
 
 
 
 
 

 
Aanvullende informatie  
 

Onderdelen scholing 
 
De afdeling Publieke Gezondheid in vogelvlucht 
Wat voor taken hebben de verschillende teams binnen de afdeling Publieke Gezondheid van de GGD Rotterdam-
Rijnmond? Een klein kijkje in de keuken. 
 
Infectieziektebestrijding 
Vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma, wat kan of moet een huisartspraktijk er mee? U heeft er vast 
wel eens mee te maken gehad. Een patiënt die gevaccineerd wil worden tegen meningokokken door berichten in 
de media, of die gehoord heeft dat er een vaccin is tegen het rotavirus. Misschien krijgt u te maken met mensen 
die wegens asplenie vaccinaties nodig hebben, zoals tegen pneumokokken. In de presentatie wordt ingegaan op 
deze vaccinaties en de rol van de huisartspraktijk en de GGD. 
     
Vlekken en koorts bij een kind. Diagnostiek: ja of nee?  
Kinderziektes met en zonder vlekken. Elk kind zal het één of meerdere keren mee maken. Vijfde ziekte, Zesde 
ziekte, misschien toch mazelen? Meestal is het uitzieken en weer door zonder dat we echt weten wat het geweest 
is. Wanneer willen we wel graag diagnostiek? Tijdens deze presentatie komt aan de hand van een casus het 
belang van diagnostiek aan bod. Wat doet de afdeling Infectieziektebestrijding en wat kan de huisarts betekenen? 
 
Tuberculose: is dat nog een probleem van nu?  
Tuberculose; ondanks dat de aantallen dalen heeft de GGD het er nog druk mee. Upama Rai neemt u mee in de 
werkzaamheden rondom de bestrijding van TBC. 
 
Gezondheid en Milieu 
De afdeling Medische Milieukunde van de GGD houdt zich bezig met de relatie tussen leefomgeving en 
gezondheid. Denk hierbij aan luchtverontreiniging, bodemvervuiling, zendmasten en schimmels in huis. In deze 
presentatie is aandacht voor de mogelijke effecten op de gezondheid van verschillende factoren uit de 
leefomgeving, en met name hoe huisarts en GGD op dit onderwerp kunnen samenwerken.  
 
Seksuele gezondheid: PrEP(aration) for the future! 
PrEP is het slikken van medicatie om hiv te voorkomen. Patiënten kunnen hier vragen over stellen of om een 
recept vragen. Hoe zit het nu met de zorg rondom PrEP nu en in de toekomst? Wat doet de GGD? 
 
 
Leerdoelen  
De deelnemer krijgt informatie en adviezen over: 

• De verschillende teams binnen de afdeling Publieke Gezondheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond. 

• Het geven van vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma. 

• Kinderziektes met en zonder vlekken. 

• De huidige stand van zaken omtrent bestrijding van TBC. 

• De mogelijke effecten op de gezondheid van verschillende factoren uit de leefomgeving, en met name 
hoe huisarts en GGD op dit onderwerp kunnen samenwerken. 

• De zorg rondom PrEP nu en in de toekomst.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


