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INFECTIE
ZIEKTE-

BESTRIJDING



Infectieziektebestrijding

Besmettelijke ziekten zullen waarschijnlijk de wereld blijven plagen, zoals ze altijd hebben 

gedaan. Al langer bestaat de vrees dat de wereld door een pandemie wordt getroffen. Juist in 

deze moderne tijd reizen mensen sneller, verder en frequenter als ooit tevoren. Infectieziekten 

worden gemakkelijk over de wereld verspreid. Het is niet de vraag of, maar wanneer de volgende 

pandemie zal toeslaan. Surveillance is een belangrijk onderdeel van ons werk. Mondiaal, landelijk 

en regionaal zijn zorgverleners actief in de infectieziektebestrijding. GGD Flevoland vervult deze 

taak regionaal. Het team Infectieziektebestrijding staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat 

voor de signalering, bestrijding en preventie van infectieziekten ten behoeve van de publieke 

gezondheid in Flevoland.  

Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2), dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, zorgt mondiaal, 

nationaal en regionaal voor een enorme en voortdurende druk op de zorg. De gevolgen van 

COVID-19 op gezondheid, en de gevolgen van het beheersingsbeleid op ons leven zijn nog 

niet geheel bekend, maar wel is COVID-19 voelbaar en de gevolgen ongekend in een moderne 

samenleving. SARS-CoV-2 is nog steeds aanwezig en vaccinatie is essentieel om deze uitbraak te 

beteugelen. In 2020 was er nog geen vaccinatie beschikbaar en het jaar stond vooral in het teken 

van testen, bron- en contactonderzoek en de enorme inspanning die alle medewerkers hebben 

geleverd en blijven leveren tijdens de opschaling. 

In dit jaarverslag presenteren wij de surveillancecijfers, de belangrijkste activiteiten en meest 

opvallende gebeurtenissen van dit jaar.
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Infectieziektebestrijding

SARS-CoV-2 (het coronavirus)

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar waar de wereld te maken kreeg met 

het nieuwe coronavirus. De GGD heeft al in een vroeg stadium grote veranderingen moeten door-

voeren, zowel in de personele bezetting als ook inhoudelijk. Het team infectieziektebestrijding had 

daarin een prominente rol.

Het begin van 2020 kenmerkte zich door publieksvoorlichting/advisering en bron- en contactonder-

zoek (BCO) uitgevoerd door medewerkers van de GGD. Daarnaast kreeg de GGD de verantwoor-

delijkheid voor de uitvoering van het testbeleid.

In eerste instantie werd geprobeerd om de uitbraak in te dammen en nieuwe besmettingen te 

voorkomen door patiënten en contacten snel te identificeren en te isoleren. Dit wordt de ‘contain-

ment fase’ genoemd. Desondanks bleef het aantal besmettingen snel stijgen en kon er vaak geen 

besmettingsbron worden gevonden. Dan is een uitbraak niet meer te beteugelen en start de ‘miti

gatie fase’, waarbij je de uitbraak probeert te dempen (‘flatten the curve’). Dat is nog steeds de 

fase waarin we nu zitten. Sinds de uitbraak zijn er zeer veel vragen binnengekomen van zowel het 

publieke domein, de gezondheidszorg als instellingen. De telefoon heeft niet stilgestaan. 

Bron- en contactonderzoek (BCO) is een essentieel onderdeel van de bestrijding van de huidige 

COVID-19-epidemie. Door middel van bron- en contactonderzoek kan een bron worden gevonden, 

maar vooral contacten worden opgespoord en worden geïnformeerd over de maatregelen, waar-

door verdere transmissie kan worden voorkomen door isolatie en quarantainemaatregelen. 

5Jaarverslag 2020 Team Algemene Gezondheidszorg (AGZ) van GGD Flevoland 



Infectieziektebestrijding

In 2020 werden er 18.937 positief geteste personen (indexen) 

gemeld. Bij al deze personen wordt in principe BCO gedaan. 

Voor een compleet BCO staat 6-8 uur werk per index. Op som-

mige momenten was het aantal besmette personen en het aantal 

contacten per persoon te veel om een volledig BCO te kunnen 

uitvoeren. Het BCO werd dan in aangepaste (afgeschaalde) vorm 

uitgevoerd. 

Testen op het coronavirus is nodig om besmettelijke personen 

op te sporen. In 2020 werd op 6 april testcapaciteit opgestart en 

van af juni opgeschaald naar gelang de toenemende vraag. 

Grafiek 1 geeft een overzicht van het aantal testen per week en 

het aantal positief geteste personen vanaf 1 juni 2020.

Opschaling

In een korte tijd was het noodzakelijk groots op te schalen. In eerste instantie werd intern opge-

schaald door personeel van andere teams te herpositioneren in nieuwe functies. Later werd extern 

personeel aangetrokken om de GGD te ondersteunen in het werk. 

Figuur 1 

  

Opschaling 
In een korte tijd was het noodzakelijk groots op te schalen. In eerste instantie werd intern opgeschaald 
door personeel van andere teams te herpositioneren in nieuwe functies. Later werd extern personeel 
aangetrokken om de GGD te ondersteunen in het werk.  

De GGD nam in 2020 extra in dienst (bron P&O): 

• Ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek ca. 105 personen. 

• Ter ondersteuning van de teststraten ca. 140 personen. 

• Verschillende artsen. 

• Voor de verdere ondersteuning werden er nog ca. 4 personen aangenomen. 

In tabel B staat vanaf week 45 het aantal fte dat via een uitzendbureau werkzaam is geweest bij GGD 
Flevoland voor het bron- en contactonderzoek. Naast ons eigen BCO-team werkzaam bij GGD 
Flevoland kwam er in loop van september landelijke ondersteuning beschikbaar voor het bron- en 
contactonderzoek. De landelijke BCO capaciteit is een samenwerkingsverband van verschillende 
organisaties. In figuur 2 is weergegeven hoeveel uren landelijke ondersteuning we kregen. 

Vanaf september werden artsen aangenomen om de artsen infectieziektebestrijding te ondersteunen 
tijdens het werk. Na een korte training hielden deze COVID-19 artsen zich vooral bezig met de 
dagelijkse praktijk van het BCO en het beantwoorden van medische vragen afkomstig uit het BCO-
team, onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van het team infectieziektebestrijding. Aan het 
einde van 2020 waren er gemiddeld 4 COVID-19 artsen tegelijkertijd werkzaam op de GGD. 

