De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid bundelt kennis uit praktijk, wetenschap en beleid en wil zo een brug
slaan tussen deze gebieden. Binnen de Academische Werkplaats worden vragen van gemeenten en provincies beantwoord
door middel van onderzoek door GGD’en in samenwerking met universiteiten. Tot 2015 zijn er onderzoeksubsidies
beschikbaar.
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Deadline indienen voorstellen kortlopende projecten 3 februari 2014
Maandag 3 februari 2014 is de volgende deadline voor het indienen van kortlopende projecten bij AWMMK op het gebied van milieu en gezondheid. De voorwaarden zijn onder andere: De projecten
komen voort uit een beleids- of praktijkvraag. De financiering wordt aangevraagd door een GGD in
samenwerking met een gemeente/provincie. De uitvoering gebeurt hoofdzakelijk door een GGDmedewerker. Wil je meer weten over de financieringsvoorwaarden en de wijze waarop je het voorstel
indient, kijk dan op de website. Ook kleinschalig onderzoek kan in aanmerking komen voor
financiering, denk bijvoorbeeld aan literatuuronderzoek of een analyse van al bestaande data.

NVMM award 2014
De Nederlandse Vereniging voor Medisch Milieukundigen (NVMM) looft in 2014 een award uit voor het
beste/origineelste (onderzoeks)project op het gebied van milieu en gezondheid. Meer informatie over
de criteria en procedure volgt begin volgend jaar. De deadline voor deelname zal in april of mei zijn,
de uitreiking in mei/juni. In de volgende AW-MMK nieuwsbrief volgt meer informatie!

Twee nieuwe kortlopende projecten gehonoreerd:
Bestuurskundig onderzoek naar MMK beleidspraktijk
Hoe komt het dat in de praktijk blijkt dat gezondheid soms wel, en soms niet wordt meegenomen in
beleidsprocessen? In een toegepast bestuurskundig onderzoek, gaan GGD Hollands-Midden en GGD
Den Haag het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en onderwijs in de gemeente Den
Haag en Leiden screenen. Het onderzoek bestudeert of en op welke manier gezondheid mee wordt
genomen in beleid, en welke factoren daar een rol bij spelen.
Na screening van het beleid worden per gemeente drie casussen geselecteerd voor verder
inhoudelijk, kwalitatief onderzoek. Op basis van deze geselecteerde besluitvormingstrajecten worden
per gemeente semi-gestructureerde interviews gehouden met de betrokken wethouders en
ambtenaren, op de gebieden milieu, onderwijs en ruimtelijke ordening.
Het onderzoek is een samenwerking tussen GGD Den Haag, GGD Hollands Midden, Universiteit
Leiden Campus Den Haag, gemeente Leiden en gemeente Den Haag.
Onderzoek naar de bijdrage van het binnenmilieu aan de ontwikkeling van luchtwegklachten bij
kinderen.
De GGD Zuid Limburg gaat samen met de Universiteit Maastricht onderzoek doen naar het ontstaan
van klachten aan de luchtwegen bij kinderen. Met name naar de invloed van verschillende factoren in
het binnenmilieu.
In dit onderzoek gaat het om kinderen van 0 tot 4 jaar, omdat zij nog niet naar school gaan en meestal
thuis zijn. Al sinds 2006 verzamelen de GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht gegevens van
kinderen in de Westelijke Mijnstreek. Ouders vullen op verschillende momenten een vragenlijst in over
het kind: bij de geboorte, 7 maanden, 14 maanden, 3 jaar, 5/6 jaar en 10/11 jaar. Op dit moment zijn
gegevens verzameld van meer dan 5000 kinderen. Met de kennis die het onderzoek oplevert, kunnen
we adviezen geven over het beperken van luchtwegklachten bij jonge kinderen aan burgers,
huisartsen, medewerkers jeugdgezondheidszorg, woningbouwverenigingen en gemeenten. Het
onderzoek wordt in juli 2014 afgerond.

