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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Start een project!
Op 7 juni eindigt een nieuwe call voor projectvoorstellen. Zowel voorstellen voor
Onderzoeksprojecten als voor Desktopstudies kunnen worden ingediend. Een ieder die overweegt
een voorstel in te dienen, adviseren we tijdig contact op te nemen met de Academische Werkplaats.
De leden van het coördinatieteam kunnen je adviseren over de meest kansrijke route en
ondersteunen bij het uitwerken van een voorstel. Ter ondersteuning organiseert het
coördinatieteam dit voorjaar ook een brainstormsessie speciaal voor GGD’ers en enige weken later
een bijbehorende workshop voorstel schrijven. GGD-medewerkers hebben hiervoor reeds een
uitnodiging ontvangen.

Academische Werkplaats Webinar ‘Citizens Science’
In juni organiseert de Academische Werkplaats samen met het IRAS een webinar over citizen science.
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?
Deze webinar is de eerste van een 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. Een uitnodiging met
aanmeldlink volgt spoedig.

Nieuw project: Gedragadviezen bij hitte
Onderzoekers: Jolanda Willems en Tim Nonner (GGD-Gelderland-Midden)
Recent is het project ‘Hittegolven, welke praktische adviezen geven we aan de bevolking?’
gehonoreerd. Dit project van de GGD’en Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland,
Amsterdam, Klimaatverbond, Rode Kruis, gemeente Harderwijk, RIVM, VU Amsterdam en Radboud
UMC wil in kaart brengen welke (combinatie van) maatregelen effectief zijn in het voorkomen van
negatieve lichamelijke effecten door hitte. Voor de zomer moet al in kaart zijn gebracht welke
maatregelen mensen zelf kunnen nemen in periodes van hitte. Deze informatie zal in ieder geval
gedeeld worden via de website en social media van betrokken GGD’en, en komt ter beschikking voor
de publiekscommunicatie van de overige betrokken partijen.

Presenteer iets op een congres
De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid stimuleert het presenteren van onderzoek en/of
ontwikkelingen op het gebied van milieu en gezondheid voor een breder publiek. In dat kader maken
we jullie graag attent op de ‘call for papers’ (voorstel voor een lezing) van het Nederlands Congres
Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit. We zijn vanuit het coördinatieteam ook betrokken bij de
programmacommissie van dit congres. De scope van het congres is de laatste jaren wat verbreed.
Ook voor een leuk verhaal over een gezonde, prettige en/of groene leefomgeving is wellicht ruimte!
Voor wie internationale aspiraties heeft, biedt het jaarlijks congres van the International Society for
Envionmental Epidemiology ook de mogelijkheid tot het indienen van abstracts voor presentaties.
Heb je interesse, maar kun je wel wat ondersteuning of ruggenspraak gebruiken bij het opstellen van
zo’n voorstel? Neem dan contact op met de Academische Werkplaats. Het coördinatieteam helpt je
graag een handje!

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:
- Terugkijken: ISEE Global Education YouTube kanaal, met onder andere veel sessies van de
ISEE Young van afgelopen februari

-

-

-

-

Het jaarlijks congres van het HEI (Health Effects Institute) wordt dit jaar vervangen door een
serie van 8 webinars (gratis, registratie verplicht):
o Climate Change, Air Quality, and Health (6 april)
o Environmental Health Research and Communities: Stories of Successes and
Challenges (13 april)
o From Global to Local: Informing Air Quality Policies and Decision-Making (20 april)
o The COVID-19 Pandemic, Air Pollution, and Health: Lessons from Around the Globe
(27 april)
o From Evidence to Action: Synthesizing Air Quality Evidence Relevant to Public Health
(4 mei)
o Non-tailpipe Emissions: Impacts on Urban Air Quality and Health (11 mei)
o Early Career Researcher Spotlight (13 mei)
o What We Have Learned about Effects on Health at Low Levels of Exposure: Evidence
from the United States, Canada, and Europe (25 mei)
Het NIVA (occupational health and safety education) biedt een voordelige online cursus
Chemical Exposure and Cardiovascular Disease, over blootstellingen in de milieu- en
arbeidssituatie: 27-29 april (aanmelden voor 9 april)
Het Nationaal Fietscongres presenteert onder de titel ‘Verbeter je Skills’ onderzoeken,
inzichten, resultaten en ideeën die fiets verder brengen: 17 juni
De Utrecht Summer School biedt de door onze Academische Werkplaats-partner IRAS
gecoördineerde cursus Environmental Epidemiology. Benieuwd of deze cursus aansluit op je
wensen? We kunnen je in contact brengen met de cursuscoördinator: 21 juni-2 juli
Na het succes van vorig jaar willen we weer een Academische Werkplaats-onlinediscussieroom organiseren voor de deelnemers van de ISEE online: 23-26 augustus
Na enkele malen uitstel en uiteindelijk afstel in het voorbije jaar, bereid het congres Geluid,
Trillingen en Luchtkwaliteit zich dit jaar ook voor op een online alternatief als het fysiek niet
mocht lukken: 9 en 10 november

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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