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Mijne dames, heren, 

Bijgaand zenden wij u in tweevoud het halfjaarverslag 2010 van de gemeenschappelijke 
regeling OGZRR. 
Dit verslag werd op 5 oktober jl. in het kernteam besproken; daaropvolgend werd de definitieve 
versie ter kennisname op 28 oktober jl. aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 

Indien u vragen heeft of toelichting wenst kunt u contact opnemen met mevrouw C. Hoogeveen 
of de heer C. Quak, senior accountmanagers van de GGD Rotterdam-Rijnmond, resp. 
bereikbaar onder de telefoonnummers 010-4339453 en 010-4339289. 

Met vriendelijke groet. 

^ dr. O. de Zwart MPH 
Directeur 

http://www.ggd.rotterdam.nl
mailto:quakc@ggd.rotterdam.nl
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Inleiding 

Halfjaarrapportage OGZRR 
De gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) is de 
gemeenschappelijke regeling van de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, 
Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, 
Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, 
Vlaardingen en Westvoome. Per 1 januari 2010 maken de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-
Overflakkee officieel deel uit van de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Rozenburg is in 
maart 2010 opgehouden te bestaan als zelfstandige gemeente en één van de veertien 
deelgemeenten van Rotterdam geworden. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert de taken 
uit voor het gehele werkgebied. 

In de regiobegroting 2010 is aangegeven wat de aard, omvang en prijs is van de producten die de 
GGD Rotterdam-Rijnmond voor de gemeenten uitvoert. Omdat op het moment van opstellen van de 
regiobegroting 2010 (maart 2009) de overkomst van de voormalige ZHE-gemeenten nog niet zeker 
was, zijn deze nog niet opgenomen in deze begroting. Met deze gemeenten is afgesproken dat de 
GGD Rotterdam-Rijnmond de basistaken en plustaken uitvoert conform de toezeggingsbrieven van 
deze gemeenten. 
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Basispakket en plusproducten 
De begroting van de OGZRR heeft betrekking op het pakket basisproducten dat de GGD-RR voor alle 
gemeenten uitvoert. Het productenboek en het basispakket hebben in principe een geldingsduur van 
vier jaar (2008-2011). Het productenboek is de inhoudelijke bijlage bij de begroting. Voorliggend 
halfjaarbericht 2010 heeft betrekking op het basispakket van de GGD-RR zoals vastgelegd in de 
productbegroting 2010 en op de separate afspraken met de gemeenten die onder de voormalige 
GGD-ZHE vielen. 

Regiogemeenten van de OGZRR maken bilateraal afspraken met de GGD-RR over de eventuele 
uitvoering van plusproducten. Formeel gezien vallen de plusproducten buiten de regeling en zijn dit 
bilaterale afspraken tussen de GGD-RR en de gemeenten. In overleg met het ambtelijk kernteam 
OGZRR is ervoor gekozen om in de halfjaarrapportage ook de stand van zaken rond de plusproducten 
weer te geven. 

Relevante ontwikkelingen in het eerste halfjaar 2010 

Nieuwe Influenza A 
In 2009 werden de eerste gevallen van nieuwe influenza A (H1N1) in Nederland en ook in onze regio 
geconstateerd. De griep groeide uit tot een pandemie. Alle gemeenten werden via memo's 
geïnformeerd over het plan van aanpak en de uitgezette landelijke beleidslijnen. Daar waar patiënten 
werden gevonden werden burgemeester en wethouder volksgezondheid van deze gemeenten steeds 
via een memo op de hoogte gesteld, en bezochten de regionaal Geneeskundig Functionaris en de 
manager van het cluster Infectieziektebestrijding de burgemeesters. De GGD heeft eind 2009 en 
begin 2010 zwangeren en jonge kinderen gevaccineerd in alle regiogemeenten. De gemiddelde 
opkomst bij de vaccinatiecampagne tegen Nieuwe Influenza A die door de GGD werd uitgevoerd 
bedroeg ca. 70 procent. De epidemie van Nieuwe Influenza A is sinds januari 2010 voorbij in 
Nederland. De griep kostte 63 mensen in Nederland het leven, maar bleek verder mild. 
De evaluatie van de aanpak door de GGD-RR is begin juli 2010 in het algemeen bestuur besproken. 
Algemene conclusie is dat de GGD de pandemie in de regio adequaat heeft aangepakt. Openstaande 
punten worden opgepakt in het GGD Rampenopvangplan dat eind dit jaar gereed is. 

Oprichting CJG Rijnmond 
Per 1 januari 2010 is na een besluit in het algemeen bestuur in 2009 het uitvoeren van de 
jeugdgezondheidszorg uitbesteed aan CJG Rijnmond. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 
werken vanaf 1 januari 2010 niet langer bij de GGD Rotterdam-Rijnmond maar bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Rotterdam-Rijnmond. De oproepen voor de periodieke geneeskundige onderzoeken 
(in groep 2 en 7), alsmede de vaccinaties lopen voortaan via het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
De discussie over de bestuurlijke aansturing van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rotterdam-
Rijnmond wordt nog gevoerd in het algemeen bestuur. In 2010 lopen in afwachting van een definitief 
besluit alle (bestuurlijke) afspraken nog via de GGD Rotterdam-Rijnmond die als hoofdaannemer de 
taken uitbesteedt aan het CJG Rotterdam-Rijnmond. In dit halfjaarverslag wordt ook verslag gedaan 
van de jeugdzorgproducten die uitgevoerd worden door het CJG. 

Verkiezingen 
In maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De GGD-RR heeft voor de nieuwe 
wethouders een overdrachtsdossier gemaakt met alle relevante informatie over de GGD, de 
gemeenschappelijke regeling, de lopende dossiers en de relevante gezondheidsinformatie van de 
gemeente. Rond maart is ook een VTV-boekje per gemeente uitgekomen. 

Begroting 2011 
In 2010 is besloten tot een hernieuwde berekening van alle basistaken. Dit omdat zowel 
regiogemeenten als Rotterdam aangaven dat de berekening van de tarieven niet transparant was en 
er mogelijk te veel of te weinig in rekening werd gebracht. Dit heeft geleid tot een traject waarin 
nieuwe tarieven zijn vastgesteld. De kostprijs zou door dit alles met 47% toenemen. Door het bestuur 
is afgesproken dat er na de verkiezingen een begroting zou worden gepresenteerd aan het nieuwe 
bestuur met hierin een aantal scenario's met efficiencymaatregelen en mogelijkheden om een 
beperkter pakket te kiezen. Uiteindelijk heeft het bestuur tot op heden nog geen keuze gemaakt en de 
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opdracht bij de GGD neergelegd om uit te komen op een basistakenpakket op het niveau van prijspeil 
2010 minus 5% bezuiniging. 
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Basistaken 

Geleverde prestaties eerste halfjaar 2010 

In de begroting 2010 zijn van de basistaken de producten gedefinieerd inclusief de te leveren 
prestatie. 

In onderstaande tabel wordt per product de prestatie weergegeven per gemeente. Van de 
prestatiegegevens worden vervolgens behalve aantallen zo veel mogelijk ook uitgebreide 
toelichtingen gegeven. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het voorgaande jaar en wordt 
aangegeven hoe de realisatie verloopt ten opzichte van de planning in de begroting 2010 van de 
OGZRR. Ook wordt daar waar mogelijk een vergelijk met het eerste halfjaar van 2009 gemaakt en met 
de realisatie van 2009. Bij het lezen en beoordelen van de realisatiecijfers in dit halfjaarverslag is het 
goed om steeds te blijven beseffen dat het uiteraard om halfjaarcijfers gaat en dus de halfjaarcijfers 
vermenigvuldigd moeten worden met een factor twee om een vergelijk te kunnen maken met de cijfers 
van de begroting. 

Omdat niet altijd concrete prestaties zijn afgesproken in de begroting 2010 kan ook niet in alle 
gevallen een vergelijking tussen begroting en realisatie worden gemaakt. In dat geval is het afzetten 
van gegevens tegenover de realisatie van vorig jaar (zowel halfjaarcijfers van 2009 en 2008 als ook 
de jaarcijfers van 2009) een goed alternatief om zicht te krijgen op de stand van zaken. 

In principe zijn alle prestatiegegevens absolute aantallen. Er zijn echter een paar gevallen waar in de 
begroting als prestatie een absoluut aantal is benoemd maar het te bereiken resultaat voor dat jaar als 
percentage is benoemd. Daarom worden in die gevallen ook bij de realisatiecijfers de percentages 
opgenomen zodat een vergelijking tussen realisatie en begroting dan toch mogelijk blijft. 

Voor de ZHE-gemeenten geldt dat alle prestatiegegevens van de basistaken ook verantwoord worden 
op het niveau van de gemeente. Omdat in de oude begrotingen van de GGD-ZHE niet altijd is 
vastgelegd over welke prestatiegegevens bij ieder product verantwoording afgelegd dient te worden is 
ervoor gekozen om, daar waar het basistakenpakket van de voormalige GGD-ZHE samenvalt met de 
GGD-RR, in ieder geval de prestatiegegevens te verantwoorden zoals deze ook voor de andere onder 
de GGD-RR vallende gemeenten gelden. Tevens is van de plusproducten voor de voormalige GGD-
ZHE-gemeenten een verantwoording per gemeente opgenomen. Omdat de GGD-ZHE soms op een 
andere wijze (in totaal en niet per gemeente) of op andere prestaties registreerde is een vergelijk met 
2009 en eerder niet altijd mogelijk. In die zin is 2010 een overgangsjaar. 
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Ondersteuning bestuur aantal vergaderingen 
algemeen bestuur 
aantal vergaderingen 
ambtelijk kernteam 
aantal adviezen 
algemeen bestuur 

10 

Informatieverstrekking aantal beantwoorde 
vragen gezondheidslijn 

16783 224 597 973 166 349 229 394 1131 1302 91 133 41 89 609 143 30 1356 75 7932 24.712 

Beleidsadvisering adviezen per gemeente Zie toelichting per gemeente 

Gezondheidsenquête vierjaarlijkse rapportage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

aantal regionale 
thematische factsheets 

1 1 1 1 18 19 

Infectieziektebestrijding aantal meldingen 231 10 21 18 11 24 21 11 25 181 412 

aantal outbreaks 64 12 51 115 

aantal niet-
beroepsgebonden 
besmettingsaccidenten 

64 19 83 

Tuberculosebestrijding aantal meldingen van 
patiënten 

58 20 78 

aantal geregistreerde 
infecties 

45 13 46 91 

aantal cliëntcontacten 6665 97 246 289 49 208 125 178 532 399 29 22 10 21 162 11 11 367 15 2771 9436 
aantal longfoto's 3011 27 44 106 20 60 48 47 165 96 10 50 116 823 3834 

aantal mantouxtesten 985 36 95 71 15 61 32 55 141 118 49 111 814 1799 

aantal BCG-vaccinaties 1046 23 59 21 26 31 81 66 10 26 355 1401 

Soa/hiv preventie en 
-bestrijding 

aantal mensen bereikt 
met voorlichting 

17317 27 23 173 223 17540 

GGD 
Rotterdam-Ri jnmond 

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam -Rijnmond (OGZRR) 

halfjaarverslag 2010 regio 



3 
a. (D 

3 
IQ 

aantal 
groepsvoorlichtingen 

I 
3 

131 

> 
3 
3 
Q. 

5 

o 

i 
3 

1 
Q. 
Q. 
(D 

Ï 
0) f 

c 
3' 

3-

I 
(Q 

3 

CD 

<D 

g 

u 
3 
Q. 

