijks een paar artsen
die gevlucht zijn uit hun thuisland, een
stageplek bieden. Om te leren hoe ‘hun’
vak in ‘ons’ land wordt uitgeoefend. Een
wereld van verschil, aldus kinderarts
Ghadeer. Lees meer

GGD voldoet aan nieuwe HKZ-norm
In mei zijn alle afdelingen van de GGD door Lloyds ge-audit op de nieuwe HKZ-norm
(landelijke kwaliteitsnorm voor de publieke gezondheid). Met succes: GGD Gelderland-Zuid
voldoet aan de actuele HKZ-norm. De nieuwe norm is in 2015 geïntroduceerd en legt de
nadruk op het integraal (in samenhang) benaderen van werkprocessen.

Vaker psychosociale problemen
Het aantal kinderen dat worstelt met de
gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis,
neemt toe. Ook zijn er behoorlijk wat
kinderen met psychosociale problemen. Dit
blijkt uit de resultaten van de
Kindermonitor. Lees verder

Werkbezoek Lisa Westerveld
Vrijdag 18 mei liep Lisa Westerveld een dag mee met onze jeugdverpleegkundige Marjon
van Klaveren. Lisa Westerveld is Tweede-Kamerlid sinds 2017 en houdt zich bezig met
primair en voorgezet onderwijs, sport, jeugdzorg, kinderopvang en media. Doel van de dag:
de rol van de jeugdgezondheidszorg binnen de wijk zichtbaar maken. Lees verder

Werkbijeenkomst Beschermd Wonen
Op 29 mei zochten ruim 50 zorg- en
welzijnsprofessionals elkaar op in
wijkcentrum de Biezantijn in NijmegenWest. Reden: de samenwerking met
wijkteams verstevigen, zodat cliënten met
een beschermd wonen-advies sneller
passende zorg krijgen. Lees meer

Straatcoachrun in de Goffert
Op 2 mei vond in het Goffertpark de Straatcoachrun plaats. Dit gebeurde onder de vlag van
het project ‘Nijmegen, groen, gezond en in beweging’. Met het evenement vragen de
organisatoren (Gemeente Nijmegen, RadboudUMC en GGD) aandacht voor het belang van

een rookvrije generatie. Lees verder

Website voor zwangeren
Als je zwanger bent, komt er veel op je af:
waar vind ik de juiste zorg in de regio
Nijmegen? Wanneer krijg ik de eerste
echo? Waar vind ik een verloskundige? En
waar kan ik bevallen? Op al deze vragen
vindt de (aanstaande) zwangere antwoord
op de website www.samennijmegen.nl
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