
 

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

Holland West, LUMC, TNO en de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. 

1 

AWPG Nieuwsflits 
De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk 

Zuid-Holland (AWPG NZH) timmert hard aan de weg! Als 

netwerkorganisatie willen wij de samenwerking tussen beleid 

(de gemeenten), praktijk (GGD’en) en onderzoek (kennis- en 

onderzoeksinstituten) bevorderen en zo toegevoegde 

waarde bieden aan het brede beleidsterrein van lokaal 

gezondheidsbeleid en maatschappelijke ondersteuning. 

Dit uit zich in een toenemend aantal projecten waarbij 

vragen vanuit beleid en praktijk worden omgezet in 

(kortdurende)  onderzoeken. Met de uitkomsten van deze 

onderzoeken kunnen gemeenten vervolgens  meer 

onderbouwde keuzes maken bij de ontwikkeling en 

uitvoering van publieke gezondheid. 

 

Om nadrukkelijker naar buiten te treden met wat we doen en 

te bieden hebben, verschijnt voortaan eenmaal per kwartaal 

deze nieuwsbrief. Hierin informeren wij u in het kort over 

diverse ontwikkelingen en wetenswaardigheden met 

betrekking tot de activiteiten van de werkplaats. Meer 

nieuws en informatie over de werkplaats is daarnaast te 

vinden op onze website www.awpgnzh.nl.   
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Versterken samenwerking 
onderzoek, beleid en praktijk 
De werkplaats bruist van energie. We pakken 

nieuwe projecten op en benaderen gemeenten 

actief om met hun onderzoeksvragen bij ons aan 

te kloppen en met resultaat. Ook zijn 

gemeenteambtenaren steeds belangrijkere 

partners om mee te denken over de vraag wat zij 

uit een project willen halen en hoe de resultaten 

om te zetten naar beleid. Een uitdagende klus die 

steeds vaker enthousiast wordt opgepakt!  

 
Speerpunten 2012 

Na een eerste periode waarin de fundamenten zijn 

gelegd voor de werkplaats, is eind 2010 een 

nieuw team begonnen als trekker van een nog 

intensievere samenwerking tussen beleid, 

praktijk, onderzoek en onderwijs: Nienke Terpstra 

(GGD Hollands Midden) als coördinator, René 

Remeeus (GGD Zuid-Holland West) als secretaris 

en Thea de Vette (GGD Hollands Midden) als 

communicatieadviseur. Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands Midden, is de nieuwe voorzitter van de 

werkplaats. Met alle betrokken partijen en medewerkers van de werkplaats bouwen we samen verder op de al 

eerder gelegde basis: een netwerk van bevlogen professionals en een flink aantal onderzoeksprojecten 

publieke gezondheid. 

 

De speerpunten van de werkplaats voor 2012 zijn het versterken van de band met gemeenten, zodat wij hun 

vragen vaker kunnen onderzoeken binnen een paar maanden beantwoorden; meer communiceren over de 

resultaten van de projecten; meer nadruk op de mogelijkheden van onderzoeksresultaten voor de praktijk en 

het verder stroomlijnen van subsidieaanvragen.  

 

Kortdurende onderzoeksvraag? Laat het ons weten! 
Binnen gemeenten en bij GGD’en leven vaak vragen waarop een (wetenschappelijk) onderbouwd antwoord 

een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van beleid en/of uitvoering. Bjvoorbeeld: ‘Welke voor-en nadelen 

zijn er bij het invoeren van een sms-systeem voor vrijwilligers bij reanimaties in onze regio’, ‘Hoe 

verminderen we het alcoholgebruik van jongeren in onze gemeente’ of ‘Welke scheidingsproblematiek en 

hulpaanbod zijn er in onze regio?’.  

De AWPG NZH heeft een subsidie van € 150.000 van ZonMw ontvangen voor kortdurende projecten. Dit 

budget willen wij besteden aan het beantwoorden van beleidsvragen, gesteld vanuit (één van de) gemeenten 

en praktijkvragen gesteld vanuit (één van de) aan de AWPG NZH deelnemende GGD’en. Heeft uw gemeente of 
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uw GGD een onderzoeksvraag waar de werkplaats mogelijk een antwoord op kan geven? Neem dan voor meer 

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

 

 