O 

S 
o 

3 
a 
a. 
(D 

(0 
■o 

f o 
o 

3 
O 

140 

PGO groep 2 
basisonderwijs 

aantal kinderen dat op 
het PGO verschijnt 

4618 184 519 453 191 535 532 270 689 583 143 163 110 162 421 207 101 668 136 6067 9497 

aantal kinderen dat is 
gepland 

6723 357 874 729 354 460 956 351 857 736 

percentage kinderen 
dat op het PGO 
verschijnt 

69,1% 51,5 59,3 62,1 53,9 116,3 55,6 76,9 80,4 79,2 

5674 
(excl. 
ZHE) 
78,8 

(excl. 
ZHE) 

12397 
(excl. 
ZHE) 
67,6 

(excl. 
ZHE) 

Vaccinatie 9 jaar Percentage 9-jarigen 
dat is gevaccineerd 
DTP 
BMR 

80 
80 

79 
79 

89 
89 

85 
84 

91 
90 

99 
99 

80 
79 

74 
75 

99 
100 

85 
84 

61 
61 

104 
104 

83% 
82% 

82% 
8 1 % 

aantal 9-jarigen dat is 
gevaccineerd 
DTP 
BMR 

5677 
5634 

580 
581 

680 
677 

289 
285 

447 
445 

827 
827 

276 
272 

658 
659 

723 
725 

328 
380 

183 
183 

852 
848 

5843 
5882 

11520 
11516 

PGO groep 7 
basisonderwijs 

aantal kinderen dat op 
het PGO verschijnt 

3741 164 533 321 201 406 437 236 748 599 151 185 128 140 440 225 118 742 
+ ' 

167 5941 9682 

aantal kinderen dat is 
gepland 

5905 281 613 716 349 460 747 321 852 679 5018 
(excl. 
ZHE 

percentage kinderen 
dat op het PGO 
verschijnt 

63,3 58,3 86,9 44,8 57,5 88,2 58,5 73,5 87,7 88,2 72,6 
(excl. 
ZHE) 

10923 
(excl. 
ZHE) 
67,6 

(excl. 
ZHE) 

Contactmoment 
speciaal 
onderwijs 4-19 jaar 

aantal kinderen dat op 
het PGO verschijnt 

PGO V01 percentage leerlingen 
dat de vragenlijst invult 

73,8 77,9 40,8 72,5 83,5 33,8 12,1 9,1 25,5 
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Onderzoek op indicatie 
BO/VO 

aantal onderzoeken op 
indicatie 
basisonderwijs/ 
voortgezet onderwijs 

6231 185 550 150 190 248 174 345 401 2243 8474 

Netwerken aantal netwerken op 
het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs 
waarin de JGZ 
participeert 

221 12 16 32 122 343 

Sociaal-medische 
advisering JGZ 

aantal voorlichtingen 

aantal adviezen 

Terugkoppeling 
monitorgegevens 

aantal scholen dat een 
rapport heeft 
ontvangen, waarmee 
terugkoppelingsgesprek 
heeft plaatsgevonden 

Technische 
hygienezorg 

actuele lijst 
voorzieningen 

aanwezig 

aantal adviezen en 
consultaties hygiëne 

153 

aantal adviezen en 
consultaties legionella 

16 

10 11 10 62 215 

19 

Inspectie kinderopvang 
gastoudergezinnen 
en peuterspeelzalen 

aantal geïnspecteerde 
kindercentra per jaar 

110 12 26 14 18 121 231 

aantal geplande 
kindercentra per jaar 

400 17 42 52 22 17 47 24 54 34 15 28 392 792 

% geïnspecteerde 
kindercentra per jaar 

27,5 70,5 19,0 17,3 9,0 23,5 55,3 58,3 11,1 52,9 33,3 0,0 50,0 0,0 26,6 25,0 37,5 25,0 50,0 30,8 29,1 

aantal geïnspecteerde 
peuterspeelzalen per 
twee jaar 

10 10 
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69 

132 

7,6 50% 

110 

Medische milieukunde aantal meldingen 207 17 10 66 

aantal adviezen 187 34 

273 600 
221 250 

(Minimale) 
vangnetfunctie 

Meldingen LZN in 
behandeling*" 

1282 90 37 60 70 26 25 344 1626 

Coördinator 
kleinschalige 
incidenten en zeden 

aantal afgehandelde 
casussen 

De cijfers van de jaarplanning van de ZHE-gemeenten zijn niet bekend; de realisatie 1
e halfjaar 2010 is volgens de planning en is nagenoeg 100%. 

** Daarnaast zijn 101 inhaalpgo's groep 8 verricht van het vorige schooljaar (2008-2009), 
*** Cursieve getallen zijn de totale aantallen meldingen bij de lokale zorgnetwerken. De minimale vangnetfunctie zit verwerkt in de getallen voor de meldingen LZN. 
**** Begroting 2010: totaal aantal röntgenfoto's 11.000, waarvan röntgenfoto's penitentiaire inrichtingen (voor de Dienst Justitiële inrichtingen) 8000. 

NB: Cijfers in bovenstaande tabel zijn exclusief de cijfers voor Rozenburg, dat in maart 2010 een deelgemeente werd. Voor Rozenburg werden in het eerste halfjaar van 2010 
153 PGO's groep 2 gepland en 148 gerealiseerd; 
134 PGO's groep 7 gepland en 132 gerealiseerd; 
50 PGO's V02 gepland en gerealiseerd. 
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Toelichtingen 

Ondersteuning bestuur, informatieverstrekking en beleidsadvisering. 
Door de gemeenteraadsverkiezingen zijn er in het eerste half jaar minder vergaderingen geweest dan 
gepland. Als de vergadering van juli niet meer wordt meegerekend (viel immers in het tweede halfjaar 
van 2010) zijn er in totaal twee vergaderingen geweest: één voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart en één vergadering in mei, toen alle gemeenteraden en wethouders waren geïnstalleerd. Dit 
was tevens de eerste vergadering "nieuwe" stijl waarin het portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg van 
de Stadsregio en het Algemeen Bestuur van de OGZRR aansluitend en deels overlappend 
vergaderen. In het overlappende deel komen dan de onderwerpen aan de orde die zowel de 
wethouders Volksgezondheid, de OGZRR als de wethouders Jeugd raken. Dit betreft vooral de 
aansturing van het CJG en de daarmee samenhangende onderwerpen. 
Het ambtelijk kernteam heeft wel in het normale ritme doorvergaderd. De begroting 2011, de 
uitplaatsing van de JGZ, de bestuurlijke aansturing van het CJG en de samenwerking met het platform 
ambtenaren Jeugd waren de belangrijkste onderwerpen. 

Aantal uren beleidsadvisering 
Gemeente Begroot 2010 Realisatie half 

jaar 2010 

Rotterdam 1164 620 
Albrandswaard 43 25 
Barendrecht 86 25 
Capelle a/d IJssel 131 10 
Krimpen a/d IJssel 58 
Ridderkerk 90 20 
Lansingerland 96 10 
Maassluis 63 54 
Schiedam 151 60 
Vlaardingen 143 75 
Totaal 2025 903 

Inzet uren beleidsadvisering 
Albrandswaard Advies over levering plus-producten 

uit oude middelen en gezamenlijke 
subsidie-aanvraag "Preventiekracht 
dichtbij huis" bij ZonMW. 

Barendrecht Advies en informatie over gezonde 
school voortgang en vervolg en 
aanvraag project-subsidie 
"Preventiekracht dichtbij huis" bij 
ZonMW. 
Advies vervolg Gezonde School Capelle a/d IJssel 
Informatieverzameling over het 
Geheim van Goeree voor Krimpen 

Krimpen a/d IJssel 

Ridderkerk Advies alcohol en jeugd en 
aanvraag voor gezamenlijk project 
"Preventiekracht dichtbij huis" bij 
ZonMW. 

Lansingerland Advies project vroegsignalering 
Maassluis Advisering pluspakket jeugd 

(Voeding en Bewegen) en Smi-
producten 
Participatie in ELO project 
beweegkuur tbv NWN 
Advies pluspakket jeugd en 
emotionele problemen Participatie 
in ELO project beweegkuur tbv 
NWN 

Schiedam 

Vlaardingen Advies over extra pluspakket 
Participatie in ELO 
projectbeweegkuur tbv NWN 
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Gezondheidsenquête en thematische factsheets 
De regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) is tijdens een congres op woensdag 
17 maart gepresenteerd aan alle bestuurders van de regiogemeenten. In deze VTV is te lezen hoe 
gezond de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn. Ook heeft de GGD 
vanaf die datum de website www.gezondheidsatlasrotterdamrijnmond.nl. Hiermee zijn ook de 
gezondheidgegevens in de regio Rotterdam-Rijnmond digitaal te raadplegen. 
Het is voor het eerst dat een grootstedelijke gezondheidsdienst op brede schaal de volksgezondheid-
gegevens per regio- en deelgemeente heeft gerangschikt. Voor alle negentien regiogemeenten en 
veertien Rotterdamse deelgemeenten in het werkgebied van de GGD zijn rapporten opgesteld. Elk 
rapport bevat kernboodschappen over de aanpak van de volksgezondheid. Deze boodschappen zijn 
gebaseerd op de onderzoeksresultaten in de betreffende regiogemeenten. Op basis van deze up-to-
date informatie op maat hebben regio- en deelgemeenten inzicht in de huidige situatie van de 
gezondheid van de inwoners. Met deze input kunnen regiogemeenten hun toekomstig gezondheids
beleid vormgeven via gemeentelijke visies, gezondheidsnota's en uitvoeringsplannen. 
In elk rapport is een vergelijking gemaakt met andere regio- en deelgemeenten en/of met landelijke 
cijfers. Door de lancering van www.gezondheidsatlasrotterdamrijnmond.nl kunnen gemeenten hun 
eigen gezondheidscijfers ook zelf vergelijken met de cijfers van andere regio- en deelgemeenten. Uit 
de verschillende rapporten blijkt dat er verschillen in gezondheid zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond, 
bijvoorbeeld in de mate waarin mensen zich gezond voelen of het gebruik van alcohol. Maar er zijn 
ook overeenkomsten. Zo is overgewicht overal een belangrijk probleem. 
De regionale VTV is de regionale variant van de landelijke VTV, die elke vier jaar door het RIVM wordt 
opgesteld. Deze VTV is de basis voor het landelijk gezondheidsbeleid. Het RIVM heeft ook 
bijgedragen aan de regionale VTV voor Rotterdam-Rijnmond. 
De thematische factsheets staan voor het najaar in de planning en zullen dan worden opgeleverd.. 
Onderwerpen zijn (in een aantal gevallen zal het onderwerp nog verbijzonderd worden): 

• Sociaal economische gezondheidsverschillen 
• Ouderen en alcohol 
• Huiselijk geweld 
• Ongezonde leefstijl jong-volwassenen 
• Eenzaamheid 
• Meting van bewegen 

Infectieziektebestrijding 

Aantal meldingen infectieziektebestrijding 
Gemeente Halfjaar 

2010 
Heel jaar 
2009 

Half jaar 
2009 

Halfjaar 
2008 

Rotterdam 231 987 229 508 
Albrandswaard 10 30 
Barendrecht 21 58 27 
Capelle a/d IJssel 18 129 37 54 
Krimpen a/d IJssel 38 21 
Ridderkerk 11 33 21 
Lansingerland 35 35 
Maassluis 57 19 
Schiedam 24 70 19 85 
Vlaardingen 21 18 14 46 
Bernisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 11 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 25 
Westvoorne 

413 206 219 

Totaal 412 1868 543 1042 

Sinds het begin van de pandemie van het Influenza A Hl NI virus (Mexicaanse Griep) in mei 2009, is 
het aantal kinkhoestmeldingen bijna gehalveerd (landelijke trend). Artsen blijken bij hoestende 
patiënten vanaf dat moment minder op kinkhoest en meer op griep te hebben getest. Het voorkomen 
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van kinkhoest kent daarnaast een golvende beweging over een periode van ongeveer 3 jaar. Ook dit 
kan een verklaring zijn: na een jarenlange toename, vindt nu een (tijdelijke) afname plaats. Over het 
eventuele effect van het huidige vaccin valt geen uitspraken te doen. Wellicht speelt de invoering van 
het nieuwe vaccin in het rijksvaccinatieprogramma een rol. Een landelijke analyse wordt op dit 
moment uitgevoerd. 
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Aantal outbreaks 
Gemeente Halfjaar 

2010 
Heel jaar 
2009 

Halfjaar 
2009 

Halfjaar 
2008 

Rotterdam 64 72 32 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d IJssel 
Krimpen a/d IJssel 
Ridderkerk 
Lansingerland 1 

2 
7 
6 

nb 

Maassluis 
Schiedam 
Vlaardingen 
Bernisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 12 
Westvoome 

Nb nb 

Totaal 115 108 23 59 

Begin 2010 heeft de GGD veel meldingen van uitbraken gehad. Veel zorginstellingen zijn benaderd 
om mee te doen aan onderzoek bij uitbraken in hun instelling. Hierdoor kan de alertheid verhoogd zijn, 
waardoor medewerkers van instellingen dit jaar in algemene zin meer melden. Binnen het aantal 
gemelde uitbraken zijn geen bijzonderheden: de verdeling valt binnen de te verwachten variatie. 

Tuberculosebestrijding 
In het 2e kwartaal zijn drie uitgebreide memo's naar gemeenten gegaan samenhangend met een 
contactonderzoek TBC. 
Het aantal cliëntcontacten is het afgelopen half jaar licht afgenomen. Er is een dalende tendens in 
patiëntenaantallen waarneembaar. Tuberculose is wereldwijd nog steeds een ernstige en veel 
voorkomende ziekte met hoge sterftekans. Immigratie en reizen vormen een blijvend risico voor import 
van de ziekte in Nederland. Het blijft daarom belangrijk om te investeren in een goed functionerend 
bestrijdi ngsapparaat1. 

