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Mededeling over project Storm:  
Er is een subsidieaanvraag gedaan bij VWS (via de landelijke 
stuurgroep STORM) voor een voorbereidingsjaar STORM. STORM 
is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot 
doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Uniek 
aan STORM is de inzet op preventie, de stevige, regionale 
ketensamenwerking en het wetenschappelijk onderzoek naar wat 
écht werkt. Scholen, hulpverleners, gemeenten en anderen zorgen er 
in hun regio samen voor dat signalen van somberheid bij jongeren 
snel worden opgepikt én aangepakt. Voor het voorbereidingsjaar is 
een subsidie beschikbaar en voor de uitvoeringsfase zijn er ook 
mogelijkheden voor (gedeeltelijke) subsidie.  
Bij toekenning van subsidie voor het voorbereidingsjaar wordt deze 
door GGD Fryslân en GGZ Friesland gebruikt om te onderzoeken of 
er voldoende interesse, draagkracht en commitment is voor de 
implementatie van het STORM-programma in een aantal Friese 
gemeenten en bij het onderwijs. Wanneer dit het geval is zal dit in 
afstemming met de betrokken gemeenten leiden tot een vervolg-
subsidieaanvraag voor de implementatie van STORM. 
 
Mededeling over de stand van zaken Informed Consent: 
Per 1 januari 2022 vraagt de JGZ toestemming voor 
gegevensuitwisseling met het RIVM. Uit de data van het RIVM blijkt 
dat in de periode 1 januari – 30 april bij ongeveer 83% van de 



 
vaccinaties de toestemming is verleend. Doelstelling van GGD 
Fryslân is om in het eerste half jaar van 2022 in 95% van de 
vaccinatiedossiers toestemming te verlenen. Momenteel worden 
diverse herstel- en sturingsacties uitgevoerd om het aantal 
geregistreerde toestemmingen te verhogen. Op deze manier krijgen 
we een beter beeld van de vaccinatiegraad. Als er geen toestemming 
is, heeft dit gevolgen voor het cijfermatige beeld van de 
vaccinatiegraad en kan er dus verschil zijn tussen de cijfers en het 
daadwerkelijke aantal vaccinaties.  

 
Update over prenataal huisbezoek: 
Per 1 juli zijn gemeenten volgens de Wet Publieke Gezondheid 
verantwoordelijk voor het aanbieden van een Prenataal huisbezoek 
aan kwetsbare zwangeren. Het doel van het prenataal huisbezoek 
JGZ (PHB JGZ) is dat zwangeren en/of gezinnen in kwetsbare 
situaties aanvullende ondersteuning kunnen krijgen voor een betere 
start van de baby.  
De gemeenten hebben in de Bestuurscommissie van 25 november 
2021 de GGD Fryslan opgedragen dit PHB JGZ uit te voeren. 
Momenteel wordt het Prenataal Huisbezoek binnen de GGD 
geïmplementeerd, zodat uitvoering per 1 juli mogelijk is.  
Toeleiding tot het PHB JGZ is minstens zo belangrijk. De 
samenwerking tussen de geboortezorg, ketenpartners (zoals 
gebiedsteams en huisartsen) en de JGZ is cruciaal om de kwetsbare 
zwangere ook daadwerkelijk te bereiken. Hierin hebben GGD Fryslan 
en gemeenten een gezamenlijke opdracht.  De gemeenten kunnen 
de lokale coalities Kansrijke start benutten om het PHB-JGZ onder 
de aandacht te brengen en ketenafspraken te maken. De zorgpaden 
die in elke regio ontwikkeld zijn bieden hiervoor een goede basis. 
Vanuit GGD Fryslan zal hier in samenwerking met de gemeenten na 
de zomer op ingezet worden. 

