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Kennisnemen van 

 

De mededelingen.   

Inleiding 

 

Er zijn enkele mededelingen voor de Bestuurscommissie 
Gezondheid.  
 

Kernboodschap 

 

Mededeling over aanvraag kennisimpuls valpreventie 
(gehonoreerd):  
GGD Fryslân heeft eind 2022 subsidie aangevraagd en verworven 
in het kader van de ‘Impuls versterking kennisfunctie GGD’.  
De aanleiding is dat VWS een belangrijke kennis- en adviesrol  ziet 
voor de GGD’en om gemeenten te helpen bij het tot stand brengen 
van regionale samenwerking, het bundelen van ervaringen en het 
betrekken van partners.  
In de subsidieoproep was keuze mogelijk uit vier thema’s die alle 
vragen om regionale samenwerking tussen gemeenten,  
zorgverleners en verzekeraars en waar vergoeding vanuit het 
basispakket beschikbaar is. Het gaat  om de thema’s: de 
gecombineerde leefstijl interventie (GLI), de ketenaanpak 
overgewicht kinderen,  valpreventie bij ouderen en Welzijn op 
Recept. 
GGD Fryslân heeft gekozen voor het thema ‘valpreventie’ en is 
momenteel bezig met de werving van een projectleider. Een 
landelijk leernetwerk voor GGd’en start in februari 2023 en heeft 
een looptijd van 15 maanden. GGD Fryslân gaat in ieder geval 
samenwerken met de gemeenten De Fryske Marren en 
Smallingerland omdat zij al actief bezig zijn met betrekking tot 
valpreventie. Cruciale partners zijn verder onder andere De 
Friesland en beweegaanbieders. We gaan met alle gemeenten 
kennis delen via de FPA.   

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/impuls-versterking-kennisfunctie-ggd/


 
Deze impuls draagt bij aan het realiseren van een van de opgaves 
uit GALA/IZA.  Er is een link met de borging van publieke 
gezondheid en ouderen (agendapunt 6). 
 
Mededeling over financiën uitvoering JGZ Oekraïense 
ontheemden:  
In de decembercirculaire van het gemeentefonds zijn middelen 
toegekend voor meerkosten Oekraïne sociaal domein. Deze 
middelen zijn onder andere bestemd voor de kosten van extra inzet 
van de JGZ voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Volgens 
navraag bij GGD/GHOR Nederland en VNG gaat het om € 517 per 
Oekraïens vluchtelingenkind. In totaal gaat het in Fryslân om 
ongeveer 950 kinderen. Voor het dekken van de extra kosten van 
de JGZ zullen wij deze middelen op gaan vragen bij de gemeenten. 
Hierbij wordt uitgegaan van de gemeente waar het kind 
ingeschreven staat.  
 
Overige mededelingen: 
Aanvullend wordt mondeling de Bestuurscommissie Gezondheid 
bijgepraat over de actuele ontwikkelingen. 
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