Aantal meldingen patiënten 
Gemeente Halfjaar 

2010 
Heel jaar 
2009 

Halfjaar 
2009 

Halfjaar 
2008 

Rotterdam 58 136 68 52 
0 
1 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d IJssel 10 
Krimpen a/d IJssel 
Ridderkerk 
Lansingerland 
Maassluis 
Schiedam 
Vlaardingen 
Bernisse 
Brielle 

nb nb nb 

De totale productie van TBC is echter groter dan uit de tabel Basistaken naar voren komt. Om een indruk te krijgen van het 
totale pakket van activiteiten van de sectie TBC onderstaand de cijfers over de onderdelen waar de totale productie afwijkt van 
de prestatie voor de gemeenten behorend bij de GGD RR. 
Aantal geregistreerde infecties: + 4 
Aantal cliëntcontacten + 1.574 
Aantal longfoto's: + 4.834 
Aantal mantouxtesten: + 360 
Aantal BCG vaccinaties: + 21 
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Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 
Totaal 78 164 86 59 

Aantal geregistreerde infecties 
Gemeente Half jaar 

2010 
Heel jaar 
2009 

Half jaar 
2009 

Halfjaar 
2008 

Rotterdam 45 165 100 147 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d IJssel 10 
Krimpen a/d IJssel 
Ridderkerk 
Lansingerland 4 

0 
17 
11 
2 

Maassluis 
Schiedam 10 
Vlaardingen 
Bernisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 13 
Westvoorne 

11 

Totaal 91 210 126 196 

Aanpassing begrote aantallen Infectieziektebestrijding en Tuberculosebestrijding 

Op basis van actuele ontwikkelingen zijn de aantallen in de regiobegroting (die in maart 2009 werd 
opgesteld) in de loop van het jaar nog bijgesteld voor de definitieve interne begroting (die eind 2009 
gereed was). Om verwarring in rapportages te voorkomen is het voorstel om de begrote aantallen 
gelijk te trekken zodat de aantallen in de regiobegroting worden bijgesteld. In grote lijnen komt het 
erop neer dat de verwachte aantallen in de meeste gevallen iets naar beneden worden bijgesteld. 
Overigens lijkt deze bijstelling van de begroting in de realisatie weer teniet te worden gedaan. Dit zal 
uiteraard weer worden meegenomen in de begroting voor 2011. 

Nieuw voorstel 
begroot 

Oorspronkelijk 
begroot 

Infectieziektebestrijding aantal meldingen 7350 
aantal outbreaks 80 
aantal niet-
beroepsgebonden 
besmettingsaccidenten 

735 

7350 
90 
125 

Tuberculosebestrijding aantal meldingen van 
patiënten 

760 

aantal geregistreerde 
infecties 

200 

aantal cliêntcontacten 23000 

aantal longfoto's 77000 

aantal mantouxtesten 4000 

aantal BCG-vaccinaties 7800 

140 

350 

25000 

15000 
5000 
2000 
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Soa/HIV preventie en bestrijding 
De cijfers van de basisproducten voor Soa/hiv-preventie en -bestrijding vormen geen volledige 
weergave van de activiteiten van de sectie soa/hiv voor de regio. 
Op 10 februari 2010 is de Sense bus - de voormalige Eilandhopper - te gast geweest bij het Albeda 
College Hellevoetsluis in het kader van het bekend maken van Sense, zeker over seks, en de Sense-
preekuren. De Sense-spreekuren voor mensen onder de 25 jaar met vragen over seksuele 
gezondheid (anticonceptie, onbedoeld zwanger, veilig vrijen, verliefdheid en relaties) zijn gratis en 
men kan er anoniem terecht. 
Er zijn Sense-spreekuren in Spijkenisse (31 cliënten), Middelharnis (5 cliënten) en een spreekuur in 
opbouw in Vlaardingen. 

PGO BAO groep 2 / PGO BAO groep 7 / PGO VO klas 1 / Contactmoment speciaal onderwijs 4-
19 jarigen 

Algemeen 

Definitie aantallen gepland: met de GGD is afgesproken dat ieder kwartaal 30% van de totale 
schooljaar productie gerealiseerd moet worden. Uitzondering hierop is, vanwege de 
zomervakantie, het 3de kwartaal. Voor dit kwartaal is een product- realisatie van 10% 
afgesproken. De producten die het hier betreft zijn de preventieve gezondheidsonderzoeken 
voor groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs en het preventief gezondheidsonderzoek 
voor klas 1/klas 2 (ZHE) van het voortgezet onderwijs. 
Integriteit schoolgegevens: om de Wet publieke gezondheid succesvol te kunnen uitvoeren is 
het voor het CJG van essentieel belang te weten welke kinderen op welke 
school(vestigingslocatie) en in welke klas/groep zitten. Alleen op deze wijze is een 
betrouwbare match tussen de klassenlijsten en de kindgegevens in KIDOS te maken. 
Momenteel is dit nog niet mogelijk. De consequentie hiervan is dat er een zekere mate van 
onbetrouwbaarheid/variatie zit in deze rapportage ten aanzien van het aantal leerlingen per 
leeftijdscohort. De verantwoordelijkheid voor de (tijdige) aanlevering van betrouwbare 
gegevens ligt echter buiten de invloedssfeer van het CJG. De verantwoordelijkheid ligt bij de 
scholen c.q. de afdeling leerplichtzaken. 
Sinds kort worden de benodigde gegevens voor alle leerlingen opgeslagen in het 
Bronbestand (Basisregistratie Onderwijsnummer). Toegang tot leerling-gegevens uit het 
BRON-bestand zal dit probleem naar verwachting direct verhelpen. GGD Nederland e.a. 
pleiten daarom voor een aanpassing in de Wet. Deze kan vanuit de ministeries van VWS en 
Jeugd en Gezin geïnitieerd worden. 
Het CJG is in de tussentijd, vooruitlopend op deze wetswijziging, in gesprek met de afdeling 
leerlingzaken van de gemeente Rotterdam ter zake afspraken over het verkrijgen van tijdige 
en betrouwbare leerlinggegevens. 

- Schooljaar 2009-2010 : zoals bovengenoemd gaat de Vfe jaarrapportage over de realisatie van 
productie afspraken met de betrokken gemeenten (60%). Deze wijze van rapporteren geeft 
uiteraard wel een indicatie over het verloop van het productieproces tijdens een schooljaar, 
maar niet over het wel/niet afronden van een schooljaar, het inlopen van eventuele 
achterstandenen het bereik van de 4-19 in dat schooljaar. Het CJG wil graag transparant 
zijn en zal daarom eind oktober met een afzonderlijke rapportage komen over het afgelopen 
schooljaar 2009-2010. In deze rapportage wordt duidelijk welk percentage van de jeugdigen in 
het schooljaar 2009-2010 gezien c.q. bereikt zijn. Op basis hiervan wordt duidelijk of de 
afgesproken prestatie-indicator van 90% gehaald is. In geval van afwijking van de 
afgesproken bandbreedte (5%) kan een eventuele verrekening plaatsvinden. 
Contactmomenten SO: met de clusterscholen zijn nadere afspraken gemaakt over het 
onderzoeken van kinderen op de betrokken scholen..Veel van de individuele kinderen worden 
in de op school opererende begeleidingscommissies besproken en "afgehandeld". 
Aandachtspunt SO: op het SO worden verschillende onderzoeken verricht die qua inhoud/doel 
en frequentie variëren. De productie van het aantal kinderen dat op het onderscheiden SO-
onderzoek/OOI verschijnt kan door registratieproblematiek rondom invoer in KIDOS voor de 
regio Rotterdam / Schil en NWN nog steeds niet betrouwbaar (onderregistratie) uit het 
KIDOS gehaald worden. Medio 3óe kwartaal wordt samen met de GGD RR en de betrokken 
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jeugdartsen een nieuwe visie ontwikkeld over de toekomstige rol van het CJG, naast de reeds 
aanwezige expertise in het speciaal onderwijs. Extra aandacht in dit ontwikkeltraject zal 
besteed worden aan een eenduidige en gebruiksvriendelijke manier van registreren in 
KIDOS. 

Stad Rotterdam 
PGO groep 2 en groep 7 basisonderwijs, 1s'e klas VO 
In de 1ste helft van 2010 ligt de productrealisatie van de regio Stad Rotterdam significant boven de 
afgesproken 60%. Dit wordt veroorzaakt door een stevige bijsturing van het management op de 
resultaten (onder productie) van het 3de en 4de kwartaal van kalenderjaar 2009. De volgende 
maatregelen zijn getroffen: 

Implementatie van cliëntenplanning in Kidos waardoor lege plekken vanwege verzetten van 
afspraken door ouders snel en makkelijk kunnen worden ingepland. 
Het vooraf maken van een bureauplanning in Kidos per discipline voor het 1s,e en 2de kwartaal 
2010 om cliëntenplanning schooljaar 2009-2010 te kunnen realiseren. 
Het loskoppelen van medewerkers aan een specifieke school voor het verzetten van 
afspraken waardoor ook efficiënter gepland kan worden. 
Het prioriteit geven aan de PGO's ten gunste van andere producten zoals OOI's. Deze 
producten werden in de 1s,e helft van 2010 getemporiseerd uitgevoerd en worden in het 3de 

kwartaal afgerond. 
- Het verhogen van het oproeppercentage per dagdeel, per CJG-locatie gerelateerd aan de no-

show van de betrokken CJG locatie. 
PGO VOI: Het aantal PGO's dat uitgevoerd moet worden op het voortgezet onderwijs is 
gebaseerd op een aanname van 30% risicokinderen a.h.v. uitkomsten JMR (APF). In 
september dient ter bepaling van de definitieve productrealisatie (bereik) schooljaar 2009-
2010 een vergelijking plaats te vinden tussen de registratiegegevens (APF) van de sectie 
JM&O cluster jeugdbeleid en Kidos van het CJG. 

Schil (BAR/LCK) 
PGO groep 2 en groep 7 basisonderwijs, f 'e klas VO 
Voor de gemeenten in de regio Schil geldt een productrealisatie die significant boven de afgesproken 
60% ligt. Het management heeft ook hier stevig bijgestuurd door het nemen van maatregelen zoals 
bovenstaand voor de regio Stad Rotterdam zijn genoemd. 

NWN (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) 
PGO groep 2 en groep 7 basisonderwijs 

PGO groep 2 en groep 7: de productrealisatie voor de gemeenten in de regio NWN ligt ook 
hier significant boven de afgesproken 60% 
Aanvullend op de maatregelen die voor de andere regio's zijn ondernomen is vanaf maart 
2010 het mobiele team (extra formatie) ingezet voor de productie van groep 2 en groep 7. 

PGO 1ste klas voortgezet onderwijs 
De productrealisatie voor de NWN-gemeenten ligt beneden de afgesproken 60%. De belangrijkste 
oorzaken hiervan zijn het inlopen van achterstanden uit voorgaande schooljaren alsmede de 
openstaande vacatures jeugdverpleegkundigen (afgelopen jaar gemiddeld 2 fte in Vlaardingen en dit 
jaar gemiddeld 1 fte in Maassluis). 
In de NWN gemeenten is het volgende uitgevoerd: 
Maassluis 

Van de 1ste klas voortgezet onderwijs zijn niet alle (100%) leerlingen voor een gesprek 
uitgenodigd. Alleen de leerlingen die op basis van de uitkomsten van de leerlingvragenlijst 
(JMR), informatie KIDOS en ZAT, als aandachts/risicoleerling worden aangemerkt zijn voor 
een preventief gezondheidsonderzoek uitgenodigd. 

Schiedam 
Op twee scholen van voortgezet onderwijs zijn bij de 1s,e klassers de klassikale af names van 
de JMR c.q. de preventieve onderzoeken niet uitgevoerd. 
Op de scholen waar de klassikale afnames zijn uitgevoerd, zijn niet alle (100%) 1ste klassers 
standaard voor een preventief onderzoek opgeroepen, maar op indicatie ( uitkomsten JMR en 
info KIDOS en ZAT). 