 
Mededeling over pilot bemoeizorg: 
Sociaal Domein Fryslan, dat de Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg (OGGz) namens de Friese gemeente inkoopt, 
heeft binnen Friesland een verkenning gedaan naar de inzet van 
outreachende bemoeizorg. Uitkomst van deze verkenning is dat er 
hiaten zijn in de samenstelling en beschikbaarheid van het huidige 
aanbod van bemoeizorg o.a. rondom de doelgroepen Jeugd en de 
Migranten (met name uit de hoorn van Afrika). 
Om dit hiaat op te vullen is besloten om vanuit de Brede Aanpak 
Dakloosheid een pilotproject te starten waarbij wordt onderzocht op 
welke manier dit hiaat het beste kan worden ingevuld. Voor de pilot is 
budget beschikbaar. In overleg met de GGD Fryslan, afdeling MCO, 
zijn gesprekken gevoerd en is een plan gemaakt voor de invulling 
van de pilot.  
Er is voor gekozen om deze te koppelen aan het regionale Meldpunt 
zorgwekkend gedrag, dat door de gemeenten bij de GGD Fryslân is 
ondergebracht. Dit meldpunt is dé centrale plek waar meldingen 
rondom de OGGz binnenkomen en een goed vervolg aan de melding 
kan worden gegeven. De pilot sluit aan bij de vangnetfunctie van de 
GGD Fryslan en rol van de GGD Fryslan binnen zorg en veiligheid 
zoals deze vorig jaar in het visiedocument is beschreven. 
 
De pilot is op 15 maart 2022 gestart door het aanstellen van een 
project/procesbegeleider voor de periode van 4 maanden. Deze gaat 
zorgdragen voor aansluiting tussen het bemoeizorgteam, het 
meldpunt en de bestaande bemoeizorg structuren binnen Friesland.  



 
De pilot werkt aanvullend op en niet in plaats van andere initiatieven 
zoals FACT, ACT, Wijk GGD’ers ed.  
 
Voor de invulling van extra capaciteit bemoeizorg is budget 
beschikbaar. De pilot zal 1,5 jaar duren en gedurende deze periode 
moet duidelijk worden of en welke toegevoegde waarde een 
uitbreiding van bemoeizorg heeft en hoe dit eventueel geborgd kan 
worden. In een volgende vergadering wordt de bestuurscommissie 
nader geïnformeerd door middel van een plan van aanpak.  

 
Mededeling over financiering Oekraïnecrisis:  
De GGD vervult een belangrijke wettelijke taak op het gebied van de 
Publieke Gezondheid en concentreert dit op de volgende 
onderdelen: 

1. Gezondheid vluchtelingen 
2. Coronabestrijding  
3. Zorg voor kinderen en jongeren 
4. Psychosociale hulp 
5. Gezonde leefomgeving 

De financiering voor de ondersteuning van deze crisis die vanuit de 
Veiligheidsregio wordt gedaan (coördinatie en beleid), is geborgd via 
de meerkostenregeling van het Veiligheidsberaad via het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie.  
De financiering van de Jeugdgezondheid (onderdeel 3) is nog niet 
duidelijk. Gemeenten zullen middelen hiervoor gaan ontvangen. De 
systematiek is nog onzeker. Er wordt gewerkt aan een aparte 
regeling, waarna de GGD zich tot de gemeenten kan gaan wenden 
ten behoeve van deze middelen. Zodra duidelijk is hoe de regeling 
eruit komt te zien, zal dit gedeeld worden met de bestuurscommissie.   
 
Mededeling over pop up vaccinatie locaties:  
Voor de coronavaccinaties zijn er verschillende pop-up locaties 
geweest. Via deze link worden alle Friese locaties die gebruikt zijn of 
worden, in beeld gebracht (Pop-ups Friesland - Google My Maps)  
 
Mededeling over de Agendacommissie Gezondheid: 
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen zullen nieuwe 
wethouders als bestuurder toetreden tot de bestuurscommissie 
Gezondheid. Ten tijde van het schrijven is nog niet bekend wie 
nieuw komen in de Bestuurscommissie Gezondheid en dus hoe de 
nieuwe Agendacommissie Gezondheid eruit komt te zien. Door het 
vertrek van drie leden heeft de huidige Agendacommissie bepaald 
dat in de tussenperiode tot aan een nieuwe Agendacommissie, de 
voorzitter en vicevoorzitter als Agendacommissie blijven fungeren.  
 
Overige mededelingen  
Aanvullend wordt mondeling de Bestuurscommissie Gezondheid 
bijgepraat over de actuele ontwikkelingen rondom de Coronacrisis en 
de Oekraïne crisis.  
 

 

 

 


