


Aan de slag voor een gezonde 
en veilige regio Utrecht

Eigentijds

Zichtbaar Verbindend Alert

Onafhankelijk

Onze kernwaarden

We willen allemaal gezond zijn en gezond blijven. GGD regio 
Utrecht richt zich op het voorkomen van ziekte en het beschermen, 
bewaken en bevorderen van de publieke gezondheid en de 
leefomgeving van 1,4 miljoen inwoners in de regio Utrecht. 
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Een gezond en veilig leven 
voor iedereen

GGD regio Utrecht (GGDrU) wil aansluiten op de steeds 
veranderende samenleving. Aansluiten bij wat inwoners doen, 
willen en nodig hebben voor hun gezondheid. Een samenleving 
die voortdurend in ontwikkeling is en nieuwe dingen vraagt, 
vraagt om een organisatie die meebeweegt. Die midden in de 
samenleving staat en werkt op een manier waar inwoners zich 
prettig bij voelen. Een organisatie die altijd de verbinding zoekt 
en gezamenlijk met gemeenten en anderen werkt aan een gezond 
en veilig leven in de regio Utrecht. 

Dagelijks zijn we ‘in het veld’ te vinden. De ervaring van de 
dagelijkse praktijk bundelen we met de kennis uit epidemiologische 
onderzoekgegevens en ervaringskennis. We bieden daarmee een 
goed fundament voor gedegen advies aan burgers, gemeenten, 
en andere (zorg)organisaties om de gezonde keuze te maken. 

Kernboodschap GGD regio Utrecht:

Voor de inwoners en toekomstige generaties van 
regio Utrecht werken wij, samen met anderen, 

aan een gezond en veilig leven. We werken 
aan een samenleving waarin iedereen wordt 

uitgenodigd om mee te doen en gezonde keuzes 
te maken, en waarin gezondheidsbedreigingen 

alert worden gesignaleerd.



Maatschappelijke effecten 
   

Publieke gezondheid
 
Al ruim 100 jaar is de overheid verantwoordelijk 
voor het voorkomen en beperken van risico’s 
voor de gezondheid van haar inwoners en 
een vangnet van zorg en hulp te organiseren 
voor mensen die dat nodig hebben. 

In de afgelopen 100 jaar zijn mensen steeds 
langer gaan leven en is de wereld om ons 
heen veranderd. Zo hebben we steeds 
meer te maken met verschillende vormen 
van crises, neemt de kansenongelijkheid 
toe en worden inwoners mondiger. Met de 
veranderende omstandigheden zijn ook de 
taken en rol van de GGD meebewogen. 
In de geschiedenis van de GGD zijn de 
voorlopers van GGDrU altijd al gericht 
geweest op situaties van mensen die in 
de verdrukking komen. De principes van 
onze voorgangers staan voor de medewerkers 
van GGDrU van nu nog steeds overeind.

Inwoners hebben zelf niet altijd invloed op het 
voorkomen of vermijden van gezondheidsrisico’s, 
zien de risico’s niet of hebben niet de middelen
en mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. 
GGDrU kan de gezondheid van alle inwoners 
verbeteren door collectieve maatregelen te nemen 
en andere partijen te adviseren om gezonde keuzes 
te maken. Daar is publieke gezondheidszorg voor. 
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Als overheidsinstelling zien wij het individu en het 
collectief als gelijkwaardig: we hebben verstand van 
de gezondheid van de inwoners in de regio en van de 
individuele betekenis daarvan. Continue beoordelen we 
of de GGD op de juiste plekken in de samenleving haar 
uitvoerende ‘thermometers’ heeft uitstaan waarmee 
de praktijk van het individu gecheckt, gevoed en 
geadresseerd wordt. Wij waken ervoor dat kwetsbare 
groepen – die van nu en van de toekomst- niet tussen 
wal en schip raken.

GGDrU is daarom altijd in ontwikkeling om aan te sluiten 
bij de maatschappij.

Bestuursagenda: richting voor de komende jaren 

Concrete kaders en richtlijnen voor de activiteiten van 
GGDrU worden geschetst in de bestuursagenda. De 
bestuursagenda is het meerjarenplan van GGDrU en 
wordt elke vier jaar vastgesteld. De 26 gemeenten in de 
regio Utrecht zorgen als eigenaren en opdrachtgevers van 
GGDrU voor de publieke gezondheid van hun inwoners. 



Maatschappelijke effecten
    

Waar draagt de GGDrU aan bij? 

GGDrU maakt deel uit van het systeem van zorg en veiligheid. Wij willen 
zowel in het uitvoerende werk als in het onderzoeks- en  advieswerk  
bijdragen  aan  het  vertrouwen  van  inwoners in  onze  verzorgingsstaat,  
specifiek  door  te  werken aan de volgende maatschappelijke effecten:

Inwoners wonen, leven, gaan naar 
school en werken in een veilige 
omgeving waar aandacht is voor 
gezondheid en elkaar.

Een gezonde en veilige start 
voor elk kind. 

Iedereen moet zich kunnen 
ontwikkelen en ontplooien.

Iedereen kan meedoen!

Bedreigingen van de publieke 
gezondheid worden bestreden.
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Wij nemen onze ambities, doelstellingen, kernwaarden en manier 
van werken regelmatig onder de loep. Een aantal principes blijven 
echter onveranderd en leidend.

