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 2 juni 2014:
mogelijk de laatste keer!
Maandag 2 juni 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.
Dit is mogelijk voorlopig de laatste subsidieronde voor kortlopende projecten.

NVMM award 2014
Aanmoedigingsprijs voor onderzoeker/projectuitvoerder op het gebied van milieu en gezondheid 2014
De Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) wil op 11 juni 2014 op de Nationale
Milieudag een geldelijke aanmoedigingsprijs uitreiken voor een onderzoeker/projectuitvoerder, die zich
in de afgelopen drie jaar heeft onderscheiden op het gebied van milieu en gezondheid.
De NVMM bestaat dit jaar 25 jaar en is de wetenschappelijke vereniging voor professionals,
waaronder artsen en milieugezondheidskundigen, die werkzaam zijn binnen het werkveld Milieu en
Gezondheid.
De voorstellen worden beoordeeld op:
- mate waarin het onderzoek/project bijdraagt (reeds of potentieel) aan een gezonde
leefomgeving
- wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact
- kwaliteit van het (onderzoeks)project
- originaliteit/vernieuwing
De reikwijdte waarbinnen het onderzoek en/of project is uitgevoerd kan gaan van louter toegepast
medisch milieukundig onderzoek (bijv. risicobeoordeling, klachtenonderzoek etc.) tot een project op
het gebied van risicocommunicatie of risicoperceptie.
Kijk voor meer informatie en hoe je kunt deelnemen op
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/nvmm_award_2014

Twee nieuwe kortlopende projecten gehonoreerd:
Luchtverontreiniging in perspectief
Lokale bestuurders hebben behoefte aan een methode om de gezondheidsschade door
luchtverontreiniging af te zetten tegen de gezondheidsschade van andere risicofactoren.
Het doel van dit onderzoek is om een breed gedragen en praktisch toepasbare methode te
ontwikkelen, waarmee de gezondheidsschade van luchtverontreiniging kan worden afgezet tegen die
van (mee)roken, uitgedrukt in aantal (mee)gerookte sigaretten per tijdseenheid. De methode zal
worden uitgewerkt in de vorm van een voor alle GGD-en toegankelijke rekentool (Excel sheet).
De verwachting is dat dit zal leiden tot een betere onderbouwing van het lokale luchtkwaliteitsbeleid,
betere communicatie met burgers en tot meer draagvlak voor maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met IRAS, RIVM, gemeente Amsterdam, gemeente
Utrecht, de Provinciale werkgroep Luchtkwaliteit en Gezondheid Noord-Brabant, GGD Regio Utrecht,
GGD Kennemerland Provincie Noord-Holland en de landelijke GGD werkgroep Lucht.
Onderzoek naar de relatie tussen kortstondige blootstelling aan fijnstof en gezondheidseffecten
Het afsteken van vuurwerk staat volop in de belangstelling. De burgemeesters van de 4 grote steden
hebben aangegeven dat ze het afsteken van vuurwerk sterk willen beperken. Maar is er ook sprake
van gezondheidseffecten ten gevolge van het inademen van fijn stof van vuurwerk? GGD Groningen
wil samen met de Gemeente Groningen en enkele kennisinstituten onderzoeken of er een relatie
bestaat tussen blootstelling aan fijn stof van vuurwerk en sterfte. Dit wordt gedaan door sterftecijfers
van het CBS te koppelen aan data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit over de laatste 20 jaar. Bij
de analyse wordt rekening gehouden met andere verklarende factoren van de sterftecijfers. De
resultaten zijn relevant voor de kennisontwikkeling binnen de GGD-en en voor het vuurwerkbeleid van

Nederlandse gemeenten. Het onderzoek gaat 1 mei van start en er wordt naar gestreefd de
conclusies en aanbevelingen voorafgaand aan de nieuwe jaarwisseling te presenteren.

Interview Bert Brunekreef
De nieuwsbrief van de Academische Werkplaats belicht met regelmaat iemand die nauw betrokken is
bij AW-MMK. Dit keer Bert Brunekreef.
Bert is als hoogleraar epidemiologie verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Gespecialiseerd in luchtvervuiling en milieu en gezondheid. Aan de Universiteit
Utrecht zette hij in 2005 het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) op,
waarvan hij momenteel directeur is. Brunekreef adviseert nationaal en
internationaal over gezondheid en milieu en zat onder meer in een adviescomité
van de WHO voor gezondheid en luchtverontreiniging in Europa.
Vanaf het begin van het bestaan van de Academische Werkplaats is Bert actief
betrokken bij AW-MMK. Een belangrijke universitaire partner. De rol van de
universiteiten is volgens Bert vooral begeleiding en helpen uitvoeren van
onderzoek in AW-MMK. Daarnaast is het attenderen op nieuwe ontwikkelingen in onderzoek.
“Hoe de toekomst van de Academische Werkplaats in haar werkvorm er uit gaat zien is nog ongewis.
Met name doordat aan het eind van dit jaar de financiering van ZonMW wegvalt .Ik ben wel
optimistisch dat de werkplaats in een of andere vorm zal blijven voortbestaan, omdat er in de
afgelopen jaren veel positiefs uit is voortgekomen”, aldus Bert Brunekreef

Vooraankondiging conferentie Academisering van de Crisisbeheersing
op 9 april
PGV Nederland, de Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg (AGOZ) en ZonMw nodigen u van
harte uit voor de conferentie op woensdag 9 april a.s., die in het teken staat van de Academisering
van de Crisisbeheersing. De conferentie vindt plaats van 14.30 tot 20.00 uur.
Het door ZonMw ingezette academiseringstraject van de crisisbeheersing in de publieke gezondheid
loopt op zijn eind. Tijdens de conferentie worden de bevindingen en eindresultaten van zes
onderzoeken gepresenteerd. De onderzoeken geven antwoord op relevante vraagstukken uit bestuur,
beleid, praktijk van de DPG en Crisisbeheersing. Ze geven nieuwe inzichten voor bestaande
vraagstukken of dragen bij aan evidence-based professionalisering van werkwijzen in de
opgeschaalde zorg.
De samenwerking wordt geborgd en gecontinueerd. Toonaangevende partijen uit het veld tekenen
tijdens de conferentie een intentieverklaring voor de komende twee jaar. Zij gaan zich gezamenlijk
inspannen om de behaalde resultaten voort te zetten en uit te bouwen.
Het exacte programma is nog niet bekend. Meer informatie: Vincent Pot, vpot@pgvn.nl of
030-252 50 60 en zie GGD Kennisnet: Vooraankondiging

Vooraankondiging conferentie Academisering van de Crisisbeheersing
op 9 april
De Vereniging voor Epidemiologie organiseert woensdag 4 juni vier workshops voorafgaand aan het
jaarlijkse WEON congres. De workshop zijn: ‘E-epidemiology’, ‘Instrumental Variables’, 'Crash Course
Peer Review' en ‘De ontwikkeling en validering van nieuwe vragenlijsten binnen de publieke
gezondheidszorg’. Bekijk hier de workshops online.
Overigens: tot 1 april kunnen er abstracts worden ingediend voor een presentatie of poster voor het
congres. Dit is mogelijk via deze link.
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