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Nieuwsbrief voor relaties van GGD Gelderland-Zuid - december 2018

Oog voor kwetsbare mensen,
ook in 2019.
Samen met u hebben we weer veel
mooie resultaten geboekt in 2018.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en
een inspirerend en gezond nieuw jaar.

"Ik wist niet dat de GGD zoveel doet"
Na de lokale verkiezingen dit jaar, zijn we
van start gegaan met het organiseren van
‘beeldvormende’ avonden. We laten
(nieuwe) raads- en commissieleden zien
wat we allemaal doen voor inwoners. De
reacties zijn enthousiast. "Ik wist niet dat
de GGD zoveel doet." Ga verder

Meldpunt voor verward gedrag
Vanaf 1 september kunnen professionals
dagelijks, ook 's avonds, bij ons terecht als
ze zorgen hebben over mensen met
verward gedrag. Het 'Meldpunt Bijzondere
Zorg' is op werkdagen ook bereikbaar voor
burgers. Ga verder

Bijeenkomsten verbeterde meldcode
Vanaf 1 januari 2019 zijn alle professionals
verplicht om te werken met de verbeterde
meldcode. Veilig Thuis Gelderland-Zuid
organiseert voor samenwerkingspartners
acht werkconferenties. Per werkconferentie
staat het afwegingskader voor een
beroepsgroep centraal. Ga verder

Meningokokkenvaccinaties
Het aantal besmettingen veroorzaakt door
de meningokokkenbacterie type W, neemt
de laatste jaren toe. Om deze reden is het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
aangepast. Vanaf 1 oktober 2018 krijgen
14-jarigen een vaccinatie tegen
meningokokken. Ga verder

Preventie overbelaste mantelzorg
Op 9 november was het de Dag van de
Mantelzorg. Voor de gelegenheid maakten
we een video. Onder meer wethouder
Grete Visser vertelt hierin over het belang
van goede ondersteuning van
mantelzorgers. Ga verder

Gerard Molleman bijzonder hoogleraar
Per 1 november 2018 is Gerard Molleman
(GGD) benoemd tot bijzonder hoogleraar
Persoonsgerichte preventie: de verbinding
tussen zorg en public health. De leerstoel
is gevestigd bij de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde van het
Radboudumc. Ga verder

Veel Gezonde Schoolkantines dit jaar
De Gezonde Schoolkantine is een landelijk
programma dat wordt uitgevoerd door
onze afdeling Gezond Leven. Waar in 2014
nog maar 1 VO-school in de regio een
gezonde kantine had, zijn dit er nu al meer
dan 30. Ga verder
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