Leidende principes 

Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat wij 
doen

Vanuit onze brede (sociaal-medische) ervaring en deskundigheid 
bevorderen én beschermen we de gezondheid van alle inwoners in 
regio Utrecht. We hebben een positieve blik op gezondheid: 
we kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen 
doen in de samenleving. Want gezondheid is zoveel meer dan 
niet ziek zijn. Vanuit de gedachte van positieve gezondheid 
richt GGDrU publieke gezondheidsinterventies en -acties op het 
zoveel mogelijk laten meedoen van mensen.

Kansengelijkheid en veerkracht bevorderen
 
De kans op een goede gezondheid is niet voor 
iedereen even groot. Mensen verschillen in 
economisch en cultureel opzicht van elkaar. 
Ook de mate waarin mensen de vaardigheden 
hebben om zelf hun leven en gezondheid 
positief te beïnvloeden verschilt. Omdat GGDrU iedereen 
een gelijke kans wil geven, zetten we ons extra in voor 
mensen voor wie het moeilijker is om zonder hulp gezonde 
keuzes te maken. 

Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn

Gezondheid betekent voor iedereen iets anders. Niet iedereen 
is even gezond of ervaart gezondheid hetzelfde. En gezondheid 
is meer dan niet ziek zijn. Het hebben van werk en sociale 
contacten zijn bijvoorbeeld van grote invloed op de mate waarin 
je je gezond voelt. Of het gegeven dat je je veilig voelt in je 
omgeving, je frisse lucht inademt en je buitenruimte hebt waarin 
je kunt bewegen.

Investeren in gezondheid betekent verbindingen aangaan in 
onze omgeving op terreinen die de overheid tot haar taken 
rekent. Voorbeelden daarvan zijn dat wij aansluiten bij sociale 
wijkactiviteiten, of gemeenten adviseren hoe de openbare ruimte, 
op basis van de omgevingswet, zo gezond mogelijk kan worden 

ingericht.
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GGD: midden in de 
samenleving



Alert in situaties die de gezondheid bedreigen
 
GGDrU onderzoekt en signaleert situaties die de gezondheid kunnen 
bedreigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om infectieziekten die worden 
overgebracht door  dieren  of  mensen,  zoals de ziekte van Lyme of 
de griep; om een milieu-incident; om een gevaarlijke situatie bij een 
opvang voor kinderen of ouderen; om een huis dat zo vervuild is dat het 
onveilig wordt; om het signaleren van armoede of kindermishandeling; 
of om signalen dat een groeiende groep inwoners zich niet gezond 
voelt of ongezond leeft, bijvoorbeeld als gevolg van depressie of 
overgewicht. Als we een bedreigende situatie signaleren, nemen we 
maatregelen en adviseren we het bestuur, samenwerkingspartners 
en/of inwoners over hoe zij zo efficiënt mogelijk de risico’s kunnen 
verkleinen.

Midden in de samenleving
 
GGDrU maakt deel uit van een breed netwerk van maatschappelijke 
organisaties uit onder andere de zorg, onderwijs, sport en veiligheid. 
Met onze collega’s binnen en buiten GGDrU, werken wij intensief 
samen om de regio Utrecht gezonder te maken. Het leggen van 
verbindingen en het uitwisselen van kennis in het lokale sociale 
domein is daarbij essentieel. Steeds zijn wij op zoek naar maatregelen 
en interventies die ‘zinnig en zuinig’ zijn; door kritisch te kijken naar 
effecten en kosten van eigen en andermans handelen en te zoeken 
naar inventieve alternatieven.
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Verschillen in gezondheid

De kans op een goede gezondheid is niet gelijk. Collectieve 
preventieve maatregelen door gemeenten en anderen, ook buiten 
het terrein van zorg en welzijn, dragen bij aan het verkleinen 
van dit verschil. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting 
van de woonomgeving en toegankelijke sportvoorzieningen. 
Tegelijkertijd betekent ‘meedoen’ in de samenleving voor 
iedereen iets anders. Daarom zoeken we naar aansluiting bij 
wat mensen in een bepaalde context nodig hebben, afhankelijk 
van ieders wensen, talenten en mogelijkheden. Het toepassen 
van ervaringskennis voorkomt dat enkel tijdelijke oplossingen 
worden geboden.

GGDrU: lokale partner in gezondheid en preventie

GGDrU is de organisatie die de gemeenten hierover adviseert, 
ondersteunt en verschillende taken uitvoert. Wij spannen ons 
in om voor alle inwoners kansen op goede omstandigheden 
te creëren, voor een zo gezond mogelijk leven thuis, in de 
directe woonomgeving, op school, op het werk en in de vrije 
tijd. Bij GGDrU kunnen inwoners terecht voor informatie over 
hoe zij hun gezondheid kunnen verbeteren en risico’s kunnen 
verkleinen. Bijvoorbeeld ouders met opvoedvragen, jongeren, 
reizigers, of mensen die zich zorgen maken of hun omgeving 
een risico vormt voor hun gezondheid. Wij zijn er voor iedereen.
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GGD regio Utrecht
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www.ggdru.nl
Locatie Gouverneurspark

De Dreef 5
3706 BR Zeist

Postadres
Postbus 51

3700 AB Zeist

Op werkdagen van 8.30 uur - 17.00 uur
       Tel: 030 - 608 60 86

E-mail: info@ggdru.nl


