
 

De AWPG NZH is een regionale netwerkorganisatie waarin samenwerken de GGD Den Haag, GGD Hollands 

Midden, GGD Zuid-Holland West, LUMC, TNO en de FSW van de Universiteit Leiden. 

AWPG NIEUWSFLITS    Nummer 1, maart 2013 
 

 
Evaluatie en vervolg symposium AWPG NZH 22 januari 2013 

Op 22 januari jl. troffen zo’n 90 professionals uit gemeenten, GGD’en en onderzoeksinstellingen elkaar op 

het symposium ‘Beleid, Onderzoek en Praktijk: samenwerken aan effectief 

publiek gezondheidsbeleid’ van de AWPG NZH.  

 

Naast kennisdelen en informatie uitwisselen kon men persoonlijke contacten 

leggen en werd via verschillende werkvormen nagegaan hoe er verder 

samengewerkt kan worden aan effectiever publiek gezondheidsbeleid.  

 

Opbrengsten 

Leefomgeving is door dit symposium meer betrokken bij de samenwerking 

binnen de AWPG NZH. Er is een landelijke Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid, maar ook op 

regionaal niveau is het belangrijk dat mensen elkaar leren kennen en beter weten te vinden. Met de 

deelnemers aan de deelsessie Leefomgeving is een mailgroep opgericht. Men gaat een gezamenlijke 

onderzoeksvraag formuleren voor de subsidie Kortdurend Onderzoek Tweede Tranche (zie verderop in deze 

nieuwsbrief). 

 

De suggesties ter versterking van de samenwerking tussen gemeenten, onderzoeks- en onderwijsinstituten 

en GGD’en  op het terrein van de publieke gezondheid die tijdens het symposium naar voren kwamen, neemt 

de werkplaats mee in haar plan van aanpak voor de komende periode. Vervolgstappen daarbij zijn: 

 

1. Subsidie voor onderzoek: de AWPG NZH heeft voor 2013 subsidie om nog eens 16 kortdurende 

onderzoeksprojecten te financieren  

2. Leefomgeving een plek geven binnen de AWPG NZH, in verbinding met de landelijke werkplaats 

3. Hogescholen meer betrekken: in 2013 verkennende gesprekken voeren met de Leidse en Haagse 

Hogeschool om te bekijken hoe we de bestaande samenwerking kunnen verbreden en ondersteunen  

4. Communicatie: de PR-krant ‘AWPG NZH in beeld’ breed verspreiden, het promotiefilmpje over AWPG’en 

regelmatig gebruiken en in de nieuwsbrieven blijvende aandacht voor onderzoek en onderzoekers binnen 

de AWPG NZH 

5. Langer lopend onderzoek: meer aandacht op de website en in de nieuwsbrieven voor ons langer lopende 

onderzoek 

6. Bijscholing: masterclass in november, gericht op bekender maken GGD-medewerkers met ‘de praktijk’ 

van gemeentelijk beleid 

7. Integraal beleid: zowel bij gemeenten als bij zorgverzekeraars leeft de wens om meer wijkgericht en 

integraal te gaan werken. Een kortdurend onderzoek dat hier op aansluit is Geïntegreerde Eerstelijns Zorg 

(GEL), dat ook in deze nieuwsbrief wordt beschreven. De AWPG NZH denkt  dat daar de beste 

aanknopingspunten zitten: in dialoog met gemeenten wijkgerichter en integraler gaan werken op de 

gebieden preventie, welzijn en zorg.  

 

Een uitgebreid verslag van het symposium is terug te vinden op de website (www.awpgnzh.nl).  

   

http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=173&l=16
http://www.awpgnzh.nl/


 

 

Promotiekrant ‘AWPG NZH in Beeld’: werkplaats over het voetlicht 
 Om een bredere groep (potentiële) relaties kennis te laten maken met de werkplaats 

en te laten zien wat deze  voor ze kan betekenen, verscheen in januari  de krant 

‘AWPG NZH in Beeld’. 