Toelichting: 
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Het Stedelijk Gymnasium en de VO-school Schravelant hebben zowel in het vorige schooljaar als dit 
jaar niet meegedaan met de klassikale afnames JMR. 
Deze 2 VO-scholen hebben wel een ZAT, waar de jeugdverpleegkundige in participeert. Vanuit het 
ZAT zijn er wel leerlingen op indicatie uitgenodigd. 
Vlaardingen: 

Op twee scholen van voortgezet ondenwijs zijn bij de 1 klassers de klassikale afnames van 
de JMR c.q. de preventieve onderzoeken niet uitgevoerd. 
Op de scholen waar de klassikale afnames zijn uitgevoerd, zijn niet alle (100%) 1ste klassers 
standaard voor een preventief onderzoek opgeroepen, maar op indicatie ( uitkomsten JMR en 
info KIDOS en ZAT). 
Op alle VO-scholen zijn er onderzoeken op indicaties uitgevoerd in het kader van verzuim. 

Toelichting: 
De 2 VO-scholen waar nog geen klassikale afname JMR heeft plaats gevonden zijn het VOS Westwijk 
en het Lentiz Geuzencollege. 
Deze scholen doen wel mee met de JMR, maar dit bleek niet meer voor de zomer ingepland te 
kunnen worden. De leerlingen uit VO 1 en VO 3 zijn dus ook nog niet uitgenodigd op indicatie. De 
afspraak met deze 2 VO-scholen is dat na de zomervakantie, in september, alsnog de klassikale 
afnames zullen plaatsvinden en dat direct gestart wordt met het uitnodigen van de leerlingen uit V01 
en VO 3 (schooljaar 2009-2010). Het betreft dus de leerlingen die nu in het schooljaar 2010 -2011 in 
VO 2 en VO 4 zitten. 

ZHE 
Het aantal kinderen dat in de 1s,e helft 2010 op een PGO verschenen is, is vanwege het ontbreken 
van registratie in een EKD, gebaseerd op een schatting van de werkelijkheid. Eind oktober zal het 
CJG met een afzonderlijke rapportage komen over het afgelopen schooljaar 2009-2010. 

Onderzoek op indicatie/ Sociaal medische advisering jeugdgezondheidszorg 
Onderzoek op indicatie BO/VO: de aantallen van Barendrecht en Albrandswaard staan bij elkaar 
opgeteld onder Barendrecht. De uitsplitsing hiervan volgt bij het jaarverslag. 
Sociaal medische advisering: aantallen op collectief (school)niveau kunnen niet in KIDOS (kindniveau) 
geregistreerd worden en kunnen momenteel niet geleverd worden. 

Vaccinatie 9-jarigen 
Bij Barendrecht zijn vanwege problemen met uitsplitsing van de vaccinatiegegevens nu verwerkt in de 
cijfers van Rotterdam. Een andere uitsplitsing volgt nog bij het jaarverslag. In de gemeenten ZHE 
waar nu geen vaccinatiegegevens ingevuld zijn wordt de vaccinatiecampagne pas in de 2de helft van 
2010 uitgevoerd! 

Netwerken 

Participatie in netwerken 
Gemeente Half jaar 

2010 
Heel jaar 
2009 

Half jaar 
2009 

Halfjaar 
2008 

Rotterdam 221 221 221 257 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d IJssel 
Krimpen a/d IJssel 
Ridderkerk 
Lansingerland 7 

5 
10 
15 

Maassluis 
Schiedam 12 11 12 
Vlaardingen 
Bernisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 16 
Middelharnis 
Oostflakkee 
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Spijkenisse 
Westvoorne 

32 

Totaal 342 280 280 329 

Terugkoppeling Monitorgegevens 
Naar aanleiding van het verschijnen van het schoolrapport van de Jeugd Monitor Rijnmond vindt er op 
alle scholen die een JMR-rapport hebben ontvangen een terugkoppelgesprek plaats. In dit gesprek 
neemt de Preventie-interventiemedewerker samen met de school onduidelijkheden en de opvallende 
gegevens van het rapport door. Op basis van de wensen en vragen van de school over de 
verschillende gezondheidsthema's bekijkt de interventiemedewerker samen met de school welke 
interventies de school kan inzetten. De schoolrapporten verschijnen aan het eind van het schooljaar, 
voor het einde van het kalenderjaar 2010 is 100% teruggekoppeld. 

Deelname JMR 
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Percentage 
basisscholen 

dat 
participeert 
in de JMR 

voor PGO-2 

32% 42% 48% 63% 0% 21% 25% 38% 38% 59% nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 36% 

Percentage 
basisscholen 

dat 
participeert 
in de JMR 

voor PGO-7 

36% 38% 43% 89% 0% 26% 38% 31% 39% 72% nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 38% 

Percentage 
basisscholen 

dat 
participeert 
in de JMR 
voor VO-1 

27% 50% 0% 60% 0% 33% 67% 50% 43% 63% nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 34% 

Adviezen technische hygienezorg 
Het aantal adviezen technische hygienezorg ligt op het niveau van de planning. Het aantal adviezen 
rond legionella ligt de eerste helft van het jaar lager dan gepland. Dit betreft een reactieve taak en is 
dus voor een groot deel afhankelijk van het aantal incidenten met legionella dat zich voordoet. 

Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen 
Bij circa de helft van de regiogemeenten loopt de productie volgens planning. De gemeenten waar de 
productie achter loopt op de planning (Barendrecht, Capelle a.d. IJssel, Goedereede, Krimpen a.d. 
IJssel, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse) of waar nog geen inspecties zijn gedaan 
(Brielle), krijgen de tweede helft van 2010 extra aandacht. Dit is mogelijk omdat de capaciteit van de 
inspectie in de tweede helft groter is dan de eerste helft van 2010. De beleidsmedewerkers met de 
taak toezicht kinderopvang in hun portefeuille ontvangen minimaal per kwartaal een overzicht van de 
voortgang van de productie. Daarnaast is regelmatig contact over de productie tussen de 
beleidsmedewerkers en de contactpersonen c.q. toezichthouders kinderopvang van de gemeenten. 
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Inspecties kinderopvang 
Gemeente Halfjaar 

2010 
Begroot 
2010 

Heel jaar 
2009 

Halfjaar 
2009 

Half jaar 
2008 

Rotterdam 110 400 491 221 172 
Albrandswaard 12 17 16 
Barendrecht 43 32 24 11 
Capelle a/d IJssel 52 55 32 10 

4 
3 

Krimpen a/d IJssel 22 19 10 
Ridderkerk 17 25 
Lansingerland 26 47 44 25 11 

7 
26 
11 

1 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
6 
0 

Maassluis 14 24 17 
Schiedam 54 45 32 
Vlaardingen 18 34 33 17 
Bernisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 
Totaal 231 710 808 399 271 

Inspecties peuterspeelzalen 
Gemeente Halfjaar 

2010 
Begroot 
2010 

Heel jaar 
2009 

Halfjaar 
2009 

Halfjaar 
2008 

Rotterdam 10 208 88 11 11 
0 
1 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d IJssel 13 
Krimpen a/d IJssel 
Ridderkerk 
Lansingerland 10 
Maassluis 
Schiedam 22 13 
Vlaardingen 17 
Bernisse 
Brielle 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Spijkenisse 
Westvoorne 
Totaal 20 296 134 23 48 

Medische milieukunde 
Het aantal meldingen ligt op het niveau van de planning. Er zijn in de eerste helft van 2010 meer 
adviezen gegeven dan gepland. Naast de reguliere adviezen die er op gebied van medische 
milieukunde worden gegeven, worden in heel de regio in 4 jaar tijd alle basisscholen met een 
natuurlijk ventilatiesysteem bezocht. Dit heeft tot 55 extra adviezen geleid. 

(Minimale) vangnetfunctie en coördinatieteam en kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 
Op de ZHE-gemeenten na betalen de gemeenten voor KIZ een minimale basisprijs voor de 
infrastructuur. Per incident wordt een factuur gestuurd gebaseerd op de ingezette uren. Het aantal 
KlZ-incidenten is ongeveer gelijk aan vorig jaar, gemiddeld 1 per maand. 
Het verzoek tot structurele inzet van het KlZ-coördinatieteam op de ZHE-gemeenten zal in november 
2010 aan de stuurgroep KIZ worden voorgelegd. 
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Voor gemeenten waar geen lokaal zorgnetwerk is biedt de GGD een minimale vangnetfunctie. In 
gemeenten waar de Lokale Zorgnetwerken wel als plusproduct worden afgenomen zitten deze 
meldingen uiteraard in het totaal aantal meldingen. Deze zijn ter vergelijking wel in de tabel 
opgenomen. Gemeenten die een lokaal zorgnetwerk afnemen krijgen het bedrag dat zij betalen voor 
de minimale vangnetfunctie in mindering op de factuur voor het lokale zorgnetwerk. 
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Aanvullende informatie eerste half jaar 2010 

In dit gedeelte wordt aanvullende informatie over een aantal producten van de GGD-RR gegeven. 
Zoals gezegd beperkt de OGZRR zich tot de basistaken maar als achtergrond wordt hier ook 
informatie gegeven over een aantal markttaken en over huiselijk geweld, zodat een totaaloverzicht 
van alle GGD-activiteiten in de regiogemeenten mogelijk wordt door deze halfjaarrapportage. 

Reizigersadvisering mar kttaak) 
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Aantal 
reizigers 

voor 
vaccinatie 
bij MCB 

eerste half 
jaar 2010 

6.021 168 485 508 75 246 156 759 758 318 89 96 27 81 297 66 29 1131 51 13.229 

Inmiddels zijn de werkwijzen voor reizigersspreekuren op de nevenvestigingen volledig op elkaar 
afgestemd en uniform. Op de hoofdlocatie Rotterdam voeren verpleegkundigen en doktersassistentes 
de spreekuren uit. Op de overige locaties laat het aanbod van reizigers ruimere consulttijden toe en 
doet een verpleegkundige het spreekconsult in zijn geheel. De GGD heeft een campagne voor de 
reizigerszorg gevoerd: "Je reis begint bij de GGD". Landelijk is een daling van het aantal cliënten te 
zien dat de reizigersspreekuren bezoekt. Dit is ook het geval op de locaties Spijkenisse, Hellevoetsluis 
en Middelharnis. De venwachting is dat het aantal cliënten stabiliseert of weer terugkomt op het niveau 
van de afgelopen jaren. 
Op locatie Spijkenisse is gestart met een spreekuur voor beroepsgebonden vaccinaties voor cliënten 
uit deze regio. Hiermee is de implementatiefase van de fusie afgerond en zijn de werkwijzen volledig 
uniform. 

Medische indicaties (markttaak) 
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Aantal 
medische 
indicaties 
locatie 
Rotterdam 

2.201 11 14 182 2.412 

Aantal 
medische 
indicaties 
locatie 
Spijkenisse 

27 63 47 77 67 261 163 63 491 51 1.706 

Het hoge aantal indicaties in Maassluis komt doordat hier het ROG+ is gevestigd. Deze instantie laat 
keuringen uitvoeren voor inwoner in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis maar intern werden deze tot 
op heden allen geregistreerd op Maassluis. Met ingang van 2011 zal dit worden aangepast. 
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Facturering basistakenpakket 

Conform de afspraak in de begroting 2010 zijn de te factureren bedragen per gemeente voor de 
basistaken als volgt opgebouwd: 

Gemeente 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d IJssel 
Krimpen a/d IJssel 
Lansingerland 
Maassluis 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Vlaardingen 

Kosten basis-
producten 2010 

305.776 
646.816 
852.551 
388.736 
735.716 
398.154 
535.126 

7.245.912 
954.528 
855.222 

De facturen voor de basistaken worden door de GGD elk jaar aan het einde van het jaar verstuurd 
naar de regiogemeenten. De afspraak is dat de kosten van de regeling (de basistaken dus) in het jaar 
zelf gefactureerd worden. Als blijkt op basis van het jaarverslag 2010 dat er nog een verrekening moet 
plaatsvinden omdat de geleverde prestaties onder of boven de banbreedte vallen, wordt bij de 
behandeling van het jaarverslag een besluit genomen over de wijze van verrekening. 
Voor de plusproducten gelden andere afspraken. Deze worden in principe gefactureerd op het 
moment dat de prestatie geleverd is. Hierop wordt onder het kopje plusproducten later nog 
teruggekomen. 

Nagenoeg alle GGD-organisaties vallen onder een gemeenschappelijke regeling en zijn in feite 
"eigendom" van de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten zijn risicodragend voor de GGD-
organisatie. Voor de GGD Rotterdam-Rijnmond geldt dit echter niet. Deze organisatie is onderdeel 
van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD 
(een situatie die ook al bestond ten tijde van de OLVG). De GGD legt verantwoording af over de 
bedrijfsvoering aan het College van de gemeente Rotterdam. Voor de diensten die aan de 
regiogemeenten worden geleverd, wordt geen integraal tarief gerekend maar een gereduceerd tarief. 
Bepaalde elementen binnen de overhead worden niet in rekening gebracht. In de tarieven vermeld in 
de bijlage staan de elementen genoemd die zijn meegenomen. 

