GGD contactenoverzicht voor huisartsen
GGD Zaanstreek-Waterland is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur
Algemene contactgegevens: 0900-254 54 54, info@ggdzw.nl, www.ggdzw.nl

Algemene infectieziektebestrijding
Houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en opsporen van
infectieziekten. In sommige gevallen doet de GGD contactonderzoek
naar besmette personen. U kunt contact opnemen voor advies of voor
de melding van ziekten waarvoor een meldingsplicht geldt.

Epidemiologie
Brengt de gezondheidssituatie van de bevolking in kaart en voert
hiertoe onderzoek uit. De gegevens dienen bijvoorbeeld als basis van
het gemeentelijke gezondheidsbeleid en het GGD-beleid.

Inspectie Kinderopvang
Voert de inspecties in de kinderopvang uit voor regio ZaanstreekWaterland. Voor vragen hieromtrent of bij signalen van tekortschietende kwaliteit van opvanglocaties kunt u contact met ons
opnemen.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Zet zich in voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de
gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar. De JGZ
kan gezondheidsrisico’s in een vroeg stadium signaleren en zo nodig
doorverwijzen naar de juiste hulp.
Cursusbureau Zaanstreek biedt (aanstaande) ouders en kinderen
opvoed- en opgroeicursussen en organiseert workshops en
themabijeenkomst rondom ontwikkelings- en opvoedthema’s.
Een deel van het aanbod is voorbehouden aan inwoners van Zaanstad,
Oostzaan, Wormerland.
Complexe hulpvragen jeugd
Voor complexe of meervoudige hulpvragen voor kinderen en jongeren
zijn in de meeste gemeenten specialistische (jeugd)teams beschikbaar
met deskundigheid op het gebied van verstandelijke beperking, GGZ
problematiek en jeugd- en opvoedhulp. Deze teams werken
gezinsgericht. U kunt contact opnemen voor informatie en advies.
Kind met overgewicht verwijzen
In Zaanstad kunt u kinderen met overgewicht verwijzen naar Centrale
Zorgverleners. Dit zijn gespecialiseerde Jeugdverpleegkundigen die
samen met het gezin een actieplan opstellen en desgewenst andere
professionals betrekken.
Medische Milieukunde
Houdt zich bezig met de relatie tussen milieu en gezondheid. Het doel
is het voorkomen of verminderen van negatieve gezondheidseffecten
en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten ten gevolge van
milieufactoren bij inwoners in de regio. Als er sprake is van mogelijk
gezondheidsrisico en/of gezondheidsklachten door milieufactoren kunt
u contact opnemen.

Gegevens voor huisarts

Gegevens voor patiënt

Yvonne Barendregt
Tel. 075-651 83 16/651 83 17
Buiten kantooruren (17.00-08.30
uur en in het weekend):
Meldkamer Ambulancezorg, tel.
088-012 98 38

Tel. 0900-254 54 54 (toets 4),
ma t/m vrij, 08.30-17.00 uur

Actuele regionale
gezondheidscijfers:
gezondheidsverkenning.ggdzw.nl
/gezondheidincijfers.ggdzw.nl
E-mail: epi@ggdzw.nl

Actuele regionale
gezondheidscijfers:
gezondheidsverkenning.ggdzw.nl
/gezondheidincijfers.ggdzw.nl
E-mail: epi@ggdzw.nl

Daniëlle Heesbeen
Tel. 075-651 83 33
E-mail: inspectie@ggdzw.nl

Tel. 075-651 83 33
E-mail: inspectie@ggdzw.nl

Waterland: Tel. 0299-748004,
cjgzw.nl
Zaanstreek: Tel. 075-651 83 40,
centrumjong.nl
E-mail: jgz@ggdzw.nl

Waterland: Tel. 0299-748004,
cjgzw.nl
Zaanstreek: Tel. 075-651 83 40,
centrumjong.nl
E-mail: jgz@ggdzw.nl

cursusbureauzaanstreek.nl

cursusbureauzaanstreek.nl

Aanbod per gemeente:
centrumjong.nl (Zaanstreek) of
cjgzw.nl (Waterland)

Aanbod per gemeente:
centrumjong.nl (Zaanstreek) of
cjgzw.nl (Waterland)

Raadpleeg de website van de
gemeentes voor contactgegevens
van het lokale (Jeugd)team.