Veel interesse in Zuid-Holland West voor AWPG 
Om de bekendheid van de werkplaats en wat wij te bieden hebben te vergroten heeft Nienke Terpstra, 

coördinator van de AWPG NZH, begin februari een presentatie gegeven voor het beleidsoverleg preventie 

lokaal gezondheidsbeleid van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Vanwege deze 

presentatie werd het overleg dit keer ook bezocht door beleidsmedewerkers van de gemeente Zoetermeer. In 

haar presentatie informeerde Nienke de aanwezigen over het doel van de AWPG en de vier 

onderzoeksthema’s. Ook gaf zij voorbeelden van lopende (kortdurende) onderzoeken. De leden van het 

beleidsoverleg waren zeer geïnteresseerd, onder andere in mogelijkheden om projecten in te dienen in het 

kader van de nieuwe ZonMw call preventie-curatie die hoogstwaarschijnlijk in april wordt uitgezet. De leden 

van het beleidsoverleg gaven aan zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het bedenken van een 

projectvoorstel. De GGD Zuid-Holland West heeft aangegeven hierin op te willen treden als trekker en linking 

pin tussen de leden van het beleidsoverleg en de AWPG NZH.  

 

 

 

AWPG-projecten in de schijnwerpers 
 
‘Hoe bereiken we moeilijk bereikbare groepen in 
een grote stad?’ 
 

Jeroen de Wilde werkt als jeugdarts-onderzoeker bij de Jeugdgezondheidszorg in 

Den Haag en gaat deze vraag beantwoorden in een 6 maanden durend ‘klein maar 

fijn’ ZonMw-project (budget € 25.000,=).  

In vrijwel elk Haags stadsdeel is momenteel een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

gevestigd waarin de belangrijkste instellingen die ‘Zorg voor de Jeugd’ aanbieden, 

zijn vertegenwoordigd. Ondanks de inzet van CJG medewerkers worden 

“multiprobleem”-gezinnen nog niet altijd goed bereikt.  Jeroen: “Te vaak komt de 

formele hulpverlening pas in een gezin als het kind uit huis dreigt te worden 

geplaatst. We moeten daar vroeger bij zijn.” 

 
Netwerken en zelforganisaties 

Om deze groepen toch te bereiken lijkt het zinvol om aansluiting te zoeken bij informele netwerken en 

zelforganisaties van migrantengroepen in de wijk. Gezinnen zijn daar namelijk vaker wel bekend. Doel van 

het project is daarom om inzicht te krijgen in de behoefte aan en mogelijkheden van het opzetten van een 

netwerk van getrainde wijkvrijwilligers (vertrouwenspersonen) en de inbedding daarvan in de CJG structuur  in 

het stadsdeel Laak. Nagegaan wordt in hoeverre het succesvolle model van de Stichting Al Amal in Utrecht te 

realiseren valt in de Haagse situatie. Jeroen: ”In het vervolgtraject van dit project hopen we door de inzet van 

vertrouwenspersonen en sleutelfiguren in de wijk en door een verbinding te leggen met de formele zorg van 

het CJG deze gezinnen veel sneller te bereiken.” 

Meer informatie? Neem contact op met Jeroen: jeroen.dewilde@denhaag.nl of 070 – 752 65 06. 
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‘Preventie van overgewicht bij kinderen met een 
wijkgerichte, integrale aanpak’  
Onderzoek naar de in- en uitvoering van de EPODE aanpak in Nederland 

 

Rianne van der Kleij doet (promotie)onderzoek naar de invoering van een 

preventieve aanpak voor overgewicht bij kinderen. Het onderzoek maakt deel uit 

van het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO).   

De aanpak die Rianne onderzoekt is gebaseerd op de Franse aanpak EPODE. 

Binnen EPODE draagt de gehele wijk bij aan het bestrijden van overgewicht. De 

gemeente promoot de aanpak en lokale ondernemers werken mee om overgewicht 

te bestrijden, bijvoorbeeld door gezonder aanbod in supermarkten. Verder 

benadert men de doelgroep vanuit een sociale marketing perspectief en is er 

regelmatig wetenschappelijk evaluatie van de aanpak. 

 

van Epode-pijlers naar praktijk 

Rianne: “Bij de bestrijding van overgewicht is het van groot belang zowel het kind, als zijn ouders en de 

omgeving te betrekken. Een aanpak als EPODE is echter lastig te realiseren. Er moet samenwerking en 

netwerkvorming zijn tussen verschillende partners en draagvlak vanuit de wijk”. Het onderzoek richt zicht 

daarom op de totstandkoming, planning en uitvoering van de aanpak: Hoe vertalen professionals de pijlers 

van EPODE naar de praktijk? Welke plannen maken ze en worden deze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd 

in de wijk? Rianne: “Met behulp van kwalitatief en kwantitatief onderzoek volgen we de planning en uitvoering 

van de aanpak, waarbij we ook kijken naar de samenwerking en netwerkvorming binnen de wijk”. 

