
Ellis Jeurissen heeft een verleden bij 
de Nationale Politie en is directeur 
Publieke Gezondheid van de GGD 
Brabant-Zuidoost. In die functie zag zij 
de afgelopen twee jaar ongekende 
uitdagingen op zich afkomen. ‘Ik besef 
dat er een flinke systeemdoorbraak 
nodig is. Bij de politie heb ik gezien 
hoe snel we in Nederland in staat zijn 
om op te schalen. Dat had ik de GGD 
ook gegund.’

Toen Nederland begin 2020 
geconfronteerd werd met Covid werd 
eigenlijk het hele land daar enorm door 
overvallen. De GGD’s niet minder. Ellis 
schetst het beeld van haar GGD in die 
periode. ‘We beschikten over maar drie 
IZB-artsen (infectieziektebestrijding, 
red.). We hadden net een aantal jaren 
van bezuinigingsopdrachten van telkens 
1 miljoen euro per jaar achter de rug. Er 

was totaal geen gevoel van urgentie om 
die beperkte capaciteit uit te breiden. Ja, 
er was de dreiging van de Mexicaanse 
griep geweest waarvoor we waren 
opgelijnd, maar dat liep uiteindelijk met 
een sisser af. Dus toen Covid-19 ineens 
ons land binnenkwam, was het alle hens
aan dek.’

En hóe. ‘We zijn ons een beetje gaan 
gedragen als een start-up. Mijn eigen 
GGD groeide van 420 mensen naar 700 
nu, want we namen in Covidtijd ook twee 
organisaties Jeugdgezondheidszorg 0-4 
over. Daarna zijn we een soort parallelle 
Covid-organisatie gestart om 
bijvoorbeeld alles rondom het testen, 
vaccineren en traceren neer te zetten. 
Op het hoogtepunt werkten daar 1500 
man. Opeens was er wel geld en kon veel  
dat waren we niet gewend.’  >
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Positief als ze is, ziet Ellis daar 
wel de mooie kant van. ‘Er 
meldden zich acteurs, zzp’ers, 
studenten, scholieren, 
regisseurs en horecatijgers die 
ineens zonder werk zaten, met 
wie we een organisatie 
optuigden van mensen die 
anders nooit voor de GGD 
hadden gewerkt. Er ontstond 
een enorme can-do-
mentaliteit. Dat was toen ook 
nodig. Ineens moesten we 
handelen: de druk was enorm, 
terwijl we maar weinig kennis 
over het nieuwe virus hadden.’

Heel versnipperd
Het maakte Ellis er eens te 
meer van bewust dat er in de 
manier waarop de GGD 
georganiseerd is een 
systeemdoorbraak moet 
komen. ‘Natuurlijk was het fijn 
dat we zo snel een organisatie 
konden optuigen die in staat 
was om out-of-the-box te 
denken. Maar we liepen ook 
tegen veel obstakels aan. Wat 
bijvoorbeeld heel ingewikkeld 
bleek, is dat GGD’s in heel 
Nederland totaal verschillende 
georganiseerd zijn. Collega’s 
van mij elders in Brabant 
hadden bijvoorbeeld de 0-4-
jarigenzorg erbij die wij toen 

nog niet hadden. Stikjaloers
was ik, want die GGD’s
beschikten daardoor over veel 
meer handen om in te zetten. 
Daarnaast zijn er landelijk 
grote verschillen tussen GGD’s
in hoe we opereren. Wij zijn 
een zelfstandige entiteit, maar 
er zijn ook GGD’s onderdeel 
van een gemeente. Het is 
versnipperd. Niet bepaald de 
Nationale Politiegedachte van 
‘1-loket, 1-aanpak’. En hoewel 
ik niet denk dat dát de 
oplossing voor de GGD is, voel 
ik wel voor een nationale 
coördinatie. GGD’s hebben 
echt moeite gehad om op de 
juiste manier op te schalen. 
We zijn nu aan het nadenken 
over hoe we het op- en 
afschalen landelijk gaan 
inrichten.’

Een doorbraak is zeker 
mogelijk, denkt Ellis. ‘Maar dat 
vraagt wel om nieuwe 
oplossingen. Een goed 
voorbeeld is de samenwerking 
die onze GGD een paar jaar 
geleden is aangegaan met 
artsen uit het 
Catharinaziekenhuis op het 
gebied van TBC. Dat was 
noodgedwongen, we hadden 
maar één specialist op het 
gebied van TBC in dienst en 
die was al 72. De 

samenwerking met het 
ziekenhuis loopt gesmeerd. 
Dat heeft mij gesterkt in mijn 
overtuiging dat je, om 
zorgcontinuïteit te bieden, niet 
ontkomt aan publiek-private 
samenwerking. Waarbij wat 
mij betreft een grote rol is 
weggelegd voor de GGD, want 
dat moet je onze organisatie 
nageven: de GGD’s zijn sterk 
regionaal verankerd, met alle 
voordelen die daarbij horen.’

