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Geachte voorzitter,

Uw kenmerk
2015Z05449
Bijlagen
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Op uw verzoek reageer ik hierbij op de brief die uw Commissie heeft ontvangen
van de Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK), naar aanleiding van
mijn brief aan uw Kamer van 23 februari 2015 (kenmerk 24077-343).
In deze brief schreef ik dat ik de lokale coffeeshophoudende overheden onder
andere zal wijzen op het verschaffen van voorlichtingsmateriaal en op het belang
van goed getraind personeel in de coffeeshop. Daarbij gaf ik aan dat het Trimbosinstituut over dit thema een trainingsmodule heeft ontwikkeld, en dat ik er bij
gemeenten op zal aandringen dat het verstandig zou zijn als deze module een
verplicht onderdeel zou worden binnen de vergunningverlening.
Ik heb als voorbeeld naar deze module verwezen, omdat deze is opgenomen in de
interventiedatabase van het Centrum voor Gezond leven (CGL) van het RIVM. Ik
ben er namelijk voorstander van dat er interventies worden gebruikt die zijn
opgenomen in deze database. Uiteraard beslissen gemeenten zelf over de
inrichting van hun preventiebeleid.
De I-database Gezond en Actief Leven bevat alle actuele leefstijlinterventies die in
Nederland beschikbaar zijn. De database is bedoeld voor gezondheidsprofessionals
en gemeenten en wordt veel door hen geraadpleegd. Aan de database is een
erkenningensysteem verbonden, waarbij interventies door een onafhankelijke
expertcommissies op hun kwaliteit en effecten kunnen worden beoordeeld om te
bevorderen dat zoveel mogelijk interventies worden ingezet die ook effectief zijn.
De training van de SVCK is (nog) niet opgenomen in deze database. Ik adviseer
SVCK om de betreffende interventie alsnog aan het CGL ter beoordeling aan te
bieden ten behoeve van de I-database.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn

Pagina 1 van 1

