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Kennisnemen van 

Vaccinaties 
 
Aanpak dalende vaccinatiegraad 
Al een aantal jaren achtereen constateren we een dalende vaccinatiegraad. Het ministerie van VWS heeft 
dit het afgelopen halfjaar opgepakt en is met diverse partijen om tafel gegaan wat geresulteerd heeft in de 
brief van staatssecretaris Blokhuis “Verder met vaccineren “ (19-11-2018). Hij beschrijft hierin 6 actielijnen 
te weten: 

1. Beter aansluiten met onderzoek, voorlichting en communicatie 
2. Actief tegengaan van onjuiste informatie 
3. Rol van professionals verder versterken 
4. Mogelijkheden bieden om vaccinaties in te halen 
5. Meer aandacht voor HPV 
6. Onderzoek naar oplossingsrichtingen met betrekking tot de kinderopvang 

 
Voor alle actielijnen geldt dat we mee doen met landelijke initiatieven. Daarnaast hebben we per actielijn 
gekeken wat we provinciaal en zo nodig lokaal gaan oppakken. 
In Friesland is er sprake van een lichte daling , met uitzondering van de HPV. Verheugd zijn we om mee 
te kunnen delen dat we dit jaar een enorme stijging in het opkomstcijfer voor HPV zien en dat bovendien 
de HPV meelift op de uitbraakcampagne van de Men ACWY, waarbij een aantal meisjes alsnog kiest voor 
een inenting tegen HPV. 
 
Wat doen we op Fries niveau? 

• We voeren een actief persbeleid waarin we een pro standpunt innemen 
• Friesland breed is Informed Consent tot 12 jaar ingevoerd, dit betekent dat er met iedere ouder 

van een pasgeborene een individueel gesprek plaats vindt betreffend het vaccineren.  
• We zetten in op JouwGGD, waarin jongeren met vragen kunnen appen met professionals o.a. 

over vaccinaties 
• We hebben gewerkt aan deskundigheidsbevordering: alle medewerkers hebben verplicht een e-

learning gevolgd over hoe in gesprek te gaan met ouders over het RVP 
• We hebben middels een brief alle VO scholen gewezen op lespakketten voor biologiedocenten 

over vaccineren ( www.lerenovervaccineren.nl ) 
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In de komende tijd gaan we in gesprek met gemeenten over de vaccinatiegraad en bekijken we of er 
eventueel lokaal extra maatregelen nodig zijn. 
 
Grootschalige Vaccinatiecampagne Meningokokken ACWY 

In opdracht van het ministerie van VWS gaat GGD Fryslân dit voorjaar ca. 34.000 jongeren oproepen 
voor vaccinatie tegen Meningokokken ACWY. De gemeenten ondersteunen bij de operationele 
uitvoering, hierbij zijn de ambtenaren Volksgezondheid en Openbare Orde en Veiligheid betrokken. 
De vaccinatiecampagne zal plaatsvinden middels groepsvaccinaties verspreid over de gehele provincie. 
Deze vindt plaats in twee rondes: een ronde in maart/april (jongeren geboren in 2001, 2002 en tussen 1-
1-2004 en 30-4-2004) en een ronde in mei/juni (jongeren geboren in 2003 en 2005). 
Jongeren geboren tussen 1-5-2004 en 31-12-2004 hebben in 2018 reeds een oproep voor vaccinatie 
ontvangen. 
 
Tot deze campagne is door het ministerie besloten in  verband met de toename van het aantal infecties 
met Meningokokken type W. Een infectie met Meningokokken type W kan zeer snel en ernstig verlopen, 
vaak met hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Doordat de eerste ziekteverschijnselen vaak bestaan 
uit verkoudheid, hangerigheid en een grieperig gevoel wordt de infectie niet altijd op tijd herkend. 
De staatssecretaris heeft besloten tot het vaccineren van de jongeren geboren in de periode 1 januari 
2001 tot en met 31 december 2005 om hen, en daarmee indirect de gehele bevolking, te beschermen. 
Er is gekozen voor deze groep, omdat het aantal ziektegevallen binnen deze groep sterk toeneemt, 
overdracht binnen deze groep gemakkelijk plaatsvindt en er een hoog overlijdensrisico bestaat. 
 
Financiering 
Door middel van een brief (begin februari ’19) hebben wij de colleges van B&W geïnformeerd over 
recente ontwikkelingen rondom het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de financiering daarvan via het 
gemeentefonds. In tegenstelling tot eerdere berichten bevat de decembercirculaire Gemeentefonds 2018 
geen nadere informatie over het RVP. Het in de septembercirculaire Gemeentefonds 2018 vermelde 
bedrag voor het RVP is dan ook het definitieve bedrag dat wordt overgeheveld. Conform besluitvorming 
van de Bestuurscommissie Gezondheid zal het definitieve bedrag worden verwerkt in de eerste 
begrotingswijziging 2019. 
 