E-mail:
Centralezorgverlener@ggdzw.nl
Voor meer informatie:
www.joggzaanstad.nl

Neem contact op met uw
Centrum Jong óf
E-mail: info@joggzaanstad.nl
www.joggzaanstad.nl

Aniko Kossen
Anne-Marie Merckx
Tel. 075-651 92 92
E-mail: mmk@ggdzw.nl

Tel. 0900-254 54 54
E-mail: mmk@ggdzw.nl
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Meldpunt Overlast en Bemoeizorg/Meldpunt Bijzondere zorg
(MOB/MBZ), personen met verward gedrag
Begeleidt mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en niet
goed weten waar zij hulp moeten vragen. En die dit eigenlijk ook niet
willen. MOB/MBZ helpt bij het vinden en accepteren van de juiste
ondersteuning. Centraal staat het toeleiden naar reguliere zorg. U
kunt een melding doen als bij een patiënt een of meerdere
problemen zijn op het gebied van: zelfverzorging, wonen of
dreigende dakloosheid, financiën, politie/justitie, psychische-en
psychiatrische problemen, verslavingsproblemen, sociaal netwerk,
veiligheid of opvoedingsproblemen.
SENSE/SOA
Voor informatie en/of overleg op het gebied van seksuele gezondheid
of soa-bestrijding kunt u contact opnemen.

Gegevens voor huisarts

Gegevens voor patiënt

Saskia Mannaert
Tel. 075-651 83 80
E-mail: mob@ggdzw.nl

Tel. 075-651 83 80
E-mail: mob@ggdzw.nl

Yvonne Barendregt
Tel. 075-651 92 92

Tel. 0900-254 54 54, (toets 2),
ma t/m vrij, 09.00-11.00 uur
Een afspraak maken kan
via: ggdzw.nl/soa

Suïcidepreventie
De GGD zet zich in voor suïcidepreventie, onder meer door het
trainen van professionals, waaronder huisartsen, projecten rond
betere en snellere signalering en het optimaliseren van de zorgketen.

Een meldpunt suïcidepreventie is
in oprichting. Nadere informatie
hierover volgt.

Patiënten met suïcidaal gedrag
en/of hun naasten kunnen contact
opnemen met 113
Zelfmoordpreventie (geen GGD),
Tel. 0900-0113 / www.113.nl

Straathoekwerk
Wordt ingeschakeld als jongeren (12-27 jr.) in Zaanstad zich bezighouden met risicovol gedrag en/of waarbij complexe, meer voudige
problematiek is geconstateerd. Voor advies en informatie kunt u
contact opnemen.

Carola Nijman (Tel.06-55995834)
Tel. 075-653 19 80
E-mail: straathoekwerk@ggdzw.nl

Tel. 075-653 19 80
E-mail: straathoekwerk@ggdzw.nl

Tuberculosebestrijding
Houdt zich bezig met het voorkomen, opsporen en behandelen van
tbc. Voor informatie en/of overleg, bijvoorbeeld over voorgeschreven
medicatie, kunt u contact opnemen.

Yvonne Barendregt
Tel. 075-651 92 92

Tel. 0900-254 54 54 (toets 3),
ma/di/do van 09.00-15.00 uur

Voor een melding of voor advies,
tel. 075-651 83 11

Voor een melding of voor advies,
tel. 0800-2000 (24/7 bereikbaar)

Daniëlle Heesbeen
Tel. 075-651 83 33
E-mail: toezichtwmo@ggdzw.nl

Tel. 075-651 83 33
E-mail: toezichtwmo@ggdzw.nl

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
Het advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Heeft u vermoedens van relationeel geweld,
kindermishandeling of ouderenmishandeling en wilt u hierover advies
vragen of een melding doen, neem dan contact op met Veilig Thuis.
Wmo-toezicht
Controleert de kwaliteit van de Wmo-dienstverlening. Voor overleg of
advies over signalen omtrent deze kwaliteit kunt u contact opnemen
met het Team Toezicht. Ook kan het bij het verlenen van Wmoondersteuning voorkomen dat er een calamiteit of geweldsvoorval
plaatsvindt. Bijvoorbeeld door menselijke fouten, seksueel misbruik of
het onverwacht overlijden van een cliënt. Ook hiervoor kunt u
contact opnemen voor advies. Dit geldt voor alle gemeenten in de
regio met uitzondering van gemeente Zaanstad.
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