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Project Gezondheidsdialoog Schilderswijk in race om subsidie 
 

In april deed ZonMw een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen voor de ronde ‘Verbinden van 

Preventie en Curatie’. ZonMw stelt hierbij voor het eerst de eis dat de aanvragen worden ingediend door een 

Academische Werkplaats.  

 

Het doel van de subsidieronde is dat eerstelijnspartijen en AWPG’en samen inhoud geven aan de verbinding 

van preventie en curatie op wijk- en buurtniveau, waarbij rekening 

gehouden moet worden met het patiënt- en burgerperspectief. ZonMw 

geeft de voorkeur aan projecten waarin verschillende wijken worden 

betrokken. 

 

Bij de AWPG NZH zijn vijf aanvragen binnengekomen. 

Vertegenwoordigers van de partnerorganisaties van de werkplaats 

hebben beoordeeld welk project het beste aan de ZonMw criteria voldoet. Hieruit kwam als duidelijke 

‘winnaar’ het project ‘Gezondheidsdialoog Schilderswijk; een integrale wijkaanpak’ naar voren.  

De projectgroep onder leiding van Barend Middelkoop heeft dankbaar gebruik gemaakt van de 

aandachtspunten uit de beoordeling om de aanvraag te verbeteren.  

 

Het project is inmiddels namens de AWPG NZH ingediend bij ZonMw dat uiterlijk 12 oktober bekend maakt 

welke zes projecten zijn gehonoreerd. 

 

Meer informatie over de call: www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/item/programmas-

academische-werkplaatsen-publieke-gezondheid-en-op-een-lijn; 

 

 

 

Onderzoeksprojecten in de schijnwerpers 
 
Lokale monitor veiligheidsgevoelens homoseksuelen 
 

De GGD Zuid-Holland West ontwikkelt een monitor inclusief gebruikershandleiding om de 

veiligheidsgevoelens van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen te peilen in de 

gemeenten Delft, Westland, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Dit zijn, naast 

verschillende andere gemeenten in Nederland, koplopergemeenten geworden voor homo-

emancipatiebeleid.  
                                                                                                                                                               Joline van Lier 

Het doel van de monitor is veiligheidsgevoelens te meten en met de resultaten 

gemeentebeleid te maken of aan te passen. Joline van Lier, senior verpleegkundige van de GGD en student 

aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit begeleidt in dit 

project de VU-stagiaire Shanti Thakoerdin die het onderzoek uitvoert. Roelien Beuker is als senior 
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epidemioloog van de GGD betrokken. De externe begeleidingscommissie bestaat uit de gemeenten en TNO 

innovation for life.   

 
Aanpak 

Naast een literatuurstudie - waarbij een vergelijking is gemaakt tussen homo-emancipatie en veiligheids-

gevoelens in Nederland en andere West-Europese landen - worden semi gestructureerde interviews 

gehouden met gemeenten, expert organisaties, homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Er heeft één 

focusgroep-discussie plaatsgevonden. Hieruit komen uitspraken voort waarmee monitorvragen worden 

gemaakt.  Zo geeft een jonge homoman aan: “Ik ben nu 19, ik voel me nu meer veilig dan toen ik 14 was. Ik 

sta nu steviger in m’n schoenen”. Een lesbische jongere zegt: “Ik loop altijd zonder problemen hand in hand 

met mijn vriendinnetje en voel me wel veilig, maar zij is wel eens in elkaar geslagen en voelt zich nu stukken 

minder veilig”. En; “Als ik alleen voor de deur sta, voor de DWH, hoor ik wel vaker ‘kankerhomo’ maar daar 

blijft het dan wel bij. ” 

 

In het onderzoek is extra aandacht voor allochtonen omdat er op (lokaal niveau) weinig bekend is over hun 

veiligheidsgevoelens. De non-respons blijkt echter tot nu toe groot. Het onderzoek is gebaseerd op de 

theorie over veiligheidsdeterminanten waarbij rekening gehouden wordt met individu, omgeving en 

maatschappij en de stigma theorie. 

 

Meer informatie? Neem contact op met Joline van Lier:  j.vanlier@ggdzhw.nl of 079 – 343 54 26 of  

06 13 05 82 73.  