Start VIMP–project
Onlangs is AW-MMK van start gegaan met het VIMP-project. VIMP is een verspreidings- en
implementatie impuls dat wordt gefinancierd door ZonMw. Deze subsidie is vooral bedoeld om de
resultaten van een project verder te brengen in de praktijk.
VIMP AW-MMK bestaat uit twee deelprojecten. In het deelproject ‘Borging toekomst AW-MMK binnen
GGD’en’, wordt een toekomstvisie en -strategie voor AW-MMK ontwikkeld. Het tweede deelproject:
‘Vergroten bekendheid AW-MMK bij gemeenten’, heeft als eerste doel: Het inventariseren en
vergroten van de bekendheid bij gemeenten met AW-MMK en de resultaten van het onderzoek van
AW-MMK. Het tweede doel is het inventariseren en vergroten van kansen voor AW-MMK en
gemeenten tot samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling en kennistoepassing.
Heeft u vragen over VIMP AW-MMK? Of wilt u actief een bijdrage leveren? Neem dan contact op met
de projectleider Dianne Alting via dianne.alting@vggm.nl of bel op dinsdag of donderdag naar
088-3555 432. VIMP AW-MMK loopt door tot en met april 2014.

Verslag AW-MMK symposium ‘Kennis in de Praktijk’
Implementatie onderzoeksresultaten is nog niet zo makkelijk
Projecten in het kader van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid zijn zeer divers. Dat
bleek opnieuw tijdens het symposium "Kennis in de praktijk". Vijf enthousiaste GGD-onderzoekers
presenteerden de resultaten van hun projecten.
De sprekers namen de toehoorders, bestaande uit medewerkers van GGD'en, gemeenten, provincies
en universiteiten, mee in verschillende onderzoekswerelden.
Daaraan vooraf gaf Christine Strous van het Longfonds een presentatie over de ervaringen die het
Longfonds heeft met de media en de politiek. Welke dingen doe je wel en welke niet. De belangrijkste
tips die Christine Strous mee gaf waren: Laat je boodschap positief zijn en niet tégen een idee of
voorstel, maar wijs op hoe het óók kan. Doe aan belangenbehartiging, je spreekt namens een
achterban. Daarnaast wees Strous erop dat wanneer je iets hebt bereikt in de media of politiek, je nog
niet klaar bent, het moeilijkste is om het vast te houden. Denk daarbij maar aan de rookvrije cafés
waar bij eenmanszaken ineens weer wel gerookt mocht worden en de activiteiten van het Longfonds
op dit gebied dus weer opgestart moesten worden.
Renske Nijdam van Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV), GGD’en Brabant/Zeeland
vertelde over het toetsingsinstrument voor gezondheid bij veehouderij. Objectieve criteria om ook
gezondheidsaspecten mee te wegen als gekeken wordt naar de uitbreiding van veehouderij. Imke van
Moorselaar, GGD Amsterdam, zoomde in op de leefomgeving van Amsterdamse ouderen. Welke
invloed hebben geluid, groen en lucht op de gezondheid van de 65+ Amsterdammers?
Vervolgens ging Inge van den Broek, ook van Bureau GMV, in op de ontwikkeling van een instrument
om de gebruikswaarde van gemeentelijke groene- en speelplekken te kunnen beoordelen. De vraag
of hitte gezondheidsproblemen en/of overlast geeft voor mensen die in een zorginstelling wonen is
gesteld en beantwoord door Joris van Loenhout van GGD Gelderland-Midden. En we eindigden
"Oorverdovend", een onderzoek naar jongeren en harde muziek" door Wim Niessen en Gretha Leever
van GGD Groningen., De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden op de website.
Met de zaal ontstonden interessante discussies over hoe je de resultaten nu in de praktijk brengt of
zichtbaar maakt voor andere gemeenten en GGD'en. We kunnen hierbij onder andere leren van en
samenwerken met het Longfonds en andere organisaties om onze boodschap voor het voetlicht te
brengen.

