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Agendapunt 4 

 
A. Mededelingen 

 
1. Ouderlijke toestemming gezondheidsonderzoeken 12 tot 16-jarigen 
 
De WBGO stelt dat er bij het uitvoeren van de JGZ gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs 
bij jongeren tot 16 jaar expliciet toestemming gevraagd moet worden aan de ouders. GGD Fryslân voldoet 
met betrekking tot toestemming vragen bij de onderzoeken in klas 2, 3 en 4 deels aan de wet. We dragen 
zorg voor een goede informed consent richting ouders en jongere en vragen expliciet toestemming aan 
de jongere. De implementatie van het toestemming vragen aan de ouder vraagt nog enige aanpassingen 
en tijd. 

 
2. Problemen met het opvragen van leerling gegevens 
 
Voor de planning van de gezondheidsonderzoeken op het voortgezet onderwijs werd in het verleden 
gebruik gemaakt van leerling lijsten die VO-scholen aan de GGD verstrekten. Met de invoering van de 
AVG maakt de GGD dit schooljaar voor het eerst gebruik van de leerling lijsten van DUO in plaats van de 
door de VO-scholen verstrekte leerling lijsten. De gegevens van DUO zijn helaas niet compleet en 
moeten worden aangevuld met informatie die de school, binnen de kaders van de AVG, aan de GGD 
mag verstrekken. 
Het aanvullen van DUO lijst met informatie van de school levert momenteel veel problemen en vertraging 
op. Daarnaast zijn de gegevens van DUO pas vanaf 1 november beschikbaar. We werken op dit moment 
aan diverse alternatieven en monitoren de ontstane vertraging in de uitvoering van de 
gezondheidsonderzoeken. 
 
3. Portefeuilleverdeling Agendacommissie Gezondheid 
 
In verband met de gewijzigde samenstelling van de Agendacommissie Gezondheid is de 

portefeuilleverdeling binnen de commissie opnieuw vastgesteld. In samenhang met het nog vast te stellen 

beleidsplan is gekozen voor de volgende vier portefeuilles en toedeling: 

Leefstijl en vitaliteit: H. Zonderland (onder voorbehoud besluitvorming punt 2 van de agenda) 

Lokale leefwereld: H. van Gelder 

Gezonde leefomgeving: P. Maasbommel 

Zorg en veiligheid: G. Wielinga 
 
 


