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Symposium AWPG NZH 22 januari 2013: meld u nu aan! 

Wilt u ook: 

 Weten wat praktijkgericht onderzoek kan opleveren bij 

de ontwikkeling van lokaal integraal 

gezondheidsbeleid in de regio? 

 Kennismaken met de AWPG en haar 

onderzoeksprojecten? 

 Deelnemen aan gesprekken tussen gemeentelijk 

vertegenwoordigers, en GGD’ers over de 

onderzoeksthema’s Jeugd, Gezondheidsbevordering, 

OGGZ of Leefomgeving en de mogelijkheden voor 

praktijkgericht onderzoek? 

Kom dan naar het symposium ‘Beleid, Onderzoek en Praktijk: samenwerken aan 

effectief publiek gezondheidsbeleid’ op dinsdagmiddag 22 januari 2013 in Den Haag. 

 

Bekijk het programma en schrijf u in via: www.awpgnzh.nl/symposium. 

Deelname is gratis. 

 
Voor wie? 

Het symposium is primair bestemd voor beleidsmakers van gemeenten in de regio’s Den Haag, Zuid-Holland 

West en Hollands Midden en voor medewerkers van de partnerorganisaties van de AWPG NZH. 

 
 
Subsidie voor Project Gezondheidsdialoog Schilderswijk  
Begin december heeft ZonMw laten weten dat aan het project ‘Gezondheidsdialoog Schilderwijk, een integrale 

wijkaanpak’ een subsidie van 150.000 Euro is toegekend. In totaal worden zes projecten gehonoreerd. 

 

De aanvraag vond plaats in het kader van de oproep voor de projectronde 

‘Verbinden van Preventie en Curatie’. Hierbij stelde ZonMw voor het eerst de eis 

dat aanvragen werden ingediend door een Academische Werkplaats. Het 

projectvoorstel is opgesteld door een projectgroep waarin onder andere Paul 

Uitewaal (huisarts en epidemioloog GGD Den Haag) en Barend Middelkoop 

(epidemioloog GGD Den Haag en hoogleraar Public Health LUMC).  

Barend Middelkoop: ‘Dit vind ik een heel belangrijke subsidietoekenning. Vanuit 

de public health ontwikkelen we met de beste bedoelingen interventies waarvan we hopen dat die ten goede 

komen aan en aansluiten bij de mensen die dit het hardste nodig hebben. Maar het succes van onze 

inspanningen is meestal matig. In dit project proberen we de inwoners van achterstandswijken zelf aan het 

roer te zetten’. 

http://www.awpgnzh.nl/symposium


 

 

Kern van het project is dat, wanneer bewoners medeverantwoordelijkheid hebben bij het opzetten en 

uitvoeren van activiteiten gericht op het verbeteren van hun leefstijl, zij door betere betrokkenheid meer 

motivatie tot gedragsverandering zullen hebben. Hierbij is ondersteuning door zowel professionals als de 

overheid noodzakelijk. Dit betekent een fundamenteel andere benadering van het probleem van ‘ongezonde 

leefstijl’. De benadering is uitgewerkt onder de titel Gezondheidsdialoog.  

Meer informatie? Lees het nieuwsbericht op de website www.awpgnzh.nl of neem contact op met 

b.middelkoop@lumc.nl of Paul.Uitewaal@denhaag.nl.  

 

Nicolette van der Zouwe op congres EUPHA 
Op het congres van de European Public Health Association 

vertegenwoordigde Nicolette van der Zouwe de AWPG NZH. 

Zij hield een posterpresentatie over het onderzoeksproject E-learning 

Signaleren Depressie. Het congres vond plaats in november op Malta.  

 

Het congres trok een enorm aantal deelnemers die zich in parallelle 

sessies lieten informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van de publieke gezondheid. In de sessie “Distant Health” 

presenteerde Nicolette het “E-learning programma Signaleren 

Depressie”. Dit is een digitaal nascholingsprogramma voor 

professionals in zorg en welzijn. 

 

Doel onderzoek 

Nicolette: ‘We hebben het E-learning programma Signaleren Depressie 

ontwikkeld om hulpverleners in zorg en welzijn te leren hoe zij 

cliënten met depressieve klachten kunnen herkennen, motiveren en toeleiden naar passend aanbod. Bij 

beginnende of milde depressieve symptomen is de kans namelijk groot dat deze zich verder opbouwen tot 

een ernstige depressie. Als je er op tijd bij bent, kun je voorkomen dat een depressie ontstaat.’ 

 
Stand van zaken project 

Op dit moment analyseren de onderzoekers de resultaten van een kleinschalige studie naar de effecten van 

het programma. Kan Nicolette al iets vertellen over de resultaten? Nicolette: ‘Professionals letten na het 

volgen van de E-learning meer op depressieve symptomen en risicofactoren. Ook voeren zij meer 

preventiegedrag uit, zoals het motiveren van cliënten om hun klachten aan te pakken en het adviseren over 

hoe ze dat kunnen doen.’ 