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond kan gebruik 
maken van de z.g. transparantieregeling, hetgeen betekent dat de aan het lichaam in rekening 
gebrachte omzetbelasting (inkoop-BTW) naar de participerende gemeenten kan worden 
doorgeschoven, die op hun beurt deze omzetbelasting op het BCF kunnen claimen. De becijfering van 
de -voor de (regio)gemeenten- compensabele (inkoop) BTW is samengevat in de begroting 2010 

In de tabel hierna wordt voor de volledigheid nog weergegeven wat de bijdrage per gemeente per 
product is. 

GGD 
Rotterdam-Rijnmond 

24 
halfjaarverslag 2010 regio 

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam -Rijnmond (OGZRR) 



Gemeentelijke bijdragen basispakket per product 

Nummer Product 
Infectieziektebestrijding 
Tbc-bestrijding 
Soa/hiv preventie en bestrijding 

Albrands
waard 

Baren
drecht 

Capelle a/d 
IJssel 

Krimpen 
a/d IJssel 

Lansinger
land Maassluis Ridderkerk Rotterdam Schiedam 

Vlaar-
dingen totaal 

2.1 IZB 
2.2 IZB 
2.3 IZB 

36.351 
30.156 
18.048 

73.091 
60.635 
36.289 

103.974 
86.254 
51.622 

46.024 
38.180 
22.850 

81.220 
67.378 
40.325 

49.893 
41.390 
24.771 

71.114 
58.994 
35.307 

929.305 
770.927 
461.387 

119.970 
99.524 
59.563 

111.896 
92.826 
55.555 

1.622.837 
1.346.264 

805.717 
Totaal IZB 84.554 170.015 241.850 107.055 188.922 116.055 165.415 2.161.620 279.057 260.276 3.774.818 

3.1 JGZ 
3.2 JGZ 
3.3 JGZ 
3.4 JGZ 

3.5 JGZ 

3.6 JGZ 

3.7 JGZ 
3.8 JGZ 

3.9 JGZ 

PGO groep 2 basisonderwijs 
Vaccinatie 9 jaar 
PGO groep 7 basisonderwijs 
PGO klas 1 voortgezet onderwijs 
Contactmoment speciaal 
onderwijs 4-19 jarigen 
Onderzoek op indicatie basis- en 
voortgezet onderwijs 
Netwerken basis- en voorgezet 
onderwijs 
Sociaal medische advisering 

Terugkoppeling 
Jeugdmonitorgegevens 

35.605 
4.794 

23.948 
19.829 

13.758 

34.535 

22.102 
3.453 

2.949 

77.296 
10.408 
51.989 
43.047 

29.867 

74.973 

46.871 
7.497 

6.403 

94.990 
12.791 
63.890 
52.901 

36.705 

92.135 

63.894 
9.213 

7.869 

45.003 
6.060 

30.269 
25.063 

17.389 

43.651 

30.092 
4.365 

3.728 

89.017 
11.986 
59.873 
49.575 

34.397 

86.342 

55.388 
8.634 

7.374 

43.379 
5.841 

29.177 
24.158 

16.762 

42.075 

29.698 
4.208 

3.593 

58.645 
7.897 

39.445 
32.660 

22.661 

56.883 

39.700 
5.688 

4.858 

774.630 
104.305 
521.017 
431.402 

299.321 

751.353 

522.083 
75.135 

64.168 

104.211 
14.032 
70.092 
58.036 

40.267 

101.079 

69.329 
10.108 

8.632 

93.189 
12.548 
62.679 
51.898 

36.009 

90.389 

63.192 
9.039 

7.719 

1.415.963 
190.662 
952.378 
788.570 

547.135 

1.373.416 

942.349 
137.340 

117.294 
Totaal JEUGD 160.974 348.352 434.388 205.619 402.585 198.891 268.437 3.543.413 475.787 426.662 6.465.107 

4.1 M&H 

4.2 M&H 
4.3 M&H 

Technische hygienezorg 
Inspectie kindercentra en 
peuterspeelzaalwerk 
Medische milieukunde 

3.159 

18.775 
10.396 

6.351 

45.059 
20.903 

9.035 

57.689 
29.735 

3.999 

23.554 
13.162 

7.058 

51.545 
23.228 

4.335 

26.284 
14.269 

6.179 

20.140 
20.338 

80.752 

480.629 
265.771 

10.425 

62.809 
34.310 

9.723 

40.621 
32.001 

141.017 

827.105 
464.113 

Totaal M&H 32.329 72.314 96.459 40.715 81.830 44.889 46.657 827.152 107.544 82.345 1.432.235 
5.1 PGZ 

5.2 PGZ 

Vangnetfunctie 
Coördinatieteam Kleinschalige 
Incidenten en Zedenzaken (KIZ) 

1.552 

1.048 

3.121 

2.108 

4.440 

2.998 

1.965 

1.327 

3.468 

2.342 

2.130 

1.439 

3.036 

2.051 

39.680 

26.797 

5.123 

3.459 

4.778 

3.227 

69.293 

46.795 
Totaal PGZ 2.600 5.229 7.438 3.292 5.810 3.569 5.087 66.477 8.582 8.004 116.088 

1.1 APA 

1.2 APA 
1.3 APA 
1.4 APA 

Ondersteuning bestuur 
gemeenschappelijke regeling 
Informatieverstrekking/ 
gezondheidslijn 
Beleidsadvisering 
Gezondheidsenquête 

2.109 

14.234 
3.995 
4.980 

4.241 

28.620 
8.033 

10.013 

6.034 

40.713 
11.426 
14.244 

2.671 

18.022 
5.058 
6.305 

4.713 

31.803 
8.926 

11.126 

2.895 

19.537 
5.483 
6.835 

4.127 

27.846 
7.815 
9.742 

53.927 

363.889 
102.128 
127.307 

6.962 

46.977 
13.184 
16.435 

6.493 

43.815 
12.297 
15.329 

94.173 

635.456 
178.346 
222.315 

Totaal algemeen 
productenaanbod 25.318 50.907 72.417 32.055 56.569 34.750 49.530 647.251 83.558 77.934 1.130.289 
Totaal basistakenpakket 305.776 646.816 852.551 388.736 735.716 398.154 535.126 7.245.912 954.528 855.222 12.918.537 
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Plusproducten 
Afspraken voor de plusproducten 

Bij de opstellen van het productenboek 2008-2011 is de afspraak gemaakt dat de begroting van de 
OGZRR betrekking heeft op het pakket basisproducten dat de GGD voor alle gemeenten uitvoert. 
Zoals eerder aangegeven in de inleiding kunnen gemeenten bilateraal afspraken maken met de GGD 
over de afname en uitvoering van de zogenoemde plusproducten uit het productenboek 2008-2011. 
Eind 2009 is geprobeerd om met alle gemeenten afspraken te maken voor de levering en uitvoering 
van plusproducten. Voor de meeste gemeenten liggen de afspraken vast. 
Met de gemeenten die onder de voormalige GGD ZHE vielen zijn voor 2010 aparte afspraken 
gemaakt over de levering van de plustaken. Per gemeente is een brief opgesteld waarin is vermeld 
wat in 2010 wordt geleverd. 

In strikte zin vallen plusproducten buiten de reikwijdte van de regeling OGZRR en zijn dit bilaterale 
afspraken tussen de GGD en een gemeente. Conform eerdere afspraken worden de afspraken rond 
plusproducten wel opgenomen in deze halfjaarrapportage. 

Lokale zorgnetwerken 
Omdat vier gemeenten het plusproduct Lokale Zorgnetwerken afnemen is het informatief om deze 
separaat vooraf te behandelen, waardoor vergelijking mogelijk is en extra inzicht is te geven over 
ontwikkelingen en trends in meldingen. 

Meldingen in behandeling 
Gemeente 

Rotterdam 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Capelle a/d IJssel 
Krimpen a/d IJssel 
Ridderkerk 
Lansingerland 
Vlaardingen 
Schiedam 
Maassluis 
Totaal 

Halfjaar 
2010 

1.282 

90 
37 

70 
60 

0 
1.539 

Heel jaar 
2009 

2649 

63 
85 

128 
129 

0 
3.057 

Halfjaar 
2009 

1.372 

31 
53 

71 
59 
0 

1.587 

Halfjaar 
2008 

1.364 

15 

87 
45 

0 
1.511 

Uitvoering plusproducten per gemeenten 

Hierna wordt een opsomming gegeven van alle plusproducten die de regiogemeenten in 2010 
afnemen. Ook wordt aangegeven waar de afspraken al zijn vastgelegd in een getekende offerte en 
waar dit nog moet plaatsvinden. De gearceerde producten worden geleverd door de CJG-organisatie 
Rotterdam-Rijnmond. 

Oranje gearceerd is een 
product van CJG Rijnmond 
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Realisatie plusproducten, eerste halfjaar 2010 

ALBRANDSWAARD 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 

Eigen Kracht 1 conferentie gedaan in 2009; in 2010 
nog 1. 

Op verzoek van gemeente is 
budget Take Care verruimd, inzet 
Eilandhopper vervallen en nog 
max. 5000 voor 1 EK-o. Deze 
heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Take Care In 2010: training 3 scholen Er is een planning gemaakt voor 
2e helft 2010 van 10 trainingen. 
Werving scholen al gestart voor 
de zomer. 

Eilandhopper jongerenvoorlichting met 
Eilandhopper; énkel indien er geld 
overblijft van Take Care. 

Komt te vervallen. Eilandhopper is 
Sensebus geworden; deze wordt 
mogelijk nog ingezet. 

Albrandswaard neemt vanuit een budget van eerdere jaren bovenstaande plusproducten af. 

BARENDRECHT 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Gezonde School. 4 VO scholen voor 4 jaar 2008-2011. 

Voor 2009: Gezonde School Basis + 
start van 1 spoor, bij voorkeur 
Genotmiddelen op alle 4 locaties. 

3 VO-scholen nemen deel, met 
genotmiddelen in de planning. 
Dit besproken met gemeente 
in febr. artikel gezonde School 
aangeleverd (maart) bij 
gemeente. Ouderavond over 
alcohol voor alle (VO-)scholen 
op 2 juni georganiseerd. 
Werving 4e VO-school na de 
zomer (opnieuw) gepland. 
Gemeente uitgenodigd bij 
Vignetuitreiking GSR in sept 

Barendrecht heeft in 2008 voor 4 jaar de Gezonde School betaald en afgenomen voor uitvoering in de 
jaren 2008-2012 

BRIELLE 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2009-2010 totaal 8 x 

DWWJD afgesproken, waarvan 4 x 
maatwerkdeel (betaald uit basispakket 
via inwonerbijdrage) en 4 x wettelijk 
extra (= plusproduct). 

DWWJD is in Brielle 6x 
uitgevoerd 

Huiselijk geweld extra Huiselijk geweld meldingen: 6 
Opgelegde huisverboden:1 

Entadministratie Administratie en verzending 
entkaarten is uitgevoerd 
conform overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG Rijnmond 
(overname taken gemeente 
hierin) 

Aanvullende bijdrage 
JGZ 

Dit moet gezien worden als 
reguliere bijdrage JGZ, 
conform overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG Rijnmond 

BERNISSE 
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product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

Huiselijk geweld meldingen: 3 
Opgelegde huisverboden: 1 

Drugs Weet Wat Je 
Doet (vanuit 
maatwerkgelden 
basispakket via 
inwonerbijdrage) 

Voor schooljaar 2009-2010 totaal 4 x 
DWWJD afgesproken, waarvan 3 x 
maatwerkdeel (betaald uit basispakket 
via inwonerbijdrage) en 1 x 
centrumgelden (vervallen in 20101). 

DWWJD is in Bernisse 2,5x 
uitgevoerd. 

Entadministratie administratie en verzending entkaarten 
(overname taken gemeente hierin) 

Administratie en verzending 
entkaarten is uitgeveord 
conform overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG Rijnmond 
(overname taken gemeente 
hierin) 

CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Verslaving Betreft: Inzet van een programma

manager alcohol en jeugd. Inhoud: 
uitvoering van het plan van aanpak 
alcohol en jeugd dat er ligt, partijen 
bijeen brengen voor de uitvoering, 
initiëren van nieuwe ideeën, 
rapportage aan afdelingshoofd en 
portefeuillehouder, uitvoering 
bijbehorend communicatieplan (is in de 
maak). Tijd: Periode maart t/m 
augustus 2009 (6 maanden). Uren: 12 
uur per week gedurende 24 weken = 
288 uur. Dit betreft dan alleen uren 
beleidsfunctionaris, nog geen 
begeleiding en ondersteuning. 

