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Aanleiding 
 
Met ingang van 2016 staat er in de begroting van de GGD een stelpost van € 400.000,00 "voor de 
intensivering van de informatievoorziening, kwetsbare volwassenen en de innovatie voor de transities". 
Op 9 juli 2015 stemde het Algemeen bestuur van de GGD in met de criteria daarvoor. Een aan te melden 
innovatief project moest: 

- tijdelijk van aard zijn, bedoeld om een nieuw idee op te starten, 
- tot gezondheidswinst leiden, 
- voor meerdere gemeenten gelden, en 
- tot stand komen via een (nieuw) samenwerkingsverband. 

 
Op basis van projectvoorstellen vanuit de gemeenten en de GGD, zijn er door het Algemeen Bestuur van de GGD 
eind 2015 vijf innovatieve projecten gekozen. Een van die vijf pilots betreft de Persoonlijke gezondheidscheck 
(PGC). 
 
Pilot Persoonlijke Gezondheidscheck  
De PGC stimuleert inwoners met grote gezondheidsrisico's om naar de huisarts te gaan. Inwoners met geen of 
lage gezondheidsrisico's krijgen een advies om hun leefstijl (waar nodig) te verbeteren en in actie te komen. 
Om de inwoners te bereiken worden inwoners, in samenwerking met betrokken huisartsen, uitgenodigd om de 
gratis online vragenlijst in te vullen en aanvullend bloedonderzoek te doen. 
Op deze manier is het de bedoeling, dat inwoners meer inzicht krijgen en vervolgens de regie nemen m.b.t. hun 
gezondheid en dat gezondheidsproblemen eerder ontdekt worden. Dit moet dan de toename van het aantal 
chronisch zieken verminderen. 
De PGC wordt al wel toegepast door bedrijven, voor hun werknemers, maar nog niet door gemeenten. 
 
Er is door de GGD Hart voor Brabant een drietal gemeenten geselecteerd waar deze pilot zal starten. 
Uitgangspunt voor de selectie betrof de mate dat huisartsen bereid zijn aan de pilot mee te doen en de wijze 



waarop de gemeente aan de slag wil gaan met de uitkomsten van de pilot. Recent hebben wij vernomen, dat de 
gemeente Goirle daarbij behoort. 
 
Voor de drie gemeenten samen worden er 17.000 inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de PGC. Het 
betreft volwassenen van 25 jaar en ouder. Naar verwachting zal er 30% respons zijn, zodat er uiteindelijk 
ongeveer 5.000 mensen aan deel zullen nemen. 
 
Naast het voordeel dat er een groot aantal inwoners van onze gemeente meer inzicht zal krijgen in hun 
gezondheid en hopelijk actie onderneemt daar verbetering in aan te brengen, verwachten wij ook dat de 
samenwerking tussen verschillende partijen, die deze pilot uitvoeren tot meer aandacht leidt voor persoonlijke 
preventie. Bovendien levert de pilot ons als gemeente gezondheidsinformatie op, die we kunnen toepassen bij de 
uitvoering van ons gezondheidsbeleid. 
Voor de gemeente zijn er geen kosten aan verbonden. 
 
De komende weken wordt de pilot verder voorbereid door de GGD (projectleiding), lokale huisartsen en de 
gemeente. 
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