Afkortingen & Definities
ABR:
AGZ:
AMC:
AMHK:
AMK:
Aphrodite:
ASHG:
Aviaire influenza:
BCG vaccinaties:
BIG DATA:
BIG registratie:
BMR-vaccinatie:
CAO:
CBS:
CJ:
CJG:
Copi:
Databuffet AMZX:

DPG:
DUO-Bron:
Eerste lijn zorg:
Emovo:

EPD:
Epidemiologie:
Flitsramp:

Fte:

Antibioticaresistentie
Algemene gezondheidszorg (programma 2)
Amsterdam Medisch Centrum
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, ook
wel: Veilig Thuis.
Advies- en meldpunt Kindermishandeling. Is per 2015 opgegaan in
het Veilig Thuis.
Registratiesysteem van Centra Seksuele Gezondheid
Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld
Vogelgriep
Vaccinatie tegen tuberculose.
Verzameling van een grote hoeveelheid gegevens.
Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een
zorgverlener.
Vaccin tegen besmettelijke kinderziekten
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum Jong
Centrum voor jeugd en gezin
Commando Plaats Incident
Sinds eind 2015 worden de databestanden voor onderzoekers
Publieke Gezondheid ondergebracht in een landelijk databuffet, wat
te benaderen is via het gegevensknooppunt Publieke Gezondheid
(AMZX).
Directeur Publieke Gezondheid
Dienst Uitvoering Onderwijs Basisregister Onderwijs
Zorg waar mensen zelf zonder verwijzing naartoe kunnen gaan. De
eerstelijnszorg is dichtbij en laagdrempelig.
Elektronische monitor volksgezondheid, een elektronische monitor
met als doel het in kaart brengen van gezondheid, welzijn en
leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs en
het geven van voorlichting aan deze jongeren.
Elektronisch patiënten dossier
De wetenschappelijke studie van de verspreiding en het vóórkomen
van ziekten onder de bevolking (gaat dus niet over diagnose en
behandeling).
Een ramp die zich geheel onverwacht en ongewoon heftig voordoet.
In eerste instantie ontstaat chaos, omdat het enige tijd duurt
voordat de rampenbestrijdingsorganisatie in staat is effectief op te
treden. Bijvoorbeeld: Explosies, ongelukken.
Fulltime equivalent, rekeneenheid waarmee de omvang van een
dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt.
Gezondheidskundige Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Gemeentelijk beleidsteam

GAGS:
GBT:
Generieke
Functiebeschrijving: Functies die qua karakter van de werkzaamheden en functiezwaarte
gelijkwaardig zijn, worden samengevoegd en eenduidig beschreven.
Niet zozeer de feitelijke werkzaamheden of specifieke taken en
producten worden genoemd, maar de nadruk komt te liggen op de
aard, karakter en de complexiteit van de taken.
GGD Z-W:
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek Waterland
GGZ:
Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR:
Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
GMK:
Gemeenschappelijke meldkamer
GOR:
Gezondheidsonderzoek na Rampen

Grootzorgteam:
GROP:
HIN:
HKZ:
Hometeam:

HON:
HPV-vaccinatie:
IZB:
JGZ:
LCR:
LKG:
LMO:
Mantouxtest:
MBZ:

MD-traject:
MGZ:
MICD:
MK:
MKA:
MMK:
MOB:

MTO:
NCJ:
NWO:
OTAV:
OTO:

PG:
PGO:
Plusproducten:
Projectmatige
werkzaamheden:
PSH:
RBT:
RGF:
rVTV:
RIVM:
ROAZ:
ROT:
RVP:
Sarphati Initiatief:

Deelname GGD-verpleegkundigen aan grootzorgteams op
basisscholen, project in Zaanstad.
GGD Rampen Opvangplan
Hoofd informatie
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
Team waarbinnen sociale probleemsituaties met meerdere
instellingen worden besproken en bezien op welke wijze adequate
hulp mogelijk is. Beemster, Edam-Volendam, Waterland en Zeevang
hebben een hometeam.
Hoofd Ondersteuning
Vaccinatie i.v.m. baarmoederhalskanker
Infectieziektebestrijding
Jeugdgezondheidszorg (programma 4)
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
Leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’
Landelijke meldkamer organisatie
Test ter opsporing tuberculose.
Meldpunt Bijzondere Zorg, werkt samen met Meldpunt Overlast en
bemoeizorg. Veldtafel waarin alle meldingen worden besproken en
z.s.m. worden doorgeleid naar de meest geschikte instelling. Valt
onder projectmatige werkzaamheden. Gefinancierd door de twee
centrumgemeenten.
Management Developement programma
Maatschappelijke gezondheidszorg (programma 3)
Meldingen Incidenten Cliëntenzorg en Dienstverlening
Meldkamer
Meldkamer Ambulancezorg
Medische Milieukunde
Meldpunt Overlast en bemoeizorg, werkt samen met Meldpunt
Bijzondere Zorg. Gefinancierd door alle regiogemeenten. Structureel
vertegenwoordigd in het Veiligheidshuis. Bijbehorende overleg wordt
georganiseerd door de GGD.
Medewerkers Tevredenheids Onderzoek
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders
Het ministerie van VWS heeft per 1 januari 2008 structureel geld
beschikbaar gesteld ter stimulering van het opleiden, trainen en
oefenen (OTO) van de zorgsector om de voorbereiding op rampen
en crises te verbeteren.
Publieke gezondheid
Periodiek gezondheidsonderzoek
Maatwerkopdrachten met een lange looptijd (minimaal 1 jaar)
Werkzaamheden buiten de gemeenschappelijke regeling in opdracht
van een individuele gemeente.
Psychosociale hulpverlening
Regionaal beleidsteam
Regionaal geneeskundig functionaris
Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Regionaal Overleg Acute Zorg, reguleert de ter beschikking stelling
van de OTO- stimuleringsgelden aan zorginstellingen.
Regionaal Operationeel Team
Rijksvaccinatieprogramma
Academische werkplaats Publieke gezondheid in de regio Noord
Holland en Flevoland. Zij doen onderzoek en ontsluiten bestaande

wetenschappelijke kennis in de domeinen epidemiologie en
infectieziekten.
SARS:
Ernstig acuut ademhalingssyndroom
Sense spreekuren: Bij een Sense spreekuur kunnen jongeren tot 25 jaar gratis en
vertrouwelijk terecht voor een gesprek over alles wat met seks te
maken heeft.
SHG:
Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies. Is per 2015 onderdeel van
Veilig Thuis.
SOA:
Seksueel overdraagbare aandoening
t-1:
Tijdstip van meten = 1 januari 2016
TBC:
Tuberculose
Tbz:
Team bevolkingszorg
Tweede kansbeleid: Hierbij krijgen mensen met een huurachterstand een tweede kans
om te betalen en zo in hun eigen woning te kunnen blijven en
ontruiming te voorkomen.
Tweede lijn zorg:
Hulpverleners die slechts na verwijzing kunnen worden
geconsulteerd.
UDVO:
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheid
Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland: afstemming tussen partners
uit de regio die werken aan preventie, dwang en nazorg van
crimineel gedrag. Partners: gemeenten, politie, OM, reclassering,
Brijder, Raad voor de kinderbescherming (RvdK), Dienst Justitiële
inrichtingen (DJI), Stichting Halt, Bureau Jeugdzorg, GGD.
VETC:
Voorlichting eigen taal en cultuur
VHT:
Video Home training, project binnen de JGZ afgenomen door
Zaanstad en Purmerend
VISI-normering:
Een normering uitgewerkt voor de werkzaamheden op het terrein
van de algemene infectieziektebestrijding, in het kader van het
project Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding en
Technische Hygiënezorg (VISI).
VNG:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO:
Voortgezet Onderwijs
VSO:
Vroegsignalering verwarde personen op straat.
VTO-vroeghulp:
VTO-vroeghulp biedt informatie, advies en ondersteuning aan
medewerkers in de kinderopvang, hulpverleners en aan ouders van
kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Bij de kinderen is sprake van een
(of een vermoeden van een) achterstand in de motorische en/of
verstandelijke ontwikkeling.
VTV:
Volkgezondheid toekomst verkenning
VOIP:
Voice over IP (transportatie van spraak via internet of ander IP
netwerk)
VPB:
Vennootschapsbelasting
VuMC:
Vrije Universiteit Medisch Centrum
VVE:
Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
VWS:
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet BIG:
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg moet de
kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren.
Wet fido:
Wet financiering decentrale overheden
WTH:
Wet Tijdelijk Huisverbod: Wet met regels tot het opleggen van een
tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van
huiselijk geweld uitgaat.
WGA:
Wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
WIA:
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WMO:
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WvGGZ:
Wet verplichte GGZ
Wvr:
Wet Veiligheidsregio’s
WW:
Werkloosheidswet

ZAT- teams:
ZonMw:

Zoönosen:
ZRM:

Zorg- en adviesteams
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw
heeft als hoofdopdrachtgevers: Het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport & De Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek.
Infectieziekten die kunnen worden overgedragen van dieren op
mensen.
Zelfredzaamheidmatrix, methode om de mate van zelfredzaamheid
van cliënten in kaart te brengen.

