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Vooraankondiging symposium AWPG NZH 22 januari 2013 
Alle gemeenten zijn druk bezig met hun nota gezondheidsbeleid. Maar wat maakt dit beleid effectiever? 

Integraal gezondheidsbeleid wordt vaak gezien als de oplossing, maar hoe krijgen gemeenten dit voor elkaar?  

 

Op dinsdagmiddag 22 januari organiseert de Academische 

Werkplaats Publieke Gezondheid NZH een symposium over 

integraal gezondheidsbeleid en de toegevoegde waarde van 

praktijkgericht onderzoek daarbij. Diverse sprekers 

presenteren handreikingen uit de praktijk om integraal 

gezondheidsbeleid te bevorderen en interpreteren.  

 

Daarnaast kunnen de deelnemers in parallelsessies 

kennisnemen van de uitkomsten van onderzoek van de 

werkplaats op de thema’s:  jeugd, gezondheidsbevordering, 

infectieziektenbestrijding en openbare geestelijke 

gezondheidszorg (OGGZ). Tijdens deze sessies kunnen gemeentelijk vertegenwoordigers, onderzoekers en 

GGD’ers ook met elkaar in gesprek over het betreffende thema en de mogelijkheden voor praktijkgericht 

onderzoek. Afsluitend is er een netwerkborrel. 

 
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. 

Locatie:  Concordia, Hoge Zand 42, Den Haag 

Datum:   22 januari 2013 

Tijd:   13:30-17:30 uur 

 

U komt toch ook? Reserveer de datum alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma en 

inschrijven volgt zo spoedig mogelijk. 

 
 
Financiering Verloskundig Consortium en CenteringPregnancy 
In juli zijn twee voorstellen waar de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijke Zuid-Holland 

bij betrokken is, gehonoreerd door ZonMw: het Verloskundige Consortium Noordelijk Zuid-Holland en het 

onderzoek naar het effect van verloskundige groepsconsulten (CenteringPregnancy). 

 
Verloskundig Consortium NZH 

Het Consortium heeft als doel het verbeteren en ondersteunen van de zorg rondom zwangerschap en 

geboorte waarbij onder andere gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, de huisarts, de 

verloskundige, de kraamzorg en de gynaecoloog betrokken zijn. Hierdoor wordt doeltreffende zorg op maat 

bereikt, ingericht naar behoefte van de (aanstaande) zwangere, moeder, kind en omgeving.  

Om tot deze integrale zorg te komen, zal in de komende jaren in de regio Noordelijk Zuid-Holland gekeken 



 

 

worden hoe de verschillende professionals een rol kunnen krijgen in de zorg, het kwaliteitsbeleid, de 

opleidingen en het onderzoek.  

 

De AWPG NZH heeft zich ook bij dit Consortium aangesloten om zo de integratie van de publieke 

gezondheidzorg in de zorg rondom de zwangerschap te versterken. 

 
CenteringPregnancy 

Binnen het Consortium vindt de evaluatie van een nieuw zorgmodel voor zwangeren plaats. In de Verenigde 

Staten is een zorg op maat model ontwikkeld voor vrouwen: CenteringPregnancy (CP). CP bestaat uit 

verloskundige groepsconsulten gericht op verschillende zorgfacetten: gezondheidsonderzoek, 

voorlichting/ontwikkeling vaardigheden, ondersteuning.  

 

Onderzoeken laten positieve effecten zien. Het aantal vroeggeboortes verminderde significant en ook het 

aantal vrouwen dat onvoldoende zorg kreeg verminderde. Dit zorgmodel wordt nu aangepast voor Nederland. 

In de regio Noordelijk Zuid-Holland willen we deze groepsconsulten versterken door:  

 de publieke gezondheidszorg en de tweedelijnszorg sterker te betrekken bij de groepsconsulten 

tijdens de zwangerschap, en 

 het vormgeven van de aanvullende begeleiding van zwangeren met aanvullende behoeftes.  

