Position Paper Onderzoekers GGD Hart voor Brabant
GGD Hart voor Brabant bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van haar inwoners.
Om dat doelgericht en effectief te doen, is inzicht nodig in de gezondheid van inwoners en in de
mogelijkheden om deze te beïnvloeden. Wij, de onderzoekers van de GGD, leveren dit inzicht. Ons
onderzoek is onafhankelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant. We betrekken de burgers bij
ons onderzoek, werken samen met allerlei partners, maken slim gebruik van data en experimenteren
met innovatieve methoden. Zo dragen we bij aan de onderbouwing van praktijk en beleid en het
realiseren van gezondheidsambities van burgers en gemeenten.

Innovatie
GGD Hart voor Brabant streeft ernaar om een innovatieve GGD te zijn. Zo ook de onderzoekers. Wij
gebruiken moderne, innovatieve manieren om gezondheidsinformatie te verzamelen, te analyseren en
te delen. We maken gebruik van een datawarehouse en een onderzoeksdatabase en presenteren
resultaten in dashboards, webpagina’s en infographics. Door het aantrekken van datascientists en
samenwerking met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), kunnen we data steeds beter en
sneller omzetten in bruikbare informatie. Samen met onze GGD collega’s willen wij het datagedreven
werken bij de GGD verder ontwikkelen. Samen kunnen we een enorme meerwaarde creëren als we
onze gegevens, kennis en praktijkervaring nog beter met elkaar gaan delen!

Burger centraal
Natuurlijk kunnen en willen wij ons werk niet doen zonder de instemming en medewerking van burgers.
Wij zien de burgers als databron, maar ook als regisseur van de eigen gezondheid. Als GGD willen we
transparantie uitdragen naar de burgers en hen zoveel mogelijk betrekken bij ons onderzoek. Burgers
kunnen hun mening geven over actuele onderwerpen in ons GGD gezondheidspanel. Ook willen wij
vaker persoonlijke feedback gaan te geven, zodat burgers zelf met hun gezondheid aan de slag kunnen
gaan. Maar we willen hierin verder gaan. Door burgers te laten meedenken over onderzoeksvragen, deel
te laten nemen in een stuurgroep of te laten meehelpen bij de uitvoering van onderzoek, willen we de
maatschappelijke relevantie van ons werk en de betrokkenheid van burgers nog verder versterken.

GGD onderzoekers werken niet alleen
Zowel binnen als buiten de GGD werken wij samen met allerlei partners zoals Academische
Werkplaatsen, GGD/GHOR Nederland, thematische kenniscentra, RIVM, CBS, provincie,
(zorg)instellingen, universiteiten en hogescholen. Door het samenbrengen van ideeën, data, expertise
en praktijkervaring van verschillende partners, kunnen we gemeenten en burgers nog beter van dienst
zijn. Wij willen ons intern en extern, lokaal en nationaal, profileren als vooruitstrevend team en
preferred partner voor onderzoek op het brede terrein van gezondheid.

Benieuwd naar ons onderzoek? Kijk op www.ggdhvb.nl/onderzoek