 
 

 ‘Gezond en Vraaggericht Bewegen in de Buurt’  
 

Hoe kunnen ouderen die steeds minder zijn gaan sporten en bewegen, in staat 

worden gesteld om weer  lichamelijk actief te worden op een wijze die aansluit bij 

hun mogelijkheden en leefstijl? Dat is de kernvraag in het zes maanden durende  

‘kortdurende onderzoeksproject’ waarvan Elise Kenter de hoofdonderzoeker is.  

Regelmatig bewegen bevordert de gezondheid van ouderen en kan achteruitgang - 

in functioneren, zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij - voorkomen. 

Hoewel de winst van sporten en bewegen bekend is, blijken veel ouderen toch onvoldoende te bewegen om 

te kunnen profiteren van de gezondheidswinst die dat oplevert. De gemeenten Oegstgeest en Alphen aan den 

Rijn herkenden dit probleem en wilden graag weten hoe ze beter aan kunnen sluiten op de behoeften van 

haar inwoners van 60 jaar en ouder.  

Inzicht in leeftstijl 

Het bestaande onderzoek laat wel zien dat sport en beweeggedrag van veel factoren afhangt, maar we 

begrijpen nog niet goed de achterliggende processen en dynamieken, vooral bij ouderen. Elise: “Om 

duurzaam te blijven bewegen, is het nodig inzicht te krijgen in iemands leefstijl,  de rol die sporten en 

bewegen heeft gehad tijdens iemands leven en in de verwachtingen voor de toekomst. Mensen zullen eerder 

participeren in beweegactiviteiten als dit overeenkomt met wat bij hen past, wat ze willen en wat ze raakt.” 

In dit onderzoek gaan we daarom met kwetsbare ouderen in gesprek gaan door middel van ‘life history 

interviews’. Samen met de ouderen brengen we hun ‘sport en beweeg levenslijn’ in kaart. Niet alleen gaan we 
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in gesprek over hun huidige situatie, maar we plaatsen het ook breder door  te kijken naar  vroegere 

ervaringen  en  verwachtingen over hun toekomst.  

Meer informatie? Neem contact op met Elise Kenter: ekenter@ggdhm.nl 

 

 

Langdurend onderzoeksproject PRIMUS: evidence-based 

preventieprogramma voor ouderen 

Doel van PRIMUS is een evidence-based preventieprogramma voor ouderen te ontwikkelen. De aanleiding, 

resultaten en stand van zaken van dit eerste langdurende onderzoeksproject van de AWPG. 

 

De aanleiding tot PRIMUS (Prevention: Intervention Mapping Used for Seniors) is tweeledig: Enerzijds is als 

gevolg van de vergrijzing sprake van (dreigende) gezondheidsachterstand bij vooral oudere migranten en 

ouderen met een lage sociaal- economische status. Anderzijds zijn na 2001 veel dure preventieve controles 

voor ouderen ontwikkeld waarvan onbekend is of deze de oplossing zijn voor de te verwachten toename van 

gezondheidsproblemen bij deze bevolkingsgroep.  

 
Behoeftepeiling en pilot 

Onderzoeker Annemarie van Dijk, epidemioloog bij de GGD Hollands Midden, 

ontwikkelde op basis van een behoeftepeiling een preventief 

gezondheidsonderzoek in de huisartsenpraktijk (PGO). In de daarop volgende 

pilotfase onderzocht zij het resultaat van het PGO. Annemarie: ‘Vier 

huisartsenpraktijken in Den Haag deden mee aan de pilot die in 2010 startte. Ze 

nodigden 1150 patiënten tussen de 55 en 75 jaar uit voor het onderzoek.’ 

 

‘De interventiegroep kreeg tijdens een consult adviezen ‘op maat’’, vervolgt Annemarie. ‘Deze werden 

gegeven door professionals die getraind waren in motiverende gesprekstechnieken. Voorafgaand aan het 

consult had men een vragenlijst ingevuld om de gezondheidsrisico’s ten aanzien van roken, bewegen, 

overgewicht, overmatig alcoholgebruik, eenzaamheid en depressiviteit te inventariseren. Mogelijke 

vervolginterventies waren: de cursus ‘Stoppen met roken’, een afspraak met de diëtist, beweeg activiteiten en 

de cursus ‘In de put, uit de put’ tegen depressiviteit. Ook werden bloeddruk, cholesterol en glucose gemeten. 

De controlegroep ontving standaardadviezen per post, gebaseerd op de ingevulde vragenlijst.’ 

