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A. Ingekomen stukken 

Geen 

 
B. Mededelingen 

1. Competentieprofiel verpleegkundigen (aanpassing Wet BIG – regieverpleegkundige) 
 
De invoering van de wet BIGII heeft de afgelopen maanden voor veel onrust gezorgd onder 
verplegend personeel. Op dit moment achten we de kans klein dat de wet zoals deze er nu 
voorligt zal worden ingevoerd. De minister heeft echter wel aangegeven een wet BIGII te willen. 
De GGD gaat zich voorbereiden op de komst van BIG II en in hoeverre het voorgestelde 
competentieprofiel past binnen de organisatie en binnen JGZ 3.0. 
 

2. Mededeling over wijzigingen huisvesting Burgum en Smallingerland 
 
Door wijzigingen in huisvesting van de gemeenten zal de GGD in Burgum en Drachten gaan 
herhuisvesten. De GGD tracht dit binnen de huidige begroting uit te voeren, incidentele 
meerkosten kunnen we echter niet uitsluiten bij verhuizing, verbouwing en in richting. 
 

3. Vaccinatiegraad Friesland 
 
Op 24 juni zijn de meest recente vaccinatiegraadcijfers van het Rijksvaccinatieprogramma 
gepubliceerd in het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma 
Nederland 2018’. Hierover zijn de gemeenten reeds geïnformeerd met een globale duiding van 
de cijfers voor Friesland op 28 juni. 
 
In de afgelopen maanden hebben de jeugdgezondheidszorg en de afdeling 
infectieziektebestrijding van de GGD een eerste analyse verricht van deze cijfers op verschillende 
niveau’s (o.a. postcode-, gemeenteniveau), in vergelijking met provinciale en landelijke cijfers. 
Het doel van deze analyse is om mogelijke oorzaken van de dalende vaccinatiegraad te 
identificeren en vervolgens te bezien welke interventies mogelijk zijn om de vaccinatiegraad te 
verhogen. 
Uit deze eerste analyse komt een diffuus beeld naar voren, waaruit (nog) geen conclusies t.a.v. 
mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen getrokken kan worden. Dit komt overeen met 
landelijke onderzoeken waaruit een diversiteit aan redenen blijkt, waarom ouders hun kinderen 
(deels) niet laten vaccineren. De dalende vaccinatiegraad blijkt, ook landelijk weerbarstige 
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materie, wat maakt dat oplossingen niet eenvoudig kunnen worden gevonden. 
 
Om beter beeld te krijgen op welke invloeden er spelen bij de vaccinatiebereidheid in Friesland 
heeft de GGD de volgende activiteiten gestart: 
 

• De gemeentelijke JGZ-teams worden bevraagd op de lokale situatie en herkenbare 
kenmerken van de populatie die zich niet of juist wel laat vaccineren. 

• Een student gaat onderzoek doen naar de vaccinatiebereidheid (op lokaal niveau) 
De eerste uitkomsten hiervan verwachten we begin 2020. Ook op landelijk niveau worden 
er reeds langere tijd diverse onderzoeken gedaan naar de (oorzaken van de) daling van 
de vaccinatiegraad.  

 
Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen en onderzoeken gevolgd. Uiteraard worden de 
activiteiten die door het RIVM worden aangegeven ook in Friesland uitgevoerd. Zo zijn onlangs 
de 16- en 17-jarige meisjes opnieuw opgeroepen voor de HPV-vaccinatie. 
 
Wij verwachten begin 2020 de bestuurscommissie te kunnen informeren over de uitkomsten van 
de ingezette activiteiten.  
Voor eventuele vragen in de tussentijd is de beleidsmedewerker van de GGD bij de gemeente het 
eerste aanspreekpunt. 
 

4. Mededeling over operatie Doorlichting Begroting 
 
Operatie Doorlichting Begroting is in de laatste fase beland. De precieze resultaten zijn nog niet 
bekend, deze stelt de auditcommissie volgende week (9 oktober) vast. De voorlopige conclusie is 
dat de operatie eveneens aantoont dat de begroting van Veiligheidsregio Fryslân sober en 
schraal is, in lijn met eerdere noties van Berenschot en de bestuursrapportages. De definitieve 
resultaten worden in de volgende bestuurscommissie gepresenteerd, en daarna opgenomen in 
de kaderbrief. 
 

 


