
Beleidsplan Gezondheid 2019-2022

‘Samen vooraan: aan 
de slag met preventie!’

Een gezond en veilig Fryslân, wij dragen daaraan bij! 
- Missie Veiligheidsregio FryslânHoe verhouden 

de plannen zich 
tot elkaar?
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Onze ambities

Onze hoofdambitie
We gaan de komende vier jaren 

gezondheidswinst boeken. We willen 
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. 

De ondersteunende ambities
• 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’ profi elen (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 voorkómen antibioticaresistentie en bestrijden het als het zich aandient.
• Er valt niemand tussen wal en schip!

Thema’s

• Leefstijl en vitaliteit
• Lokale leefwereld
• Gezonde leefomgeving
• Zorg en veiligheid

Programma’s
• GGD 2021
• JGZ 3.0

Programma’s
• GGD 2021
• JGZ 3.0

Op de achterkant staat meer 
informatie over de thema’s

Programma’s

GGD 2021    JGZ 3.0

Planning

• Wat doen we in 2019, 2020, 2021 en 2222?
• Wat betekent dat voor het jaarplan 2019?
• Wat zijn onze doelen voor 2019? 
• En welke resultaten willen halen?
• Welke ondersteuning is hiervoor nodig?

De pogramma’s worden op de 
achterkant toegelicht

Hoe verhouden 
de plannen zich 

Om onze missie waar te maken, richten we ons op factoren die de gezondheid en vitaliteit van mensen beïnvloeden. 
Denk aan de sociaal economische 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.

Daarbij werken we vanuit het concept van ‘positieve gezondheid’. We zien gezondheid als ‘het vermogen om je 
aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het 
leven’ (Huber, 2011).O
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JGZ 3.0
Dit programma is gericht op het 
toekomstbestendig maken van de 
jeugdgezondheidszorg. Belangrijke 
thema’s voor de komende jaren 
worden onder andere het werken 
met het Landelijk Professioneel Kader 
(LPK), digitalisering, samenwerking en 
netwerken. De exacte thema’s van deze 
zogenaamde Innovatieagenda worden 
eind 2018 vastgesteld. 

GGD 2021
GGD 2021 gaat over de facilitering 
van zelforganiserende teams zodat zij 
kwaliteit en resultaten kunnen leveren, 
keuzes kunnen maken en deze kunnen 
onderbouwen.

Station 2018 in dit programma 
beschrijft de huidige kaders en 
verantwoordelijkheden binnen de GGD 
organisatie.

In het plan voor 2021 worden behoeften 
bij teams geïnventariseerd. Op basis van 
dat beeld zullen thema’s worden bepaald 
die in projectvorm worden uitgewerkt, 
zodat het doel van zelforganiserende 
teams in 2021 wordt bereikt.

• Gericht op risicogroepen
• Aanpak van roken, overgewicht, 

drugsgebruik en problematisch 
alcoholgebruik 

• Aandacht voor slapen en psychisch 
welbevinden

• Gezondheidsproblemen bij kinderen en 
jongeren als gevolg van armoede

• Preventieagenda JGZ: ouderschap, 
hechting, gezondheid en weerbaarheid

• Focus op de eerste 1000 dagen van een 
kind (Kansrijke start)

• Gericht op lokaal niveau
• Opstellen van wijkprofi elen
• Adviseren, faciliteren en ondersteunen 

van lokale programma’s zoals GIDS en 
Vitale Regio

• Adviseren over gezondheidsbeleid voor 
specifi eke groepen, zoals ouderen

• Uitvoeren van jeugdgezondheidszorg, en 
samenwerking met gebiedsteams

• Borgen en verspreiden van resultaten van 
lokale projecten

Thema’s Programma’s

• Aandacht voor gezondheid in 
omgevingsvisies en -plannen

• Behoud van onze (hoge) vaccinatiegraad
• Voorkomen en bestrijden van 

antibioticaresistentie
• Bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 

kinderopvang

• Crisis- en vangnetfunctie
• Terugdringen van kindermishandeling en 

huiselijk geweld
• Aandacht voor kinderen in kwetsbare 

opvoedsituaties en bij complexe 
scheidingen

Leefstijl en 
vitaliteit

Lokale 
leefwereld

Gezonde 
leefomgeving

Zorg en 
veiligheid