Grafiek 1 COVID testen door GGD Flevoland, aantal positief en percentage positief per week

18.937
positief getest op 

covid-19
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Infectieziektebestrijding

Tabel B Aantal fte in dienst GGD Flevoland tbv BCO (Bron: GGDGHOR NL)

De GGD nam in 2020 extra in dienst (bron P&O):

• Ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek  

 ca. 105 personen.

• Ter ondersteuning van de teststraten ca. 140 personen.

• Verschillende artsen.

• Voor de verdere ondersteuning werden er nog  

 ca. 4 personen aangenomen.

In tabel B staat vanaf week 45 het aantal fte dat via een uitzend-

bureau werkzaam is geweest bij GGD Flevoland voor het bron- en contactonderzoek. Naast ons 

eigen BCO-team werkzaam bij GGD Flevoland kwam er in loop van september landelijke onder-

steuning beschikbaar voor het bron- en contactonderzoek. De landelijke BCO capaciteit is een 

samenwerkingsverband van verschillende organisaties. 

Vanaf september werden artsen aangenomen om de artsen infectieziektebestrijding te onder-

steunen tijdens het werk. Na een korte training hielden deze COVID-19 artsen zich vooral bezig 

met de dagelijkse praktijk van het BCO en het beantwoorden van medische vragen afkomstig uit 

het BCO-team, onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van het team infectieziektebestrij-

ding. Aan het einde van 2020 waren er gemiddeld 4 COVID-19 artsen tegelijkertijd werkzaam op 

de GGD.

Weeknummer (2020) fte = 36 uur

45 50

46 54

47 59

48 68

49 72

50 69

51 69

52 69

53 61
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Infectieziektebestrijding

Surveillance (niet SARS-CoV-2):

In tabel C staat het overzicht van niet corona-gerelateerde meldingsplichtige infectieziekten die 

in 2020 door GGD Flevoland zijn gemeld aan het RIVM. We zien invloed van de pandemie op de 

prevalentie van verschillende infectieziekten. De voor iedereen bekende coronamaatregelen hebben 

niet alleen een gunstig effect op de verspreiding van SARS-CoV-2, maar het had ook een gunstig 

effect op de verspreiding van andere infectieziekten waarbij direct menselijk contact nodig is. 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zikavirus 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Buiktyfus 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Hepatitus A 0 1 6 7 3 2 2 6 4
Hepatitus B 21 42 48 45 38 26 44 43 46
Hepatitus C - acuut 11 13 3 1 0 4 0 0 0
Invasieve groep  
A-streptokokkeninfectie 7 10 5 4 6 3 3 5 0

Kinkhoest 41 115 74 144 140 135 99 64 251
Paratyfus 1 0 2 3 0 2 0 2 1
Shigellose 4 9 10 7 14 18 14 11 15
STE/E.coli infectie 8 8 4 2 4 4 1 4 7
Bof 0 0 2 1 1 3 0 2 4
Invasieve HIB-infectie 2 1 2 1 1 3 0 2 4
Hantavirus 0 0 0 0 0 0 0
Invasieve pneumo- 
kokken-ziekte 
(geboren na 2006)

0 2 3 1 0 2 0 0 4

Legionellose 10 7 4 15 5 5 8 1 4
Leptospirose 3 4 0 2 1 0 4 0 1
Listeriose 0 1 1 2 4 2 1 3 1
Malaria 2 9 9 10 11 15 15 5 2
Mazelen 0 31 0 2 0 0 2 142 0
Meningokokkose 2 5 3 7 3 1 2 1 3

MRSA (cluster buiten 
ziekenhuis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Psittacose 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Q koorts 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Creutzfeldt-Jakob’s  
Disease Klassiek 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Brucellose 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Voedselinfectie 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Totaal 115 260 178 258 231 227 197 289 349

Tabel C Aantallen niet corona-gerelateerde meldingsplichtige infectieziekten 2020 (exclusies COVID)
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Ter illustratie zien we bijvoorbeeld nieuw gevonden hepatitis-B infecties gehalveerd vergeleken met 

2019 (21 versus 42) en kinkhoest is ook sterk afgenomen in 2020 vergeleken met 2019 (41 versus 

115). Daarnaast is het niet uitgesloten dat onderrapportage een rol heeft gespeeld. Reguliere zorg 

was afgeschaald en er werd misschien ook minder snel aan niet-COVID luchtweginfecties gedacht 

waardoor er minder aanvullende diagnostiek is ingezet. 

Als we het coronavirus en lagere prevalentie buiten beschouwing laten, zien we verder geen 

opvallende getallen wat betreft meldingsplichtige zieken en niet-meldingsplichtige ziekten. 

   

Artikel 26 meldingen WPG-instellingen

Op basis van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid, dienen hoofden van instellingen uitbraken 

te melden bij de GGD bij een ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, geelzucht 

of huidaandoeningen, of een andere ernstige aandoening van vermoedelijk infectieuze aard. Doel 

van deze meldingsplicht is om de GGD in staat te stellen nader onderzoek te doen. Zo nodig 

worden maatregelen getroffen om verdere verspreiding van de ziekte naar personen, zowel binnen 

als buiten de instelling te voorkomen.

Wij kregen in 2020 88 meldingen die voldeden aan de artikel-26 criteria. Dit is exclusief uitbraken 

van COVID-19. We hebben geen zicht op het aantal niet-gemelde uitbraken, omdat instellingen zelf 

verantwoordelijk zijn voor het melden. 
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TECHNISCHE
HYGIËNEZORG



Technische hygiënezorg (THZ)

2020 heeft voor het team technische hygiënezorg (THZ) met 

name in het teken gestaan van advisering van (zorg)organisaties, 

bedrijven en burgers over de te nemen maatregelen ter preventie 

van (verspreiding van) het COVID-19 virus. Voorbeelden van 

(zorg)organisaties die advies hebben gevraagd aan de GGD 

zijn verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, voorzieningen 

voor gehandicaptenzorg, kinderrevalidatiecentrum, tandarts, 

Dienst Justitiële Inrichtingen, regionaal opvangcentrum voor 

corona patiënten, organisatoren van evenementen, gemeenten, 

uitvaartondernemer, sportbedrijven en scholen. Daarnaast is 

het team THZ uitgebreid betrokken geweest bij de kwaliteit van 

de hygiëne en infectiepreventie op de COVID-19 teststraten in 

Flevoland. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aan diverse organisaties werd advies gegeven over de 

wet- en regelgeving, normen en eisen aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen die gedragen worden ter bescherming 

van de medewerker en cliënten voor het COVID-19 virus. 