In dit onderzoek ontwikkelen we deze onderdelen en evalueren we het effect van groepsconsulten. Ook bij CP 

heeft de publieke gezondheidszorg een belangrijke rol en wordt de AWPG NZH daarom betrokken. 

 

Meer informatie: 

Matty Crone, LUMC,  m.r.crone@lumc.nl; 071 – 526 86 24 

 

 

 

 

€100.000 extra subsidie kortdurend onderzoek in 2013 

Kortdurend onderzoek maakt het mogelijk om praktijkvragen van gemeenten beter en sneller te 

beantwoorden. Ook versterkt direct beleidsrelevant onderzoek de samenwerking aan een concreet vraagstuk  

tussen onderzoeksinstituten (LUMC, TNO en Universiteit Leiden) en GGD’en. De programmacommissie AWPG 

van ZonMw zet daarom ook in 2013 extra middelen in voor kortlopend onderzoek. 

Tijdens de visitatieronde van ZonMw eind 2011/begin 2012 bleek dat kortdurend onderzoek voor alle 

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG’en) een belangrijke aanvulling is op hun langere 

onderzoeksprojecten. Dit beeld kwam ook naar voren uit de positieve reacties op de extra subsidieronde 

kortlopend onderzoek AWPG’en in het najaar van 2012. 

De AWPG NZH kreeg daarbij het maximum van twee projecten gehonoreerd: ‘Gezond en vraaggericht 

bewegen in de buurt’ en ‘Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag’. 
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Met de extra middelen van ZonMw voor kortlopend onderzoek komt per AWPG ongeveer € 100.000 

beschikbaar. Hierbij geldt een beperkte aanvraagprocedure en een korte evaluatie van het kortlopende 

onderzoek van elke AWPG tot nu toe. Ook moeten de AWPG’en relevante projectinformatie aanleveren tijdens 

en na uitvoering van het kortlopende onderzoek. Deze informatie wordt geplaatst op de landelijke AWPG-

website in oprichting (www.awpg.nl). Zo wordt de informatie breed toegankelijk gemaakt. 

Onderzoeksvraag? 

Heeft uw gemeente of 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 of met de voorzitter van onze themagroepen: 

Margreet Bekedam Themagroep Gezondheidsbevordering mbekedam@ggdhm.nl 

Bert van Hemert  Themagroep OGGZ   a.m.van_hemert@lumc.nl 

Jim van Steenbergen Themagroep Infectieziektenbestrijding j.e.van_steenbergen@lumc.nl  

Paul Kocken  Themagroep Jeugd    paul.kocken@tno.nl  

 

 

 

Onderzoeksproject in de schijnwerpers 
 
Adolescenten en alcohol in Teylingen 
 

Op verzoek van de gemeente Teylingen en in samenwerking met de GGD Hollands Midden is onderzoek 

gedaan naar de achtergronden van alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Teylingen. Het 

onderzoeksrapport is op 1 oktober 2012 officieel 

aangeboden aan wethouder Karin Lambrechts, 

verantwoordelijk voor gezondheidsbeleid in 

Teylingen. 

 

Aanleiding was het Gezondheidsrapport 2008 

waaruit bleek dat het percentage alcoholgebruik 

van Warmondse jongeren iets hoger was dan van 

jongeren uit Sassenheim. Bovendien gaf meer dan 

de helft van de ondervraagde jongeren uit 

Teylingen aan in de maand voorafgaand aan het 

onderzoek meer dan vijf alcoholische consumpties 

per keer te gebruiken. 

 

Het onderzoek is onder begeleiding van dr. Winnie Gebhardt, universitair hoofddocent  

Gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden, uitgevoerd door de masterstudenten Marloes Vooijs en 

Sarie van Torenburg. Zowel drinkende als niet-drinkende jongens en meisjes van 15 jaar en hun moeders zijn 

hiervoor geïnterviewd. Op basis van de onderzoeksresultaten is vervolgens in nauw overleg met de 

ambtenaar van Teylingen gekeken naar aanknopingspunten voor de gemeente voor het 

alcoholmatigingsbeleid. 
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Uitkomsten en vervolg 

Een opvallende uitkomst is dat ouders meer ondersteund moeten worden bij communicatie met hun kind 

over alcohol. Verder is een duidelijke relatie aangetoond tussen uitgaan/ontspanning en het gebruik van 

alcohol door jongeren. De onderzoekers adviseren om de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol naar 18 

jaar te verhogen.  