In ‘AWPG NZH in Beeld’ stelt de werkplaats zich op toegankelijke wijze voor aan de 

lezer. De nadruk ligt daarbij op kennismaking met een aantal kortdurende 

onderzoeksprojecten van de werkplaats waarbij zowel opdrachtgevers als 

onderzoekers aan het woord komen. Daarnaast vertellen de voorzitter van de 

werkplaats, Sjaak de Gouw, en de coördinator Nienke Terpstra in een duo-interview 

over het doel en de achtergronden van de werkplaats en bevat de krant praktische 

informatie en een overzicht van lopende projecten. 

 

‘AWPG NZH in Beeld’ is gelanceerd tijdens het symposium van de AWPG NZH op 22 januari jl. De krant is in 

februari breed verspreid onder in- en externe relaties van de partnerorganisaties en de AWPG zelf. 

De krant is hier te vinden en te downloaden en op de website www.awpgnzh.nl achter de link 'publicaties, 

artikelen en nieuwsbrief’. 

 

 

€ 150.000 extra subsidie kortdurend onderzoek 2013 
Met kortdurend onderzoek kunnen praktijkvragen van gemeenten beter en sneller beantwoord worden en 

wordt  de samenwerking tussen onderzoeksinstituten en GGD’en versterkt. Voor 2013 heeft ZonMw ons 

subsidiebudget Kortdurend Onderzoek wegens succes verdubbeld. 

 

Hiermee neemt de AWPG NZH de volgende subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten in behandeling:  

Zes kortdurende onderzoeksprojecten in de periode 2013-2014. 

 Maximale looptijd van een jaar en een maximaal subsidiebedrag van € 9.375,-. 

 Subsidieaanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.  

 

Voorwaarden voor toekenning:  

 Betrokkenheid van een of meerdere gemeenten (waarbij betrokkenheid van met name kleinere 

gemeenten een pré is).  

 Eigen bijdrage van gemeente, opdrachtgever en/of uitvoerder. 

 De themagroep van de AWPG die het project uitvoert, communiceert de resultaten van de projecten 

naar de medewerkers van participerende organisaties van de werkplaats en, indien mogelijk, breder. 

 

Tien kortdurende onderzoeksprojecten specifiek voor gemeenten in de periode 2013-2014  

 Maximale looptijd van zes maanden 

 Maximaal subsidiebedrag per project van €15.000,-.  

 Projecten moeten uiterlijk in 2014 worden afgerond. 

 Er is één moment om de subsidieaanvragen in te dienen, namelijk tot uiterlijk 19 april 2013. 

 

Onderzoeksvraag? 

 Heeft uw gemeente een onderzoeksvraag waar de werkplaats mogelijk een antwoord op kan geven? 

Neem dan contact op met Nienke Terpstra, coördinator AWPG NZH: nterpstra@ggdhm.nl. 

 Heeft uw GGD een onderzoeksvraag? Neem dan contact op met de voorzitter van de betreffende 

themagroep of eveneens met Nienke Terpstra  

 

http://www.awpgnzh.nl/assets/awp/upload/awpg_nzh_in_beeld_krant_2013_1359982829.pdf
http://www.awpgnzh.nl/
http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=21
http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=21
mailto:nterpstra@ggdhm.nl
http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=138


 

 

 

Nieuw kortdurend onderzoeksproject  
‘Recidive meldpunten Zorg en Overlast en Meldpunten Bezorgd’ 
Bij de Meldpunten Zorg en Overlast van GGD Hollands-Midden en bij 

de Meldpunten Bezorgd van de GGD Zuid-Holland West betreft bijna 

een derde van de gemelde zaken recidivisten. Wat is de achtergrond 

van deze recidives? Is daaruit lering te trekken voor wat betreft de 

aanpak door de Meldpunten of de vertegenwoordigers van de 

zorgpartijen in de zorgnetwerken? Gaat het bij recidive om dezelfde 

melder en/of om dezelfde problematiek? Moeten we langer nazorg 

verlenen? Is een ‘waakvlamcontact’ een oplossing om recidive te 

voorkomen?  

 

Het doel van het onderzoek is om met beter inzicht in de achtergronden van afgesloten en opnieuw gemelde 

zaken, aanbevelingen te kunnen doen om personen beter te helpen. Zo is er meer kans op succes voor de 

langere termijn en verbetert de effectiviteit van de Meldpunten en de ketensamenwerking. 

