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A. Ingekomen stukken 

Geen 

 
B. Mededelingen 

1. Mededeling over NL Award voor online serie over Alcohol en Groepsdruk 
 

Omrop Fryslân heeft onlangs een NL Award gewonnen in de categorie ‘Online project’ voor de 
YouTube-serie ‘Jennifer to the Max’. Deze interactieve serie gaat over groepsdruk en 
alcoholgebruik onder jongeren. Samen met Nuchtere Fries, Verslavingszorg Noord Nederland 
(VNN) en Omrop Fryslân is deze productie tot stand gekomen. NL Awards is een initiatief van 
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO). Alle producties van regionale omroepen in 
Nederland kunnen in aanmerking komen voor een award. 
 
De YouTube-serie ‘Jennifer to the Max’ gaat over Jennifer de Vries die op zoek gaat naar het 
echte verhaal achter de dood van haar buurjongetje Max. Hij overleed op zijn schoolreisje in 
Berlijn aan alcoholvergiftiging. Maar liefst 3.000 tot 4.000 Friese jongeren in de leeftijd van 12 en 
14 jaar hebben naar deze serie gekeken. Deze populaire YouTube-serie krijgt een vervolg waarin 
zal worden samengewerkt met Stichting Lezen, Passionate Bulkboek, Nederlands Letterenfonds 
en GGD Fryslân (jouwggd.nl). 
 

2. Mededeling over de mogelijke rol van de GGD binnen OGGZ (fase 2 Z&V) 
 
In Friesland wordt hard gewerkt aan een sluitende aanpak rond kwetsbare personen (personen 
met verward gedrag). Ook de GGD participeert daarin met onder ander de uitvoering van het 
Meld- en Adviespunt verward gedrag. Binnen dit meldpunt komen naast eerste meldingen van 
zorgen over mensen ook meldingen van complexe, veelal bekende binnen de acute en/of niet 
acute zorgketen casuïstiek binnen waar een regievraagstuk speelt en het Meldpunt de melding 
niet eenvoudig kan overdragen. Een outreachende, out of the box, langdurige aanpak is vaak 
nodig om maatschappelijk leed, kosten en vaak overlast te verminderen en terugval te 
voorkomen. Een taak die valt binnen de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ).  
  
Onlangs heeft Sociaal Domein Fryslan (SDF), dat OGGZ inkoopt, een uitvraag bij gemeenten 
gedaan. De uitkomst hiervan is dat de huidige invulling van de OGGZ niet altijd voldoet aan de 
behoeften wat maakt dat gemeenten naast deze afspraken nog zelfstandig een Wijk GGD ’er in 
dienst nemen en/of aanvullende afspraken met zorgpartijen maken.  
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Bij meerdere regio’s heeft de GGD namens de gemeenten een grotere, coördinerende rol binnen 
de OGGZ. Onder andere Flevoland is daar succesvol mee. GGD Fryslân stelt voor om te 
onderzoeken welke rol zij binnen de OGGZ in Friesland zou kunnen hebben om bij te dragen aan 
een sluitende aanpak rondom kwetsbare personen. Dit kan onder andere door het onderzoek bij 
een OGGZ-werkgroep onder ROSANA te beleggen, een overlegorgaan tussen de acute en niet 
acute keten voortkomend uit het aanjaagteam personen met verward gedrag. Dit sluit aan bij de 
ambities van de GGD Fryslân. Wij zullen u hierover bij het ontwikkelen van fase 2 van de 
portefeuille Zorg en Veiligheid verder informeren. 
 

3. Kansrijke Start: Friese coalitie 
 
Medio april zijn de provinciaal regisseur Kansrijke Start (Dennis Roskam) en de projectmanager 
Nu Niet Zwanger (Margreet van der Meijde) gestart in hun nieuwe rollen binnen GGD Fryslân. Zij 
zijn door de uitbraak van het coronavirus iets later dan gepland gestart in hun functie.  
Op dit moment zijn zij volop bezig kennismakingsgesprekken te voeren. Binnen de organisatie 
van GGD om deze goed te leren kennen, daarnaast met alle betrokken gemeenten en andere 
partijen rondom Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger. Door de corona maatregelen zijn deze 
afspraken nog niet optimaal te plannen. Het doel van deze gesprekken is naast kennismaken, 
een beeld te vormen wat de lokale stand van zaken is binnen de Friese gemeenten op Kansrijke 
Start. Inhoudelijke informatie, wensen en behoeften worden opgehaald. De vergaarde informatie 
zal resulteren in een plan van aanpak dat t.z.t. aan u zal worden voorgelegd. 
 

4. Extra middelen voor de uitwerking van het Nationaal Preventie Akkoord 
 
In de Kamerbrief over “COVID 19 Update stand van zaken” van 3 juni j.l. schrijft de minister van 
VWS dat leefstijlpreventie weer meer op de agenda moet komen te staan.  Een aantal 
maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord krijgt een extra impuls. Vanaf 2021 komt 
uitvoeringsbudget beschikbaar voor gemeenten die zich met lokale preventieakkoorden inzetten 
op maatregelen die overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik bestrijden. Gemeenten 
kunnen zodoende inspelen op de nieuwe situatie. Ter informatie is deze Kamerbrief voor u 
bijgevoegd, U vindt de bewuste informatie onder paragraaf 6. 
 

5. Webinar: Nederland staat op 
 
Op 27 mei is door het LOT-C, het IFV en GGDGHOR een webinar gegeven over de relatie tussen 
lichamelijke activiteit en het immuunsysteem en dit weer in relatie tot de fysieke en mentale 
gevolgen van COVID-19. Het webinar was bestemd voor bestuurders en beleidsmakers en geeft 
een onderbouwing  dat de focus van de overheid bij de huidige pandemie moet  liggen op het 
bewerkstelligen van een actieve leefstijl voor iedereen, jong en oud. Zo bouwt de overheid voor 
de Nederlandse bevolking aan een structurele versterking van het immuunsysteem, waardoor het 
risico op het (ernstig) escaleren van (luchtweg) infecties aanmerkelijk afneemt. Van dit webinar is 
een paper ontwikkeld, dat ter informatie voor u is bijgevoegd. 
 

 