In 2019 worden de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen en de vaccinatie rota virus 
voor risicokinderen toegevoegd aan het RVP. Momenteel wordt landelijk onderzocht op welke wijze de 
uitvoering van deze vaccinaties kan worden vormgegeven en welke kosten daaraan verbonden zijn. 
Aangezien de uitvoeringskosten voor deze vaccinaties nog niet geheel duidelijk zijn, zijn de benodigde 
middelen hiervoor niet meegenomen in de overheveling van middelen naar het gemeentefonds. Zodra wij 
nadere informatie hebben over de kosten en de wijze van financiering zullen wij u hierover via de 
Bestuurscommissie Gezondheid informeren. 
 
Via een zogenoemde uitbraakmaatregel heeft het Ministerie van VWS in 2018 besloten om jongeren te 
vaccineren tegen meningokokken W. In 2019 blijft de uitbraakmaatregel van kracht en zullen de 14-18 
jarigen een oproep krijgen om zich te laten vaccineren. Momenteel is GGD Fryslân druk met de 
voorbereidingen van deze vaccinatiecampagne die in het voorjaar zal worden uitgevoerd. Aangezien het 
om een uitbraakmaatregel gaat, vormt deze vaccinatiecampagne geen onderdeel van het RVP. De 
financiering hiervan verloopt dan ook niet via het gemeentefonds. 
 
Kansrijke Start 
Minister Hugo de Jonge heeft in september jl. het actieprogramma Kansrijke Start gepresenteerd. Op 22 
januari jl. hebben alle GIDS gemeenten een brief ontvangen, waarin de mogelijkheid wordt geboden om 
zich aan te melden voor de Impuls Kansrijke Start. Het actieprogramma heeft als doel  meer kinderen een 
optimale kans te geven op een goede toekomst. Een belangrijk onderdeel hierin is het bouwen en 
verankeren van lokale coalities in gemeenten rondom de eerste duizend dagen van een kind. GGD 
Fryslan ziet voor zichzelf een belangrijke rol om samen met gemeenten en partijen uit de geboortezorg te 
werken aan het uitvoeren van het actieplan en verder uitbouwen van lokale coalities. Ook zijn wij 
betrokken bij diverse landelijk initiatieven vanuit GGDGHOR en het NCJ. Wij zullen u hierover in de 
bestuurscommissie van juni verder informeren. 
 
Houtrook 
Voor houtrookoverlast is er op landelijk niveau ook aandacht. Op 15 januari 2019 heeft de 
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Staatssecretaris van I&W de Kamer geïnformeerd over lopende activiteiten aangaande houtrook van 
particuliere kachels. Zo zal de Ecodesign-richtlijn voor (pellet)kachels versneld ingevoerd worden (uiterlijk 
vóór 1 januari 2020). Deze richtlijn stelt stengere eisen aan het rendement, veiligheidsaspecten en de 
uitstoot van kachels. Ook behoeft er meer bewustwording over de gezondheidsaspecten omtrent 
houtrook. In het najaar van 2019 zal er nieuw voorlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld worden. De 
communicatieboodschap hiervan wordt momenteel getest en biedt een eenduidige boodschap richting 
burgers. Daarnaast, wordt er een meetprotocol ontwikkeld waarmee schadelijke componenten in houtrook 
eenvoudig gemeten kunnen worden. Dit protocol biedt gemeenten handvaten om lokale overlastsituaties 
te kunnen aanpakken. GGD Fryslân heeft een informerende en adviserende rol m.b.t. mogelijke 
gezondheidseffecten. 
 
De volledige kamerbrief leest u hier: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/01/15/houtrook-van-
particuliere-kachels/houtrook-van-particuliere-kachels.pdf 
 
Samenwerking Academische Werkplaats en Aletta Jacobs School of Public Health 
In 2018 werd vanuit de RuG het initiatief tot oprichting van de Aletta Jacobs School of Public Health 
genomen. AJSPH heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling rondom publieke 
gezondheid te stimuleren. Ook in 2018 werd besloten tot een vernieuwde voortzetting van de 
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord Nederland (AWPGNN). Dit leidde tot het besluit 
waar mogelijk de krachten te bundelen en samen te werken bij onderzoek en uitvoering. Het eerste 
project in deze samenwerking is Healthy Living Lab dat in Noord Oost Friesland wordt uitgevoerd. AJSPH 
en AWPGNN maken de samenwerking in Fryslân daarnaast zichtbaar door de keuze van een 
gezamenlijke werklocatie. Bekend maakt immers bemind. 
 
 
Testlab Sense 
Vanwege grote kosten overschrijdingen binnen het Sense programma Noord Nederland is besloten tot  
het sluiten van Testlab per 1 mei 2018. Het Testlab is een laagdrempelige voorziening die het mogelijk 
maakt om anoniem, gratis en online aanvragen voor SOA-tests te doen. Eind 2018 is onderzocht wat het 
effect is geweest van het sluiten van het Testlab en op welke wijze de doelgroep wel gebruik zou kunnen 
maken van deze voorziening. Naar aanleiding hiervan is besloten om onder strikte kaders, zowel qua 
volume als qua toeleiding, het Testlab weer open te stellen in 2019.  In het bestuur van GGD Groningen is dit 
besproken omdat GGD Groningen de formele ontvanger is van de Sense subsidie is. 
 