 

Eerste resultaten 

De helft van de uitgenodigden werd bereikt. Een derde van de controlegroep en de helft van de 

interventiegroep volgde minimaal één advies op. De helft daarvan maakte een afspraak bij een 

vervolginterventie. Bij rokers, mensen met overgewicht, beweegtekort of overmatig alcoholgebruik volgden 

de deelnemers aan de interventiegroep de adviezen beter op dan deelnemers aan de controlegroep. ‘Bij 

eenzame ouderen of ouderen met klachten over somberheid zijn jammer genoeg geen significante verschillen 

gevonden,’ aldus Annemarie van Dijk. 

 

Vervolg 

Om na te gaan of de Periodieke Gezondheidsonderzoeken tot daadwerkelijke en blijvende 

leefstijlverbeteringen hebben geleid, voert Marjolein Verbiest (LUMC) op dit moment een vervolgonderzoek 

uit. Intussen werkt Annemarie van Dijk aan wetenschappelijke artikelen over PRIMUS. Haar bedoeling is op het 
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onderzoek te promoveren. Recent is het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde een artikel van haar hand 

verschenen. 

 

 Meer informatie over Primus? Neem contact op met projectleider Barend Middelkoop: 

b.middelkoop@lumc.nl.  

 Meer informatie over de pilot? Neem contact op met Annemarie van Dijk, onderzoeker, 

a.vandijk@ggdhm.nl  

 Artikel lezen? Tsg jaargang 90 / 2012 nummer 4 Houding van huisartsen ten aanzien van preventie 

van angst en depressie bij ouderen - pagina 224-232 / www.tsg.bsl.nl.  

 

 

 

Onderwijs 
 

Nieuwe opzet onderwijs public health binnen studie geneeskunde 
 

Goede publieke gezondheidszorg is het resultaat van optimale samenwerking tussen beleid, onderzoek, 

onderwijs en praktijk. De rol van onderwijs is te zorgen voor voldoende en goed opgeleide ‘public health’ 

professionals. In september 2012 start binnen het LUMC een nieuw curriculum onderwijs geneeskunde en 

wijzigt ook de opzet van het onderdeel public health. 

 

In het huidige curriculum van de studie geneeskunde van het Leids 

Universitair Medisch Centrum Leiden (LUMC) zijn artsen en 

epidemiologen van de GGD’en Den Haag, Zuid-Holland West en 

Hollands Midden betrokken bij de werkgroepen in het eerstejaars blok 

Volksgezondheid en bij het vierdejaars blok Maatschappij en 

Gezondheidszorg. In het laatste blok wordt ook een bijdrage geleverd 

aan het symposium ‘beroepen in de sociale geneeskunde’.  

Wat betreft de begeleiding ligt in het huidige curriculum de nadruk op 

de inhoud van het vak. 

 

In het nieuwe curriculum verandert de wijze van begeleiding. De 

nadruk komt te liggen op de onderwijskundige kant. Alle 

werkgroepen in een blok worden daarom door dezelfde docent 

begeleid. De public health onderdelen van het blok Volksgezondheid in het huidige curriculum gaan op in het 

blok ‘Start tot Arts’. In dit blok zitten ook onderdelen van het huidige blok “Arts en Patiënt’ en ‘Gezondheid, 

ziekte en gedrag’.  Vanuit de GGD’en van de AWPG NZH gaan Anton Dalhuijsen (HM) en Jessica Brussee (ZHW) 

ieder een groep studenten begeleiden. 

 

Het huidige vierdejaars blok Maatschappij en Gezondheidszorg wordt in september 2012 nog op de oude 

wijze gegeven en in 2013 aangepast. Het blok verdwijnt en de meeste public health onderwerpen worden in 

het derde jaar behandeld. De precieze invulling hiervan volgt nog. 

 

De AWPG NZH bemiddelt in de bijdrage van GGD medewerkers aan het geneeskunde onderwijs van het LUMC.  

We streven naar uitbreiding van de uitwisseling van kennis in de vorm van GGD-medewerkers die ‘les’ geven 

en studenten die bij de GGD stage lopen of een scriptie schrijven.  
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Vragen? Neem contact op met Nienke Terpstra, coördinator AWPG NZH: nterpstra@ggdhm.nl. 

Meer informatie over het Raamplan Artsenopleiding: www.vsnu.nl/Media-item/Raamplan-Artsopleiding-

2009.htm). 

