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A. Ingekomen stukken
Geen

B. Mededelingen
1. Mededeling over bezoeken van afdelingshoofd vaccineren over vaccinatiegraad
Ons afdelingshoofd vaccineren (Nils van Mourik) en een van onze epidemiologen (Marit
Boonstra) gaan langs alle Friese gemeenten om met de burgemeester en wethouder Gezondheid
te spreken over de vaccinatiegraad tegen Covid in de betreffende gemeente. Afspraken hiervoor
worden inmiddels gepland.
2. Mededeling over de vaccinatiegraadcijfers RVP
Binnen de GGD hebben in de afgelopen tijd de afdelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ),
infectieziektebestrijding en epidemiologie de Friese vaccinatiegraadcijfers van 2020 nader
bekeken.
Zoals eerder gemeld komen de Friese cijfers overal boven het landelijk gemiddelde uit,
behoudens de HPV-vaccinatie, die lager ligt dan het landelijk gemiddelde. De HPVvaccinatiegraad heeft wel een grote stijging laten zien op Fries niveau van 12,1%-punt, waardoor
het verschil t.o.v. het landelijke gemiddelde is verkleind van 4,9%-punt vorig jaar naar 2,9%-punt
dit jaar.)
Kijken we op postcode niveau naar de cijfers dan zien we kleine wisselende stijgingen en
dalingen binnen redelijke marges, zonder een eenduidig beeld.
Voor het eerst zijn er schattingen van de vaccinatiegraad van de maternale kinkhoestvaccinatie
(22-weken prik) bekend gemaakt. Hier zit Friesland op het geschatte landelijk gemiddelde cijfer
van 70%.
Wel valt op dat de cijfers op de Wadden achterblijven in dezen. Het betreft hier echter een klein
aantal vrouwen, dus is het cijfer moeilijk te interpreteren.
Al met al geven de cijfers geen aanleiding om iets te veranderen in de huidige uitvoering van het
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RVP door GD Fryslân.
Zoals u wellicht weet wordt de Informed Consent-procedure begin volgend jaar ingevoerd en zal
ook de HPV-vaccinatie leeftijd verlaagd worden van 13 naar 10 jaar. Bovendien zullen ook
jongens HPV-vaccinaties aangeboden krijgen.
3. Mededeling over 0-meting van de formatie van teams in Q1 en Q2 van 2022
In het eerste en tweede kwartaal van 2022 willen we, in lijn met de nieuwe bestuur cyclus, een 0meting van de formatie van al onze teams gaan uitvoeren. Dit om te kijken of alles nog logisch
verdeeld is, of dat we wellicht moeten schuiven. Mogelijk komen we tot de conclusie dat er te veel
of te weinig formatie beschikbaar is. De resultaten zullen we delen met het bestuur.
4. Mededeling over Informed consent
In de VNG-ledenbrief wordt vermeld dat er dit jaar (2021) eenmalig € 0,68 miljoen is toegevoegd
aan het gemeentefonds, ten behoeve van de implementatie van ‘informed consent’ in de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

‘Informed consent’ is bij vaccinaties de juridische term voor de tweetrapsraket voor toestemming
tot vaccineren. De eerste stap is informatie en toestemming voor de vaccinatie zelf. Dit betreft de
geïnformeerde instemming met de medische handeling tot vaccineren. Deze eerste stap van
‘informed consent’ is sinds jaar en dag ingebouwd in de procedures en systemen.
De tweede stap van ‘informed consent’ gaat over de geïnformeerde toestemming tot uitwisseling
van de gegevens van de vaccinatie met derden, in dit geval met het RIVM, o.a. ten behoeve van
het bijhouden van de vaccinatiegraad.
Het gaat om de implementatie van die tweede stap, te weten het inbouwen van de
toestemmingsverklaring. Hiermee wordt ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) om toestemming
gevraagd om vaccinatiegegevens van het RVP (Rijksvaccinatieprogramma), die geregistreerd
worden in het dossier van de uitvoerende JGZ-organisatie, te delen met het RIVM. Het gaat hier
om een wettelijke verplichting.
We zijn gestart met een implementatietraject waarmee ‘informed consent’ uiterlijk 1 januari 2022
geïmplementeerd is.
Op basis van de Wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering
van het RVP en daarmee ook medeverantwoordelijk voor (de implementatie van) ‘informed
consent’ (Geluk, 2021). De uitvoering hiervoor ligt bij de JGZ en is opgenomen in onze
gemeenschappelijke regeling, het ter beschikking stellen van de financiële middelen is in een
bestuursbesluit vastgelegd. De in de VNG-brief genoemde overeenkomsten/contracten zijn
daarmee voor de Friese situatie niet nodig.
5. Mededeling over GO! Noord Nederland / GO! Maatwerk
De gemeenten Ooststellingwerf, Smallingerland en Súdwest-Fryslân hebben zich verbonden aan
het project GO! Noord Nederland, maar zijn nog niet tot concrete projecten gekomen. Indien we
dit niet vlot trekken heeft dit consequenties voor de ZonMW subsidie, daarom is een brief naar
deze gemeenten gestuurd om dit aan te kaarten.

Pagina 2 van 2

