
Even voorstellen:

Wijk- GGD’ers

Soms lukt het iemand door omstandigheden niet om zijn of haar leven op 

orde te houden. Er ontstaan problemen op verschillende gebieden. Mensen 

kunnen hierdoor ernstig in de war raken en niet meer in staat zijn om 

goed voor zichzelf en hun omgeving te zorgen. Ze roepen veel zorg op of 

veroorzaken overlast. Wijk-GGD’ers kunnen in deze situaties hulp bieden. 

Ken je iemand waar je je zorgen over maakt? In jouw praktijk 

of omgeving?

Aarzel niet en neem contact op met een wijk- GGD’er. Bel naar 088 - 0031 100,

mail naar wijkggdeindhoven@ggdbzo.nl of ga naar ggdbzo.nl/wijkggd.

onze wijk-GGD’ers v.l.n.r. Patricia Smets, Pascal van Doren en Laura van Beek

ggdbzo.nl/wijkggd



Wat doen wij?

We bieden eerste hulp aan inwoners 

die zorgwekkend en / of onbegrepen 

gedrag vertonen. We leggen contact 

met de inwoner in zijn of haar eigen 

woon- en leefomgeving. Daar wordt 

vaak duidelijk wat de problemen zijn. 

Afhankelijk van wat we aantreffen, 

het verhaal en de behoefte van de 

inwoner, begeleiden we hen naar 

passende hulpverlening. 

Hoe pakken we dat aan?

Zodra er een melding komt, nemen 

wij contact op met de melder. In 

dat gesprek inventariseren wij het 

probleem. Als het nodig is, leggen 

we contact met zorginstellingen waar 

de inwoner zorg heeft (gehad). Met 

de betrokkenen maken wij dan een 

inschatting van hoe we het beste 

contact kunnen leggen met hem of 

haar. Vervolgens gaan wij naar deze 

persoon toe, eventueel met een 

samenwerkingspartner, en maken we 

een inschatting van de zorg die nodig 

is. Vervolgens zetten wij de benodigde 

zorg in gang en als het nodig is 

ook voor de omgeving. Samen met 

buurtbewoners en partners zoeken 

we naar manieren om de situatie voor 

iedereen leefbaar te houden. 

Samen werken aan oplossingen

Door snelle(re) signalering en een 

passende aanpak kan voorkomen 

worden dat mensen verder 

wegzakken, in de problemen 

komen of dat situaties verergeren. 

Samenwerken is dan ook van groot 

belang. Als wijk-GGD’ers staan we 

in nauw contact met onder andere 

de gemeente (zorg en veiligheid), 

politie, GGZE, verslavingszorg, 

woningbouwcorporaties, huisartsen 

en welzijnswerk. We handelen daarin 

onafhankelijk en in het belang van 

de inwoner. We leggen verbindingen 

tussen  dienstverlenende organisaties, 

inwoners en omgeving. 

Wijk GGD

088 - 0031 100

wijkggdeindhoven@ggdbzo.nl

ggdbzo.nl/wijkggd
  @ggdbzo

Scientific research shows that breast milk  
provides optimal nutrition for babies.  
The mother also benefits from breastfeeding.

Practical and informative
Breastfeeding is very natural but  
in practice may be slightly more  
difficult. During this session,  
we will inform you about different 
ways of latching on the breast and 
breast pumping so that you and 
your baby can make a good start.

For who?
For pregnant women and parents 
who want to make a good start
with breastfeeding and can use 
some (practical) tips.

Costs
If you live in Southeast-Brabant, 
we offer our session free of  
charge. If not, the information 
session costs €20,-.

Where and when?
The session takes about 2 hours. 
Check our course schedule for 
the dates and locations of the 
sessions:

Sign up 
Sign up on our website (see the 
link above or scan the QR-code). 
Or call 088 0031 414. 
 
Questions?
Please contact the secretariat  
of team youth healthcare by  
telephone 088 0031 414.

Scan the  
QR-code

Or visit our website: 
ggdbzo.nl/%D1%81ursus/
themabijeenkomst-
borstvoeding
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