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Workshop
De eerder aangekondigde workshop van 6 juni is verplaatst naar het najaar van 2013. In deze
workshop willen we over de toekomst van AW-MMK discussiëren met o.a. GGD-medewerkers (zowel
MMK’ers, als beleidsmedewerkers en communicatiemedewerkers), Raad van Advies en Bestuur.
Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief en op de website.

Deadline indienen voorstellen kortlopende projecten 3 juni
Maandag 3 juni is de volgende deadline voor het indienen van kortlopende projecten op het gebied
van milieu en gezondheid. De projecten moeten voortkomen uit een vraag uit beleid of praktijk, bij de
projecten moet minimaal één GGD en één gemeente of provincie betrokken zijn. Zie voor de overige
voorwaarden en een format voor het indienen van projectvoorstellen de website. Ook kleinschalig
onderzoek zoals een literatuuronderzoek kan in aanmerking komen voor financiering.

LinkedIn groep Milieu en Gezondheid
In de LinkedIn groep Milieu en Gezondheid wordt informatie uitgewisseld over milieu en gezondheid
onderwerpen, zoals nieuws, onderzoek, en politieke discussies in Den Haag. Ook wordt er
gediscussieerd en kan je vragen stellen aan anderen die op het terrein van Milieu en Gezondheid
bezig zijn. Interessant voor medewerkers van onder andere gemeenten, provincies, GGD’en, RIVM en
adviesbureaus.
Klik hier om je aan te melden voor de groep en discussieer mee!

Stand van zaken project m.b.t. Eikenprocessierups (EPR)
In 2012 is het team Milieu en Gezondheid van GGD Twente/GGD IJsselland gestart met het
onderzoek “Landelijke Registratie Gezondheidsklachten Eikenprocessierups (EPR) bij
Huisartsenpraktijken”. Dit project is opgezet na vragen van de gemeenten Almelo en Enschede die
graag inzicht wilden in de hoeveelheid inwoners die jaarlijks bij de huisarts komen met
gezondheidsklachten die te wijten zijn aan de brandharen van de eikenprocessierups.
Gedurende het plaagseizoen 2012 van de eikenprocessierups hebben de huisartsen van de CMRpeilstations van het NIVEL het aantal patiënten met huidklachten, welke gerelateerd waren aan de
brandharen van de EPR, geregistreerd. Tijdens het plaagseizoen 2012 zijn bij de CMR-peilstations
slechts weinig patiënten met EPR-gerelateerde klachten geregistreerd. Het aantal patiënten dat zich in
Nederland bij de huisarts meldde met klachten ten gevolge van de eikenprocessierups kan, op basis
van de registratie van de CMR-peilstations, geschat worden op 1800 in 2012 met een ruim 95%
confidentie interval (800-2800). Dit is een lager aantal dan verwacht op basis van eerder verschenen
literatuur. Het project betreft een driejarig onderzoek, het tweede jaar van dataverzameling is gestart.

Stand van zaken ROAM project
In het ROAM onderzoek is de afgelopen maanden gewerkt aan de analyse van de gegevens uit het
vragenlijstonderzoek onder ouderen (65-70 jaar) in Amsterdam. In dit deelonderzoek wordt gekeken
naar de relatie tussen de directe leefomgeving en zelfgerapporteerde gezondheid onder de ouderen.
Momenteel zitten we midden in het proces van de analyses. Een eerste voorzichtige conclusie die
getrokken kan worden is dat ouderen bij hoge NO2 concentraties vaker luchtwegaandoeningen
hebben. Naast luchtverontreiniging wordt gekeken naar groen en geluidsbelasting in de
woonomgeving, maar het is nog te vroeg om uitspraken over deze factoren in relatie tot gezondheid te
doen.
In de pijpleiding zit het organiseren van een workshop met experts op het gebied van deze
onderwerpen en medewerkers uit de gemeentelijke beleidspraktijk. In deze workshop willen we vragen
en behoeftes inventariseren die in de praktijk leven en bekijken of we die met onze data kunnen
beantwoorden.
Voor het deelonderzoek naar geluidinterventies in Rotterdam is begin dit jaar een voormeting
afgerond in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Deze meting is uitgevoerd op een locatie
waar de klinkers in het wegdek worden vervangen door asfalt. Er zijn geluidmetingen en
verkeerstellingen uitgevoerd en er is een vragenlijst uitgezet onder omwonenden. De geretourneerde
vragenlijsten en geluiddata worden momenteel verwerkt. Eind 2013 staat de nameting gepland. Er
wordt nog gezocht naar een tweede geluidinterventie om in het onderzoek mee te nemen.

Film ‘De meerwaarde van AWPG’en voor gemeentelijk
gezondheidsbeleid’
ZonMw heeft een kort promotiefilmpje uitgebracht over de Academische Werkplaatsen Publieke
Gezondheid, waar de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid er één van is. In het filmpje
komen wethouders van respectievelijk Teylingen, Heerlen en Groningen aan het woord. Zij vertellen
wat samenwerking met de Academische Werkplaats hen heeft opgeleverd. De Groningse wethouder
vertelt over het onderzoek naar hitte in de stad uit onze Academische Werkplaats. Om het filmpje te
bekijken klikt u hier.

IRAS summerschools 2013
In voorjaar en zomer 2013 organiseert het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de
Universiteit Utrecht een aantal internationale summerschools op het gebied van milieuepidemiologie,
blootstellingskarakterisering, toxicologie en biologische agentia. Deze staan open voor externe
deelnemers, die zich willen informeren, bij- en nascholen op allerlei terreinen binnen risk assessment.
Elk jaar trekken deze cursussen tussen de 15 en 25 deelnemers, deels afkomstig uit het buitenland.

Voor 2013 staan de volgende cursussen op het programma:
 27-31 mei: Advanced exposure assessment
 25 juni-5 juli: Environmental and occupational epidemiology
 19-30 augustus: Utrecht Summerschool Toxicology and Environmental Health (USTEH2013)
 2-6 september: Biological agents
De USTEH2013 biedt een tweeweekse introductie in milieuepidemiologie, toxicologie en
blootstellingskarakterisering. De overige gespecialiseerde cursussen richten zich op deelnemers met
meer ervaring in dit veld.
Informatie over programma, kosten en inschrijving is hier te vinden.
Voor overige vragen: Mieke Lumens, 030-2539447, m.lumens@uu.nl
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