Daarnaast werd veelvuldig advies gegeven over de indicaties en 

het gebruik van handschoenen, (chirurgische) mondneusmaskers, 

beschermende kleding en brillen.  

Reiniging en desinfectie

Reiniging en desinfectie, van zowel oppervlakken als handen, 

speelt een belangrijke rol in de bestrijding van de overdracht van 

het COVID-19 virus. Advies werd gegeven over de indicaties voor 

reiniging en/of desinfectie, toegelaten desinfectiemiddelen en het 

gebruik van deze middelen. 
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Technische hygiënezorg (THZ)

15

tatoeëren

2
piercing

7
combinatie

51
vergunningen

+

Protocollen COVID-19

Protocollen van diverse organisaties werden op verzoek getoetst 

aan de meest actuele wet- en regelgeving en landelijke richtlijnen. 

Diverse aanbevelingen werden gedaan, bijvoorbeeld ten aanzien 

van het bezoekbeleid, geïsoleerd verplegen van cliënten en reiniging 

en desinfectie van een ruimte nadat er een persoon met het 

coronavirus heeft verbleven. 

Vergunningverlening tatoeëren, piercen en 
permanente make-up (PMU)

GGD Flevoland verstrekt namens de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) vergunningen voor tatoeëren en/of 

piercen en/of permanente make-up aanbrengen aan bedrijven die 

na inspectie voldoen aan de hygiënerichtlijnen van het Landelijk 

Centrum Hygiëne en Veiligheid. 

In 2020 zijn, ondanks een periode van lockdown waarin geen 

inspecties in het kader van de vergunningverlening hebben 

plaatsgevonden, 51 vergunningen verleend. Dit is een toename ten 

opzichte van voorgaande jaren (37 vergunningen in 2019 en 28 in 

2018) en wordt met name veroorzaakt door de vergunningen voor 

het aanbrengen van permanente make-up. 

In 2020 betrof het 27 vergunningen voor het aanbrengen van 

permanente make-up, 15 vergunningen voor tatoeëren en 

twee vergunningen voor piercen. Daarnaast werden er zeven 

combinatievergunningen verstrekt (tatoeëren en/of piercen en/of 

permanente make-up). 
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Technische hygiënezorg (THZ)

Fig. 1 Vergunningen tatoeëren, piercen en PMU 2020

Hygiëne en infectiepreventieadvies zorggroep 

In 2020 werd de samenwerking met een organisatie voor (complexe) ouderenzorg in woonzorg-

locaties, thuis en revalidatie voortgezet. Er werd advies gegeven over het toepassen van isolatie-

maatregelen, de aanschaf van toegelaten desinfectiemiddelen en contactonderzoek in de thuiszorg 

naar aanleiding van een MRSA-bevinding.
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CENTRUM  
SEKSUELE 

GEZONDHEID



Resultaten en cijfers van 

Centrum Seksueel Gezondheid Flevoland
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13 
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Grote impact van coronacrisis

Het zal niemand ontgaan zijn dat in 2020 het nieuwe coronavirus een grote invloed heeft 

gehad op onze samenleving. Het heeft ook een grote invloed gehad op de werkzaam-

heden van de GGD. Als reactie op de corona uitbraak was het noodzakelijk om bepaalde 

werkzaamheden binnen onze organisatie af te schalen. Met name in april en mei heeft dit 

een impact gehad op de zorg die door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) van GGD 

Flevoland werd geboden. In de loop van juni is de zorg door het CSG weer opgeschaald, 

maar niet tot het normale niveau. Los van dat dit een grote impact heeft gehad op de  

geboden zorg en het team, zal dit zich ook reflecteren in de trends zoals deze in dit jaar

verslag 2020 beschreven worden.

Soa-consulten

Het CSG biedt aanvullende seksuele Gezondheidszorg. Deze hulpverlening is gericht op 

groepen die meer risico lopen op een soa of op seksualiteitsproblemen: jongeren tot 25 

jaar, mensen met klachten die kunnen wijzen op een soa, mensen die zijn gewaarschuwd 

voor een soa, mannen die seks hebben met mannen (MSM), sekswerkers en mensen 

afkomstig uit hiv/soa ende mische gebieden. Vanwege de forse afschaling in het voorjaar 

heeft de GGD keuzes moeten maken. Hierbij is voorrang gegeven aan mensen die soa- 

gerelateerde klachten hadden en/of gewaarschuwd waren door een sekspartner voor een 

soa. Daarnaast werden de consulten bij cliënten die PrEP zorg krijgen via de GGD voort-

gezet aangezien dit van belang is voor de continuering van de medische zorg die deze 

groep krijgt.

In 2020 zijn er bij CSG Flevoland 3.661 soa-consulten uitge-

voerd. Ten opzichte van 2018 (4.962) is het aantal consulten 

fors lager (-25,2%). Zoals aangegeven hangt dit primair samen 

met de afschaling. Meerdere medewerkers zijn ingezet voor  

coronagerelateerde werkzaamheden van de GGD.

De gemiddelde leeftijd van de cliënten was 27, de mediane leeft-

ijd was 23. Dit is stabiel ten opzichte van het vorige jaar.



Resultaten en cijfers van 

Centrum Seksueel Gezondheid Flevoland
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45,5% van de cliënten had soa-gerelateerde klachten en 17,7% 

was gewaarschuwd voor een soa. Dit is beide hoger dan in 2019, 

maar is goed verklaarbaar doordat deze doelgroepen tijdens de 

afschaling nog wel werden gezien.

In 13,1% was de cliënt eerste generatie afkomstig uit een soa- 

endemisch gebied. In 30,3% was de cliënt tweede generatie 

afkomstig uit een soa-endemisch gebied. Dit is gelijk aan de 

situatie in 2019.

In totaal zijn 111 (3%) consulten uitgevoerd bij sekswerkers. 

In absolute zin is het een halvering van het aantal consulten bij 

sekswerkers. Dit hangt waarschijnlijk voor een groot deel samen 

met de landelijke coronamaatregelen in 2020.

Van alle bezoekers was 50,4% vrouw, 26,0% MSM en 24,0% 

heteroman. Dit is redelijk vergelijkbaar met 2019.

Testbeleid 

Aan de hand van de anamnese en eventueel lichamelijk onderzoek wordt bepaald welke testen bij 

een cliënt afgenomen worden. Bij laagrisicogroepen wordt alleen op chlamydia en gonorroe getest. 