 

De gemeente maakt nu, ondersteund door de GGD Hollands Midden, een concreet uitvoeringsplan. Dit plan 

zal eind 2012 gereed zijn. 

 
Meer informatie:  

Neem contact op met Winnie Gebhardt: GEBHARDT@FSW.leidenuniv.nl of bekijk de uitgebreide informatie 

over het onderzoeksproject op de website van de AWPG: www.awpgnzh.nl bij de Themagroep 

Gezondheidsbevordering. 

 

 

 

Buiten de Poorten 
 

Academische Werkplaatsen landelijk over het voetlicht 

 

Congres ZonMw ‘Vergroot uw kans op effectiever beleid’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenten komen in aanraking met concrete vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld handhaving, 

decentralisaties, veiligheid, gezondheid en jeugd. Academische werkplaatsen kunnen hier kortdurend 

onderzoek naar doen. Het gaat om vragen die snel maar toch degelijk onderzocht worden en die een 

antwoord opleveren waar de gemeente mee verder kan. 

 

Op 29 november 2012 organiseert ZonMw een landelijk symposium over Academische Werkplaatsen Publieke 

Gezondheid voor gemeentelijke beleidsmakers. De samenwerking tussen praktijk-beleid en onderzoek wordt 

belicht aan de hand van concrete voorbeelden.  Ook de Academische  Werkplaatsen in den lande presenteren 

zich. Er zijn 15 vouchers van 10.000 euro beschikbaar voor de beste onderzoeksideeën. Deze kunnen die 

gemeenten bij hun academische werkplaats verzilveren in de vorm van onderzoek. Kijk voor meer informatie 

en het volledige programma bij de nieuwsberichten op de website van AWPG: www.awpgnzh.nl  

 

Datum/tijd:  donderdag 29 november 15.30 - 20.00 uur  

Locatie:  Felix Meritus in Amsterdam 

Aanmelden: uiterlijk 22 november via congresawpggs@zonmw.nl onder vermelding van voor- en  

  achternaam, organisatie, functie en e-mailadres. 

Deelname is gratis. 
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‘Mediator Special’ over Academische werkplaatsen 

Wat leveren de Academische Werkplaatsen op? Deze en andere vragen en antwoorden komen aan de orde in 

de Mediator Special waarin vertegenwoordigers van onderzoek, beleid en praktijk - en natuurlijk de 

bruggenbouwers - aan het woord zijn.  

 

De AWPG NZH komt aan bod in de vorm van een artikel over ons PRIMUS-onderzoek: ‘Efficiënte preventie bij 

ouderen’. Jeroen de Wilde, secretaris van onze themagroep jeugd/AWP-j, is een van de deelnemers aan  het 

rondetafelgesprek ‘de nieuwe gezondheidsprofessional’ waar een artikel  aan gewijd is. 

 

De special geeft een mooi beeld van de diversiteit aan onderwerpen, maar ook waar het uiteindelijk allemaal 

om gaat: onderzoeksresultaten die leiden tot concrete verbeteringen in de praktijk en het (lokale) beleid. 

 

Mediator is een uitgave van ZonMw. De digitale versie verschijnt zo snel mogelijk op de website van de AWPG 

NZH. 

 

Filmpje kortdurend onderzoek en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid 

In opdracht van ZonMw verschijnt binnenkort een kort filmpje dat duidelijk maakt wat kortdurend onderzoek 

door Academische Werkplaatsen inhoudt. Doel is gemeenten te informeren over en interesseren voor de 

mogelijkheden van kortdurend onderzoek door de Academische Werkplaats.  

