
 

 Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Het verhaal van GGD Limburg-Noord 

 

Ons verhaal begint in 1900. Veel mensen stierven aan ziektes als cholera, tuberculose en de Spaanse 

griep. De artsen en verpleegkundigen van toen hadden hun handen vol aan het verzorgen en 

genezen van zieken. Voor ons was het overduidelijk: voorkomen dat mensen ziek worden, dat was 

een betere aanpak. Doordat we aandacht vroegen én kregen voor onderwerpen als hygiëne en 

woonomstandigheden, werden enorme stappen gezet in de gezondheid van de Noord- en Midden-

Limburgers. Bestrijding van infectieziekten, hulp bij het stoppen met roken of het geven van 

voorlichting over tanden poetsen? Wij stonden ervoor aan de lat. En dat vroeg om nieuwe functies. 

Er kwamen sociaal verpleegkundigen, logopedisten, milieukundigen en gezondheidsvoorlichters. 

Vakvrouwen en –mannen die, tot op de dag van vandaag, het hart vormen van onze GGD. De 

verschuiving van genezen naar voorkomen wierp vruchten af! 

Met steeds meer collega’s werkten we aan onze missie. We groeiden van een ‘ons-kent-ons’-clubje 

naar een grote gezondheidsorganisatie. Dat was een flinke verandering. Het bleek lastig om elkaar te 

vinden en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. En dat voelde niet lekker. Toen corona 

onze organisatie op z’n kop zette, werd helder dat we één sterk team vormen. Dat we, als de 

gezondheid van onze inwoners in het geding is, samen aanpakken. Die nieuwe energie in onze 

organisatie willen we vasthouden.   

Ook in de toekomst blijft een goede gezondheid belangrijk voor alle ruim half miljoen Noord- en 

Midden-Limburgers. We richten ons op gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. Dat doen we 

door vooruit te kijken, met als basis de schat aan kennis, ervaring en data die we in huis hebben. 

Daarbij hebben we uiteraard met heel andere uitdagingen te maken dan in 1900. Zo focussen we nu 

op het weerbaar maken van de nieuwe generatie, met extra aandacht voor jongeren in kwetsbare 

situaties. We zorgen ervoor dat zij zijn opgewassen tegen de uitdagingen die op hun pad komen. Dit 

doen we op een positieve manier, kijkend vanuit wat wél mogelijk is. En door breder te kijken naar 

gezondheid. Daarom zetten we ons ook in voor een gezonde en veilige leefomgeving.  

Een gezond Noord- en Midden-Limburg, dat maken we samen waar. Daarom trekken we op met 

gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en andere partners. We adviseren, denken en doen mee bij 

landelijke, provinciale en regionale initiatieven. Gedreven vanuit ons hart voor de gezondheid van 

inwoners in onze regio.  

We weten dat we als GGD nog meer kunnen betekenen als we gezondheid en veiligheid verbinden. 

Daarom werken we samen binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord. Vanuit onze overtuiging dat 

voorkomen beter is dan genezen, gaan we vol voor onze gezamenlijke ambitie: de gezondste én 

veiligste regio.  

Al meer dan een eeuw kijken wij vooruit en pakken we aan. Zo maken wij het verschil in de 

gezondheid van onze regio.  

Wij zijn GGD Limburg-Noord. Voor nu én voor de volgende generaties 

 