Bij hoogrisicogroepen (o.a. MSM) wordt daarnaast ook op hiv en syfilis getest en eventueel op 

hepatitis B. Jongeren tot 25 jaar kunnen, behalve voor een soa-test, ook met seksualiteits vragen 

terecht op het spreekuur seksuele gezondheid. Dit aanbod is landelijk bekend onder de naam 

Sense.

soa- 
gerelateerde klachten

gewaarschuwd

45,5%

vrouw MSM heteroman



Resultaten en cijfers van 

Centrum Seksueel Gezondheid Flevoland

Almere
2.339
2019: 3.212

Lelystad
551
2019: 742

Dronten
147
2019: 186

Zeewolde
53
2019: 91

NOP
95
2019: 145

Buiten Flevoland
466
2019: 570

Urk
10
2019: 16

Totaal
3.661
2019: 4.962
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Consulten bij inwoners buiten Flevoland

In totaal werden er 466 consulten uitgevoerd bij cliënten welke niet in Flevoland woonachtig 

waren. Het merendeel van de consulten buiten regio (93%) betreft cliënten uit de regio Gooi 

en Vechtstreek. Sinds 2019 heeft GGD Gooi en Vechtstreek ook een eigen CSG-spreekuur. 

Dit betrof in 2020 één dagdeel per week in Bussum. 

Voor de uitvoering hiervan wordt samengewerkt met GGD Flevoland op het gebied van me-

dische supervisie en administratieve ondersteuning, maar de financiering en consultvoering 

worden door GGD Gooi en Vechtstreek verzorgd. Op dit spreekuur kunnen alleen inwoners 

vanuit de regio Gooi en Vechtstreek gezien worden waarbij geen beoordeling door een arts 

nodig is vanwege klachten. Cliënten met klachten wordt een afspraak geboden in Flevoland. 

Tevens kunnen mensen voor PrEP consulten niet op het spreekuur in Bussum terecht. In dit 

verslag zijn alleen cliënten uit Gooi en Vechtstreek meegeteld die op een locatie van GGD 

Flevoland gezien zijn. Inwoners uit deze regio konden daarnaast ook terecht bij andere 

CSG’s.



Absoluut aantal aangetoonde soa in 2020

Clamydia

Syfilis

Hiv

Gonorroe

Hepatitis B

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

802

6

39

1
3

6 5

2

53

22

269 285

797

594 177

Resultaten en cijfers van 

Centrum Seksueel Gezondheid Flevoland
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Resultaten en cijfers van 

Centrum Seksueel Gezondheid Flevoland

Bij 20% van consulten 
werd een soa 
aangetoond

Meest gevonden: 
chlamydia

Aantal gonorroe-
infecties daalt

Mogelijk effect afname:
Social Distance 

1,5 meter afstand
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Trends 

In 20,0% van de consulten werd één of meerdere soa  

aangetoond. Dit is stabiel ten opzichte van 2019.

Net als in voorgaande jaren is chlamydia de meest gevonden 

soa. In 2020 werd deze in 16,3% van de consulten geconsta-

teerd. In 2019 was dit bij 16,1% van de consulten.

Het aantal gonorroe-infecties is gedaald; in 2020 werd bij 4,8% 

van de consulten gonorroe aangetoond ten opzichte van 5,7% in 

2019. Ook in absolute zin werden er in 2020 veel minder gonor-

roe infecties gezien. 

Opvallend is dat, bij het gelijk blijven van het absoluut aantal 

chlamydia-infecties en een lichte toename van het aantal gonor-

roe-infecties met 6%, de stijging van het aantal cliënten waar 

tegelijkertijd chlamydia en gonorroe werd aangetoond relatief 

hoog (15%) was.

Het aangetoonde aantal infecties met syfilis laat een trendbreuk 

zien met een forse afname. Dit kan goed samenhangen bij dat 

er minder MSM getest zijn in 2020 en dat er mogelijk enig ef-

fect gezien wordt gezien van de social-distancing-maatregelen 

gericht tegen corona.

Het aantal aangetoonde infecties hepatitis B is iets lager ten 

opzichte van het voorgaande jaar. Dit past bij de daling in het 

aantal meldingen die GGD-breed werd gezien van deze infec-

tieziekte.

In 2020 werd bij slechts drie cliënten een nieuw hiv-infectie 

aangetoond. Wel nieuw is de toename van het aantal MSM dat 

pre-expositie profylaxe (PrEP) tegen hiv slikte. Dit betekent dat 

een deel van de cliënten met een hoogrisicoprofiel beschermd 

was tegen hiv.

  



Aantal aangetoonde infecties met chlamydia en gonorroe (2014- 2020)
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Trends over meerdere jaren

Zoals bij de introductie van dit jaarverslag al is aangegeven zijn de cijfers van 2020 lastig te 

plaatsen binnen trends over meerdere jaren. Dit doordat de selectie van cliënten een deel van het 

jaar anders is geweest doordat de zorg van het CSG werd afgeschaald. Bij een forse afname van 

het aantal consulten is het percentage van geteste personen bij wie één of meerdere soa werd 

vastgesteld (het zogenaamde vindpercentage) gelijk gebleven.

Bij jongeren onder de 25 jaar is dit vindpercentage altijd al hoger geweest en dit is ook in 2020 het 

geval. Het afgelopen jaar werd ondanks de afschaling bij meer dan 500 jongeren een soa aange-

toond ten opzichte van 200 jongeren in 2009. 



Soa-consulten 2009 - 2020

Soa-consulten vanwege klachten en waarschuwing (2011 - 2020)

PrEP 

PrEP (Pre-Expositie Profylaxe) is een middel in tabletvorm dat een hiv-infectie kan voorkomen. De 
pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar wel een verhoogd risico op een hiv-infectie 
lopen. In 2018 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om PrEP te verstrekken aan MSM met een 
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Het aantal consulten bij mensen die soa-gerelateerde klachten hebben of gewaarschuwd zijn laat 

ook een daling zien. Deze daling is echter relatief lager omdat deze doelgroepen prioriteit hebben 

gekregen bij het afschaling van de zorg. Bij de cliënten die door een sekspartner gewaarschuwd 

waren, werd wel een lichte daling gezien van het vindpercentage. Bij de cliënten met soa-gerela-

teerde klachten was dit stabiel.