 

Kortlopend onderzoek heeft een looptijd van enkele maanden tot maximaal een jaar en wordt uitgevoerd in 

opdracht en met input van medewerkers van één of meerdere gemeenten.   

Vanuit onze regio komt de wethouder van Teylingen aan het woord over het kortlopende onderzoek 

‘Adolescenten en Alcohol’. De voice-over vertelt, ondersteund door animaties,  over de 

gezondheidsproblemen die ons bedreigen en hoe de publieke gezondheid daarop inspeelt.  

 

De lancering van het filmpje is op 29 november, tijdens het symposium dat ZonMw organiseert voor 

gemeenten van de werkplaatsen (zie hierboven). Zo mogelijk maken wij het filmpje binnenkort ook  

beschikbaar via de website van de AWPG NZH. 

 

Voor meer informatie over het project Adolescenten en Alcohol Teylingen zie elders in deze nieuwsbrief of 

bezoek de website www.awpgnzh.nl bij de Themagroep Gezondheidsbevordering > onderzoeksprojecten 

 
 

Vooraankondiging landelijke themabijeenkomst 
Infectieziektenbestrijding 
In februari 2013 organiseren de academische werkplaatsen GGD/AMC (Amsterdam) en AMPHI (Nijmegen) een 

themabijeenkomst Infectieziektenbestrijding. 

 

Tijdens deze bijeenkomst zullen de vijf themagroepen IZB van de Academische Werkplaatsen in Nederland 

hun onderzoeken presenteren aan geïnteresseerde collega’s. 

Jim van Steenbergen, voorzitter van de themagroep IZB van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid 

Noordelijk Zuid-Holland is betrokken bij de voorbereiding van de themabijeenkomst. 

 
Meer informatie? 

Neem contact op met de organisatoren: Maria Prins (MPrins@ggd.amsterdam.nl) of Janine Houtvast 

(J.Hautvast@elg.umcn.nl). 

http://www.awpgnzh.nl/
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En verder…. 
 

 Bezoekt Nicolette van der Zouwe in november het EUPHA-congres in Malta 

Nicolette van der Zouwe, onderzoekster van het ‘E-learning programma Signaleren 

depressie’ en medewerker bij de GGD HM, bezoekt in november namens de 

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH het Europese Congres over Publieke 

Gezondheid (EUPHA).  

 

Zij presenteert daar een poster van haar onderzoek en van het onderzoek Alcohol en 

adolescenten van Winny Gebhardt. Zie ook het nieuwsitem op www.awpgnzh.nl  

 

 

 Is het bezoek van de visitatiecommissie van ZonMw aan onze werkplaats positief verlopen.  

Zie voor een uitgebreid verslag van het bezoek ook het nieuwsitem op www.awpgnzh.nl 

 

 Is in Limburg promotieonderzoek gedaan binnen gemeenten naar de mogelijkheden tot 

intersectorale samenwerking: ‘Lokaal integraal gezondheidsbeleid: realistische uitdaging of 

utopie? 

Mieke Steenbakkers van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en werkzaam bij de 

GGD Limburg is op 27 september aan de Universiteit Maastricht gepromoveerd op haar onderzoek 

naar intersectorale samenwerking binnen gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd in negen 

gemeenten in Zuid-Limburg en heeft internationaal al sterk de aandacht getrokken. Ook dichterbij 

huis zijn de onderzoeksresultaten zeker zo interessant, want haar bevindingen en adviezen zijn 

waardevol voor de praktijk van alle dag. De samenvatting van het proefschrift schetst in vogelvlucht 

de aanleiding, het verloop en de conclusies van het onderzoek. Tot slot staan er tips in voor de 

praktijk.  

 

Bezoek de website van de AWPG Limburg: www.academischewerkplaatslimburg.nl voor het 

proefschrift of de samenvatting en verdere contactinformatie.  

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: 21 november 

 Verschijnt de volgende nieuwsflits eind december 2012 

 

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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