 

 

Buiten de Poorten 
 
Beleid en het bewijsbeest 
Wetenschappelijk onderbouwd (overheids)beleid: een verkenning van onderzoek en praktijk 

 

Het Rathenau Instituut1 heeft aan de hand van interviews met onder anderen Paul 

Huijts, Directeur-Generaal Volksgezondheid van VWS, een verkenning uitgevoerd 

naar verwachtingen en de praktijk rond evidence-based policy. Het rapport met de 

titel ‘Beleid en het bewijsbeest’ doet verslag van de bevindingen. 

 

Bij ‘evidence-based policy’ gaat het om de (wetenschappelijke) onderbouwing van 

(overheids-)beleid. Vrijwel niemand is fan van ‘fact free politics’, maar de praktijk is 

weerbarstig. Bestaat er wel zoiets als (wetenschappelijke) neutraliteit en 

objectiviteit? Omdat in de politiek overtuigingen en waarden een belangrijke rol 

spelen, voorkomt kennis of wetenschappelijk bewijs geen ideologische strijd. 

Onderzoeksresultaten roepen vaak andere vragen op en resultaten zijn op meerdere 

manieren te interpreteren of alleen op bepaalde situaties van toepassing. 

 

Terwijl de wetenschapper onzekerheid en twijfel als uitgangspunt neemt, moet de politicus keuzes maken. 

Wetenschappers stellen zichzelf in op de tijd die het kost om resultaten te krijgen, politici moeten vaak op 

korte termijn beslissen. Voor wetenschappers is draagvlak van burgers geen issue, voor politici juist wel. Het 

is de vraag of wetenschap van toepassing is in de praktijk van alledag. Niet alle situaties lenen zich voor een 

grondig opgezet experiment. Denk maar aan het onderwijs. Hierin wordt wel breed geëxperimenteerd, maar 

zonder grondig beleid. De sociale werkelijkheid is eigenlijk te complex voor wetenschappelijk gefundeerd 

beleid. Bovendien kunnen politici ‘shoppen’ in onderzoeksresultaten naar het door hen gewenste 

‘wetenschappelijke bewijs’. 

 

Wetenschap kan zeker een functie hebben ten behoeve van beleid, bijvoorbeeld door te informeren of 

verhelderen  en beleid kan niet zonder argumenten en feiten. Maar bij beleid komt meer kijken. Een politicus 

of bestuurder maakt een bredere afweging. Die is niet alleen op wetenschappelijke argumenten gebaseerd  

maar ook op overtuigingen en waarden.  

 

Belangrijkste conclusie uit deze verkenning is datevidence-based policy in de strikte zin van het woord geen 

haalbare kaart is. Evidence-informed policy is echter zeker het nastreven waard. 

 

                                                      
1
Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke organisatie die zich bezig houdt met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, 

technologie en samenleving en die de politiek daarover informeert. Het instituut is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen en ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. 
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Evidence-informed policy in de regio Noordelijk Zuid-Holland 

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) stimuleert het 

streven naar evidence-informed policy onder meer via subsidie voor kortdurende onderzoeksvragen. 

Hierbij worden vragen van gemeenten binnen een paar maanden beantwoord. 
 

Wilt u meer weten over kortdurende onderzoeksprojecten of heeft u een beleidsvraag?  

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

Voorbeelden van kortdurende onderzoeksprojecten zijn te vinden op de website van de AWPG: 

www.awpgnzh.nl. 

 

Voor meer informatie over het rapport  ‘Beleid en Het bewijsbeest’: 

http://www.rathenau.nl/publicaties/beleid-en-het-bewijsbeest.html.  

 

 

Masterclassreeks Academische Werkplaatsen PG 
 

Op initiatief van AGORA  de AWPG van GGD Gelre-IJssel en Wageningen Universiteit – is, in samenwerking met 

de andere Academische werkplaatsen Publieke Gezondheid, een onderwijsaanbod ontwikkeld. Het doel van 

deze serie masterclasses is het beschikbaar maken van kennis en ervaringen die zijn opgedaan in de 

Academische Werkplaatsen voor praktijkprofessionals.  

