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A. Ingekomen stukken 

Geen 

 
B. Mededelingen 

1. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Vanaf 2019 wijzigt de wettelijk verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Aan de code 
wordt per beroepsgroep een afwegingskader  toegevoegd teneinde de professional te ondersteunen in 
het vaststellen van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. GGD Fryslân heeft het 
afgelopen jaar het afwegingskader geïmplementeerd. Voor de JGZ is ook de registratie in het kinddossier 
aangepast. 

2. Vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma 

In Nederland worden de meeste vaccinaties gratis aangeboden door de overheid. Deze vaccinaties 
geven bescherming, maar zijn ook bedoeld om epidemieën te voorkomen. Er zijn ook vaccinaties die niet 
gratis worden aangeboden, maar waar burgers wel voor kunt kiezen. Dit zijn extra vaccinaties die op 
maat kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld tegen meningokokken,  rotavirus of gordelroos. GGD 
onderkent als vaccinatiecentrum dat ze hierin een positie heeft en onderzoekt momenteel hoe dit in 
Fryslân opgezet kan worden. 

3. GGD Benchmark resultaten 2017 

Op 31 oktober is op de site van GGDGHOR Nederland de benchmark van alle GGD’-en in Nederland 
gepubliceerd. In de benchmark zijn de resultaten over 2017 opgenomen. De benchmark vindt u op:   
https://www.ggdghor.nl/nieuws/2018/10/31/benchmark-ggden/ 

4. Stoppen met SOA-test 

Door de toegenomen vraag naar de gratis soa-test voor mannen is in noordelijk verband besloten te 
stoppen met deze tests. Het beschikbare budget werd door de toegenomen overschrijding fors 
overschreden waardoor andere activiteiten in de verdrukking komen. De toename heeft te maken met de 
anonimiteit van de tests. WVS stelt het budget voor seksuele voorlichting en inloopspreekuren 
beschikbaar. 

 