 

Het E-learningprogramma is een project van de AWPG dat met subsidie van ZonMw is ontwikkeld door de 

GGD Hollands Midden samen met het LUMC en het Trimbos-instituut.  

In een volgende Nieuwsflits geeft Nicolette een uitgebreidere beschrijving van de resultaten. 

 

 

 
 

 

 

http://www.awpgnzh.nl/
mailto:b.middelkoop@lumc.nl
mailto:Paul.Uitewaal@denhaag.nl


 

 

 

 

Onderzoeksproject in de schijnwerpers 
 

De invloed van een antroposofische visie op vaccineren in de 

gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer 

Voor haar masterstudie Medische Antropologie en Sociologie deed Mare de Boer 

onderzoek onder ouders van meisjes op een Vrije School (antroposofische 

middelbare school) die in het studiejaar 2008/2009 zijn opgeroepen voor de HPV-

vaccinatieserie. Voor de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer onderzoekt zij 

in aansluiting daarop wat de invloed van een antroposofische visie is op de 

uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. 

  

Mare: ‘Het onderzoek voor mijn masterstudie werd ingegeven door mijn interesse 

in de overwegingen van ouders over het al dan niet laten vaccineren van hun kinderen volgens het 

Rijksvaccinatieprogramma. In dit onderzoek was de vraag toegespitst op de ideeën over het vaccin tegen 

baarmoederhalskanker. De studie liet zien dat bezwaren over de vaccinatie te maken hebben met ideeën over 

de medische technologie, machtsrelatie en financiële belangen, risicoperceptie en het individuele belang 

versus het collectieve belang van de vaccinatie. Omdat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor 

goede uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma volgt nu onderzoek naar verschillende aspecten rond de 

antroposofische visie op vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma voor de allerkleinste kinderen.’ 

  

Onderzoeksplan 

Dankzij de financiële ondersteuning van de AWPG NZH kan Mare door haar GGD twintig dagen vrij gemaakt 

worden om het onderzoeksproject uit te voeren. Ze is dit najaar gestart. Door gebruik te maken van het 

netwerk van de AWPG en van haar eigen GGD-netwerk, heeft ze met andere onderzoekers en uitvoerders uit 

het veld een onderzoeksplan opgezet met drie componenten: 

- een inventarisatie van de antroposofische visie op vaccineren in Nederland en specifiek in de 

gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer. Hiervoor wordt een inventarisatie gedaan van 

antroposofische instituten en organisaties. Hierbij kan gedacht worden aan een inventarisatie van 

antroposofische verenigingen, de antroposofische gezondheidszorg, antroposofische scholen, 

kenniscentra etc. 

- een inventarisatie van de vaccinatiestatus van kinderen van antroposofische ouders in de gemeenten 

Den Haag, Delft en Zoetermeer. (Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden hiervoor). 

- een inventarisatie van de wijze waarop ouders met een antroposofische visie op vaccineren informatie 

willen ontvangen over vaccinaties. Dit in navolging van een onderzoek vanuit het Centrum 

Infectieziektebestrijding van het RIVM naar de informatiebehoefte van ouders met een 

antroposofische visie op vaccineren. 

  

Samenwerking met RIVM 

Mare: ‘De bevindingen zijn niet alleen van belang voor de gemeenten in onze regio, maar kunnen voor heel 

Nederland van waarde zijn. Er is daarom nauwe afstemming met het werk van het Centrum 

Infectieziektebestrijding van het RIVM, waar een groter onderzoeksproject wordt uitgevoerd over redenen 

voor ouders om hun kinderen niet te laten vaccineren.’ In februari 2013 verwacht Mare haar eerste resultaten. 

  



 

 

Meer informatie?  

Bekijk de uitgebreide informatie over het onderzoeksproject op www.awpgnzh.nl bij Themagroep 

Infectieziektenbestrijding of neem contact op met Mare de Boer, sociaal verpleegkundige 

infectieziektebestrijding GGD Zuid-Holland West & medisch antropoloog: T 079 – 343 54 34 of 

mdeboer@ggdzhw.nl.  

AED en burgerhulpverlening in Hollands Midden 
Op verzoek van onder andere de gemeenten Rijnwoude en Leiderdorp, heeft de GGD Hollands Midden een 

onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van het gebruik van diverse AED alarmeringssystemen voor 

burgers. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd. 

 

Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren 

van een persoon met een hartstilstand door middel van een elektrische schok. In de eerste zes minuten na 

een hartstilstand is de overlevingskans van het slachtoffer het grootst maar voor ambulances is deze tijd niet 

altijd haalbaar. AED alarmeringssystemen alarmeren met een sms-bericht getrainde vrijwilligers zodat de 

reanimatie mogelijk al gestart kan worden voordat professionals ter plaatse zijn. Het onderzoek had tot doel 

om ‘kosten’ en ‘baten’ van AED alarmeringssystemen voor burgers op een rijtje te zetten, zodat gemeenten 

een gefundeerd besluit kunnen nemen om een dergelijk systeem al dan niet (op korte termijn) te 

implementeren in hun gemeente. 

