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A. Ingekomen stukken 

Geen 

 
B. Mededelingen 

1. Van Nationaal Preventieakkoord naar een samenhangende preventieaanpak in Friesland 

 

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gesloten. In Friesland zijn de onderwerpen van het 

preventieakkoord vooral belegd in de programma’s Nuchter over Gewicht, Nuchtere Fries en Rookvrije 

generatie. GGD Fryslân werkt bij deze programma’s  samen met alle Friese gemeenten, en per 

programma met diverse organisaties. 

 

Uit de discussies binnen de GGD en uit contacten met gemeenten halen we de volgende signalen op 

over de betekenis van het NPA voor Friesland: 

 

• Het landelijke NPA bevat elementen die inspirerend/nieuw zijn voor Friesland  

• Er is de wens, de relatief “losse” programma’s in de uitvoering meer te integreren. Hierbij kan de 

levensloop van de mens het uitgangspunt zijn.  

• Kansrijke start is een goed voorbeeld van zo’n integrale aanpak bij een belangrijke levensfase,  

waarbij de eerste 1000 dagen centraal staan.  

• De werkwijze met drie losse thematische leefstijlprogramma’s en daarbij horende 

netwerken/stuurgroepen  is niet efficiënt en vraagt om herziening. 

 

Verschillende gemeenten hebben ons gevraagd om samen met gemeenten en ketenpartners te 

onderzoeken of en hoe we tot een meer samenhangende preventieaanpak kunnen komen, waarbij de 

levensloop leidend is. Daarbij gaat het in ieder geval om meer integratie van de drie genoemde 

programma’s en Kansrijke Start, maar waarschijnlijk  ook met GIDS, fysieke leefomgeving en mogelijk 

nog andere programma’s. Verder hopen we een verbinding te leggen met het Sportakkoord c.q  Fries 

Beweegakkoord. 

 

De thema’s die de VNG heeft benoemd voor de lokale preventieakkoorden gebruiken we bij de uitwerking 

als kapstok. Zie https://vng.nl/onderwerpenindex/openbare-gezondheid/themas-lokale-
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preventieakkoorden 

Naar verwachting presenteren we een voorstel voor de samenhangende preventieaanpak  aan de 

Bestuurscommissie Gezondheid in de tweede helft van 2019. 

 

3. Overdracht taken Zorg & Veiligheid 

 

De uitkomst van de eerste verkenning rondom de mogelijke regievoering van de Friese aanpak personen 

met verward gedrag van SDF naar GGD Fryslân, heeft geleid tot een uitstel. Er is op dit moment nog te 

veel onduidelijkheid over inhoudelijke werkzaamheden die overgedragen zouden kunnen worden en de 

daarmee gemoeide financiën. Afgesproken is dat we dit komend jaar verder gaan verkennen, met als 

doel om in 2020 met een voorstel te komen. De borging van de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie 

(AVE) lijkt het beste bij de GGD te beleggen. Dit wordt om die reden opgenomen in fase 1 van de 

portefeuille Zorg en Veiligheid. Deze eerste fase wordt in oktober aan de Bestuurscommissie Gezondheid 

voorgelegd. Ter informatie is een aantal documenten met betrekking tot de afronding van het project AVE 

voor u bijgevoegd. 

 
4. Verkenning Kansrijke start 

 
In het najaar van 2018 presenteerde minister Hugo de Jonge (VWS) het actieprogramma Kansrijke Start. 
De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind blijkt 
een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Veel 
problemen kunnen worden voorkomen door (aanstaande) ouders die het nodig hebben eerder te 
bereiken en ondersteunen.  
 
Het actieprogramma Kansrijke Start is opgesteld met als doel meer kinderen een kansrijke start geven. 
Het programma kent drie lijnen:  
1. Voor de zwangerschap  
2. Tijdens de zwangerschap  
3. Na de geboorte  
 
De opdracht voor gemeenten is om lokaal/regionaal coalities te smeden op de drie actielijnen. Een 
coalitie Kansrijke Start is een samenwerking tussen betrokken professionals uit het medische en sociale 
domein.  
 
