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Bezoek bij meningokokkenvaccinaties
Sinds 15 maart heeft onze GGD bijna
30.000 jongeren tussen de 15 en 18 jaar
ingeënt tegen de meningokokkenziekte. Op
maandag 17 juni bezocht Hayke Veldman,
Kamerlid van de VVD, onze 1 na laatste
groepsvaccinatie in Wijchen. Lees verder

Meerjarenstrategie 2020-2023
Wat zijn ontwikkelingen waar wij als GGD op in moeten spelen? Wat is daarbij onze ambitie
voor de komende jaren? Hoe zien onze gemeenten en samenwerkingspartners dit? Op dit
moment werken we aan een nieuwe meerjarenstrategie 2020–2023. Lees verder

Thermometer seksuele gezondheid
Het verschil in testgedrag tussen jongeren
in Gelderland-Zuid is groot. Dit blijkt uit de
nieuwe cijfers van ons Centrum Seksuele
Gezondheid. 70% van de jongeren die zich
in 2018 lieten testen, kwam uit de stad
Nijmegen. Lees verder

8,3 voor onze consultatiebureaus!
Ouders van kinderen tot 8 weken zijn zeer tevreden over de eerste contacten met
medewerkers van onze Jeugdgezondheids-zorg (JGZ). In totaal vulden ruim 500 ouders op
het consultatiebureau een vragenlijst in. Lees verder

Inauguratie Gerard Molleman
Wil preventie écht effect hebben, dan moet
de aansluiting tussen zorg en publieke
gezondheid beter. Dit betoogde Gerard
Molleman, afdelingsmanager Gezond
Leven, in zijn oratie op 7 juni. Als bijzonder
hoogleraar preventie heeft hij een
duidelijke ambitie voor ogen. Lees verder

HKZ-certificeringsronde: géén minors
Op 14 en 15 mei jl. vond de jaarlijkse externe HKZ-audit plaats. GGD Gelderland-Zuid is
volledig gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm van de HKZ. Dit keer deden de afdelingen
Jeugdgezondheidszorg en de teams Wmo-toezicht en Toegang Beschermd Wonen mee. En
met positief resultaat: er werden geen verbeterpunten geconstateerd.

Werkconferentie Gezonde Kracht
Op donderdag 23 mei organiseerde GGD
Gelderland-Zuid eeen bijeenkomst voor
alle gezondheidsmakelaars en
netwerkpartners in de regio Rivierenland.
Samen maken zij zich sterk voor gezonde
wijken en gemeenten. Lees verder

Vijfjarige PrEP-pilot van start
Vanaf augustus gaan wij van start met de (landelijke) PrEP-pilot. GGD Gelderland-Zuid krijgt
de komende 5 jaar subsidie om ongeveer 175 mannen PrEP-zorg te geven. Het animo om
mee te doen, is hoog. Lees verder

Nieuwe directeur Veilig Thuis
Sinds 1 april jl. heeft Veilig Thuis
Gelderland-Zuid een nieuwe directeur:
Lucelle van Hövell. Bij haar aantreden
kreeg ze te maken met de verbeterde
meldcode, een nieuw handelingsprotocol
en steeds meer meldingen. Lees verder
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