
 
 
 

Pagina 1 van 1 

O P L E G N O T I T I E   I N F O R M E R E N D 

 
Onderwerp Mededelingen 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Agendacommissie Gezondheid 

Auteur M. de Graaf 

Vergaderdatum 21 juni 2018 

Agendapunt 4 

 
A. Mededelingen 

 
1. Kindmonitor 2018 
 
Weten hoe het er voor staat met de gezondheid van Friese kinderen en hoe deze zich ontwikkelt in de tijd 
en ten opzichte van andere gebieden is een belangrijk gegeven. Daarvoor voeren we momenteel de 
Kindmonitor uit. Circa 28.000 ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 12 jaar in Friesland hebben een 
uitnodiging gehad om een anonieme vragenlijst in te vullen over de gezondheid van hun kind. De 
inschatting is dat de respons voldoende is om resultaten van de Kindmonitor terug te koppelen op 
gemeentelijk niveau. Daarnaast zijn resultaten over de groep 4-12 jarigen voor de meeste gemeenten ook 
terug te brengen naar kleinere gebieden binnen de gemeente.  
 
De Kindmonitor is onderdeel van de gehele monitorcyclus die de Friese bevolking van 0 tot 100 jaar 
beslaat. In 2015 is de Kindmonitor voor het eerst uitgevoerd. Gemeenten ontvangen de eerste resultaten 
in de zomer; in het najaar publiceren we een e-magazine over dit onderzoek.  
 
2. Gemeentelijke aanpak Personen met Verward Gedrag 
 
In de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 26 april is ingestemd met het 
starten van de verkenning naar de structurele borging (bestuurlijk, organisatorisch en financieel), vanaf 
2020, van de gemeentelijke inzet bij de aanpak Personen met Verward Gedrag bij GGD Fryslân. De 
agendacommissie Gezondheid heeft in de vergadering van 7 juni besloten van harte mee te werken aan 
genoemde verkenning. De commissie gaat er daarbij van uit dat de resultaten van de verkenning kunnen 
worden meegenomen in de kaderbrief 2020, waarvan de behandeling in de bestuurscommissie is 
voorzien op 15 november. 
 
 