Er werden minder consulten uitgevoerd bij MSM en hier werd een daling gezien in het vindpercen-

tage. Hier zou een effect van social-distancing-maatregelen een rol kunnen spelen. Een deel van de 

consulten bij MSM hadden wel doorgang vanwege de koppeling aan de PrEP zorg waarbij follow up 

consulten niet werden afgeschaald. Wel bestaat de indruk dat deze doelgroep relatief minder risico 

heeft gelopen dan in de periode voor corona. Het vindpercentage bij sekswerkers liet een stijging 

zien echter is dit gebaseerd op een fors kleiner aantal consulten. 
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PrEP

PrEP (Pre-Expositie Profylaxe) is een middel in tabletvorm dat een hiv-infectie kan voorkomen. De 

pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar wel een verhoogd risico op een hiv-infectie 

lopen. In 2018 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om PrEP te verstrekken aan MSM met een 

hoog risico op hiv en daarbij goede medische begeleiding te organiseren. Het ministerie van VWS 

heeft dit advies overgenomen. Sinds augustus 2019 is de landelijke PrEP subsidieregeling gestart. 

GGD’en kunnen door de regeling de hiv-preventiepil en bijkomende zorg bieden aan mannen die 

seks hebben met mannen (MSM) met een verhoogd risico op hiv. De GGD’en kunnen PrEP ver-

strekken en de bijbehorende zorg leveren aan een beperkte groep mensen die een verhoogd risico 

hebben op hiv. De GGD beoordeelt wie in aanmerking komt, en maakt een inschatting van het risi-

co op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. GGD Flevoland is gestart met de uitvoering van 

de PrEP-zorg in de eerste week van oktober 2019. Op basis van verdeling van over het land heeft 

GGD Flevoland de mogelijkheid om aan in totaal 182 mensen PrEP-zorg te gaan leveren.

In 2020 hebben in totaal 106 cliënten een intake consult gehad met het oog op starten met PrEP. 

In het kader van de afschaling van de zorg, werden follow up consulten niet afgeschaald. De intake 

van nieuwe cliënten binnen de regeling werd wel afgeschaald. Vanaf eind maart tot en met juni zijn 

daarbij geen nieuwe intakes gepland. Daarna werden 7-10 nieuw intakes per maand gedaan. De 

inclusie voor de regeling is daardoor veel langzamer verlopen dan initieel was gepland. 
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Eind 2020 had GGD Flevoland in totaal 170 cliënten geïncludeerd dus nog niet het totaal aantal dat 

mogelijk was. In 2021 zal dit verder worden uitgezet inclusief een uitbreiding van de financiering 

van de regeling waardoor het maximale aantal ook hoger zal worden.

Sense

Naast de consulten met betrekking tot soa, biedt het CSG ook 

aanvullende seksualiteitshulp verlening aan jongeren tot 25 jaar 

oud. Binnen een consult worden één of meerdere onder werpen 

of problemen met betrekking tot seks besproken.

In 2020 zijn 211 Sense-consulten geregistreerd. Dit is een daling 

ten opzichte van het aantal geregistreerde consulten in 2019 

(359). Deze daling is relatief sterker dan de daling bij het aantal 

soa-consulten. Echter kan dit verklaard worden omdat de Sense- 

consulten vaker plaats vinden bij jongeren die niet vanwege soa 

klachten naar de GGD komen. 

Het overgrote deel vindt plaats bij meisjes (86,2%). 

Van de 320 van de consulten bij meisjes had bijna 65% betrek-

king op anticonceptie.

Bij jongens waren de meest besproken onderwerpen seksualiteit 

of iets dat in de categorie anders viel (waaronder vragen over 

seksueel gedrag en sekstechnieken).

Het aantal Sense-consulten met onderwerp seksueel geweld is 

gedaald sinds 2016 omdat deze consulten nu over het algemeen 

worden geregistreerd binnen de hulpverlening van het Centrum 

Seksueel Geweld.

 



Aantal Sense-consulten naar besproken onderwerpen (2013 - 2020)

Verdeling van onderwerpen van Sense-consulten naar geslacht (2020)
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hoog risico op hiv en daarbij goede medische begeleiding te organiseren. Het ministerie van VWS 
heeft dit advies overgenomen. Sinds augustus 2019 is de landelijke PrEP subsidieregeling gestart. 

GGD’en kunnen door de regeling de hiv-preventiepil en bijkomende zorg bieden aan mannen die 
seks hebben met mannen (MSM) met een verhoogd risico op hiv. De GGD’en kunnen PrEP 
verstrekken en de bijbehorende zorg leveren aan een beperkte groep mensen die een verhoogd 
risico hebben op hiv. De GGD beoordeelt wie in aanmerking komt, en maakt een inschatting van 
het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. GGD Flevoland is gestart met de 
uitvoering van de PrEP zorg in de eerste week van oktober 2019. Op basis van verdeling van over 
het land heeft GGD Flevoland de mogelijkheid om aan in totaal 182 mensen PrEP zorg te gaan 
leveren. 

In 2020 hebben in totaal 106 cliënten een intake consult gehad met het oog op starten met PrEP. 
In het kader van de afschaling van de zorg, werden follow up consulten niet afgeschaald. De intake 
van nieuwe cliënten binnen de regeling werd wel afgeschaald. Vanaf eind maart tot en met juni zijn 
daarbij geen nieuwe intakes gepland. Daarna werden 7-10 nieuw intakes per maand gedaan. De 
inclusie voor de regeling is daardoor veel langzamer verlopen dan initieel was gepland. Eind 2020 
had GGD Flevoland in totaal 170 cliënten geïncludeerd dus nog niet het totaal aantal dat mogelijk 
was. In 2021 zal dit verder worden uitgezet inclusief een uitbreiding van de financiering van de 
regeling waardoor het maximale aantal ook hoger zal worden. 

Sense 

▪ Naast de consulten met betrekking tot soa, biedt het CSG ook aanvullende
seksualiteitshulpverlening aan jongeren tot 25 jaar oud. Binnen een consult worden één of
meerdere onderwerpen of problemen met betrekking tot seks besproken.

▪ In 2020 zijn 211 Sense consulten geregistreerd. Dit is een daling ten opzichte van het
aantal geregistreerde consulten in 2019 (359). Deze daling is relatief sterker dan de daling
bij het aantal soa consulten. Echter kan dit verklaard worden omdat de Sense consulten
vaker plaats vinden bij jongeren die niet vanwege soa klachten naar de GGD komen.

▪ Het overgrote deel vindt plaats bij meisjes (86,2%).

