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A. Ingekomen stukken 

- 

 
B. Mededelingen 

 
1. Voortzetting programma GIDS 

 
Met de (Tweede) kamerbrief van 23 maart 2017 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
kenbaar gemaakt het programma Gezond in de stad (GIDS) de komende vier jaar voort te zetten. De staatssecretaris 
is overtuigd van het effect van de GIDS-aanpak maar ook dat het een aanpak van de lange adem is. Met gepaste 
trots kan vermeld worden dat ook drie publicaties van Friese gemeenten worden genoemd als voorbeelden van de 
succesvolle aanpak. In de meicirculaire van het gemeentefonds is het meerjarig beschikbaar bedrag verhoogd van € 
5 miljoen naar € 19,440 miljoen. Bij de verdeling van de middelen wordt de tot nu gehanteerde systematiek 
voortgezet. In Fryslân ontvangen 18 gemeenten middelen uit het programma.  
De GGD (met name vanuit de regionale beleids- en adviesteams) zal de gemeenten blijven ondersteunen. Daarnaast 
wordt ingezet op het versterken van de samenwerking op dit thema met organisaties als ROS, DFZ en Sport 
Fryslân.    
 

2. Gezondheidsmonitor 2016 
 
Inzicht hebben in hoe het er voor staat met de gezondheid van de Friese bevolking en hoe deze zich ontwikkelt in de 
tijd en ten opzichte van andere gebieden. Daarvoor hebben we de Gezondheidsmonitor. In het najaar van 2016 zijn 
ruim 31.000 Friezen aangeschreven om mee te doen aan de Gezondheidsmonitor, digitaal of schriftelijk. Ruim 
13.000 personen hebben gereageerd, een respons van 43%. 5% lager dan in 2012, maar voldoende om analyses 
voor gemeenten en (vrijwel) alle gebieden te doen.   
  
De Gezondheidsmonitor is een samenwerking tussen alle GGD’ en, RIVM en CBS. 11 mei zijn volgens afspraak de 
eerste landelijke en regionale resultaten gepubliceerd uit naam van het Ministerie van VWS, RIVM, CBS en 
GGD/GHOR Nederland. De gezondheid van de Friese bevolking steekt over het algemeen vrij gunstig af ten opzichte 
van andere regio’s in Nederland. In juni zijn de resultaten per gemeente gedeeld met de gemeenten. In het najaar 
volgt een e-magazine met een toelichting en duiding van de resultaten. Ook zijn dan de resultaten naar 
gebiedsniveau uitgewerkt. We ondersteunen gemeenten graag in de duiding van lokale resultaten in de context van 
de gemeente of het betreffende gebied.   

3. CenteringParenting 

CenteringParenting is een nieuwe methodiek voor jeugdgezondheidszorg. In plaats van de huidige korte één-op-één 
controles tijdens het eerste jaar van de baby, wordt met Centering de zorg in lange sessies van 120 minuten 
aangeboden aan een groep van 8-10 ouders. Door de lange interactietijd tussen de zorgverlener en de cliënt kunnen 
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zowel medische als psychische, sociale en gedragsfactoren meer uitgediept worden. In de groepen wordt medisch 
onderzoek aangevuld met groepsdiscussies, interactief leren en ervaringen delen. Daarnaast biedt groepszorg de 
mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren, iets wat juist voor 
gezinnen in achterstandssituaties heel belangrijk is.  

Centering heeft in de VS goede resultaten laten zien. Internationaal onderzoek aan dat er een positief effect is op 
gezondheidsvaardigheden, kennis en ervaren ouders meer steun. Daarnaast leren zij de gezondheid van hun kind 
beter te begrijpen en in de gaten te houden. Professionals geven aan dat onderwerpen als huiselijk geweld of 
ongezonde gewoontes als roken, drinken of snoepen gemakkelijker bespreekbaar gemaakt kunnen worden in 
groepsverband.  

In gemeente Súdwest-Fryslan zal na de zomer een pilot CenteringParenting starten voor ouders woonachtig in Sneek 
e.o. Deelname aan de pilot is vrijwillig: ouders kunnen ook voor individuele controles kiezen.  

4. Voortgangsbericht Fries programma jeugd, alcohol en drugs 
 
Zie bijlage. 
 

5. Verslag bijeenkomst Preventie en Sociaal Domein 15 mei 2017 
 
Zie bijlage. 
 
 
 


