
Personeel Medewerkers #fte
Mannen 45

Vrouwen 585

Totaal 630 432,4

* excl. flexkrachten
Bron: AFAS HRM, peildatum 1-1-2017
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GGD regio Utrecht voert hiervoor een veelheid aan taken uit die liggen op het 
gebied van:

• Infectieziektebestrijding, waaronder TBC en Soa-bestrijding, de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma en 
het voorkómen van importziekten door het geven van reisadvies; 

• Milieu en gezondheid;
• Toezicht op de kwaliteit, de veiligheid en hygiëne van diverse voorzieningen;
• Jeugdgezondheidszorg;
• Epidemiologie: onderzoek naar het vóórkomen en de verspreiding van ziektes onder de bevolking;
• Gezondheidsbevordering: advisering over het bevorderen en behouden van gezondheid door epidemiologisch 

onderzoek; 
• Openbare Geestelijke Gezondheidszorg;
• Crisisbestrijding;
• Forensische zorg.
Wij adviseren en ondersteunen gemeenten over gezondheidsbeleid en werken bij al onze werkzaamheden nauw 
samen met gemeenten en partners in de regio.

Inwoners regio Utrecht
Kinderen 0 tot 18 jaar 274790 22%

Volwassenen 18 tot 65 jaar 796335 63%

Ouderen 65+ jaar 202488 16%

Inwoners totaal 1273613 100%

Bron: CBS Statline, peildatum 01-01-2016

Inkomsten % 2016
Gemeentelijke bijdrage 36% € 14.409.939

JGZ 0-4 34%  € 13.864.657

Rijksbijdrage 9%  € 3.700.900

Klanttarief 8%  € 3.345.150

Projecten gemeenten 10%  € 3.838.284

Overig 3%  € 1.231.776

Totaal 100%  € 40.390.706

Bron: Begroting 2016-2 GGDrU
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Wettelijk kader - Publieke Gezondheidszorg
         
Gemeenten verantwoordelijk voor publieke gezondheid 
GGD regio Utrecht is de gezondheidsdienst van en voor de 26 gemeenten van regio Utrecht. De werkzaamheden 
van de GGD zijn neergelegd in wetgeving; voornamelijk in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). 

GGDrU spant zich ervoor in om voor alle inwoners 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. Voor mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben, doen we extra moeite, zodat alle mensen de kans krijgen om mee te doen.

Kerngegevens 
GGD regio Utrecht 2016
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regio Utrecht
Jeugdgezond-
heidszorg

Kinderen in zorg 0-4 jaar
Kinderen in zorg 4-18 jaar
Extra contacten 0-4 jaar
Extra contacten 4-18 jaar

38.119
176.592
14.186
15.512

Toezicht op 
de kwaliteit, 
de veiligheid 
en hygiëne 
van diverse 
voorzieningen 

Inspecties kinderdagverblijven
Inspecties buitenschoolse opvang
Inspecties peuterspeelzalen
Inspecties gastouderbureaus
Inspecties gastouders
Inspecties tatoeage- en piercingshops
Inspecties seksinrichtingen

526
596
120
44

720
77
6

Milieu en  
Gezondheid
(Medische 
Milieukunde)

Totaal aantal meldingen (waaronder 
informatievragen, adviesvragen en 
voorlichtingsactiviteiten) van zowel 
burgers, gemeentes als andere instanties 
over bijvoorbeeld bodemverontreinigingen, 
asbest, luchtverontreiniging en advisering 
bij ruimtelijk plannen.

604

Forensische 
geneeskunde

Lijkschouwingen natuurlijke dood
Lijkschouwingen niet natuurlijke dood
Euthanasie

148
488
440

Infectieziekten-
bestrijding

Aantal casussen
Meldingen van meldingsplichtige 
ziektes (en vervolgens bron- en 
contactonderzoek)
Telefonische vragen over infectieziekten

1.714

780
1.565

Seksuele  
gezondheid

Consulten seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa)
Gevonden soa (= vindpercentage 18,5%)

4.883

901

Reizigerszorg Aantal bezoekers 36.086

Tuberculose Consulten
Patiënten

4.461
56

Psychosociale 
hulpverlening Inzet door incidentenpool bij calamiteiten 39

Openbare
Geestelijke
Gezondheids-
zorg

Meldingen (en consulten) 
Woonhygienische problematiek
Meldingen (en trajecten) voorkomen 
huisuitzetting (VIA)
Meldingen (en consulten) MZO, MBZO en 
casusoverleg

95 
9

75 
36

243 
77

Advies Advisering en ondersteuning van 25 gemeenten (uitgezonderd 
Utrecht) en de 5 sub-regio’s  bij de ontwikkeling en uitvoering 
van het gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, Wmo-beleid, invoering 
omgevingswet; gericht op het bevorderen van de gezondheid 
en zelfredzaamheid van haar inwoners. De advisering en 
ondersteuning is afgestemd op de behoeften en situatie 
van betreffende gemeente of regio. De advisering wisselde 
van intensiteit van een eenmalig advies tot langdurende 
adviestrajecten.

Gezondheids-
monitor

Via diverse vormen van onderzoek worden gegevens verzameld 
en geanalyseerd die nodig zijn om gemeenten inzicht te geven 
in de gezondheidssituatie van hun burgers. Dit inzicht  vormt de 
basis voor het ontwikkelen van het lokaal gezondheidsbeleid op 
gemeente- en meer en meer ook op wijkniveau.  

Colofon

Uitgave GGDrU, 2017

GGD regio Utrecht
Postbus 51, 3700 AB Zeist
030-608 608 6

www.ggdru.nl
info@ggdru.nl

Meer informatie:

Kijk voor actuele kerngegevens, 
cijfers en resultaten van 
onderzoek en monitoring 
door GGD regio Utrecht in de 
gezondheidsatlas: 
www.ggdatlas.nl of op de 
website van de GGD regio 
Utrecht: www.ggdru.nl

Dienstverlening GGD regio Utrecht 2016 in cijfers


