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Stand van zaken organisatieontwikkeling GGD 
De managers zijn gestart met het maken van resultaatafspraken met de teams. De aangestelde 
teamcoaches, die de zelforganisatie van teams gaan begeleiden en ondersteunen, zijn inmiddels 
geschoold en gekoppeld aan teams. In de praktijk blijkt dat het voor teams moeilijk is om tijd vrij te 
maken om te werken aan verandering, zonder dat dit ten koste gaat van het primaire proces. 
De directeur is gestart met maandelijkse inspiratiecafé ’s voor medewerkers om te praten over de 
organisatieontwikkeling. Deze bijeenkomsten vinden op verschillende locaties plaats. Het eerste café 
heeft plaatsgevonden op 15 februari jl. in IJsbrechtum, en is positief ontvangen. 
 
Symposium No Nudge No Glory 
In het kader van de vitaliteitsalliantie van GGD Fryslân (i.s.m. ROS Fryslân, SPORT Fryslân, De 
Friesland Zorgverzekeraar en Zorgbelang) organiseert GGD Fryslân op 2 juni a.s. (13.00 – 17.00 uur) 
een symposium met als titel “No nudge no glory”. Het symposium gaat over nudging en hoe dit is in te 
zetten in het gezondheidsbeleid. Hoe kunnen we mensen stimuleren om gemakkelijker de gezonde 
keuze te maken? 
Het symposium is bedoeld voor gemeenten en ketenpartners. Er is inmiddels een vooraankondiging/-
uitnodiging verstuurd naar gemeenten. 
 
Fries Platform Gezond Gewicht 
In dit platform zijn zowel de 11 Friese JOGG-gemeenten als de andere Friese gemeenten die actief 
zijn in de aanpak van overgewicht bij jongeren vertegenwoordigd. Het uiteindelijke doel van alle 
gemeenten en het platform is dat op de langere termijn het aantal Friese jongeren met een gezond 
gewicht is gestegen. De afgelopen maanden is het platform een aantal keren bijeen geweest en zijn 
de gezamenlijke doelstellingen voor Fryslân helder geworden.  
Hiermee is het moment gekomen om provinciale bekendheid te geven aan de 11 Friese JOGG 
Gemeenten en het Friese Platform. De leden van de bestuurscommissie gezondheid zijn onlangs 
benaderd met de vraag op welk moment deze kick-off plaats kan vinden. 
 
Nuchtere Fries 
De februari nieuwsbrief van Nuchtere Fries is onlangs (digitaal) verstuurd. Daarin is o.a. informatie 
opgenomen over de start van de Bobsportcampagne in Fryslân, de resultaten van de inventarisatie 
onder scholen over hun beleid m.b.t. alcohol en genotmiddelen, en het advies van studenten over het 
alcoholbeleid van de gemeente Heerenveen. 
  
HPV vaccinaties 
Op maandagavond 22 februari ’16 heeft de publieksacademie over HPV-vaccinaties plaatsgevonden. 
De avond was bedoeld voor jongeren, ouders en professionals. Er waren ca. 100 personen aanwezig. 
De avond was georganiseerd als publieksacademie in samenwerking met de Leeuwarder Courant. 
 
Binnenkort krijgen de meisjes die dit jaar 13 jaar worden een uitnodiging om zich te laten inenten 
tegen het humaanpallomavirus (HPV). Dit is het virus dat op latere leeftijd baarmoederhalskanker kan 
veroorzaken. De vaccinatie beschermt tegen twee soorten humaan papillomavirus die ongeveer 70% 
van alle gevallen baarmoederhalskanker veroorzaken. De vaccinatie bestaat uit twee inentingen. De 
tweede inenting wordt ongeveer een half jaar na de eerste inenting gegeven. De bijwerkingen zijn 
vergelijkbaar met andere inentingen en niet ernstig.  
 
