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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 5 Weet u wat de oorzaak is van de toename van de 

consulten van Sense/SOA? 

 

Naast een betere voorlichting/reclame en groter wordende 

bekendheid van de mogelijkheden van deze hulpverlening 

door de GGD, ligt een stringent toegepaste triage aan 

toename van het aantal consulten ten grondslag, zie 

daarvoor het antwoord op de 2e vraag. 

 

2 5 Wat is er veranderd aan de triage (strenger?) 

 

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is een standaard 

voor triage in de keten acute zorg. Onder triage wordt 

verstaan het dynamische proces van urgentie bepalen plus 

de vervolgactie. De standaard is bestemd voor SEH-

verpleegkundigen, triagisten op huisartsenposten en 

centralisten op de meldkamers van de ambulancezorg. Het 

doel is de veiligheid en doelmatigheid van de triage in de 

acute zorg te verhogen, zodat de patiënt zo snel mogelijk 

bij de juiste hulpverlener komt en de juiste behandeling of 

zorg krijgt. De patiënt en zijn zorgvraag staan centraal. 

 

Het Triage systeem is primair ingevoerd om de steeds 

groter wordende patiëntenstroom naar de Spoedeisende 

Hulp wat beter te beheersen. Patiënten/cliënten worden 

daardoor (eerder) doorgestuurd naar de reguliere 

hulpverlening als blijkt geen acute zorgverlening 

noodzakelijk is. Doorverwijzing naar de GGD als onderdeel 

van de reguliere hulpverlening, is daardoor toegenomen. 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

3 5 Medische milieukunde, samenwerkingsverband met 

omgevingsdienst Noordzee, waarom niet met IJmond? 

 

In januari 2015 zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt 

tussen de Omgevingsdienst NZKG en de GGD'en 

Amsterdam, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. In 

een convenant zijn de samenwerkingsafspraken tussen de 

partijen vastgelegd. Het betreft werkafspraken op het 

terrein van beleid, risicocommunicatie en samenwerking in 

acute situaties, informatie-uitwisseling, afstemming 

protocollen/planvorming en vertegenwoordiging in regulier 

overleg. De samenwerkingsafspraken zijn uitgewerkt in een 

werkplan. 

 

Aanleiding voor het tot stand komen van het convenant is 

het bijzondere karakter van het Noordzeekanaalgebied. 

Het NZKG ligt in het werkgebied van de drie GGD' en de 

aanwezige industrie vormt een milieugezondheidskundig 

aandachtspunt. Door de combinatie van deze factoren 

kunnen er situaties ontstaan waar de drie GGD' en bij 

betrokken zijn. Vandaar het streven naar het maken van 

gezamenlijke werkafspraken tussen GGD Amsterdam, 

Kennemerland, Zaanstreek- Waterland enerzijds en de 

Omgevingsdienst NZKG anderzijds. 

 

De Omgevingsdienst IJmond is op de hoogte van de 

gemaakte afspraken en sluit ook aan bij de overleggen van 

tussen de Omgevingsdienst NZKG en de GGD'en. Op deze 

manier worden ook de banden met de Omgevingsdienst 

IJmond versterkt. Ook in de dagelijkse praktijk vindt 

samenwerking plaats tussen GGD Zaanstreek-Waterland 

en Omgevingsdienst IJmond. 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 5 Wat betekent  de term basis+product 

 

De in de jaarstukken zogenoemde basisproducten zijn 

diensten die alle regiogemeenten van onze GGD afnemen 

en vallen onder de gemeenschappelijke regeling GGD ZW. 

De verschillende diensten die per individuele gemeente bij 

de GGD worden afgenomen zijn zogenoemde 

marktaken(of contracttaken).  

Eén markttaak wordt door alle gemeenten afgenomen c.q. 

voor alle gemeenten in de gemeenschappelijke regeling 

uitgevoerd. Die dienst is reizigersvaccinatie en wordt 

daarom als basisplusproduct aangeduid. 

 

5 5 M.b.t. de WMO wie doet nu het toezicht in Beemster? 

 

Ambtelijk Purmerend werkt voor bestuurlijk Beemster; dus 

formeel is de taak belegd bij een daar toe aangewezen 

ambtelijk medewerker bij Purmerend. In de hele regio Z-W 

loopt reeds de discussie om voor bepaalde onderdelen van 

dat toezicht van de GGD-diensten gebruik te gaan maken. 

 

 