 

Ander perspectief 

Momenteel wordt een AED-sms-systeem in (gedeeltes van) twaalf veiligheidsregio’s gebruikt. Uit ons 

onderzoek blijkt echter dat het met de huidige alarmeringssystemen nog niet gelukt is om vrijwilligers (met 

AED-apparatuur) binnen zes minuten met een reanimatie te laten beginnen, nadat ze waren gealarmeerd 

door middel van een sms-bericht. Hierdoor is AED-burgerparticipatie in de regio Hollands Midden in een 

ander perspectief komen te staan. Het zorgt wel voor een grotere interesse in reanimatie en besef voor het 

belang van reanimatie en daarmee voor een grotere betrokkenheid van vrijwilligers, maar door de relatief 

korte aanrijtijden in onze regio en de ‘first-responder’- afspraken met de brandweer zullen weinig 

slachtoffers daadwerkelijk eerder worden gereanimeerd. 

 

Bij reanimaties is de volgende ‘chain of survival’ van belang: 

Conclusie  

Of tot het in gebruik nemen van een AED-

sms-systeem wordt besloten, is afhankelijk 

van de weging van de diverse argumenten. 

Indien – los van de daadwerkelijke effectiviteit 

van het systeem – een grotere bereidheid tot 

reanimatie van de kant van burgers, een groter 

aantal burgers met reanimatietraining en 

vergroting van het gevoel van veiligheid als belangrijk worden gezien, zal eerder besloten worden tot het 

gebruik van het systeem dan in de situatie, waarin het aantal daadwerkelijk geredde levens centraal staat. 

 

Meer informatie? 

Bekijk de uitgebreide informatie over het onderzoeksproject op www.awpgnzh.nl bij Overige Projecten of  

neem contact op met Nienke Terpstra, GGD Hollands Midden, T 088 – 308 46 61 of nterpstra@ggdhm.nl.  
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Buiten de Poorten 
 

Academische Werkplaatsen landelijk over het voetlicht 

 

Tijdens het congres “Vergroot uw kans op effectiever lokaal gezondheidsbeleid’ eind november presenteerde 

ZonMw zowel het boek “Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in kaart gebracht” en de nieuwe 

website over Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid  in Nederland.  

 

“Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in kaart gebracht” 

In dit boek is de meerwaarde van de samenwerking in een academische werkplaats letterlijk in kaart 

gebracht. Het is geen routeplanner voor de kortste weg van A naar B. Dat zou immers geen recht doen aan de 

gecompliceerde werkelijkheid waarin de werkplaatsen zich bewegen. Om bij het beeld te blijven: één route is 

nooit de beste en juist de zijpaden en de omwegen zijn vaak het interessantst. Daarom vindt u in dit boek 

een – letterlijk – veelkleurig palet van de resultaten van het werk waarmee onderzoekers, praktijkmensen, 

opleiders en beleidsmensen gezamenlijk hebben bijgedragen aan beter lokaal volksgezondheidsbeleid.  

Meer informatie over de verspreiding en het opvragen van het boek: zwinkels@zonmw.nl of eyck@zonmw.nl. 

 

Landelijke website awpg.nl  

De landelijke website www.awpg.nl gaat medio december de lucht in. De website geeft informatie over het 

fenomeen Academische Werkplaats en linkt de geïnteresseerde bezoeker naar een AWPG van zijn/haar keuze. 

Daarnaast biedt de website een uitputtend en up-to-date overzicht van alle  projecten binnen de 

academische werkplaatsen publieke gezondheid in het land. Via verschillende zoekingangen komt de 

bezoeker snel terecht bij relevante informatie over specifieke projecten. De website wordt nu nog beheerd 

door ZonMw. Bij het afsluiten van het ZonMw programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (in 

2014) wordt het beheer van de site overgedragen aan GGD Nederland.   

 
 

 

 

En verder…. 
 Is de Mediator Special van ZonMw over Academische Werkplaatsen als pdf beschikbaar op  onze 

website via het nieuwsbericht en achter ‘artikelen en publicaties’op onze website www.awpgnzh.nl. 

 Staat er op onze website nog meer nieuws en nieuwe projecten; www.awpgnzh.nl  

 Nodigen wij u uit om ideeën en/of kopij aan te leveren voor het volgende nummer van de Nieuwsflits: 

tdevette@rdoghm.nl.  Deadline kopij: 21 januari 2013 

 Verschijnt de volgende Nieuwsflits eind maart 2013 

 

Colofon 

AWPG Nieuwsflits biedt korte informatie over een selectie van actuele ontwikkelingen binnen en buiten de poorten 

van de werkplaats en is bedoeld voor betrokkenen bij beleid, praktijk en/of onderzoek  publieke gezondheid. De 

nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt via de mail verspreid. Daarnaast is de nieuwsbrief te vinden op de 

website van de AWPG NZH, www.awpgnzh.nl  Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via de website op de pagina 

‘publicaties, artikelen en nieuwsbrief’. 

 

Redactie 

René Remeeus, Nienke Terpstra, Thea de Vette 

Telefoon: 088 - 308 46 67 

E-mail: tdevette@rdoghm.nl 
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