
2. PROGRAMMAPLAN GEZONDHEID 2020 
 

2.1. Algemeen 
 

In overeenstemming met het besluit van het Algemeen Bestuur over de ‘Kaderbrief 2020-2023’ is in het 

programma Gezondheid rekening gehouden met:  

• Academisering publieke gezondheidszorg: om te voldoen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor het opleiden van voldoende artsen, nu en in de toekomst, is een budgetuitzetting van € 100.000 

noodzakelijk. In het kader van het in stand houden van AWPGNN is vastgesteld dat een structurele 

personele inzet van 0,5 fte onderzoeker onontkoombaar is, hetgeen een budgetuitzetting van € 

50.000 vraagt. 

• JGZ 3.0: de Bestuurscommissie Gezondheid de innovatieagenda JGZ 3.0 voor de komende jaren 

vastgesteld. De vastgestelde innovatieagenda vergt een incidentele investering van € 460.000 in 2020. 

 

2.2. Doel van het programma 
 

De hoofdambitie van het meerjarenbeleidsplan 2019-2022: we gaan de komende vier jaren gezondheidswinst 

boeken. GGD Fryslân wil het aantal ongezonde levensjaren voor iedereen terugbrengen. Extra aandacht gaat 

daarbij uit naar de doelgroep met een lage sociaal economische status, omdat het aantal ongezonde 

levensjaren voor deze groep veel groter is.  

 

Onze missie is: Iedereen verdient een veilig en gezond leven. Wij dragen daaraan bij! 

 

Om onze missie waar te maken, richten we ons in het programma gezondheid op factoren die de gezondheid 

en vitaliteit van mensen beïnvloeden. Denk aan de sociaaleconomische situatie van mensen. Of culturele, 

fysieke en sociale factoren in de omgeving van mensen. Maar ook het gedrag en de vaardigheden van mensen 

zelf hebben invloed op hun eigen gezondheid (positieve gezondheid, Huber 2011).  

 

We dragen als netwerkorganisatie samen met onze partners bij aan bovenstaande hoofdambitie zoals 

vastgesteld in het Meerjarenbeleidsplan. Om onze hoofdambitie te ondersteunen zijn daarin ook de volgende 

ondersteunende ambities geformuleerd voor 2019-2022: 

• Gezondheid krijgt in alle omgevingsvisies een prominente plek. 
• De kinderopvang in Friesland voldoet aan de gestelde normen voor kwaliteit en veiligheid. Het aantal  

zogenaamde ‘groene’ profielen (dat wil zeggen door de inspectie als voldoende beoordeeld) is 

toegenomen met 10%  
• De huidige vaccinatiegraad (95% voor RVP en 52% voor HVP) blijft op peil 
• We dragen bij aan de vermindering van de druk op de specialistische hulp en zorg.  
• We voorkomen antibioticaresistentie en bestrijden het als het zich aandient. 
• Er valt niemand tussen wal en schip! 

 

 

2.2. De pijlers en speerpunten van GGD Fryslân 
 

In de begroting zijn de vier pijlers van GGD Fryslân terug te vinden.  

 

 



 

 

 

 

2.3. Resultaten in 2020 
 

In het verlengde van het besluit van het Algemeen Bestuur over een nieuw format voor de 

programmabegroting (begroting 2.0) zijn door de Bestuurscommissie Gezondheid op 15 november 2018 per 

jaar indicatoren vastgesteld behorende bij het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Om de relatie tussen de 

pijlers en de thema’s van het meerjarenbeleidsplan te verduidelijken is  per indicator ook het thema benoemd. 

 

De indicatoren voor 2020 vindt u hieronder.  

 



Indicator bron onderwerp thema 

Pijler 1 - Monitoren, signaleren, advies   

% jongeren dat ooit heeft gerookt/dagelijks rookt GO Jeugd 

2016, 2019

roken Leefstijl en 

vitaliteit 

% jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken 

 

GO Jeugd 

2016, 2019

alcohol Leefstijl en 

vitaliteit 

% jongeren dat recent binge heeft gedronken GO Jeugd 

2016, 2019

alcohol Leefstijl en 

vitaliteit 

% jongeren dat ooit/recent cannabis heeft gebruikt 

 

GO Jeugd 

2016, 2019 

drugs Leefstijl en 

vitaliteit 

% jongeren dat ooit/recent drugs heeft gebruikt 

 

GO Jeugd 

2016, 2019 

drugs Leefstijl en 

vitaliteit 

% kinderen met overgewicht. Betreft kinderen die in 

schooljaar 2020 een contactmoment groep 7 hebben gehad. 

Registratie jgz overgewicht Leefstijl en 

vitaliteit 

Aantal gemeenten waarbij de GGD geadviseerd heeft bij de 

GIDS aanpak 

Interne 

informatie 

teams b&a 

Gids aanpak Lokale 

leefwereld 

Aantal gemeenten waarbij de GGD geadviseerd heeft op 

ouderengezondheidszorg 

Interne 

informatie 

teams b&a 

Ouderengezond-

heidszorg 

Lokale 

leefwereld 

Aantal gemeenten waarbij de GGD betrokken is op de 

omgevingsvisie 

Interne 

informatie 

teams b&a 

omgevingsvisie Gezonde 

leefomgeving 

Aantal gemeenten waarbij de GGD geadviseerd heeft op de 

omgevingsvisie  

Interne 

informatie 

teams b&a 

omgevingsvisie Gezonde 

leefomgeving 

Pijler 2 - Uitvoerende taken gezondheidsbescherming    

Aantal gemeenten waarbij de GGD (een deel van) de 

uitvoering van de GIDS aanpak op zich neemt  

Interne 

informatie 

teams b&a 

Gids aanpak Lokale 

leefwereld 

Aantal gemeenten waarbij de GGD (een deel van) de 

uitvoering van ouderengezondheidszorg op zich neemt 

Interne 

informatie 

teams b&a 

Ouderengezond-

heidszorg 

Lokale 

leefwereld 

% jongeren dat recentelijk heeft verzuimd GO Jeugd 

2016, 2019 

schoolverzuim Leefstijl en 

vitaliteit 

vaccinatiegraad RIVM infectieziekten Gezonde 

leefomgeving 

% jongeren dat ooit te maken heeft gehad met mishandeling GO Jeugd 

2016, 2019 

Kindermishan-

deling 

Zorg en 

veiligheid 

Pijler 3 -  Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen 

en crises 

  



Aantal opschalingen naar GROP Interne 

registratie 

GROP 

functionaris 

GROP Zorg en 

veiligheid 

Aantal PSH processen Interne 

registratie 

coördinator 

PSH 

GROP Zorg en 

veiligheid 

Aantal suïcides CBS suïcides Zorg en 

veiligheid 

Pijler 4 - Toezicht houden    

% groene profielen kinderopvang Interne 

registratie THZ 

 Gezonde 

leefomgeving 

 

 


