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Werkplan voor de jaren 2012 en 2013 

Themagroep Gezondheidsbevordering 

 
Inleiding 

De themagroep Gezondheidsbevordering (GB) van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid 

Noordelijk Zuid-Holland (hieronder afgekort tot AWPG) heeft als doel een brug te slaan tussen 

wetenschap, beleid en praktijk op gebied van gezondheidsbevordering in brede zin. Dat wil zeggen dat 

verschillende doelgroepen en thema’s onderwerp van aandacht kunnen worden, zolang het gaat over 

(gedragsgerichte) gezondheidsbevordering. Activiteiten van de themagroep richten zich op het 

bevorderen van onderzoek op dit terrein. 

Goede aansluiting, zonder overlap, met de andere AWPG-themagroepen OGGZ, Jeugd en 

Infectieziekten vindt plaats via onderlinge communicatie en via de stuurgroep en/of het MT AWPG. Eén 

van de presidium-leden (Winnie Gebhardt) heeft daartoe zitting in de AWPG-Stuurgroep. 

 

Samenstelling: kerngroep en buitenring 

De themagroep GB kent een kerngroep die in beginsel twee- tot driemaal per jaar bijeenkomt. Alle 

participanten van de AWPG (GGD Hollands Midden, GGD Zuid-Holland West en GGD Den Haag, 

LUMC, FSW-UL, TNO)  zijn hierin vertegenwoordigd.  

Naast de leden in de kerngroep zijn andere deelnemers in de themagroep GB, die op verzoek van de 

kerngroep en/of uit eigen beweging op grond van hun expertise en deskundigheid kunnen deelnemen 

aan de diverse activiteiten die ontwikkeld worden binnen de themagroep. Deze leden vormen de 

zogenoemde ‘buitenring’.  

De themagroep heeft een ‘presidium’ met als taak de themagroep te coördineren, waarin zitting hebben 

Winnie Gebhardt (voorzitter), Margreet Bekedam (vice-voorzitter) en Matty Crone (lid). Dit presidium 

overlegt, min of meer op ad-hoc-basis, over voorkomende zaken en over de agenda van de themagroep 

GB. 

Wat betreft de vergaderstukken en andere relevante informatie geldt als uitgangspunt dat alle leden van 

de themagroep GB de vergaderstukken, verslagen en overige relevante informatie ontvangen. Bij de 

leden van de ‘buitenring’ geldt dat het uitgangspunt ‘naar behoefte’ wordt toegepast. Dit betekent dat in 

2010 actief gevraagd is  wie er wel/niet prijs op stelt op de verzendlijst van de themagroep GB te staan. 

Voor 2012-2013 zijn daarin geen wijzigingen te verwachten. 

 

Samenstelling kerngroep 

Winnie Gebhardt Gezondheidspsychologie, Fac. Sociale Wetenschappen, Univ.Leiden 

Margreet Bekedam GGD Hollands Midden, vestiging Gouda 

Liesbeth Remmers GGD Den Haag 

Syta Oostenbrug GGD Zuid-Holland West 

Nicolette van der Zouwe GGD Hollands Midden, vestiging Leiden 

Margot van der Doef Gezondheidspsychologie, Fac. Sociale Wetenschappen, Univ. Leiden 

Pepijn van Empelen TNO, Innovation for Life 

Sandra van Dijk LUMC, Medische Psychologie 

Matty Crone LUMC, Public health en Eerstelijnsgeneeskunde 
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Werkplan 2012-2013 themagroep GB: 

1. Werkwijze en communicatie 

a. De kerngroep komt twee- tot driemaal per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten staat 

samenwerking en afstemming tussen kernparticipanten en daarmee communicatie, centraal: 

met het oog op het coördineren van aanvragen voor kort en lang onderzoek. 

b. Kern van de vergaderingen is de netwerk-functie: het elkaar informeren, de AWPG-partners 

kennen en weten te vinden. Daarnaast het op hoofdlijnen monitoren, vinger-aan-de-pols-

houden en bijpraten over het onderzoek dat onder de vlag van de AWPG plaatsvindt. Het 

verspreiden en uitdragen van onderzoeksresultaten wordt hiertoe ook gerekend. De 

betreffende onderzoeksprojecten hebben elk een ‘portefeuillehouder’ die participeert in de 

themagroep GB en zodoende de verbinding verzorgt tussen het onderzoek en de themagroep 

GB. Daarnaast heeft de themagroep GB ook een taak in het aanjagen van nieuw kort, 

middellang of lang onderzoek. 

