
 

 

Informatienota 

Datum vergadering :  2 maart 2021 

Registratienummer : GZDGWB/132728 

   2021/IN035 

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Beantwoording artikel 50 vragen D66 over reguliere onderzoeken  

   GGD 11-jarigen 

 

 

Onderwerp  

Beantwoording artikel 50 Regelement van Orde vragen van D66 over reguliere onderzoeken GGD 11-

jarigen.  

 

Kennisnemen van 

De antwoorden op de namens D66 gestelde vragen. 

 

Inleiding 

In de oordeelsvorming voorronde 2 op 12 januari is de Zienswijze Kaderbrief 2022 van de GGD 

Gelderland-Zuid besproken. De discussie is gevoerd over het toezien op de GGD bij het goed blijven 

uitvoeren van de reguliere taken.  

Op 19 januari 2021 is een artikel in de Gelderlander gepubliceerd over het schrappen van de reguliere 

onderzoeken GGD onder 11-jarige scholieren. 

Naar aanleiding van dit krantenartikel heeft D66 op 22 januari 2021 artikel 50 Regelement van Orde 

vragen gesteld.  

 

Kernboodschap 

 

1.1 Klopt het dat het belangrijke reguliere onderzoek van de GGD onder 11- jarigen niet plaats gaat 

vinden in verband met de werkdruk bij de GGD? 

 

Er zijn twee algemene gezondheidschecks in het basisonderwijs. Eén op 6- jarige leeftijd en één op 11- 

jarige leeftijd. De gezondheidscheck gebeurt normaliter op de school en wordt uitgevoerd door een 

doktersassistent van de GGD. In de situatie vóór corona kwamen leerlingen, die dan toch al op school 

aanwezig waren, langs voor de check. Hierdoor is het mogelijk om alle leerlingen te zien gedurende 

een schooljaar. Zolang de scholen dicht zijn is het niet mogelijk om de gezondheidscheck uit te 

voeren. Dit geldt ook voor de gezondheidschecks onder 6 jarigen.  

 

De GGD wil na het openen van de scholen een inhaalslag maken met gezondheidschecks. De prioriteit 

ligt hierbij op de gezondheidscheck van de 6- jarigen. Het is volgens de GGD niet haalbaar om ook nog 

de achterstand van de gezondheidscheck onder 11- jarigen in te lopen. Voor 11- jarigen uit groep 8 die 

volgend jaar naar het VO gaan en een verhoogd risico hebben wordt nog wel bekeken, in samenspraak 

met de school, of een gezondheidscheck mogelijk is. 
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1.1.1 indien ja, wanneer was dit u bekend? 

Het Algemeen Bestuur is tijdens de vergaderingen op hoofdlijnen op de hoogte gehouden over de 

stand van zaken met betrekking tot corona en effecten op de reguliere dienstverlening van de GGD.  

 

De JGZ heeft te maken met steeds weer wijzigende richtlijnen: mondkapjes, spatschermen, 

digitaal/fysiek contact, scholen dicht/open/dicht, frequent wijzigend landelijk beleid. Het is voor de 

JGZ continu aanpassen geweest. Over de professionele aanpassingen die zij continu maken en 

doorvoeren is geen contact met het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur geweest. Dat behoort tot 

de professionele medische inschatting ten behoeve van het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s.  

 

1.1.2- wat is uw mening over dit besluit? 

Het college vindt het uitermate belangrijk dat ook in tijden van thuisonderwijs/lockdown de fysieke en 

geestelijke gezondheid van kinderen in de gaten wordt gehouden. De GGD verzekert het college dat zij 

alle kinderen en gezinnen met een verhoogd risico ook nu in de gaten houden en in contact blijven. De 

GGD zegt hierover dat de aangepaste dienstverlening is toegespitst op de kwetsbare groep kinderen 

en hierover afstemming is geweest met andere JGZ organisaties en de inspectie van VWS. 