 

De masterclasses zijn opgezet om de werkprocessen van praktijkprofessionals die werkzaam zijn op het 

raakvlak van beleid, praktijk en onderzoek, te versterken. Om dit te faciliteren zijn de masterclasses 

georganiseerd rondom de public health cycle, een gezamenlijk model voor beleid, praktijk en onderzoek. De 

public health cycle bevat de vier stadia van agenda setting, programma ontwikkeling, implementatie en 

evaluatie. In de masterclasses wordt aandacht besteed aan nieuwe en toegepaste theorieën, concepten en 

methoden, die  de planning, implementatie en evaluatie van beleidsprogramma’s ondersteunen.  De 

masterclasses volgen elkaar op, maar kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.  

 

Een overzicht van de masterclasses:  

 Master class 1 Research and policy: bad marriage or happily ever after? Tilburg, 6-7 september 2012 

 Masterclass 2 Public health intervention in real-life settings: How to develop effective interventions in 

public health practice? Wageningen, 29-30 oktober 2012 

 Master class 3 Valuable interaction between policy, practice and research in public health: 

expectations and desired outcomes. Maastricht, 20-21 maart 2013 

 Master class 4 Public health intervention in real-life settings: How to evaluate interventions in public 

health practice? Wageningen, 28-29 oktober 2013 

 Master class 5 Costs and benefits of public health interventions, Maastricht, 19-20 maart 2014 

 

Voor meer informatie: www.aw-agora.nl of neem contact op met Annemien Haveman, coördinator van Agora. 

 

Health games 
Op het Nederlands Congres Volksgezondheid van april 2012 werd een workshop gegeven over health games. 

Dit zijn spellen met een gezondheidsdoel, waarbij de uitdaging is om het spel ook leuk en verslavend te 

maken. 

 

Een voorbeeld van een health game is Figure Running. Hierbij rent iemand - met een GPS (meestal in een 

smartphone) - een patroon op de kaart, bijvoorbeeld een vogel (zoals op de afbeelding in Den Haag), een 
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hartje of een rennend poppetje. De figuren worden gedeeld via Facebook. 

Er is een ‘Hall of Fame’ en een ‘Figure run of the week’. Inmiddels worden 

er figuren aangeleverd van over de hele wereld. Het wordt door deze game 

motiverender om te blijven rennen. 

Andere voorbeelden zijn een game waarmee chirurgen in opleiding 

kunnen leren hoe te opereren zonder dat er bloed vloeit en preventieve 

games, die momenteel vooral op de geestelijke gezondheid gericht zijn. 

 

Heb je een goed idee voor een health game? Op het Congres Games for Health Europe op 5 en 6 november 

2012 in Amsterdam kun je je idee in een pitch van 3 minuten presenteren. Zo maak je kans op een prijs van € 

200.000 waarmee de game kan worden gerealiseerd. 

Heb je een idee en wil je hierover sparren, neem dan contact op met de coördinator van de AWPG NZH, 

Nienke Terpstra, nterpstra@ggdhm.nl. 

 

Meer informatie:  

www.ncvgz.nl; www.izovator-healthgames.nl; www.gamesforhealtheurope.com; figurerunning.com 

 

 

 

 

En verder…. 
Stelt Mare de Boer, de nieuwe secretaris van de Themagroep 

Infectieziektenbestrijding, zich voor: 

“Sinds 2008 werk ik als sociaal verpleegkundige infectieziektebestrijding. Onder andere 

omdat ik verdieping zocht en affiniteit heb met toegepast onderzoek, heb ik daarnaast de 

master Medische Antropologie & Sociologie gevolgd. De themagroep 

infectieziektebestrijding binnen de AWPG NZH sluit op deze interesse aan. Na twee 

bijeenkomsten bijgewoond te hebben als themagroepslid, neem ik het secretarisschap over van Saskia 

Beunder. Het zal nog even zoeken zijn naar de precieze invulling die ik hieraan kan geven. De doelen van de 

themagroep: “de voortgang van projecten te horen (bewaken), nieuwe onderzoeksvragen te verzinnen en uit 

te denken (innovatie) en te bewerkstelligen dat de resultaten uit eerder onderzoek tot een betere werkwijze 

leiden (implementatie)” staan uiteraard centraal. Het dagelijkse werk (waar nodig en mogelijk) ‘evidence 

based’ maken, versterkt zowel de inzichtelijkheid als de doelmatigheid van ons werk.” 

en 

 Vind u op de website van de AWPG nog veel 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: 14 augustus. 

 Verschijnt de volgende nieuwsflits eind september. 

 

 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: 071 405 66 94 

E-mail: tdevette@rdoghm.nl 
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