NB voor de dagelijkse begeleiding van lopend onderzoek is veelal een aparte 

begeleidingscommissie o.i.d. in het leven geroepen. Die begeleidingstaken liggen dus niet bij de 

themagroep GB. 

c. Alle themagroepleden (kerngroep en buitenring) ontvangen desgewenst alle informatie m.b.t. 

thema GB in de AWPG (notulen, nieuwsbrieven AWPG, overige AWPG-GB informatie). 

d. Het streven is om eens per jaar mee te werken aan een brede uitwisselingsbijeenkomst / 

wetenschapsdag rondom het thema Gezondheidsbevordering. Dit gebeurt in samenwerking 

en afstemming met de AWPG als geheel. Voor 2012 betekent dit dat de themagroep GB 

graag wil aansluiten/bijdragen aan het AWPG-brede symposium over Effectiviteit van 

gezondheidsbeleid, dat voor het najaar gepland staat. 

e. Afstemming met de AWPG-Stuurgroep en de andere themagroepen vindt plaats via Winnie 

Gebhardt en via de coördinator van de AWPG (per 1 oktober 2010 Nienke Terpstra). 

f. Er zal getracht worden de betrokkenheid bij de AWPG-GB onder alle deelnemende partners 

te verhogen, met name bij gemeenten en GGD’en zal worden geïnventariseerd welke 

wensen, ideeën en mogelijkheden er zijn m.b.t. onderzoek (zie 2c). Dit gebeurt o.a. binnen de 

kaders van CIP (Communicatie-en Implementatieplan) 

g. De leden van de themagroep zetten zich in om het gedeelde gedachtengoed en de kennis 

over te dragen aan hun achterban in de eigen organisatie. 

h. Eén van de Presidium-leden (Margreet Bekedam) neemt namens de themagroep GB deel 

aan de werkgroep CIP. 

2. Onderzoek  

a. Indienen van minimaal één onderzoeksaanvraag per jaar bij een fonds/subsidieverstrekker op 

het terrein van de gedragsgerichte gezondheidsbevordering in het domein van de Publieke 

Gezondheid.  

b. Volgen van en zonodig adviseren over de lopende GB-onderzoeken, die ressorteren onder de 

themagroep GB van de AWPG, zoals. het PRIMUS-project (in de afrondingsfase), E-learning 

Depressie,  onderzoek naar Randvoorwaarden voor Implementatie van Leefstijladviezen, 

Alcoholonderzoek Teylingen, Bewegen in de Buurt (Oegstgeest en Alphen aan den Rijn).  De 

themagroep treedt hierbij op adviseur/monitor.  

c. Vinger-aan-de-pols-houden t.a.v. onderzoeksbehoeften bij alle deelnemende partijen, i.h.b. de 

gemeenten en de GGD'en. Doelstelling is te komen tot een brede inventarisatie van 

onderzoeksvragen, die voor GGD’en praktisch relevant zijn en waarbij onderzoek naar 
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verwachting zal leiden tot praktisch toepasbare resultaten. Dit gebeurt via de FCO-functie van 

de AWPG als geheel. 

d. Met het van start gaan van de Tweede fase van de AWPG NZH “Verankeren, verbreden en 

verdiepen’ is er tevens een beperkt budget door ZONMW beschikbaar gesteld voor het 

uitvoeren van kortdurend onderzoek. De themagroep GB zal daarvoor voorstellen voor 

kortdurend onderzoek voordragen. 

 

 