 

De Meldpunten Zorg- en Overlast werken voor alle gemeenten in de regio Hollands-Midden. Het Meldpunt 

Bezorgd werkt voor alle gemeenten in de regio Zuid-Holland West. De gemeenten zijn de financiers en 

dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van kwetsbare inwoners.  

Dit onderzoeksvoorstel is in overleg met de gemeenten Zoetermeer en Leiden geschreven. Beide vervullen 

samen met de Meldpunten de rol van gebruiker van de onderzoeksresultaten. Ook de OGGZ 

centrumgemeenten Gouda en Delft worden bij dit onderzoek betrokken.  

Meer informatie over het onderzoek vind u hier of op www.awpgnzh.nl bij ‘Nieuws’ of bij de 

onderzoeksprojecten van de Themagroep Gezondheidsbevordering.  

 

 

Onderzoeksproject in de schijnwerpers 
 

Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEL) 

ook een zaak van gemeenten 
Het  project GEL bracht in beeld hoeveel personen in de 

gemeente Leiden) gelijktijdig gebruik maken van meerdere 

eerstelijns disciplines en welke knelpunten cliënten en 

professionals ervaren. Het project is inmiddels afgerond. 

Projectleider Sjaak de Gouw vertelt over het onderzoek. 
 

“Door de toenemende wens tot integratie van 

voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, 

door de vergrijzing, door hun taken op het gebied van preventie en door de samenhang van het gebruik van 

WMO- en zorgvoorzieningen hebben ook gemeenten een groot belang bij een goed functionerende 

eerstelijnszorg”, vertelt Sjaak. “In veel gemeenten vindt daarom al overleg plaats tussen gemeenten en 

eerstelijns professionals en - organisaties over de mogelijkheden tot verbetering van die eerstelijnszorg en 

de aansluiting met gemeentelijke beleidsterreinen.” Hij vervolgt: “Een belangrijke thema binnen dat overleg 

zijn geïntegreerde eerstelijnsvoorzieningen (GEL-voorzieningen), die - samen met welzijnsorganisaties, 

woningcorporaties, GGD en organisaties voor ouderenzorg - integrale, wijkgerichte dienstverlening tot stand 

http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=172
http://www.awpgnzh.nl/


 

 

kunnen brengen. De huidige situatie binnen gemeenten varieert echter sterk. In sommige gemeenten, zoals 

Zoetermeer en Almere, zijn er van oudsher al gezondheidscentra, waarin diverse eerstelijns disciplines 

samenwerken. In andere gemeenten, zoals Uithoorn, zijn dergelijke voorzieningen de afgelopen jaren tot 

stand gekomen. De gemeente Leiden vroeg zich af waardoor deze verschillen tussen gemeenten ontstaan en 

hoe de toename van het aantal GEL-voorzieningen in Leiden bevorderd kan worden. Dit leidde tot een 

kortdurende onderzoeksvraag’.  

 
Bevorderen en faciliteren GEL-voorzieningen 

In het onderzoek is eerst gekeken welke en hoeveel bewoners (het meeste) baat hebben bij dergelijke 

voorzieningen. Daarom is in de gegevens van de GGD Hollands Midden nagegaan hoeveel mensen gelijktijdig 

(in één jaar) gebruik maken van meerdere eerstelijns disciplines. Sjaak: “Het ligt voor de hand dat dit met 

name mensen zijn met een chronische ziekte of met meerdere aandoeningen tegelijk. Naar bleek heeft 45% 

van de volwassenen en 69 % van de ouderen tenminste één chronische aandoening. In Leiden maakt 

gemiddeld 28% van de volwassenen en 35% van de ouderen gebruik van meervoudige zorg (tandarts niet 

meegenomen). Op geografisch gebied zijn er duidelijke verschillen. De grootste behoefte aan  meervoudige 

zorg komt voor in de wijken Morsdistrict, Roodenburgerdistrict en Bos- en Gasthuisdistrict. Deze wijken 

kennen een toenemende vergrijzing en zorgvraag en hebben daardoor meer behoefte aan betere 

samenwerkingsverbanden en/of gezondheidscentra.” 