Zika virus 
Sinds 2014 is een uitbraak van het ZIKA virus (ZIKV) gaande in Zuid- en Midden-Amerika. 
Nederlandse reizigers in deze gebieden kunnen geïnfecteerd raken met ZIKV wanneer ze gestoken 
worden door besmette muggen. De afgelopen 2 maanden zijn in Nederland 18 patiënten 
gediagnosticeerd, allen geïnfecteerd in Suriname. Inmiddels zijn de eerste 2 gevallen van besmetting 



met autochtone transmissie (geen import maar een op het eiland opgelopen infectie) vastgesteld op 
Curaçao. Er zijn aanwijzingen dat ZIKV-infectie tijdens de zwangerschap consequenties kan hebben 
voor de ontwikkeling van de vrucht (met name microcefalie). Echter, over het oorzakelijke verband 
tussen ZIKV-infecties en deze afwijkingen bestaat nog geen zekerheid. 
Er zouden onder de Nederlandse ZIKV patiënten ook twee Friezen zijn (volgens het Friese 
laboratorium voor infectieziekten Izore). Dat is te verwachten en houdt geen enkele dreiging in, de 
muggen komen hier nu niet voor.  
Op dit moment is het RIVM in de lead voor beleid op ZIKV. Het Erasmus MC heef een 
onderzoeksteam naar Suriname gestuurd. De GGD’en worden vanuit het RIVM op de hoogte 
gehouden. Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er nu of binnenkort geen specifieke 
acties vanuit de GGD nodig zijn, anders dan het publiek correct te informeren over de feiten. Dat vindt 
nu al plaatst. Er geldt wel een reisadvies voor zwangere vrouwen. 
 
Houtrook 
Vanuit de Tweede Kamer zijn er vragen gesteld rondom de gezondheidseffecten van houtrook. Ook in 
consumentenprogramma’s op de landelijke TV was er aandacht voor dit thema. Door de vaste 
commissie voor Infrastructuur en Milieu is de staatsecretaris verzocht een reactie te geven op het 
rapport “Overlast door houtrook; onderzoek naar het meten van fijn stof als hulpmiddel bij het 
beoordelen van klachten over houtstook” opgesteld door de GGD Groningen in samenwerking met 
GGD Drenthe en GGD Fryslân. Dat is onlangs door de staatssecretaris gedaan. Op deze kamerbrief 
is ambtelijk gereageerd door de noordelijke DPG'en om toe te werken naar verdiepend onderzoek 
samen met het RIVM. Ondertussen wordt ook bij de Academische Werkplaats MMK onderzocht hoe 
een aanvraag voor subsidiëring voor verder onderzoek kan worden ingediend. Dat zal naar 
verwachting in samenwerking met gemeenten moeten worden opgepakt. 
De door de bestuurscommissie gezondheid verzochte aanbevelingen, informatie, tips en tools rondom 
goed stookgedrag is opgepakt middels de toegezonden tool box. 
 
Samenwerking met  De Friesland Zorgverzekeraar 
De Friesland Zorgverzekeraar stelt op dit moment een visienota op over preventie. DFZ staat een 
integrale wijkgerichte aanpak voor en ziet dat er al allerlei andere initiatieven lopen, maar dat de 
samenhang soms ontbreekt. Daarom wil De Friesland o.a. samenwerken met de GGD en enkele 
Friese gemeenten.. DFZ is gestart met een analyse van interne en externe data. Een zestal 
gemeenten zijn op wijkniveau nader geanalyseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan een 
visiedocument waarin nadere focus wordt bepaald. Het betreft de volgende gemeenten: Leeuwarden, 
Leeuwarderadeel, Het Bildt, Harlingen, De Friese Meren, Ooststellingwerf. 
DFZ wil graag samen met GGD een aanvraag indienen bij het SAG (Achmea fonds) voor fase 2 van 
het preventietraject. Hiervoor is een vervolgafspraak gepland begin april.  
 