▪ Van de 320 van de consulten bij meisjes had bijna 65% betrekking op anticonceptie.

▪ Bij jongens waren de meest besproken onderwerpen seksualiteit of iets dat in de categorie
anders viel (waaronder vragen over seksueel gedrag en sekstechnieken).

▪ Het aantal Sense consulten met onderwerp seksueel geweld is gedaald sinds 2016 omdat
deze consulten nu over het algemeen worden geregistreerd binnen de hulpverlening van
het Centrum Seksueel Geweld.
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Centrum Seksueel Geweld  
Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Het Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek is opgezet ter verbetering van de 

hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld. Het CSG biedt vanaf haar opening op  

21 maart 2016 geïntegreerde, multidisciplinaire hulpverlening voor slachtoffers van acuut seksueel 

geweld. Medische, psychologische en forensische disciplines bieden samen zorg en onderzoek op 

één locatie. Ook krijgt ieder slachtoffer een casemanager toegewezen, die de zorg coördineert. 

GGD Flevoland is coördinator van het CSG en is verantwoordelijk voor het casemanagement.

Verleende zorg in 2020

Ondanks de COVID-crisissituatie waar heel Nederland in 2020 in 

verkeerde was het CSG geheel 2020 beschikbaar voor hulpverlen-

ing aan slachtoffers van seksueel geweld. Het is niet goed te zeg-

gen of en welke invloed COVID en de lockdownmaatregelen heb-

ben gehad. We zien geen daling ten gevolge van COVID, en zoals 

verwacht heeft er wel een stijging van het aantal casussen plaats-

gevonden (zie paragraaf beleidsinformatie). Maar mogelijk was de 

stijging van het aantal casussen zonder COVID groter geweest. We 

kunnen niet inschatten hoeveel mensen er niet gekomen zijn, en 

of er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar meer verborgen 

vormen van seksueel geweld door de coronamaatregelen. 

In 2020 is in 192 gevallen zorg verleend of advies gegeven door 

CSG Flevoland & Gooi en Vechtstreek (grafiek 1). Er was een 

evidente stijging (30%) van het aantal aanmeldingen ten opzichte 

van 2019. De toename was sterker (35%) bij de niet-acute aan-

meldingen dan bij de acute aanmeldingen (20%). Dit sluit aan bij 

het landelijke beeld van een toename van slachtoffers die in de 

niet-acute situatie een Centrum Seksueel Geweld benaderen.

In 2020 heeft 97,7% van de acute aanmeldingen gebruik gemaakt 

van casemanagement ten opzichte van 91,7% in 2019. 

192
aanmeldingen

30%
stijging t.o.v. 2019
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Centrum Seksueel Geweld  
Flevoland & Gooi en Vechtstreek

In 2020 heeft er een landelijke wijziging plaatsgevonden in de registraties van casussen. Naast 

‘acuut’ en ‘nietacuut’ is er een derde categorie bijgekomen, ‘acuut advies’. Deze categorie viel in 

voorgaande jaren onder ‘acuut’.

 

Acuut: seksueel geweld vond maximaal 7 dagen geleden plaats. Doelgroep CSG.

Acuut advies: seksueel geweld vond maximaal 7 dagen geleden plaats.  

Wel advies gegeven, maar er vond echter geen casemanagement en/of medische zorg plaats.

Niet-acuut: seksueel geweld vond meer dan 7 dagen geleden plaats.
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Acuut: seksueel geweld vond maximaal 7 dagen geleden plaats. Doelgroep CSG. 

Acuut advies: seksueel geweld vond maximaal 7 dagen geleden plaats. Wel advies gegeven, maar er 

vond echter geen casemanagement en/of medische zorg plaats. 

Niet-acuut: seksueel geweld vond meer dan 7 dagen geleden plaats. 

Het CSG richt zich primair op hulpverlening aan slachtoffers van acute gevallen van seksueel geweld 

(<7 dagen geleden). In tabel 1a & 1b is meer informatie te vinden over de slachtoffers welke zijn 
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Grafiek 1: Totaal aantal aangemelde slachtoffers per periode (in vergelijking met voorgaande jaren). 



Figuur1a:  Kenmerken acute slachtoffers 
 (acuut + acuut advies) (n=72)

Figuur 1b:  Kenmerken acute slachtoffers met 
 casemanagement/medische zorg (n=44)
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* Het casemanagement werd aan alle slachtoffers van 

acuut seksueel geweld aangeboden. Sommige slachtoffers 

weigerden dit, waren onbereikbaar of de nazorg was reeds 

elders geborgd.

** Of er sprake is van huiselijk geweld wordt vastgesteld aan 

de hand van een expliciete uitvraging van het slachtoffer of 

komt naar voren uit eerdere rapportages, zoals een melding bij 

Veilig Thuis. Het gaat hier met nadruk dus niet om mogelijke 

vermoedens van de hulpverlener.

Centrum Seksueel Geweld  
Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Het CSG richt zich primair op hulpverlening aan slachtoffers van acute gevallen van seksueel 

geweld (<7 dagen geleden). In figuur 1a & 1b is meer informatie te vinden over de slachtof-

fers welke zijn aangemeld in 2020. Slachtoffers van niet-acute gevallen van seksueel geweld die 

zich melden bij CSG Flevoland & Gooi en Vechtstreek krijgen niet standaard een casemanager 

toegewezen. Hierbij vindt een beoordeling plaats van welke zorg iemand nodig heeft en zoekt. In 

subacute gevallen (<4 weken) wordt regelmatig gekozen om wel een deel van het casemanage-

ment aan te bieden. In andere gevallen wordt iemand begeleid naar reguliere zorg en hulpverlen-

ing. Derhalve is er over de groep slachtoffers van niet recent seksueel geweld minder achtergrond-

informatie beschikbaar in de registratie.

Van de gevallen van acuut seksueel geweld heeft 97,7% casemanagement/medische zorg ontvan-

gen. Dit wil zeggen dat er tenminste eenmaal contact is geweest met de casemanager. Dit cijfer 

betrekt zich, zoals boven beredeneerd, alleen op slachtoffers van acuut seksueel geweld (72 in to-

taal). Het casemanagement werd wel aan alle slachtoffers van acuut seksueel geweld aangeboden. 

Sommige slachtoffers weigerden dit, waren onbereikbaar of de nazorg was reeds elders geborgd. 