 

Uit onderzoek onder zorgverleners en patiënten blijkt dat beide groepen GEL- voorzieningen positief 

waarderen. Het realiseren van een GEL-voorziening vergt een enthousiaste trekker of groepje trekkers, goede 

huisvestingsmogelijkheden en een stimulerende rol van gemeente en zorgverzekeraar.  

Sjaak: “Gemeenten kunnen in hun overleg met zorgaanbieders aan de hand van cijfers aantonen hoe groot de 

behoefte is aan GEL-voorzieningen. Gemeenten kunnen GEL-voorzieningen faciliteren door met name goede 

huisvesting en infrastructuur te bevorderen en door te bevorderen dat de locaties van solo-praktijken worden 

verkocht. In de jaren 70 heeft de gemeente een dergelijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de 

gezondheidscentra Stevenshof en Merenwijk. Onlangs heeft de gemeente een rol gespeeld bij de realisatie 

van gezondheidscentra aan het Kooiplein en de Oosterkerkstraat. In het toekomstige overleg met eerstelijns 

zorgverleners kan de gemeente niet alleen deze initiatieven, maar ook ons rapport onder de arm meenemen.” 

 
Meer informatie?  

Het rapport over Geïntegreerde Eerstelijnszorg in Leiden is (gratis) in digitale vorm verkrijgbaar bij 

mhoogenkamp@rdoghm.nl. Neem contact op met Sjaak de Gouw, sdegouw@rdoghm.nl voor meer informatie 

over het project. Op de website van de werkplaats www.awpgnzh.nl is de onderzoeksopzet te bekijken bij 

Overige Projecten. 

 

 

 

Onderwijs 
 

Werkgroepbegeleiding eerstejaars studenten Geneeskunde 
In het najaar van 2012 begeleidde Jessica Brussee-Lasschuijt, epidemioloog bij de GGD Zuid-Holland West, in 

het kader van de AWPG NZH een serie werkgroepen voor eerstejaars studenten Geneeskunde aan het LUMC.  

 

Sinds september 2012 is in het LUMC een nieuw curriculum gestart voor de Geneeskunde opleiding. Dit 

bestaat uit een driejarig bachelorprogramma gevolgd door een driejarig masterprogramma, die samen 

opleiden tot basisarts. Het onderwijs in de bachelor fase bestaat uit blokken, waarbij in 6-8 weken een 

bepaald thema wordt behandeld.   

mailto:mhoogenkamp@rdoghm.nl
mailto:sdegouw@rdoghm.nl
http://www.awpgnzh.nl/


 

 

De werkgroepen die Jessica begeleidde maken onderdeel uit 

van ‘Start tot Arts’, het eerste blok van de bachelorfase. De 

arts-patiëntrelatie en het geneeskundig proces staan hierin 

centraal. In het blok worden verschillende vormen van 

onderwijs gegeven, zoals hoorcolleges, patiënten-

demonstraties, zelfstudieopdrachten en werkgroepen. In het 

kader van de Academische Werkplaats worden, naast docenten 

van het LUMC, ook GGD-medewerkers ingezet als docent.   

 

Inhoud en opzet werkgroepen 

Tijdens de werkgroepen gaan studenten, in groepjes en onder 

begeleiding van een docent, actief aan de slag met de leerstof. Zo spelen ze bijvoorbeeld als arts en patiënt 

een consult na, discussiëren zij over determinanten van gezondheid en oefenen zij met motiverende 

gespreksvoering. In het blok ‘Start tot Arts’ zijn er zeven verschillende werkgroepen met diverse 

onderwerpen, zoals het arts-patiënt consult, feedback geven, reflecteren op eigen gedrag, empathie, 

determinanten van gezondheid, gezondheidsverschillen, motiverende gespreksvoering, gebruik van medische 

terminologie, beroepsgeheim en professioneel gedrag.  