REC Harlingen 
De GGD is zeer nauw betrokken bij dit complexe dossier. Enerzijds door ondersteuning en advisering 
van de gemeente Harlingen op gezondheidskwesties en anderzijds door de deelnamen van de GGD 
aan de Begeleidingsgroep Luchtkwaliteit Harlingen. Vanuit die deelname is de samenwerking met de 
FUMO en de Provincie sterk vergroot en participeert de GGD nu ook in overleggen tussen de 
provincie, de FUMO en de Begeleidingsgroep. Door de gemeente Harlingen is de GGD verzocht om 
voor deze overleggen het voorzitterschap op te nemen. Daarnaast zal de GGD op verzoek van de 
gemeente onderzoek gaan opzetten naar zoutzuur emissies en effecten in de directe omgeving van 
de REC, en gerichte voorlichting en advisering aan belanghebbenden en vooral zij die in de directe 
omgeving van de REC wonen of werken.  
 
Ontwikkelingen rondom vluchtelingen. 
Met het Friesland college is overleg over een te ontwikkelen digitaal programma voor mensen, die op 
de wachtlijst staan voor inburgering, in een soort voortraject al over bepaalde thema’s via de computer 
te laten leren. Het betreft onderwerpen die de PGA ook in de voorlichtingen behandelen binnen de 



AZC ‘s, maar vanwege de snelle doorstroom, nu niet iedereen bereiken. Thema’s zijn dan bijvoorbeeld 
gezondheidszorg in Nederland, gevaren in Nederland (water/ijs), seksuele en reproductieve 
gezondheid (Inclusief normen en waarden, man-vrouw relatie, homoseksualiteit e.d.) en psychische 
gezondheid (stressreductie).  
 
Reactie op VWS over stand van zaken gegevensuitwisseling JGZ 
In een brief van 15 januari jl. vraagt VWS ons om voor 15 februari a.s. een planning en plan van 
aanpak aan te leveren voor het realiseren van de elektronische overdracht van digitale dossiers 
binnen de JGZ en de elektronische uitwisseling met het RIVM over RVP en hielprik. Ook gemeenten 
zijn door VWS benaderd met het verzoek om er bij hun uitvoeringsorganisatie voor de JGZ op aan te 
dringen om aan dit verzoek te voldoen. 
Wij hebben inmiddels deze brief van VWS beantwoord en ook ter kennisgeving naar alle gemeenten 
verstuurd. 
 
Wet Meldplicht Datalekken 
In de wet Meldplicht Datalekken is per 1-1-2016 jl. een meldplicht geïntroduceerd in de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor verantwoordelijken voor de verwerking van (bijzondere) 
persoonsgegevens in geval van gebleken doorbrekingen van getroffen maatregelen ter beveiliging 
van die persoonsgegevens. De meldplicht rust op alle verantwoordelijken voor de verwerking, zowel in 
de private als publieke sector. Niet nakomen van de meldplicht kan worden gesanctioneerd met een 
bestuurlijke boete, op te leggen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  
Bij de VRF zijn in beginsel drie categorieën persoonsregistraties in beheer die onderhevig zijn aan de 
voorgenomen wetgeving meldplicht datalekken:  

- de kind dossiers bij de GGD, 
- de diverse cliëntdossiers bij de GGD,  
- de medewerkersdossiers. 

De nieuwe wet leidt er toe dat VRF haar maatregelen ter bescherming van bovengenoemde 
persoonsgegevens verder zal aanscherpen en de incidentregistratie en meldprocedures hierop zal 
aanpassen. 
 
App Store GGD Nederland 
Sinds kort is de App Store van GGD Nederland gelanceerd. GGD App Store is een dienst van alle 25 
GGD ‘en in Nederland. Samen werken ze aan en in de GGD App Store. Het doel van de GGD App 
Store is het bieden van een toegankelijk overzicht van relevante en betrouwbare e-Public Health 
toepassingen. De apps zijn te vinden op de website www.ggdappstore.nl . 
 


