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. Ook in 2021 zijn er onderzoeksubsidies
beschikbaar
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Deze nieuwsbrief is gericht op het GGD-netwerk. Na de zomervakantie volgt er weer een reguliere
nieuwsbrief die actief verspreid wordt aan het brede netwerk.

Lopende onderzoeken in de Academische Werkplaats
Er lopen momenteel verschillende onderzoeksprojecten, zie hiervoor ook onze website
www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/lopende_projecten. Er is een nieuw onderzoek van
start gegaan waarin de Rekentool Luchtkwaliteit en Gezondheid wordt gereviseerd, in samenwerking
met RIVM en IRAS-Universiteit Utrecht (Rik van de Weerdt, GGD’en Oost Nederland). Meer informatie
hierover op de website volgt binnenkort.
In de tussentijd wordt hard gewerkt aan het project Hittegolven, welke praktische adviezen geven we
aan de bevolking? Jolanda Willems en verschillende GGD-collega’s hebben met diverse
(wetenschappelijke) experts de effectiviteit van maatregelen tegen hitte op een rij gezet en gescoord
op effectiviteit, praktische haalbaarheid, kosten en dergelijke. Deze erg waardevolle informatie in de
praktijk verschijnt zo snel mogelijk, maar uiterlijk begin juli op de website. De resultaten worden ook
gepresenteerd gedurende de webinar op 5 juni (zie elders in deze nieuwsbrief).
Het Onderzoek gebruik data consultatiebureaus voor analyse relatie leefomgeving en gezondheid van
Jennie Odink (GGD Gelderland-Midden) en collega’s is na enige vertraging (er zijn kinderen geboren!)
nu in de afrondende fase. De afrondende rapportage wordt in juli verwacht, een bijbehorend
wetenschappelijk artikel is in voorbereiding.

Brainstormbijeenkomst Onderzoeksideeën (19 april)
In april is er een brainstormbijeenkomst georganiseerd om nieuwe onderzoeksideeën voor de
Academische Werkplaats te vormen. We hebben de bijeenkomst in het bijzonder gericht op GGDmedewerkers. Na een inventarisatie en enkele korte pitches van eerste ideeën, zijn groepjes gevormd
waarin gediscussieerd is over de manier waarop deze ideeën tot een projectvoorstel uitgewerkt
zouden kunnen worden.

Alle deelnemers zijn geattendeerd op de workshop Onderzoeksvoorstel Schrijven die de Academische
Werkplaats enkele weken later organiseerde. Een idee heeft geleid tot een onderzoeksvoorstel wat is
ingediend in de call van begin juni, enkele andere ideeën worden voor een latere call uitgewerkt.
Heb je interesse om je bij een van bovenstaande ideeën aan te sluiten, neem contact op met de
awmmk@vggm.nl dan brengen we je met de initiatiefnemer of het groepje in contact.

Schrijfworkshop onderzoeksvoorstel Academische Werkplaats (18 mei)
Gerard Hoek (Universiteit Utrecht) en Saskia van der Zee (GGD Amsterdam) gaven in mei een workshop
gericht op het schrijven van een onderzoeksvoorstel van de Academische Werkplaats. De deelnemers
zijn meegenomen door het format van een onderzoeksvoorstel van de Academische Werkplaats. Wat
schrijf je waar op, en waarom wil de Academische Werkplaats dat allemaal weten. Ook is er gesproken
over de wijze waarop voorstellen beoordeeld worden, en hoe je hier bij het schrijven van je voorstel
rekening mee kunt houden. Met een goed voorstel kun je de honoreringskansen van je voorstel
namelijk erg vergroten!
Enkele van de deelnemers zijn aan de slag met een idee uit de projectenbrainstorm, er kon dus direct
concreet op vragen en uitdagingen in gegaan worden. Volgend jaar zal de workshop opnieuw
georganiseerd worden, wederom gepaard aan de projectenbrainstorm.
In de tussentijd kan ook een projectmentor vanuit de Academische Werkplaats je ondersteunen bij het
bedenken en schrijven van een goed voorstel. Neem contact op met awmmk@vggm.nl om in contact
gebracht te worden met een van onze projectmentoren.