 

Rol van de docent en inzet GGD-professionals 

Jessica: ‘Tijdens de werkgroepen is de docent  vooral procesbegeleider, zodat de studenten zelf actief aan de 

slag kunnen. Als docent begeleid je een vaste groep studenten en behandelt met hen de verschillende 

onderwerpen. Je zorgt ervoor dat het doel van de opdrachten duidelijk is, geeft uitleg en leidt het geheel in 

goede banen.’ Het goed begeleiden van zo’n diversiteit aan onderwerpen vraagt van de docent een grondige 

voorbereiding. Jessica: ‘De docenten worden hierin goed begeleid, onder andere door een 

instructiebijeenkomst vooraf. Daarnaast is er een uitgebreide docentenhandleiding. Zo kun je je goed 

voorbereiden op je rol als docent, ook bij een onderwerp dat voor jou geen dagelijkse kost is.’ 

 

De inzet van GGD-medewerkers bij de begeleiding van de werkgroepen is nuttig omdat studenten zo kennis 

maken met professionals die werkzaam zijn op verschillende terreinen binnen de gezondheidszorg. 

Daarnaast is het ook voor de docenten een leerzame ervaring. Jessica: ‘Je hoopt als docent natuurlijk een 

bijdrage te leveren aan het leertraject dat studenten doormaken. Daarnaast is het ook een goede 

mogelijkheid om zelf, buiten je dagelijkse werkzaamheden, nieuwe vaardigheden op te doen zoals het 

overdragen van kennis.’  
 

 

Buiten de Poorten 
 

Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ)  3 en 4 april 2013 
We worden te dik, te oud (!), bewegen te weinig en roken te veel. Met al deze negatieve aandacht voor 

volksgezondheid zouden we bijna vergeten hoeveel mensen wel degelijk 

een gezond en productief leven leiden. Dit, ondanks alle stress en 

verleidingen die dagelijks op de loer liggen. Hoe doen die mensen dat? En 

hoe kunnen we waar nodig mensen helpen om deze positieve gezondheid 

verder te ontwikkelen en te behouden?  

 

Onder de titel “passie voor gezondheid” worden actuele thema’s als een 

gezonde omgeving, mentale veerkracht, zelfredzaamheid, duurzame 



 

 

inzetbaarheid, participatie en integraal beleid besproken. Het NCVGZ is een jaarlijks terugkerend congres 

voor professionals en geïnteresseerden in het veld van de Publieke Gezondheidszorg. 

 

Locatie: Hotel en congrescentrum De Reehorst in Ede/Wageningen. Er is een mogelijkheid te overnachten 

tijdens het NCVGZ. Voor meer informatie hierover kunt u direct contact opnemen met De Reehorst. 

www.ncvgz.nl; twitter:@NCGVZ 

 
 

Holland Fuse Congres 22 en 23 april 2013 
Tranzo, de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid met de Universiteit 

van Tilburg, organiseert, samen met ZonMw, TNO en het RIVM, het tweede 

‘Fuse’ congres op 22 en 23 april.  ‘Fuse’ gaat om uitwisseling van kennis in de 

Publieke Gezondheid. Het Holland Fuse Congres is een vervolg op een eerdere 

internationale bijeenkomst. Het specifieke thema van deze editie in Nederland is 

‘How to get practice into science?’ De doelgroep bestaat uit wetenschappers en 

praktijkmensen. In de ochtend van de tweede dag krijgen de AWPG’en vijf 

kwartier de tijd om plenair het ‘gesprek aan te gaan’ met de aanwezigen tijdens een informatiemarkt. Noortje 

Pannebakker (TNO) zal de AWPG NZH vertegenwoordigen op de informatiemarkt op dinsdagochtend 23 april. 

Daarna geeft ze een presentatie over het kortdurend onderzoek dat ze met subsidie van de AWPG NZH heeft 

uitgevoerd met de titel ‘Practice and Science hand in hand: is it possible? What about continuity of care?’  

 

Locatie: Hotel/conferentiecentrum Leeuwenhorst, Noordwijkerhout 

Website met meer info over het congres. Link naar informatie over het onderzoek van Noortje Pannebakker. 
 
 

 

En verder…. 
 Is het promotiefilmpje van ZonMw over Academische Werkplaatsen 

Publieke Gezondheid in Nederland hier beschikbaar of via 

Youtube.com, trefwoord Academische Werkplaatsen in Nederland. 

Het filmpje is te downloaden en goed geschikt om te integreren in 

presentaties over/van onze werkplaats.  

 

 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 april 2013 

 Verschijnt de volgende Nieuwsflits eind juni 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 hier of 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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