 

2. Kan het onderzoek van 11- jarigen op een later tijdstip alsnog gedaan worden? 

Zie antwoord bij 1.1  

 

3. Zijn de gemeenten/is de gemeente West Betuwe betrokken bij het besluit om het onderzoek niet te 

doen plaatsvinden? 

Zie antwoord bij 1.1.1  

 

4. Zijn er nog meer reguliere taken die de GGD voor de gemeente uitvoert die afgeschaald dan wel niet 

gedaan worden? 

 

De coronapandemie heeft een sterk verhoogde inzet van de teams JGZ en Infectieziektebestrijding  

gevraagd. De volgende taken zijn afgeschaald: 

 

- Tot 1 januari 2021 is het JGZ-personeel werkzaam op het voortgezet onderwijs ingezet voor de 

crisisorganisatie.  

Om de vragen op het voortgezet onderwijs op te vangen is een BCO-scholenteam opgericht.  

 

- De TBC bestrijding voert de wettelijk verplichte taken uit. De eerste- en vervolgscreening van 

migranten is uitgesteld.  

Vaccinaties tegen tuberculose zijn tot nadere orde uitgesteld.  

 

- Reizigersadvies en – vaccinatie: de inzet blijft nu beperkt tot assistentie bij RVP-vaccinaties (22-

wekenprik en vaccinatie tegen meningokokken). 
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- Toezicht kinderopvang: de toezichttaken zijn vanaf 1 juni weer opgestart na heropening van de 

kinderdagverblijven, binnen de landelijke kaders; prioriteit hebben de instellingen met verhoogd risico 

(rood, oranje).  

 

- Seksuele gezondheidszorg: De spreekuren seksuele gezondheidszorg c.q. SOA-testen zijn beperkt. 

Consulten die niet direct noodzakelijk zijn (herhaalconsulten) zijn uitgesteld. eHealth-diensten is 

gecontinueerd.  

 

- Technische hygiënezorg: grote evenementen zijn afgelast. Na heropening van de seksinrichtingen 

vanaf juli, is ook de THZ-taak weer opgestart.  

 

- Toezicht Tattoo en piercing: taken zijn sinds het opengaan van de shops weer opgepakt  

 

- Wmo-toezicht: De uitvoering van de toezichtonderzoeken wordt geborgd. De doorlooptijden van 

onderzoeken zijn langer omdat toezichtbezoeken aangepast worden aan de coronamaatregelen. 

 

- Door de coronawerkzaamheden heeft de GGD nauwelijks kunnen werken aan de verkenning van 

datagestuurde trajecten met de afdelingen.  

 

U kunt een uitgebreide toelichting vinden op de website van de GGD: https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-

content/uploads/2020/11/5-Voorblad-Stavaza-bestrijding-corona-en-de-effecten-daarvan-op-de-

dienstverlening-v.d.-GGD.pdf 

5. Wilt u de gemeenteraad op de hoogte brengen en houden van de voortgang vwb reguliere taken die 

niet meer door de GGD gedaan of afgeschaald worden? 

De GGD houdt het Algemeen Bestuur op de hoogte van voortgang van de reguliere taken tijdens de 

vergaderingen. De stukken zijn openbaar en kunt u bekijken op de website van de GGD: 

https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/gemeenten/ggd-en-gemeente/ab-overleg/ 

 

6. Wilt u de gemeenteraad, zodra de cijfers bekend zijn, laten weten hoeveel 11- jarigen op verzoek van 

ouders alsnog zijn onderzocht (ook in percentage van het totaal)? 

Als de cijfers bekend zijn, zullen wij die u laten toekomen.  

 

Consequenties 

Door de coronacrisis zijn bepaalde reguliere werkzaamheden van de GGD, waaronder JGZ-

onderzoeken afgeschaald of niet uitgevoerd.  

De GGD probeert zoveel mogelijk achterstallig werk in te halen.  

 

Financiën 

Voor de beantwoording van de artikel 50 vragen is dit niet van toepassing.  

 

Communicatie 

- 
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Vervolg 

In de volgende AB-vergadering wordt de huidige stand van zaken werkzaamheden GGD besproken.  

 

Bijlage(n) 

-  

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