Webinarserie onderzoek, beleid en praktijk Milieu&Gezondheid: Citizen Science
(8 juni)
In juni heeft de Academische werkplaats een webinar georganiseerd over citizen science. Na een korte
inleiding door Fleur Froeling (IRAS-UU) is met de aanwezigen gediscussieerd over de toepassing van
Citizen Science in de wetenschap en daarbuiten. Welke methoden zijn er beschikbaar in Citizen
Science? Hoe voeren wetenschappers dit uit? Laten de onderzoekers de deelnemers echt meedenken
en meedoen met het onderzoek? Of vormen ze alleen een extra meetpunt? En hoe kunnen we de
verschillende Citizen Science methoden die zijn ontwikkeld, gebruiken in de dagelijkse praktijk?
Deelnemers zijn ten behoeve van de discussie vooraf ook geattendeerd op een recent
overzichtsartikel.
Deze webinar is de eerste van een nieuwe, halfjaarlijkse serie webinars waarin onderzoekers, adviseurs
en beleidsmedewerkers op het snijvlak van gezondheid en milieu met elkaar in contact worden
gebracht. Onderwerpen zullen te maken hebben met methoden in milieugezondheidsonderzoek.
We bespreken hoe wetenschappelijk onderzoek in ons veld tot stand komt, welke methoden worden
gevolgd en hoe deze tot robuuste conclusies kunnen leiden. En op welke manier dit GGD-adviseurs en
(gemeentelijk) beleidsmedewerkers in de praktijk verder kan helpen.

We ondersteunen je deelname aan internationaal milieuepidemiologie
congres ISEE
Van 23 tot 26 augustus 2021 is het jaarlijkse congres van de International Society of Environmental
Epidemiology (ISEE). Dit congres is dit jaar vanwege Corona wederom digitaal.
De Academische Werkplaats wil je deelname aan het congres stimuleren en ondersteunen.
We stellen 300 euro beschikbaar per GGD die deelneemt aan de Academische Werkplaats Milieu en
Gezondheid als tegemoetkoming in de kosten. De inschrijfkosten zijn tot 18 juni 600 USD en daarna
750 USD per persoon. Schrijf je je op tijd in, dan betaalt de Academische Werkplaats dus meer dan de
helft!
Daarnaast organiseren we een digitale meeting room tijdens het congres waarin we met elkaar
discussiëren over de presentaties, suggesties uitwisselen voor interessante sessies en bespreken wat
je met de nieuwe kennis kunt in de praktijk. Vorig jaar was dit een groot succes! Deelname aan deze
digitale meeting room is verplicht als je de bijdrage van de Academische Werkplaats ontvangt.
Ben je van enthousiast geworden? Mail dan naar awmmk@vggm.nl.

Rubriek: congressen en cursussen
Er is een ruim aanbod van cursussen en congressen op het terrein van milieu en gezondheid. In deze
tijd van digital werken is er bovendien een steeds groter en mooier aanbod van gratis te volgen of
terug te kijken webinars.
Graag attenderen we jullie op:
- Podcastserie: Environmental Health Chat (National Institute for Environmental Health
Sciences). Een Amerikaanse podcastserie over hoe milieublootstellingen invloed kunnen
hebben op onze gezondheid. “Each episode highlights ways researchers work in partnership
with community groups to understand and address environmental health issues.” De link
bevat buttons om je te abonneren op de podcast in je Google of Apple podcast-app)
- Van 23 tot 26 augustus vindt het jaarlijkse congres van de International Society of
Environmental Epidemiology (ISEE) weer plaats. De early-bird registratie ($150 korting)
verloopt op 18 juni. Wees optijd! (zie ook nieuwsbericht elders in deze nieuwsbrief)
- De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid organiseert op 5 juli een webinar over hitte
voor professionals uit de Publieke Gezondheid. In dit webinar worden resultaten
gepresenteerd van het Academische Werkplaats project over hitte en het EU-project HEATSHIELD. Daarnaast is er ruimte voor discussie over toepassing van deze resultaten in de
praktijk.
Heb je een tip voor een interessante cursus, congres of webinar? Of een interessante bijeenkomst
bijgewoond die terug te kijken is? Laat het ons weten!
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