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A. Ingekomen stukken 

1. Oproep en investeringsagenda GGD’en: 600 miljoen voor herstel en versterking van de  

publieke gezondheid (GGD GHOR NL)  

 

 
B. Mededelingen 

 
1. Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het najaar 

 
Tijdens en na de coronacrisis is het belangrijk om goed zicht te hebben hoe het gaat met de 
Nederlandse jongeren en wat zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als 
eenzaamheid, maar ook aan verslechterde beweeggewoontes die er door de crisis wellicht zijn 
ingeslopen. Mogelijke effecten van de coronacrisis op psychisch, emotioneel, sociaal en/of 
lichamelijk vlak kunnen ook binnen een school hun uitwerking hebben.  
 
Daarom wordt van 20 september tot 26 november 2021 op alle deelnemende reguliere VO 
scholen in Friesland een Corona Gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen onder leerlingen van 
klassen 2 en 4. Scholen hebben inmiddels op 17 mei een eerste uitnodiging gekregen om deel te 
nemen. Deze monitor is een extra landelijk, door VWS gefinancierd, onderzoek dat naast de 4-
jaarlijkse reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd wordt uitgevoerd. 
 
Om straks ook gegevens op gemeentelijk niveau te kunnen analyseren is het belangrijk dat 
(vrijwel) alle scholen mee gaan doen. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat 
lokale en landelijke bestuurders krijgen van hoe het gaat met de jeugd. 
 

2. Hernieuwde erkenning door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) 
 
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft besloten ons opnieuw een 
erkenning te verlenen als opleidingsinstelling en opleiders voor het specialisme  
Maatschappij & Gezondheid en de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en  
forensische geneeskunde. De erkenningstermijn is voor onbepaalde tijd, met ingang van 11 
januari 2021. Hierbij is een aantal aanbevelingen meegegeven. Tijdens de periodieke rapportage 
over 2 jaar zullen wij hier aandacht aan besteden. 
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3. Reserveren van de RVP-middelen voor het prenataal huisbezoek 
 
In de meicirculaire is duidelijkheid gegeven over de beschikbare RVP-middelen voor uitvoering en 
systeemaanpassing van het prenataal huisbezoek. Conform eerdere afspraak vragen wij u om 
deze middelen hiervoor te reserveren en aan ons ter beschikking te stellen. 
 

4. Noord Nederlandse samenwerking op het gebied van forensische geneeskunde  
 
GGD Fryslân, GGD Groningen en GGD Drenthe hebben in een eerder bekrachtigde 
samenwerkingsovereenkomst (2019) de intentie vastgelegd om gezamenlijk het product 
Forensische Geneeskunde aan te bieden en uit te voeren in Noord-Nederland. Dit ook conform 
het beleid en afspraken die zijn gemaakt binnen GGD GHOR Nederland. Deze intentie is nu 
uitgewerkt en bekrachtigd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 
 

5. Cijfers vaccinatiegraad RVP  
 
Half juni verwachten wij het actuele vaccinatiegraad 2020 -rapport. De Friese cijfers momenteel 
bekend, maar nog niet op gemeentelijk niveau. We zijn daarom nog niet in staat om tijdens de 
tweede vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid al een analyse te geven. Zodra de 
cijfers beschikbaar zijn zullen wij deze analyseren en met de leden van Bestuurscommissie 
Gezondheid delen. Indien deze analyse hiertoe aanleiding geeft, kunnen wij tussentijds een 
bespreekmoment plannen. Zo niet, dan verzorgen we een terugkoppeling bij de derde 
vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid (in oktober). 
 

6. Pamflet voor de raadsfracties m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen  
 
Momenteel werken wij aan een pamflet voor de Friese raadsfracties, waarin wij het belang van 
publieke gezondheid willen meegeven. Dit pamflet is niet bedoeld om de GGD onder de aandacht 
te brengen, maar om de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s te stimuleren om publieke 
gezondheid mee te nemen in hun verkiezingsplannen. 
 
 

 


