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Agendapunt 3 

 

A. Ingekomen stukken 

Geen 

 
B. Mededelingen 

 
1. Mededeling over de stand van zaken van jeugdgezondheidszorg (JGZ), m.b.t. corona 

 
Voor de taken binnen de JGZ hebben we nieuwe handelingsperspectieven opgesteld. Veel taken 
kunnen hierdoor met een aangepaste werkwijze worden opgepakt. Dit loopt op zich goed en we 
verwachten onze gewenste resultaten daarmee grotendeels te kunnen behalen. Op dit moment 
zien wij vooral nog risico’s op het personele vlak. Op de arbeidsmarkt is sprake van schaarste en 
de bestrijding van het coronavirus legt nog steeds een behoorlijke druk op onze organisatie. We 
zetten daarom stevig in op het werven van extra personeel voor de uitvoering van de corona-
taken. Dit laat onverlet dat bij een nieuwe piekbeweging er mogelijk weer een beroep moet 
worden gedaan op onze collega’s uit de JGZ. Wij zullen het bestuur steeds meenemen in 
ontwikkelingen op dit gebied. 
 

2. Mededeling over de stand van zaken rond portefeuille Z&V – fase 2 
 

Binnen de portefeuille Zorg & Veiligheid wordt gewerkt aan de ontwikkeling van fase 2. Binnen 
deze tweede fase willen we de volgende zaken bij GGD Fryslân borgen: 
 
• Het Meld- en adviespunt verward gedrag (momenteel een pilot bij de GGD); 
• De inzet van de Rapid Responder; 
• De Crisis Beoordelingslocatie 
 
De Rapid Responder en de Crisis Beoordelingslocatie (CBL) zijn momenteel belegd binnen het 
programma voor de sluitende aanpak rond personen met verward gedrag, dat is ondergebracht 
bij Sociaal Domein Fryslân (SDF). Dit programma zit in de afrondende fase, waardoor voor alle 
geslaagde pilots een bestendige borging moet worden gerealiseerd. Bovenstaande zaken lijken 
goed te passen binnen onze portefeuille Zorg & Veiligheid. 
 
In november wordt hiervoor een voorstel ingebracht bij de bestuurscommissie Gezondheid. 
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3. Mededeling over de stand van zaken rond 5G 
 
De International commission of non-ionizing radiation (ICNIRP) heeft maart 2020 een nieuwe 
richtlijn uitgebracht voor blootstellingslimieten. De geadviseerde blootstellingslimieten zijn 
hierdoor beter onderbouwd. Ook in de nieuwe richtlijnen van het ICNIRP zijn de 
blootstellingslimieten die in Nederland aangehouden worden nog steeds voldoende om te 
beschermen tegen de gezondheidseffecten die momenteel bekend zijn.  
 
Begin september heeft De Gezondheidsraad op verzoek van de rijksoverheid advies uitgebracht 
over 5G. In het advies heeft de Gezondheidsraad de potentie geduid waardoor 5G 
gezondheidseffecten kan veroorzaken. In verband met de afwezigheid van voldoende onderzoek 
naar 5G, was het niet mogelijk om een complete risicobeoordeling te rapporteren. De 
Gezondheidsraad heeft geadviseerd om voor de lage frequentiebanden de ingebruikname niet te 
beperken of te stoppen, maar daarbij wel de blootstelling te blijven monitoren. Agentschap 
Telecom blijft deze taak uitvoeren. Over de 26 gigaherz frequentie kan de Gezondheidsraad geen 
beoordeling doen, omdat er nauwelijks onderzoek is naar de 26 gigaherz frequentie. Om deze 
reden adviseert de Gezondheidsraad aan het rijk om ook hier meer onderzoek naar te doen. 
 
Op basis van de informatie die bekend is uit onderzoek van bijvoorbeeld 2G-4G, verwacht de 
Gezondheidsraad dat blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G-systemen geen 
gezondheidsschade zal opleveren. Het is echter wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten. 
Om deze reden adviseert de Gezondheidsraad om meer onderzoek te doen en te blijven 
monitoren. Ook adviseert de Gezondheidsraad om de richtlijnen van ICNIRP aan te houden, 
maar uit voorzorg de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. 
 
Eerder is gesproken over het oprichten van een provinciale werkgroep rond 5G. Wij hebben hier 
tot op heden nog niet aan deelgenomen. 
 

 