Loopt uit, afronding in 2010. 
Zie brief 16-7-2010 in dossier 
met nieuwe afspraken. 

Spreekuur pedagogen Inzet 16 uur pedagoog per week; target 
Ie halfjaar: 19 nieuwe aanmeldingen 
en 72 keer consultatie en advies; 
bedrag € 21.170,- Tweede halfjaar is 
ook akkoord; concept offerte is per mail 
verzonden. 

1e halfjaar 2010: Nieuwe 
cliënten: 22 kinderen/gezinnen 
(zie separate rapportage die 
reeds is verzonden). Totaal 
aantal consultaties: 54. 

Gezonde School Gemeente heeft offerte gevraagd voor 
5 scholen (= 5 gebouwen) Gezonde 
School aanpak in te kopen. Bedrag 
voor een geheel jaar is €21.579,- (= 
2x bedrag 2009 plus indexatie). 22-3: 
van de 5 ingekochte scholen 3 
uitgezet; ook deelname 4e school is 
uitgezet. Vraag ligt bij gemeente naar 
voorkeur middelen 5e school. 20-4: 5e 
school is binnen 

Loopt conform afspraak. Er 
nemen 5 scholen/locaties deel 
aan Gezonde School in 
Capelle, te weten: 
VO 
Comenius PC Boutenssingel 
Comenius Pelikaanweg 
Bao 
Horizon Koggerwaard 
Horizon Roerdomplaan 
Klimop Bongerd. 
Beide locaties Horizon vragen 
een schooljaar uitstel. 

Voeding en beweging 
(was: Gezonde School 
Kantine) 

Eén VO-school (van totaal 7) krijgt 
begeleiding bij de uitvoer van de 
Gezonde School Kantine. 

1 VO-school gerealiseerd (juli 
2010: inmiddels is besloten dit 
plusproduct stop te zetten). 
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product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Deelname preventie 
team CTC 

2 teams maal 5 bijeenkomsten is totaal 
10 keer per jaar (10 bijeenkomsten 
maal vier uur maal € 63,30); deelname 
2e team CtC is ook akkoord. 

Aantallen van deelname aan 
beide CTC-teams eerste 
halfjaar: totaal 5 
bijeenkomsten. 

Open spreekuren Open spreekuren Capelle ad IJssel: 
inzet 116 uur jeugdverpleegkundige en 
55 uur inzet doktersassistente 

68 uur inzet 
jeugdverpleegkundige 

DIRKSLAND 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Geheim van Goeree Verdeling middelen bepaald en 

offertes uitgezet. Deels 
activiteiten reeds in uitvoering. 
Gemeenten zijn op de hoogte. 

Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2009-2010 totaal 5x 
DWWJD afgesproken, waarvan 2x 
maatwerkdeel (betaald uit basispakket 
via inwonerbijdrage) en 3x wettelijk 
extra (= plusproduct). 

DWWJD is in Dirksland 0,5x 
uitgevoerd. 

Huiselijk geweld extra Huiselijk geweld meldingen: 3 
Opgelegde huisverboden: 0 

GOEDEREEDE 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Geheim van Goeree Verdeling middelen bepaald en 

offertes uitgezet. Deels 
activiteiten reeds in uitvoering. 
Gemeenten zijn op de hoogte. 

Sociale Weerbaarheid 
Basisonderwijs Kom op 
voor jezelf 

Er is een bedrag van 3304,-
beschikbaar gesteld voor uitvoering 
van KOVJ (afnamegarantie, 
plusgelden) 

KOVJ is niet uitgevoerd in 
Goedereede 

Drugs Weet Wat Je 
Doet 

Voor schooljaar 2009-2010 totaal 7x 
DWWJD afgesproken, waarvan 3x 
maatwerkdeel (betaald uit basispakket 
via inwonerbijdrage) en 4x wettelijk 
extra (= plusproduct). 

DWWJD is in Goedereede 
3,5x uitgevoerd. 

Huiselijk geweld extra Huiselijk geweld meldingen: 8 
Opgelegde huisverboden: 1 

HELLEVOETSLUIS 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Sociale Weerbaarheid 
BaO: Kom op voor 
Jezelf 

Er is een bedrag van 50.468,-
beschikbaar gesteld voor uitvoering 
van KOVJ (vlg. afnamegarantie, 
plusgelden). 

In 2010 is 25x KOVJ 
uitgevoerd. 

Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2009-2010 totaal 10x 
DWWJD afgesproken, waarvan 9x 
maatwerkdeel (betaald uit basispakket 
via inwonerbijdrage) en lx via 
centrumgelden (vervallen in 20101). 

DWWJD is in Hellevoetsluis 
10,5x uitgevoerd. 

Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

Huiselijk geweld meldingen: 29 
Opgelegde huisverboden:2 
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product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
PM-post: Gezonde 
School / Sexuele 
Vorming 

Overleg voor beide VO-scholen in 
Hellevoetsluis ( 

Contacten zijn gelegd, 
afspraken worden nog 
gemaakt. 

JGZ Entadministratie administratie en verzending entkaarten 
(overname taken gemeente hierin) 

Administratie en verzending 
entkaarten is uitgeveord 
conform overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG Rijnmond 
(overname taken gemeente 
hierin) 

Gezinsbegeleiding op 
maat (= gezinscoaches) 

Offerte CJG verstuurd, binnen bij GGD Momenteel 5 lopende trajecten 

Aanvullende bijdrage 
JGZ 

Dit moet gezien worden als 
reguliere bijdrage JGZ, 
conform overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG Rijnmond 

Social teams Ba en VO 16 netwerken 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Spoor 
Genotmiddelenpreventie 
van gezonde school 

Genotmiddelen aanpak. Afspraken 
2009 met indexering bedragen voor 
2010 (4 scholen a € 1487,-). 

Loopt conform afspraak. Voor 
BaO: Het Octaaf, De Paperclip 
en Rudolf Steiner nemen deel, 
VO: Comenius College 
Boezemdreef. Gemeente heeft 
rapportage deelnemende 
scholen ontvangen. 

Project binnenmilieu 
scholen 

Conform aangepaste meerjaren-
begroting die in separate offerte aan 
gemeente is voorgelegd (maart 2010). 
Gemeente Krimpen is akkoord. Prijs is 
excl BTW 

Naast tussentijds advies heeft 
inde 1e helft van 2010 een 
follow-up moment 
plaatsgevonden; bij 10 scholen 
middels een schoolbezoek; bij 
6 scholen telefonisch. Bij een 
aantal scholen zal er in het 
najaar nogmaals een 
contactmoment plaatsvinden. 
Bij de kindercentra heeft er in 
de 1e helft van 2010 geen 
follow-up moment plaats 
gevonden vanwege 
persoonlijke omstandigheden 
van de houder. In de 2e helft 
van het jaar zal geprobeerd 
worden dit alsnog te laten 
plaatsvinden. Bij 1 school 
(OBS Kortland Langsingh 
Zuid) heeft er een 
uitgebreidere follow-up 
plaatsgevonden incl. meting. 
Hiervan wordt een apart 
rapport gemaakt. Naar 
verwachting komt dit rapport 
medio juli voor de school en de 
gemeente beschikbaar. In de 
1e helft van het jaar zijn 43 uur 
besteed. Dit betekent 3827 
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product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
euro (excl. BTW) en 4554,13 
euro (incl. BTW). 

Spreekuren VO 116 uur inzet jeugdverpleegkundige en 
55 uur inzet doktersassistente. 

De jeugdverpleegkundige van 
CJG Rijnmond heeft 
gemiddeld lx per 14 dagen 
spreekuur gehouden op het 
Comenius/Krimpenerwaard 
college. M.i.v. het schooljaar 
2010-2011 wordende 
spreekuren niet meer 
afgenomen. 

LZN Separate offerte is verstuurd in 
september 2009. Combinatie van LZN 
en LTHG. Kosten zijn in totaal 105.692 
(minus vangnetfunctie), combi LZN en 
LTHG is begin 2010 van start gegaan. 

90 meldingen 

LANSINGERLAND 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Onderzoek HSL Gezondheidskundige interpretatie van 

DCMR onderzoek, met aanbeveling 
voor de gemeente. Oplevering een 
maand nadat het rapport van de 
DCMR is opgeleverd 

Binnen een maand na 
ontvangst rapport DCMR is 
een concept gezondheids-
kundig advies naar gemeente 
gestuurd. 

Inventarisatie 
interventies op scholen 

mei 2010: inventarisatie is gestart. 
Presentatie resultaten september 2010 

Loopt conform afspraak. 
Planning in afstemming met 
gemeente vastgesteld. 

Lansingerland neemt vanuit een budget van eerdere jaren bovenstaande plusproducten af. 

MAASSLUIS 
Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
ZAT - coördinatie Geplande realisatie januari t/m juni 

2010:8.461,-
PM: ZAT 2e halfjaar: 8.461,-

Medio maart is coördinatie 
functie ondergebracht bij CJG 
coördinator (in dienst 
gemeente Maassluis). Inzet op 
basis van registratie t/m maart 
2010 is 42 uur cf afspraak 

Veilig opgroeien in 
Maassluis (Ctc) 

alleen inzet interventieverpleegkundige 
(12 maal twee uur voor een 
interventiemedewerker GGD) 

14 uur inzet 

Eigen kracht 
conferenties 

Uitgaande van 2 conferenties, prijs per 
conferentie (inhuur bureau voor 
coaching) + inzet projectassistent 
(1 uur per conferentie) en 
coördinator/interventie ontwikkelaar 
(9 uur per conferentie) 

1 EK-c heeft plaatsgevonden 
eerste helft 2010. 
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Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
SMI Kinderopvang GGD geeft in juli 2010 aan of 

GGD/andere organisatie SMI kan 
leveren. Bij geen of onvoldoende 
levering schuift restant bedrag door 
naar 2011. Het eventueel aan het 
eind van 2011 nog openstaande 
bedrag krijgt de gemeente Maassluis 
gerestitueerd. 

Offerte SMI is uitgebracht. 
GGD heeft ondersteuning 
verleend bij het opstellen van 
het nieuwe beleid. 
Vervolggesprek vindt komende 
weken plaats. 

Project overgewicht Offerte totaal: 5714,- (Spelenderwijs 
Bewegen 1x, Beweegkriebels 1x en 
Smaakontwikkeling 2x) is akkoord 
(31-3-2010). 
PM: Gezonde Voeding 0-4 en 4-12: 2x 
1.842,-
PM: Spelenderwijs Bewegen 2.082,-
PM: Beweegkriebels 2.082,-
PM: Beweegcoach: 5.284,-
TotaalPM:13.132,-

Nog niet uitgevoerd. De 
Kinderopvang stelt voor de 
uitvoer naar 2011 door te 
schuiven. Overleg hierover 
met de gemeente vindt 
binnenkort plaats. 

Genotmiddelenpreventie Deelname: 6 scholen in 2010 3 scholen nemen deel. Kan 
meer worden omdat School 
Adoptie Plan van de politie 
mogelijk komt te vervallen. 

Lentekriebels BaO voorjaar 2010, voorbereiding en 
werving van 12 basisscholen gestart in 
2009 (12 scholen a € 306 per school * 
4,02% * 2/3) 

1 school heeft deelgenomen: 
Prinses Christinaschool. 

Loving me, loving you Uitvoering schooljaar 2009-20010. Eén 
VMBO-school voor 2010. 

Is uitgevoerd conform 
afspraak. 

Gezonde School 4 x Gezonde school (3 BaO en 1 VO) 
loopt door en 2 x start nwe gezonde 
School in 2010. Totaal 6 scholen in 
2010. 

Gegevens nog te ontvangen. 
Er is 1 nieuwe aanmelding 
vanuit het VO. 

JMR VO 3 Alle leerlingen van de derde klas van 
het VO vullen voor het PGO klassikaal 
een vragenlijst van de JMR in. In 
eerste instantie wordt door het JGZ-
team het integrale jeugdgezondheids-
dossier van de leerlingen uit klas 3 
gescreend. Vervolgens wordt aan de 
hand van de door de leerling ingevulde 
vragenlijst gekeken of de leerling een 
verhoogd gezondheidsrisico loopt. 
Hierbij wordt vooral gelet op mogelijke 
psychosociale problemen, problemen 
rondom voeding en beweging, 
depressie, mantelzorg en 
genotmiddelengebruik. 