Van de 70 mensen die casemanagement hebben ontvangen en waarvan informatie beschikbaar is 

voor analyse (44), gaven 4 cliënten (9,1%) aan dat er ook sprake was van actueel huiselijk geweld. 

Of er sprake is van huiselijk geweld wordt vastgesteld aan de hand van een expliciete uitvraging 

van het slachtoffer of komt naar voren uit eerdere rapportages, zoals een melding bij Veilig Thuis. 

Het gaat hier met nadruk dus niet om mogelijke vermoedens van de hulpverlener.

* Het casemanagement werd aan alle slachtoffers van acuut seksueel geweld aangeboden. 

Sommige slachtoffers weigerden dit, waren onbereikbaar of de nazorg was reeds elders 

geborgd. 

** Of er sprake is van huiselijk geweld wordt vastgesteld aan de hand van een expliciete 

uitvraging van het slachtoffer of komt naar voren uit eerdere rapportages, zoals een 

melding bij Veilig Thuis. Het gaat hier met nadruk dus niet om mogelijke vermoedens van 

de hulpverlener.
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Grafiek 2: Aantal aanmeldingen van acuut seksueel geweld 2020

Grafiek 3: Aantal aanmeldingen van niet-acuut seksueel geweld 2020
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In grafiek 2 en 3 is te vinden wat de herkomst is van de meldingen. Slachtoffers ontvangen in de 

acute setting altijd zorg van het dichtstbijzijnde centrum. Wanneer iemand buiten het eigen ver-

zorgingsgebied woont, wordt verdere zorg over het algemeen overgedragen naar het centrum daar. 

Het aantal bij aanmeldingen CSG Flevoland & Gooi en Vechtstreek verhoudt zich enigszins tot de 

grootte van de betreffende gemeenten. Relatief gezien zijn er in Flevoland meer niet-acute meldin-

gen dan in de regio Gooi en Vechtstreek. Met betrekking tot de acute meldingen lijkt dit zich te 

verhouden tot het aantal inwoners van de twee regio’s.
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In grafiek 2 en 3 is te vinden wat de herkomst is van de meldingen.  Aanmeldingen worden 

geregistreerd op basis van waar iemand zich bevond op het moment van aanmelding. Slachtoffers 

ontvangen in de acute setting altijd zorg van het dichtstbijzijnde centrum. Wanneer iemand buiten het 

eigen verzorgingsgebied woont, wordt verdere zorg over het algemeen overgedragen naar het 

centrum daar. Het aantal bij aanmeldingen CSG Flevoland & Gooi en Vechtstreek verhoudt zich 

enigszins tot de grootte van de betreffende gemeenten. Relatief gezien zijn er in Flevoland meer niet 

acute meldingen dan in de regio Gooi en Vechtstreek. Met betrekking tot de ac

ute m

eldingen lijkt dit 

zich te verhouden tot het aantal inwoners van de twee regio’s. 

7
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Grafiek 3: Aantal 
aanmeldingen 
van niet-acuut 

seksueel geweld 
2020 

Almere
Lelystad
Dronten
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde
Blaricum
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren
Gooise meren
Buiten regio
Onbekend



REIZIGERSZORG

Jaarverslag 2020 Team Algemene Gezondheidszorg (AGZ) van GGD Flevoland 



Reizigerszorg

Spreekuren on-hold

Half maart 2020 zijn de reizigersspreekuren on hold gezet 

i.v.m. de lock-down door Covid-19. Reizen werd ontraden 

waardoor er ook minder aanbod van reizigers was voor de 

spreekuren. In mei werd duidelijk dat er toch weer een aantal 

noodzakelijke reizen gemaakt moesten gaan worden.  

Deze reizen waren meestal zakelijk gerelateerd, een enkele keer waren er dringende 

familieomstandigheden.

Na het opheffen van de lock-down in juni zijn de spreekuren weer verder geopend. In de periode 

erna zijn vooral herhalingsconsulten uitgevoerd. Het aanbod van reizigers bleef echter beperkt.

De verpleegkundigen hebben begin 2020 nog bijscholingen kunnen volgen waardoor de kwaliteit 

van de werkzaamheden geborgd bleef. Het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) 

heeft verlenging gegeven van de registratie van de alle reizigersadviseurs in Nederland voor één 

jaar i.v.m. het mogelijk niet kunnen volgen van scholing in 2020.

De gevolgen van de COVID-19 pandemie zijn duidelijk zichtbaar in de hieronder aangegeven cijfers 

over 2020.

In 2020 zijn er 2.746 reizigersconsulten uitgevoerd op de diverse locaties van de GGD Flevoland. 

Dit was 9.571 in 2019. (Grafiek 1). 

Grafiek 1. Aantal consulten 2010 - 2020

aantal bezoekers
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Reizigerszorg

6.838 in 2019

Het merendeel van de bezoekers kwam net als afgelopen jaren uit Almere.  

GGD Flevoland heeft op drie locaties spreekuur namelijk Almere, Lelystad en Emmeloord. 

In 2020 zijn er van het totaal bezoekers in Flevoland 62% op locatie in Almere (1702),  

27% in Lelystad (754) en 11 % in Emmeloord (290) gezien (Grafiek 2).

Het aantal eerste consulten was 1.622. Dit was 6.838 in 2019  

(Grafiek 3). Eerste consulten betreffen klanten die voor een nieuwe  

reis bij de GGD komen.

Grafiek 2. Verdeling bezoekers naar bezochte locaties in 2020

Grafiek 3. Aantal eerste consult 2019-2020 verdeeld over het jaar

Almere

Lelystad

Emmeloord

Het aantal eerste consulten was 1.622. Dit was 6.838 in 2019(Grafiek 3).  

Eerste consulten betreffen klanten die voor een nieuwe reis bij de GGD komen. 

Grafiek 3. Aantal eerste consult 2019-2020 verdeeld over het jaar 

Het aantal herhalingsconsulten was 1.125 in 2020 en 2.724 in 2019. 

Herhalingsconsulten zijn consulten van klanten die komen om een vervolg te geven aan een 
vaccinatie.  

Het totaal aantal gegeven vaccinaties aan reizigers in 2020 was 3.708, dit was 14.105 in 2019 
(Grafiek 4). 

Grafiek 4. Aantal vaccinaties 2018-2019 verdeeld over het jaar 
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Reizigerszorg

Het aantal herhalingsconsulten was 1.125 in 2020 en 2.724 in 

2019.   

Herhalingsconsulten zijn consulten van klanten die komen om een 

vervolg te geven aan een vaccinatie. 

