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Hygiënisch Woning Toezicht
EEN VOORBEELD UIT
DE PRAKTIJK
De GGD ontvangt een melding van buren
en een vriendin van een alleenstaande
meneer. Zij maken zich zorgen over de
situatie in de woning van deze meneer
die is opgenomen in het ziekenhuis met
een longontsteking. De verwarming doet
het niet en het huis ligt vol met afval.
Metershoog liggen de videobanden.
De salontafel en het bankstel zijn niet
meer te zien. De vloeroppervlakte van
de gehele woning is bedekt met afval tot
wel een meter hoog. Het toilet is verstopt
en niet meer bruikbaar. Het is duidelijk
In deze folder vindt u informatie
over het Hygiënisch Woning
Toezicht van GGD Kennemerland.
De inspecteurs Hygiënisch Woning
Toezicht (HWT) maken deel uit van
het team Vangnet & Advies van GGD
Kennemerland. De inspecteurs HWT
worden ingeschakeld als een woning zo
vervuild is dat er overlast ontstaat voor
de bewoner(s) en/of buurtgenoten.
Denk aan stankoverlast, ongedierte of
beide. Soms kan er ook sprake zijn van
een brandgevaarlijke situatie, bijvoorbeeld
als de bewoner teveel goederen ver
zamelt zoals papier, karton en kleding.
Hygiënische woonproblemen ontstaan
vaak als gevolg van lichamelijke, geestelijke
of sociale problemen van de bewoner.

De inspecteurs coördineren de aanpak
van de vervuiling. Zij schakelen, indien
nodig, zorgcoördinatoren van het team
Vangnet & Advies in. De zorgcoördina
toren bieden (bemoei)zorg aan de
vervuilende cliënt. Nadat de woning
geruimd en/of geschoond is houden de
zorgcoördinatoren van Vangnet & Advies
de cliënt in beeld en krijgt de cliënt
indien nodig zorg op maat. De inspec
teurs voeren vervolginspecties uit om
herhaling van de klachten te voorkomen.
De GGD werkt nauw samen met
gemeenten, politie, brandweer, schoon
maakbedrijven en woningcorporaties.
De inspecteurs Hygiënisch Woning
Toezicht werken in Midden- en ZuidKennemerland en de Haarlemmermeer.

dat de bewoner zo niet in deze woning
kan terugkeren. Met zijn toestemming
is er een schoonmaakploeg ingezet.
Binnen twee dagen was het huisje
geruimd en geschoond. De kachel
was weer zichtbaar en werkte weer.
Omdat het bijna kerst was kreeg meneer
een kerstpakket toen hij ontslagen werd
uit het ziekenhuis. Met de ingezette
huishoudelijke thuiszorg en een jaarlijkse
hercontrole door de inspecteurs om
te kijken hoe het hem en de woning
vergaat wordt meneer begeleid en
wordt herhaling voorkomen.
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