151 JMR-vragenlijsten uitgezet 
op V03 in Maassluis. 
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Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
PGO V03 Als op basis van de twee bronnen JMR 

en dossier, aangevuld met signalen 
van derden (o.a. de 
leerkracht/schoolnetwerk), blijkt dat 
een leerling een verhoogd risico loopt, 
wordt deze leerling voor een gesprek 
uitgenodigd. 
Als er indicatie voor is (o.a. op basis 
van de jeugdmonitor) kan somatisch 
onderzoek plaatsvinden door de 
jeugdarts. Het JGZ-team registreert 
bevindingen en/of verrichtingen van het 
PGO in het integraal JGZ-dossier en 
bespreekt, met toestemming van de 
leerling, relevante zaken met 
teamleden van de school. Indien nodig 
kan consultatie van eerste of tweede 
lijnsgezondheidszorg of verwijzing 
plaatsvinden. Bij twijfel over het 
bestaan of de aard van een probleem, 
kan een leerling nogmaals worden 
opgeroepen voor een onderzoek op 
indicatie op een later tijdstip. Hiervoor 
wordt 95 uur inzet 
jeugdverpleegkundige en 56 uur inzet 
doktersassistente geraamd. 

Inzet 55 uur 
jeugdverpleegkundige 

JMR 2 jarigen 2008-
2009 

In 2010 is een nieuwe JMR 
oudervragenlijst in gebruik 
genomen. De ingevulde 
vragenlijst wordt door de 
Careyn-verpleegkundige 
tijdens het consult besproken. 
Conclusies en bevindingen 
komen in ml-cas. In het eerste 
half jaar van 2010 zijn er totaal 
1526 oudervragenlijsten aan 
Careyn geleverd, waarvan 290 
voor Maassluis (bijna driekwart 
van het jaarlijks te leveren 
aantal). Er zijn in totaal 701 
ingevulde oudervragenlijsten 
opgehaald. Er wordt nog 
gewerkt aan het inbouwen van 
de JGZ-lijst in mlcas. In dit 
systeem zijn in het eerste half 
jaar 773 JGZ-lijsten ingevuld. 

MIDDELHARNIS 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Geheim van Goeree Verdeling middelen bepaald en 

offertes uitgezet. Deels 
activiteiten reeds in uitvoering. 
Gemeenten zijn op de hoogte. 

Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2009-2010 totaal lOx 
DWWJD afgesproken, waarvan 4x 
maatwerkdeel (betaald uit basispakket 
via inwonerbijdrage) en 6x wettelijk 

DWWJD is in Middelharnis 5 x 
uitgevoerd 
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product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
extra (= plusproduct). 

Huiselijk geweld extra Huiselijk geweld meldingen: 9 
Opgelegde huisverboden: 1 

Entadministratie administratie en verzending entkaarten 
(overname taken gemeente hierin) 

Administratie en verzending 
entkaarten is uitgeveord 
conform overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG Rijnmond 
(overname taken gemeente 
hierin) 

OOSTFLAKKEE 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Geheim van Goeree Verdeling middelen bepaald en 

offertes uitgezet. Deels 
activiteiten reeds in uitvoering. 
Gemeenten zijn op de hoogte. 

Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2009-2010 totaal 7x 
DWWJD afgesproken, waarvan 2x 
maatwerkdeel (betaald uit basispakket 
via inwonerbijdrage) en 5x wettelijk 
extra (= plusproduct). 

DWWJD is in Oostflakkee 4,5x 
uitgevoerd 

Huiselijk geweld extra Huiselijk geweld meldingen: 3 
Opgelegde huisverboden: 0 

RIDDERKERK 
Product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
risicoprofielen (VIR en 
PAR) 

Het doel van het project is het 
opsporen van risicokinderen en helder 
krijgen of deze kinderen in zorg zijn. 
Indien nodig wordt vervolgens door de 
jeugdverpleegkundigen nazorg ingezet 
op deze kinderen. Een goede en 
gedegen inventarisatie is belangrijk. 
Wanneer de kinderen tijdens de 
inventarisatie niet als risicokind worden 
aangemerkt, zal er ook geen nazorg 
plaatsvinden. 
De scope van het project betreft voor 
de inventarisatie alle papieren dossiers 
van de kinderen in het basisonderwijs 
die bekend zijn op het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Ridderkerk. Voor de 
nazorg betreft de scope de kinderen in 
het basisonderwijs, die behoren tot een 
risicogroep. Kinderen in het 
basisonderwijs die niet (meer) bekend 
zijn bij CJG Ridderkerk, maar wel in 
Ridderkerk wonen vallen buiten de 
scope van het project. Indien nodig kan 
via de CJG coördinator contact 
opgenomen worden met het CJG of de 
GGD waar deze kinderen wel in zorg 
zijn. 

50% van te factureren bedrag, 
laatste fase in 2010 is een 
bedrag van 9426,-

Het project VIR/PAR 
Ridderkerk is afgerond 
conform afspraak. Met de 
gemeente heeft een 
terugkoppelingsgesprek 
plaatsgevonden over de 
resultaten. 

open spreekuren op 3 
VO scholen 

149 uur inzet jeugdverpleegkundige en 
58 uur inzet doktersassistente 

Inzet 20 uur 
jeugdverpleegdkundige 
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Product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
LZN Offerte 2010 separaat aan gemeente 

verstuurd voor 0,89 fte coördinator en 
0,3 fte man. assistent. Vangnetfunctie 
en huisvesting wordt in mindering 
gebracht 

37 meldingen 

Bezwaar en beroep 
kinderopvanginspecties 

Bezwaar: Inzet jurist € 112,- per uur 
(ex. BTW). Voor het maken van een 
beschikking wordt minimaal 7 uur 
gerekend. Als hierop bezwaar en 
beroep wordt gemaakt en dS+V 
aanwezig moet zijn bij de behandeling 
hiervan, zal dit zijn op basis van het 
uurtarief van DS+V. Dit is op basis van 
pm 

Geen inzet geweest 

SCHIEDAM 
Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Eigen kracht 
conferenties 

Uitgaande van 2 conferenties, prijs per 
conferentie (inhuur bureau voor 
coaching) + inzet projectassistent 
(1 uur per conferentie) en 
coördinator/interventie ontwikkelaar 
(9 uur per conferentie) 

Nog geen EK-c in Schiedam 
uitgevoerd in 2010. 

Take Care 19 trainingen (14 scholen) 1ste helft en 
2e helft 15 trainingen (10 scholen) 
Take Care 

Periode III & IV schooljaar 
2009-2010 (feb-jul) 10 
scholen, 15 groepen 
Aankomend schooljaar periode 
I & II (sep-jan) 9 scholen, 10 
groepen ingepland 

Loving me loving you 2 keer op VMBO Nog niet op een school 
ingezet. Er was vanuit de 
scholen weinig interesse. 
Opnieuw werven na de 
zomervakantie. 
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Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Emotionele problemen 
Jeugd 

Basisonderwijs 
2x Train de trainer Vrienden voor intern 
begeleiders van basisscholen in 
Schiedam, per training max 15 
deelnemers uitgevoerd door Context 
GGZ. 2x 3.350 = 6.700,-
2x Zippy's Vrienden, een in Engeland 
ontwikkeld lesprogramma dat kinderen 
van 5 tot en met 7 jaar sociale en 
emotionele vaardigheden bijbrengt. 
Werving en coördinatie door de GGD. 
2x15.995 = 31.990,-
2x Signaleren op de basisschool en 
kinderopvangcentra, 
deskundigheidsbevordering voor 
professionals. De training signalering 
wordt gegeven door Plexus Jeugdplein. 
Werving en coördinatie door de GGD. 
2x 3.352 = 6.704,-

Voortgezet onderwijs 
2x Lessen Ben je Gek?! Gastlessen 
uitgevoerd door RIAGG of Context. In 
Nederland kampen tienduizenden 
jongeren tussen de 16 en 25 jaar met 
psychische problemen zoals 
eetstoornissen, ADHD, depressies, 
schizofrenie of angst- en 
dwangstoornissen. De kosten voor 
uitvoering, coördinatie en werving van 
7 lessen op 2 VO scholen bedragen 2x 
3.036 = 6.072,-
4x Training gesprekken met jongeren 
12-16 jaar. Bestemd voor mentoren en 
zorgcoördinatoren. 4 x 1.400 = 5.600,-

De offerte is door gemeente in 
juni goedgekeurd. De 
wen/ingsbrieven voor de 
scholen in Schiedam worden 
begin nwe. schooljaar 
verzonden. Uitvoering zal in 
201 Oen vooral 2011 
plaatsvinden. 

Preventie overgewicht Zie separate offerte Preventie 
Overgewicht. Activiteiten kinderopvang 
(16.682,-) en Lekker Fit (43.360,-). 
Stay Slim interventie is komen te 
vervallen m.i.v. 2010 

Kinderopvang 
Het aanbod kinderopvang is in 
overleg met de uitvoerder 
aangepast en meer afgestemd 
op de behoeften van de 
doelgroep. In plaats van 80 
professionals kunnen er nu 
450 professionals worden 
getraind (gedurende 18 
trainingen). De aanpassing 
past binnen de begroting. De 
trainingen worden in de 
periode september t/m 
december 2010 uitgevoerd. 
Basisscholen 
Lekker Fit wordt uitgevoerd 
conform afspraak. Drie 
scholen nemen deel aan de 
interventie Lekker Fit met de 
schooldiëtist (de Klinker, El 
Furkan en Ababil). De Klinker 
start in september, het 
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Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
schoolteam is getraind. De 
andere twee scholen zijn 
gestart begin 2010. 

Gezonde School 
Kantine 

gemeente akkoord met l xGSKa 
€6.680 in 2010. 
Vanuit het onderwijs (VO-scholen) is 
hier ook interesse voor. 

De Wegwijzer (VO) start begin 
september met de GSK 

Jeugdtandzorg Voorlichting over mondgezondheid in 
het basisonderwijs wordt door de GGD 
in 2010 aan 4 basisscholen in 
Schiedam gegeven (1.681,- per 
school) 

3 scholen hebben in 2010 
voorlichting gekregen. Laatste 
school moet nog geworven 
worden. 

Gezonde school -
basisdeel van de 
methodiek 

6 scholen in 2009 en start 3 nieuwe 
scholen in 2010. Prijspeil 2010 per 
school 2.830,-

In totaal 3 gezonde scholen: 
twee bao en 1 vo. 
Na de zomervakantie opnieuw 
de scholen werven. 

JMR VO 3 Alle leerlingen van de derde klas van 
het VO vullen voor het PGO klassikaal 
een vragenlijst van de JMR in. In 
eerste instantie wordt door het JGZ-
team het integrale jeugdgezondheids-
dossier van de leerlingen uit klas 3 
gescreend. Vervolgens wordt aan de 
hand van de door de leerling ingevulde 
vragenlijst gekeken of de leerling een 
verhoogd gezondheidsrisico loopt. 
Hierbij wordt vooral gelet op mogelijke 
psychosociale problemen, problemen 
rondom voeding en beweging, 
depressie, mantelzorg en 
genotmiddelengebruik. 

332 JMR-vragenlijsten uitgezet 
op V03 in Schiedam. 
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Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
PGO V03 Als op basis van de twee bronnen JMR 

en dossier, aangevuld met signalen 
van derden (o.a. de 
leerkracht/schoolnetwerk), blijkt dat 
een leerling een verhoogd risico loopt, 
wordt deze leerling voor een gesprek 
uitgenodigd. 
Als er indicatie voor is (o.a. op basis 
van de jeugdmonitor) kan somatisch 
onderzoek plaatsvinden door de 
jeugdarts. Het JGZ-team registreert 
bevindingen en/of verrichtingen van het 
PGO in het integraal JGZ-dossier en 
bespreekt, met toestemming van de 
leerling, relevante zaken met 
teamleden van de school. Indien nodig 
kan consultatie van eerste of tweede 
lijnsgezondheidszorg of verwijzing 
plaatsvinden. Bij twijfel over het 
bestaan of de aard van een probleem, 
kan een leerling nogmaals worden 
opgeroepen voor een onderzoek op 
indicatie op een later tijdstip. Hiervoor 
wordt 203 uur inzet 
jeugdverpleegkundige en 120 uur inzet 
doktersassistente geraamd. 