Vanuit verschillende kanten (o.a. vorige bestuurscommissie, GIDS-bijeenkomst, overleg Nu niet Zwanger) 
is gevraagd om een gezamenlijke startverkenning. Deze verkenning is 7 mei jongstleden door GGD 
Fryslân georganiseerd. De bijeenkomst is bezocht door vertegenwoordigers / beleidsadviseurs 
jeugd/gezondheid van de Friese gemeenten; de meeste gemeenten waren vertegenwoordigd. Met elkaar 
zijn de kansen, dilemma’s en het speelveld verkend. Daarna is gesproken over het vervolg: op welke 
manier willen we samenwerken en hoe geven we dit vorm? Afgesproken is GGD Fryslân provinciaal een 
voortrekkersrol te geven. Samen met de gemeenten wordt dan een provinciaal actieplan opgesteld. 
Daarnaast blijven gemeenten ook lokaal hun eigen acties inzetten, al dan niet in samenwerking met 
andere partijen. 
 

5. Vaccinatiegraad Friesland 
 
De dalende vaccinatiegraad is landelijk een groot probleem en daarmee ook zeker een punt van 
aandacht in Friesland. De meest recente vaccinatiegraad cijfers laten zien dat dat we momenteel iets 
boven de landelijke vaccinatiegraad zitten, met uitzondering van de HPV-vaccinatie. 
De cijfers geven geen aanleiding tot specifieke maatregelen, we continueren het huidige provinciale 
beleid van de GGD en volgen de landelijke ontwikkelingen en anticiperen hierop. Binnen het beleid is wel  
meer aandacht voor deskundigheidsbevordering van het personeel, waardoor we ‘informed consent’ 
kunnen uitvoeren. Daarnaast voeren we een proactief persbeleid.  
 
Er is een procescoördinator RVP aangesteld, die naast het implementeren van de vele veranderingen 
ook aan de slag gaat met een aanpak op de dalende vaccinatiegraad. Ter informatie is een infographic 
over de vaccinatiegraad voor u bijgevoegd. 
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6. Toeleidingsmonitor VVE 
 
Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) is onderdeel van het landelijk onderwijs achterstandenbeleid.  
Het toeleiden van jonge kinderen naar VVE is een basistaak van de Jeugdgezondheidszorg. JGZ 
indiceert kinderen voor VVE, geeft (met instemming van ouders) NAW-gegevens door aan aanbieders en 
verstrekt gemeenten maandelijks geanonimiseerde informatie over het aantal indicaties. 
Gemeenten willen zicht hebben op hun VVE-beleid: hoeveel kinderen krijgen een indicatie? Hoeveel 
kinderen worden daadwerkelijk geplaatst? Het verkrijgen van dit inzicht vraagt een complexe en 
tijdsintensieve afstemming tussen kinderopvangorganisaties, gemeenten en GGD Fryslân.  
Een afstemming die door de AVG wetgeving verder bemoeilijkt is.  
 
Met de VVE toeleidingsmonitor van het bedrijf Dimensional Insight wordt het proces van toeleiden en 
monitoren gedigitaliseerd. De VVE-Toeleidingsmonitor kan door elke gemeente individueel worden 
aangeschaft. De jaarlijkse kosten bestaan uit een vast basisbedrag en een variabel bedrag (afhankelijk 
van het aantal doelgroepkinderen in de gemeente). Ook is collectieve aanschaf mogelijk, GGD Fryslân 
schaft in dat geval de VVE Toeleidingsmonitor aan voor de gemeenten in Fryslân. Collectieve aanschaf 
levert een kostenvoordeel op. Bij collectieve aanschaf door GGD Fryslân, verlopen beheer en financiële 
verrekening van de kosten via GGD Fryslân. 
 
Op 27 maart j.l. is, tijdens de provinciale bijeenkomst over bereik peuters en VVE, de VVE 
Toeleidingsmonitor besproken. GGD Fryslân is daarbij gevraagd om een voorstel in te dienen voor 
collectieve aanschaf van de VVE-Toeleidingsmonitor. 
 
Dit voorstel is besproken in de Agendacommissie van 06-06-2019. De Agendacommissie heeft daarbij 
besloten om de VVE-Toeleidingsmonitor voor alle gemeenten te laten aanschaffen door GGD Fryslân en  
daarbij financieel te verrekenen volgens het kostenverdelingsmodel VRF (op basis van inwonersaantal). 
Collectieve aanschaf levert een kostenvoordeel van ongeveer € 30.000,- . 
 
 

 