Promotie Loes Geelen
Op 10 oktober is Dr. Loes Geelen gepromoveerd bij Radboud Universiteit Nijmegen met het
proefschrift Human health indicators for air pollutants: Stepping along the cause-and-effect pathway
Dit promotieonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Academische Werkplaats Milieu en
Gezondheid. Loes vertelt over haar promotie:
“Op 10 oktober was mijn promotie, wat een bijzondere dag! Heb het echt ervaren als een heel
mooie beloning voor mijn werk. De opponenten waren erg gul met complimenten, leuke
vragen en de nodige grapjes tussendoor. Een heel ontspannen sfeer dus!
Mijn belangrijkste conclusies? Kijk bij luchtverontreiniging niet alleen naar emissies en
buitenluchtconcentraties, zij onthullen niet het belang voor gezondheid! Ook is het belangrijk
de perceptie van bewoners niet uit het oog te verliezen. Deze percepties bieden een bredere
blik op gezondheidsrisico’s. Gebruik deze bredere blik op gezondheidsrisico’s als input voor
risicomanagement.

Het was sowieso een week met veel inspiratie. Ik presenteerde mijn onderzoek ook op Health
Impact Assessment 2013 in Genève. Dat heeft mijn blik weer verder verruimd. En die bredere
blik op gezondheid kwam ook tijdens mijn verdediging weer van pas!”
Kijk op de website voor meer informatie over het project

Intentieverklaring GGD Nederland, RIVM, Universiteiten, NSPOH
Vertegenwoordigers van GGD Nederland, RIVM, Universiteiten en NSPOH hebben donderdag 31
oktober in Den Haag een intentieverklaring getekend. Daarmee spreken de partijen uit samen te
werken in een landelijk dekkend netwerk van de zogenaamde Academische Werkplaatsen Publieke
Gezondheid (AWPG). “Hiermee willen we komen tot een goed functionerende kennisinfrastructuur
voor de publieke gezondheid”, aldus de ondertekenaars. Meer informatie is te vinden op de website
van GGD Nederland.

Interview Marja van Bon
Wat doe je voor de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
(AWPG)?
Ik werk tot 1 maart 2014 één dag per week bij GGD Nederland aan een landelijke,
ondersteunende structuur voor alle Academische werkplaatsen Publieke
Gezondheid, dus ook voor de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid.
Welke doelen heb je hierbij?
Dat zijn er vier:
-

Een passende landelijke kennisinfrastructuur ontwikkelen, fysiek en digitaal. Hierbij ligt de nadruk
op uitbouwen, opbouwen en faciliteren van huidige en toekomstige netwerken.
Conceptuele borging van het BOP gedachtegoed en de samenwerking tussen de partijen uit
beleid, onderzoek en praktijk
In kaart brengen van mogelijkheden voor financiële borging
Organisatorische borging van AWPG’en door het positioneren van (afdelingen) Onderzoek &
Ontwikkeling bij GGD’en.

Welke activiteiten heb je al uitgevoerd om deze doelen te bereiken?
Het organiseren van netwerkbijeenkomsten en thematische bijeenkomsten. Het ondersteunen van het
AWPG-coördinatorenoverleg. Het instellen van een werkgroep die de digitale kennisinfrastructuur
verder vormgeeft. Ook is een kerngroep Landelijke Kennisinfrastructuur Publieke gezondheid
ingesteld (zie vorige nieuwsbrief).
Wat hoop je op 1 maart 2014 te hebben bereikt?
Ik hoop dat er een onomkeerbare beweging is ingezet waarbij de GGD’en in Nederland gezamenlijk
de verantwoordelijkheid nemen om de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk te
stimuleren en te faciliteren, zowel organisatorisch als financieel.
Wat gaat onze academische werkplaats hiervan merken?
Ik hoop dat de AWPG Milieu en Gezondheid gaat merken dat het onderzoek doen door GGD’en
vanzelfsprekend wordt gevonden én dat de randvoorwaarden hiervoor ook aanwezig zijn. Hiervoor zijn
en blijven we echter samen verantwoordelijk, ook de AWPG Milieu en Gezondheid zelf.

Master Classes
In de serie van vijf Master Classes ‘Public health research in practice’, vindt op 19 en 20 maart 2014
de volgende Master Class plaats in Maastricht: ‘Public health technology assessment and economic
evaluation: "what is not valued is not counted.” Voor meer informatie klikt u hier.
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