 

Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot meer inzicht in de factoren die het proces van in- en uitvoering 

van de aanpak beïnvloeden. Zo kunnen de professionals in de wijk de in- en uitvoering van een wijkgerichte, 

integrale aanpak optimaliseren. Rianne: “We hopen met het onderzoek meer duidelijkheid te krijgen over hoe 

de planning vertaald wordt in daadwerkelijke activiteiten in de wijk. Ook verwachten we inzicht te krijgen in 

welke factoren de uitvoering van de aanpak belemmeren of bevorderen.“ 

 

Meer informatie? Neem contact op met Rianne: m.j.j.van_der_kleij@lumc.nl of 071 – 526 84 06, of bezoek de 

website van CIAO: www.ciao-onderzoek.nl  

 

 

 

Buiten de poorten 
 

Advies Raad voor de Volksgezondheid & 

Zorg over preventie van welvaartsziekten. 
Op 13 december 2011 heeft de Raad voor de Volksgezondheid & 

Zorg haar advies over de preventie van welvaartsziekten 

gepresenteerd. Kern van dit advies is de vraag onder welke 

voorwaarden centrale én decentrale partijen (lokale overheid, zorg) 

meer kunnen bijdragen aan versnelling van de ontwikkeling naar een 

gezonde leefstijl. Het antwoord bevat in ieder geval de volgende 
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kenmerken:  

 Versterk het eigenaarschap van gezondheid bij verzekeraars.   

 Versterk het gezondheidsbeleid van gemeenten.  

 Versterk het rijksbeleid voor preventie van welvaartsziekten. 

 

Het advies geeft ook aan dat de effectieve en efficiënte organisatie van welvaartsziekten kan worden 

verbeterd, zowel op landelijk, regionaal als op lokaal niveau. Hoe en door wie dit het beste kan worden 

bereikt wordt verder beschreven in het advies, te downloaden via www.rvz.net. 

 

 
Project AWP Limburg: Gezondheidsbevordering en voortgezet 
onderwijs, verstandshuwelijk of echte liefde?'   
Hoe belangrijk vinden scholen in het voortgezet onderwijs de gezondheid van hun leerlingen? Voeren zij een 

structureel gezondheidsbeleid, met aandacht voor de leerlingen en hun 

fysieke en sociale omgeving? Kan een GGD de scholen daarin stimuleren?  

Op 18 november 2011 verdedigde Nicole Boot aan de Universiteit 

Maastricht haar onderzoek naar deze vragen. Het onderzoek maakt 

duidelijk dat scholen grote winst kunnen boeken als zij meer aandacht 

aan gezondheid schenken.  

Haar bevindingen en adviezen zijn waardevol voor de praktijk van alledag. 

Het proefschrift van Nicole Boot 'Gezondheidsbevordering en voortgezet 

onderwijs, verstandshuwelijk of echte liefde' is te vinden op de website van de Academische Werkplaats 

Limburg: www.academischewerkplaatslimburg.nl 

 

 

 

 

En verder…. 
 Verscheen in februari de eerste nieuwsbrief van de Academische Werkplaats jeugd Publieke 

Gezondheid NZH. Niet ontvangen, wel interesse? stuur een mail naar samenvoordejeugd@tno.nl. De 

nieuwsbrief is ook te vinden op www.awpgnzh.nl  

 Wordt gewerkt aan de website ‘Samen voor de Jeugd’ van de Academische Werkplaats jeugd Publieke 

Gezondheid NZH. De lancering is gepland in maart 2012. 

 Vindt op 22 maart de CIAO-dag Leiden plaats voor genodigden. Meer info: 

m.j.j.van_der_kleij@lumc.nl of 071 – 526 84 06, 

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

tdevette@rdoghm.nl.   

 

 

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 (binnenkort) te vinden op de website van de AWPG NZH, www.awpgnzh.nl  Aan- of afmelden 

voor de nieuwsbrief kan door een mail met volledige contactgegevens te sturen naar de redactie.  

 

Redactie 

René Remeeus, Nienke Terpstra, Thea de Vette 

Telefoon: 071 405 66 94 

E-mail: tdevette@rdoghm.nl 
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