Inzet 46 uur 
jeugdverpleegkundige en 7 uur 
doktersassistent 
In Schiedam hebben 2 VO-
scholen niet meegedaan (2e 

keer) aan de klassikale 
afname van de JMR. 
Deze 2 scholen hebben wel 
een ZAT waarin de JV 
participeert. Vanuit ZAT zijn 
leerlingen opgeroepen voor 
onderzoek op indicatie 

Jeugdmonitor 2 jarigen In 2010 is een nieuwe JMR 
oudervragenlijst in gebruik 
genomen. De ingevulde 
vragenlijst wordt door de 
Careyn-verpleegkundige 
tijdens het consult besproken. 
Conclusies en bevindingen 
komen in ml-cas. In het eerste 
half jaar van 2010 zijn er totaal 
1526 oudervragenlijsten aan 
Careyn geleverd, waarvan 650 
voor Schiedam (bijna driekwart 
van het jaarlijks te leveren 
aantal). Er zijn in totaal 701 
ingevulde oudervragenlijsten 
opgehaald. Er wordt nog 
gewerkt aan het inbouwen van 
de JGZ-lijst in ml-cas. In dit 
systeem zijn in het eerste half 
jaar 773 JGZ-lijsten ingevuld. 
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Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Coördinator LZN Kostenposten LZN Schiedam 2010 

Coördinator (0,89 fte) € 98.709,- x 
0,89 = €87.851,-
Managementassistent (0,28 fte) € 
75.515,-x 0,28 = €21.144,-
Subtotaal 1 op jaarbasis € 108.995,-
Van dit bedrag wordt de bijdrage 
afgetrokken die de gemeente reeds 
levert aan de OGGZ-vangnetfunctie (€ 
5.123,-). Dit brengt het totaal op 
jaarbasis op het volgende bedrag: 
Subtotaal 2 op jaarbasis € 103.872,-
Omdat Schiedam zelf de 
huisvestingskosten voor rekening 
neemt van de coördinator LZN en de 
managementassistent wordt eveneens 
de huisvestigingscomponent 
afgetrokken van dit bedrag (€ 6.222,-). 
Het totaal op jaarbasis bedraagt dan 
het volgende bedrag: 
Totaal op jaarbasis € 97.650,-

60 meldingen 

SPIJKENISSE 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Communities that Care afspraak met gemeente: betalen in 

201 Oen uitvoeren in 2011 
uitsluitend te realiseren in 
2011 

Sociale Weerbaarheid 
BaO: Kom op voor 
Jezelf 

Er is een bedrag van 20.505,-
beschikbaar gesteld voor uitvoering 
van KOVJ (vlg. afnamegarantie, 
plusgelden). 

14 x KOVJ in 2010 uitgevoerd. 

Hartstikke leuk 
schoolbreed 

8 scholen. 23.824,- wordt betaald uit 
basisdeel (maatwerkdeel). 20.000,-
wordt betaald uit reservering nader in 
te vullen plusproducten Jeugd 
(voorheen Maatje Teveel). Offerte 
verzonden 16-4. 

Afspraken met de gemeente 
zijn gemaakt. Uitvoering miv 
schooljaar 2010-2011. 

OGGZ toeleiding en 
coördinatie: onderdeel 
Hygiëne 

Totaalbedrag werd altijd betaald door 
Sp. (niet uit maatwerkdeel of 
centrummiddelen maar uit plusdeel) 
doordat aantal vervuilingsgevallen in 
Sp. zo hoog is. Daarnaast betaalt elke 
regiogemeente een bijdrage. 

volgt 

Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

Huiselijk geweld meldingen: 80 
Opgelegde huisverboden: 14 

JGZ Entadministratie Administratie en verzending entkaarten 
(overname taken gemeente hierin). 

Administratie en verzending 
entkaarten is uitgevoerd 
conform overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG Rijnmond 
(overname taken gemeente 
hierin) 

Schoolconsultatieteams 
VO 

volgt 
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product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Gezinsbegeleiding op 
maat (= gezinscoaches 
-CJG) 

Offerte CJG is verstuurd 9 lopende trajecten 

Reservering voor nader 
in te vullen plus
producten Jeugd 
(overgewicht?). 

mei 2010: wordt ingezet voor 
Hartstikke Leuk 

volgt 

Reservering voor 
peuterzaleninspectie 

Cf 

VLAARDINGEN 
Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
CJG Regisseur rechtstreeks bij CJG De CJG regisseur is dienst van 

het CJG aangesteld 
TTC De GGD RR levert voor de periode van 

1 jaar de uitvoering van het 
voorzitterschap van de TTC NWN en 
de trajectregie voor het CO NWN. De 
inzet van de GGD RR hiervoor 
bedraagt 1 dag per week, met als 
startdatum 1 maart 2010. Het werk 
vindt plaats op dinsdag en wordt 
uitgevoerd vanuit de locatie 'De 
Elementen', de MO-voorziening aan de 
Nijverheidstraat in Vlaardingen.. Het 
werk wordt uitgevoerd voor € 20.000,-
per jaar. 

Separaat 

Eigen kracht 
conferenties 

Uitgaande van 2 conferenties, prijs per 
conferentie (inhuur bureau voor 
coaching) + inzet projectassistent 
(1 uur per conferentie) en 
coördinator/interventie ontwikkelaar 
(9 uur per conferentie) 

1 EK-c heeft plaatsgevonden 
in Vlaardingen in de eerste 
helft van 2010. In juli is er nog 
één uitgevoerd maar die zal in 
het jaarverslag worden 
meegenomen 

Preventie overgewicht: 
Lekker Fit plus! en 
Kinderopvang 

3 basisscholen Lekker Fit Plus 
(43.360,-) en trainingen/workshops 
Kinderopvang over Voeding (7.851,-). 
Gezonde voeding 0-4 jaar. Gezonde 
Voeding 4-12 jaar en 
smaakontwikkeling. leder 3x. 
Totaalbedrag aanpassen: wordt 
51.211,-. 

Lekker Fit uitgevoerd conform 
afspraak. 3 scholen nemen 
deel: Het Visnet, Pr. Willem 
Alexander en Erasmus. Twee 
scholen zijn vanaf begin 2010 
gestart. Pr. Willem Alexander 
start komend schooljaar. 
Trainingen Kinderopvang via 
Hannes & Co (nog) niet 
uitgevoerd. 

Jeugdtandzorg/17 
scholen PO 

10 basisscholen a € 1681,- per 
basisschool (16810,-) 

6 scholen nemen deel. Nieuwe 
wervingsronde na de zomer. 

Take Care Voorstel extra stimulering 
deelnemende scholen in 2010 tot max. 
6600,-. (= 2/3 van jaarbedrag) 

Wordt uitgevoerd conform 
afspraak. Periode III & IV 
schooljaar 2009-2010 (feb-jan) 
3 scholen, 5 groepen. 
Aankomend schooljaar periode 
I & II (sep-jan) 5 scholen, 6 
groepen ingepland. 
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Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Voorkomen depressie 
en Voorkomen onveilig 
seksueel gedrag bij 
jongeren Seksuele 
gezondheid 

twee separate offertes (Depressie 
55.973,- en Seksueel gedrag 50.000,-) 
= totaal 105.973,-. 

Wordt aparte afspraak over 
gemaakt tussen GGD en 
Gemeente in sept. om 
voortgang te bespreken. 

Loving me, loving you 1 maal VMBO school Uitgevoerd conform afspraak. 

Gezonde school -
basisdeel van de 
methodiek inclusief 
voeding en beweging en 
genotm iddelenpreventie 

Alle VO (5) + 5 BaO Gezonde School 
(10 x 2720). Alle VO scholen (5) 
gezonde schoolkantine (4 x 6680)! Dit 
wordt speerpunt. En genotmiddelen 
(10 x 1430). Vlaardingen wil resterende 
middelen inzetten op gezonde school. 
Start in sept. 2009 ivm aantrekken 
personeel. 
Activiteitenplan is gemaakt en 
aangeleverd aan de gemeente. Offerte 
is ook aan de gemeente geleverd maar 
nog niet bevestigd 

Planning: 7 GSR lopen door, werving 2 
nwe GSR 2010, totaal 9 is haalbaar. 4 
GSK is niet haalbaar: 1 x GSK wordt 
uitgevoerd en 1 x GSK doet de school 
zelf (Jozef MAVO). 

Gezonde School: 4 BaO 
(Prisma, Hoeksteen, Klimop, 
Breinpaleis) en 3 VO (VOS-
Westwijk, JozefMAVO, Lentiz 
Geuzenplein) nemen deel. 
Spoor Genotmid. op 1 school 
en V&B op 5 scholen in 2010. 
Nieuwe wervingsronde na de 
zomer. 
GSK: 1 VO-school neemt deel. 

LZN 1,0 fte coördinator;0,44 fte man. 
assistent 

70 meldingen 

JMR VO 3 Alle leerlingen van de derde klas van 
het VO vullen voor het PGO klassikaal 
een vragenlijst van de JMR in. In 
eerste instantie wordt door het JGZ-
team het integrale jeugdgezondheids-
dossier van de leerlingen uit klas 3 
gescreend. Vervolgens wordt aan de 
hand van de door de leerling ingevulde 
vragenlijst gekeken of de leerling een 
verhoogd gezondheidsrisico loopt. 
Hierbij wordt vooral gelet op mogelijke 
psychosociale problemen, problemen 
rondom voeding en beweging, 
depressie, mantelzorg en 
genotmiddelengebruik. 

748 JMR-vragenlijsten uitgezet 
op V03 in Vlaardingen. 
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Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
PGO V03 Als op basis van de twee bronnen JMR 

en dossier, aangevuld met signalen 
van derden (o.a. de leerkracht/ 
schoolnetwerk), blijkt dat een leerling 
een verhoogd risico loopt, wordt deze 
leerling voor een gesprek uitgenodigd. 
Als er indicatie voor is (o.a. op basis 
van de jeugdmonitor) kan somatisch 
onderzoek plaatsvinden door de 
jeugdarts. Het JGZ-team registreert 
bevindingen en/of verrichtingen van het 
PGO in het integraal JGZ-dossier en 
bespreekt, met toestemming van de 
leerling, relevante zaken met 
teamleden van de school. Indien nodig 
kan consultatie van eerste of tweede 
lijnsgezondheidszorg of verwijzing 
plaatsvinden. Bij twijfel over het 
bestaan of de aard van een probleem, 
kan een leerling nogmaals worden 
opgeroepen voor een onderzoek op 
indicatie op een later tijdstip. Hiervoor 
wordt 272 uur inzet 
jeugdverpleegkundige en 161 uur inzet 
doktersassistente geraamd. 

Inzet 202 uur 
Jeugdverpleegkundige en 36 
uur doktersassistente 

Jeugdmonitor 2 jarigen In 2010 is een nieuwe JMR 
oudervragenlijst in gebruik 
genomen. De ingevulde 
vragenlijst wordt door de 
Careyn-verpleegkundige 
tijdens het consult besproken. 
Conclusies en bevindingen 
komen in ml-cas. In het eerste 
half jaar van 2010 zijn er totaal 
1526 oudervragenlijsten aan 
Careyn geleverd, waarvan er 
ongeveer 580 voor Vlaar
dingen (dit is bijna driekwart 
van het jaarlijks te leveren 
aantal). Er zijn in totaal 701 
ingevulde oudervragenlijsten 
opgehaald. Er wordt nog 
gewerkt aan het inbouwen van 
de JGZ-lijst in ml-cas. In dit 
systeem zijn in het eerste half 
jaar 773 JGZ-lijsten ingevuld. 
De gegevens uit de 
peutermonitor 2009 zijn in 
2010 gebruikt voor het 
gemeenterapport van 
Vlaardingen en voor het 
rapport van De jeugd van... 
Vlaardingen 

Staat van de Jeugd in 
Vlaardingen 

Conform separate offerte Het rapport voor de Jeugd van 
Vlaardingen is af. De 
gemeente Vlaardingen zal dit 
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Plusproducten Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
rapport zelf drukken en 
verspreiden. 
In overleg met de gemeente 
wordt gewerkt aan een 
voorstel voor een verdiepend 
(mogelijk vraagontwikkelings-) 
onderzoek als onderdeel van 
de Staat van de Jeugd in 
Vlaardingen. 

WESTVOORNE 
product Afgesproken realisatie Behaalde realisatie 
Sociale Weerbaarheid 
BaO: Kom op voor jezelf 

Er is een bedrag van 18.212,-
beschikbaar gesteld voor uitvoering 
van KOVJ (vlg. afnamegarantie, 
plusgelden). 

5x KOVJ in 2010 uitgevoerd. 

Drugs weet wat je doet Voor schooljaar 2009-2010 totaal 4 x 
DWWJD afgesproken, waarvan 3 x 
maatwerkdeel (betaald uit basispakket 
via inwonerbijdrage) en 1 x 
centrumgelden (vervallen in 2010!). 

DWWJD is in Westvoorne 4,5x 
uitgevoerd. 

Huiselijk geweld 
wettelijk extra 

Huiselijk geweld meldingen: 4 
Opgelegde huisverboden: 0 

Aanvullende bijdrage 
JGZ 

Dit moet gezien worden als 
reguliere bijdrage JGZ, 
conform overdracht GGD ZHE 
naar GGD RR/CJG Rijnmond 
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