Gezondheid belonen
Als Ellis vooruitblikt naar het 
jaar 2040 dan hoopt zij dat we 
erin geslaagd zijn om minder 
geprotocolleerd te werken, en 
dat niet ziekte financieel 
beloond wordt, maar juist 
gezondheid. ‘Er zit nog te vaak 
een perverse prikkel in ons 
denken over zorg. Ambulances 
krijgen meer geld als ze meer 
mensen naar het ziekenhuis 
vervoeren. En hoe vaak ik er al 
niet voor gepleit heb om mij 
niet af te rekenen op mijn 
begroting, maar op de effecten 
van wat wij doen. Ik wil dat 
gezien wordt hoeveel GGD’ers
er in de wijken rondlopen en 
wat zij bereiken. Alles is nu nog 
veel financieel gestuurd. Dat 
moeten we doorbreken.’ >
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Van de overheid vraagt Ellis niet dat 
ze voor haar bedenken hoe het wel 
moet. ‘Ik zou dat heel graag in de 
keten uitvinden – er samen uitkomen 
wat slimme oplossingen zijn. Wel 
hebben we richting nodig, en het 
besef dat dingen anders mogen gaan. 
Onze ambities kloppen namelijk niet 
met hoe we vraagstukken aanpakken. 
Overal in het land worden preventie-
akkoorden getekend, maar als dat 
niet samengaat met het slim inrichten 
van parken of een suikertaks, dan heb 
je daar niet zoveel aan. We moeten 
het mensen veel gemakkelijker maken 
om veerkrachtig te worden en vol 
overtuiging te kiezen voor een 
gezonder leven.’

Eén van de dingen die daarvoor nodig 
is, is leiderschap, zegt Ellis. ‘Als ik naar 
de afgelopen anderhalf jaar kijk, dan 
constateer ik dat we in Nederland te 
traag waren in het op- en afschalen, 
dat we niet ver genoeg vooruitkeken. 
Dat ons gevoel van maakbaarheid en 
het gepolder ons in de weg stonden. 
Er ligt dus een opdracht voor de 
politiek, ons bevoegd gezag, 
bestuurders in de zorg, maar expliciet 
óók voor de Nederlandse burger. Ook 
bij hen mis ik een zekere mate van 
leiderschap. Sommige mensen bleken 
totaal niet in staat hun 
verantwoordelijkheid te nemen en de 
coronamaatregelen na te leven. En 
ondertussen kwam de kritiek op de 
GGD met bakken tegelijk. Ik heb altijd 
tegen mijn mensen gezegd: Een 6- is 
de nieuwe 8. De kranten staan 
dagelijks vol met alles wat we niet 

goed doen. Maar we doen wat we 
kunnen, en ik geef jullie na iedere 
werkdag een schouderklopje, omdat 
ik zie dat jullie het goede hebben 
gedaan.’
Dan, wat feller: ‘We mogen wel wat 
liever zijn voor elkaar. We laten ons 
soms knevelen door de mondige 
mensen aan weerszijden van het 
politieke spectrum, maar het is nodig 
dat het grijze, genuanceerde midden 
van zich laat horen.’

Het goede doen
Ellis denkt dat daar ruimte voor kan 
komen als we een cultuuromslag in 
gang zetten. ‘In mijn opvatting is naast 
schaalvergroting op het gebied van 
infectieziektenbestrijding nabijheid de 
oplossing voor preventie, een 
gezonde leefomgeving en het 
verkleinen van 
gezondheidsverschillen. We zijn maar 
een klein landje, zo moeilijk kan het 
niet zijn. Maakbaarheid is een term 
die vaak door mijn hoofd gaat. Als we 
zo maakbaar zijn, kies dan voor het 
goede. Dat is een keuze die we met 
elkaar moeten maken: bestuurders, 
ambtenaren, burgers. Laatst sprak ik 
met een jongerenwerker die iets zei 
wat me heel diep trof. Hij zei: “Je moet 
eten geven aan hen die honger 
hebben, en niet aan de mensen die 
kunnen kiezen welk toetje ze na het 
eten willen.” Als we de komende jaren 
zo’n omslag in het denken kunnen 
bereiken in onze aanpak, dan zijn we 
wat mij betreft de goede weg 
ingeslagen.’ 
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