
Schriftelijke vragen over niet uitvoeren reguliere GGD onderzoek 11 jarigen 
  
In bijgaand artikel uit de Gelderlander van deze week wordt melding gemaakt van het schrappen van 
het reguliere onderzoek bij 11 jarigen door de GGD Gelderland-Zuid. 
Dit betreft ook alle 11 jarigen in Rivierenland, dus ook de 11 jarigen in West Betuwe. Wel zouden 
ouders zelf om dit onderzoek kunnen vragen.  
  
Bij de discussie in oordeelsvorming voorronde 2 op 12 januari jl over de GGD nav de zienswijze op de 
kaderbrief 2022 GGD-GZ is gesproken over het de GGD houden aan het goed blijven uitvoeren van de 
reguliere taken, ondanks de grote werkdruk vanwege corona. Nu lijkt het er op dat op dit moment al 
belangrijke taken niet meer (volledig) worden uitgevoerd. Als D66 West Betuwe kunnen we ons 
aansluiten bij de opmerkingen van de PvdA in Nijmegen in de Gelderlander. Als aan ouders wordt 
overgelaten om wel of niet een onderzoek te laten plaatsvinden lopen (sommige) kinderen een 
vergroot risico. Zeker in deze tijd, waarin kinderen het sowieso al zwaar hebben, zou het juist goed zijn 
om dit soort onderzoeken wel uit te voeren.  
  
De fractie van D66 heeft naar aanleiding hiervan de volgende schriftelijke vragen aan het college: 

1. klopt het dat het belangrijke reguliere onderzoek van de GGD onder 11 jarigen niet plaats gaat 
vinden ivm met de werkdruk bij de GGD? 
 
indien ja,  
 

2. wanneer was dit u bekend? 
3. wat is uw mening over dit besluit? 
4.  kan het onderzoek van 11 jarigen op een later tijdstip alsnog gedaan worden? 
5. zijn de gemeenten/is de gemeente West Betuwe betrokken bij het besluit om het onderzoek 

niet te doen plaatsvinden? 
6. zijn er nog meer reguliere taken die de GGD voor de gemeente uitvoert die afgeschaald dan 

wel niet gedaan worden? 
7. 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? 
8. wilt u de gemeenteraad, zodra de cijfers bekend zijn, laten weten hoeveel 11 jarigen op 

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