Het totaal aantal gegeven vaccinaties aan reizigers in 2020 was 

3.708, dit was 14.105 in 2019  (Grafiek 4).
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TUBERCULOSE-
BESTRIJDING



Tuberculosebestrijding

Aantal patiënten

In 2020 had de GGD totaal 12 patiënten met TBC in zorg, 2 daarvan kwamen uit een andere regio.

totaal

TBC

Nadere definiëring van de 10 bij GGD Flevoland 
gemelde TBC patiënten

Type:

• 2 longtuberculose (beide open) 

• 8 extra pulmonale tb: 

  o 2 Pleuritis 

  o 2 knie 

  o 3 perifere klieren 

  o 1 intra thoracale lymfeklieren

Van de gemelde patiënten in onze regio zijn er nog 2 in behande-

ling, de anderen hebben hun behandeling voltooid. Alleen kregen 

begeleiding.

Etnische afkomst:

1 Nederlandse nationaliteit 

4 Afrika 

4 Azië 

1 Midden Oosten 

2 Zuid Amerika

Opvallend was het bijzonder lage aantal meldingen in 2020. Deze is 

wellicht toe te schrijven aan de COVID-19 pandemie, waardoor er 

minder asielaanvragen zijn geweest. Het lage aantal gevallen kan 

ook veroorzaakt zijn door onderrapportage, omdat tbc-klachten op 

covidklachten kunnen lijken.
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Aantal patiënten in Asielzoekerscentra (AZC)

2 AZC Dronten (waarvan 1 overname)

Beiden verbleven in AZC Dronten. Eén persoon betrof een  

alleenstaande minderjarige vluchteling.

Latente Tuberculose Infectie (LTBI):

GGD Flevoland heeft 32 personen met een LTBI in zorg gehad:
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Mobiele Röntgen Unit

In totaal zijn met 
MRU6 dit jaar  

3.774 
röntgenfoto’s 

gemaakt

In totaal zijn met 
MRU7 dit jaar  

2.749 
röntgenfoto’s 

gemaakt

GGD Flevoland beschikt over twee Mobiele Röntgen Units (MRU’s) die beiden ingezet kunnen 

worden voor het screenen van risicogroepen in het kader van de Tuberculosepreventie en -  

bestrijding. Beide MRU’s zijn voorzien van het nieuwe tbc-registratieprogramma (iTBC), waarmee 

o.a. de in de MRU gemaakte röntgenfoto’s via een 4G verbinding direct naar het landelijk foto-

archief (IMS: Image Management Systeem) te Arnhem worden gestuurd.

MRU 6 

Deze MRU werd in 2020 structureel 3 dagen per week ingezet 

voor TBC-screening op locaties van de Dienst Justitiële In-

richtingen (DJI) en het Centraal Orgaan Asiel zoekers (COA). 

Ook werd met deze MRU TBC-spreekuur assistentie verleend 

aan GGD Hollands Noorden (Alkmaar), GGD Gooi en Vecht-

streek (Bussum) en GGD Zaanstreek Waterland (Zaandam). 

MRU6 staat bij de Brandweer Almere-Buiten gestald, schouder 

aan schouder met het Brandweer-wagenpark.

In 2020 zijn met MRU6 in totaal 3774 röntgenfoto’s gemaakt.

MRU7

Deze MRU is sinds 17 september 2015 verhuurd aan het COA 

op Locatie AZC Cranendonck te Budel. En wordt ingezet als 

statische röntgenkamer voor het screenen van nieuwe bewon-

ers van AZC Cranendonck. 

In 2020 zijn met MRU7 op locatie Cranendonck in totaal 2749 

röntgenfoto’s gemaakt.
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Milieu en gezondheid

Vragen en incidenten 

Het team Milieu en Gezondheid van GGD Flevoland houdt zich bezig met de invloed van het milieu 

op onze gezondheid . In 2020 zijn er 130 vragen in behandeling genomen. Dat is vergelijkbaar met 

de 131 vragen uit 2019. Ook de jaren ervoor werden er rond dit aantal vragen gesteld.

Net als voorgaande jaren is het percentage vragen dat betrekking heeft op het binnenmilieu (55%) 

iets hoger dan het percentage dat over het buitenmilieu (42%) gaat. Uit Zeewolde zijn 6 vragen 

gekomen maar net als voorgaande jaren gaan die vrijwel allemaal over zaken uit het buitenmilieu. 

Vanuit Almere komen juist relatief veel vragen omtrent het binnenmilieu. Er is hier geen specifiek 

onderwerp of oorzaak bij aan te wijzen.

Iets anders wat opvalt aan de cijfers van 2020 is het gedeelte ‘overig’. 14 vragen ten opzichte van 

4 in 2019 en ook 4 in 2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door voorlichting die provincie 

breed gegeven is het afgelopen jaar. Het gaat hierbij over onderwerpen als klimaatverandering, 

zendmasten/5G, de eikenprocessierups en COVID-19. 

Er zijn in totaal 17 vragen door het team beantwoord die te maken hadden met COVID-19, veelal 

ging dit over de relatie tussen ventilatie en verspreiding van het virus.

2018

146
vragen 116

vragen
137
vragen

2017 2016
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Het bijgevoegde cirkeldiagram laat de verdeling van de vragen per gemeente zien. Afgezien van de 

hoeveelheid vragen vanuit ‘overig’ zoals hierboven reeds beschreven, is de verdeling per gemeente 

vrijwel gelijk gebleven vergeleken met voorgaande jaren.

Almere

Lelystad

Dronten

Zeewolde

NOP

Urk

Overig

Milieu en gezondheid

Vragen Almere Lelystad Dronten Zeewolde NOP Urk Overig Totaal

Binnenmilieu 45 15 2 1 5 1 2 71

Buitenmilieu 19 11 5 5 4 11 55

Overig/onbekend 3 1 4

Totaal 67 26 7 6 9 1 14 130

Tabel 1 Aantal vragen en incidenten

De toekomstige Omgevingswet vraagt meer en meer betrokkenheid van de GGD/Milieu en  

Gezondheid zoals:

meedenken en adviseren van gemeenten over milieugezondheidskundige risico’s  bij hun  

plannen ten aanzien van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van omgevingsvisies 

en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;

meedenken en helpen bij afweging van verschillende belangen om zo gezondere keuzes te  

maken zoals vragen bij plannen voor nieuwe initiatieven;

deelname aan omgevingstafels en participeren in het netwerken.
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