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"Wij zijn goed in seksuele gezondheid"
Sinds 2009 is GGD Gelderland-Zuid het
meldpunt voor sekswerkers in de regio. “We
regelen de zorg die de sekswerker nodig
heeft om veilig te kunnen werken. Of
desgewenst, om uit het vak te stappen,”
aldus meldpuntmedewerker Rinke Rozie
van de afdeling Bijzondere Zorg. Lees
verder

Innovatieve projecten voor
vluchtelingen
Dit jaar gingen er twee bijzondere
inburgeringsprojecten van start voor
statushouders en migranten. Het project in
Druten/Wijchen richt zich op
arbeidsparticipatie en gezondheidsbevordering. Het project in Nijmegen op
taalvaardigheid en gezondheid. Lees verder

Cijfers seksuele gezondheid 2018
bekend
Op 5 juli maakten we de cijfers bekend van
de vijf centra seksuele gezondheid in OostNederland. En van onze eigen regio. Voor
het eerst hebben we jongeren als
risicogroep apart uitgelicht bij het analyseren
van de cijfers. De uitkomsten leest u in de
Thermometers van Oost-Nederland en
Gelderland-Zuid.

Vijfjarige PrEP-pilot van start
GGD’en krijgen de komende 5 jaar (sinds 1
augustus 2019) subsidie om een beperkt
aantal mannen uit risicogroepen de hivpreventiepil ‘PrEP’ en aanvullende zorg te
bieden. GGD Gelderland-Zuid is als een van
de eerste GGD’en met de PrEP-zorg van
start gegaan. Meer hierover leest u in de
interviews in de Volkskrant en het Parool.

Vaccinatiegraad neemt weer licht toe
Ook het najaar wordt weer erg druk met
vaccinaties (meningokokken, DTP-BMR,
HPV). Al deze vaccinatierondes vragen veel
inzet en flexibiliteit van onze medewerkers.
Dan zijn we blij met een bericht zoals van
het RIVM, dat de vaccinatiegraad bij jonge
kinderen eindelijk niet meer afneemt en zelfs
licht stijgt. Lees verder

Tiel op weg naar rookvrije generatie
Bijna dertig Tielse organisaties zijn op weg
naar een Rookvrije Generatie. Op 27 juni
tekenden de GGD, gemeente, scholen,
zorginstellingen, sportverenigingen en
bedrijfsleven een intentieovereenkomst. Met
als doel: kinderen laten opgroeien in een
rookvrije omgeving. Lees verder

Gezonde werkconferenties in oktober
Op 2 en 9 oktober organiseren we vanuit Wij
zijn Groen, Gezond en in Beweging
Nijmegen twee werkconferenties voor onze
netwerkpartners. Op 2 oktober: De
Nijmeegse jeugd van de toekomst. Op 9
oktober: Vitaliteit & Werk. Beide worden
georganiseerd bij het Radboudumc.

Regiobijeenkomst
ouderenmishandeling
Aansluitend op de Internationale dag tegen
ouderenmishandeling organiseerden we op
17 juni een regionale bijeenkomst. Centraal
stond de vraag: wat zie je, wat doe je? Zo’n
100 professionals en vrijwilligers die in hun
dagelijkse werk ouderen tegenkomen,
namen deel. Lees verder

