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10 nieuwe kortdurende onderzoeksprojecten voor gemeenten  
van start 

Recent heeft de AWPG NZH 10 aanvragen voor nieuwe kortdurende 

onderzoeksprojecten gehonoreerd, elk voor een maximaal 

subsidiebedrag van € 15.000,- Het gaat specifiek om projecten voor 

gemeenten die in de periode 2013-2014 met extra subsidie van ZonMw 

zullen worden uitgevoerd.  

 

Het betreft de volgende projecten: 

 

1. Determinantenanalyse gezonde leefstijl Hindostanen 

 

2. Evaluatie onderzoek pilot Transitie Awbz-Wmo Noorderkwartier Leiden 

 

3. Samenwerken in de wijk voor de (O)GGZ 

 

4. Zien en gezien worden 

 

5. Gehoorschade door harde muziek: mogelijkheden voor preventie van gehoorschade bij bezoekers van 

het Jeugdhonk te Zoeterwoude 

 

6. Jongeren, uitgaan en middelengebruik in Den Haag 

7. Implementatie E-learning Signaleren depressie in een wijk in Gouda 

 

8. Ontwikkeling inhoud en vorm van scholing voor signaleerders van psychosociale problematiek 

ouderen 

 

9. Eigen kracht gemeente Leiden 

 

10. Effectieve inzet van preventie door Westland 

 

Meer weten? Bekijk dan het nieuwsitem op onze website. Van de meeste projecten is inmiddels ook de 

uitgebreide informatie over het onderzoek op de website beschikbaar. U vindt deze via de betreffende 

nieuwsitems en bij de onderzoeksprojecten van de themagroepen.  

 

Vragen over kortdurend onderzoek? Neem dan contact op met Nienke Terpstra, coördinator onderzoek 

(nterpstra@ggdhm.nl) of 088 308 46 41. 

 

http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=81&c=129%20
mailto:nterpstra@ggdhm.nl


 

 

Toekomst en verankering: de AWPG na september 2014 

Vanaf 2013 bereiden de partners van de AWPG NZH zich 

voor op de overgang van een (deels) gesubsidieerde naar 

een volledig onafhankelijke netwerkorganisatie.  

In september 2014 eindigt de subsidie van ZonMw voor een 

deel van de infrastructuur. Mede daarom is het van belang 

dat de partners op tijd met elkaar vaststellen hoe zij de 

toekomst van de AWPG verder vorm willen geven. 

 

In de afgelopen jaren heeft de AWPG NZH  een stevige 

infrastructuur ontwikkeld. Deze faciliteert de samenwerking 

tussen de GGD’en en betrokken onderzoeksorganisaties en 

jaagt deze aan. Het resultaat is er naar. De netwerkorganisatie staat en met steeds meer succes verwerft de 

werkplaats onderzoeksopdrachten bij gemeenten. Een resultaat dat vervolg verdient.   

 

Toekomstverkenningen 

Op 22 april was de aftrap van de toekomstverkenningen met een speciale bijeenkomst voor de Stuurgroep, de 

voorzitters van de Themagroepen en de Interne Contactpersonen bij de partnerorganisaties. Tijdens deze 

bijeenkomst gaf Ruud Meij, filosoof en organisatieadviseur, de lezing ‘Transities van kennis en maatschappij 

en de functie van de Academische Werkplaats’. Deze lezing vormde het ‘startpunt’ om de functie van de 

AWPG NZH in een veranderende omgeving te definiëren en is input voor de uitwerking van de toekomst. 

Eind juni geeft Ruud Meij tijdens de vervolgbijeenkomst een workshop om de gedachtewisseling verder op 

gang te brengen. Daarna zal in 2013 in de werkgroep ‘Toekomst AWPG NZH’ en de Stuurgroep verder 

gewerkt worden aan de verankering en borging van de werkplaats vanaf september 2014. 

 

Middelen voor verankering 

Alle Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid kunnen bij ZonMw een verspreidings- en implementatie 

impuls (VIMP) aanvragen van maximaal € 50.000,-. Dit geld mag uitsluitend gebruikt worden om de 

werkplaatsen beter te verankeren. Wij hebben de volgende 10 thema’s voorgelegd aan ZonMw: 

- Werkgroep Toekomst AWPG NZH 

- Kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering  

- Integraal beleid: ‘in dialoog met gemeenten wijkgerichter en integraler werken op de 

gebieden preventie welzijn en zorg’  

- Oprichten kennisexpertisebank 

- Aanhaken hogescholen 

- Privacy vraagstukken in de publieke gezondheid verhelderen 

- Ambassadeurs AWPG NZH 

- Oprichten themagroep leefomgeving i.s.m. landelijke AWP 

- Promotiefilm AWPG NZH  

- Een of twee PR-kranten 

 

Deze thema’s zijn voor een groot deel afkomstig uit de input van de deelnemers aan ons symposium in 

januari dit jaar. De thema’s liggen op dit moment bij ZonMw om na te gaan of ze voldoen aan de criteria voor 

een VIMP. Vervolgens zullen we een definitieve aanvraag indienen. Hierbij zullen wij de deelnemers aan de 

themagroepen vragen om hun mening over de doelen die we in gaan dienen. 

 

Vragen? Neem contact op met Nienke Terpstra, coördinator onderzoek (nterpstra@ggdhm.nl) of  

088 308 46 41. 

mailto:nterpstra@ggdhm.nl


 

 

 

Subsidie voor zes kortdurende onderzoeksvragen 
Binnen gemeenten en bij GGD’en leven vaak vragen waarbij een (wetenschappelijk) onderbouwd antwoord 

een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van beleid en/of uitvoering. De AWPG NZH heeft hiervoor subsidie 

beschikbaar. Voorbeelden van projecten die reeds zijn gehonoreerd: ‘In welke wijken is de behoefte aan 

geïntegreerde eerstelijnszorgvoorzieningen het grootst?’ of ‘Hoe effectief zijn de gezondheidsscreening, 

gerichte toeleiding naar interventies, en aanvullende fysieke training in het verhogen van de 

gezondheidsstatus en (arbeids)participatie van uitkeringsgerechtigden?’en ‘Hoe kunnen groenwerkers beter 

voorgelicht worden over preventie van de ziekte van Lyme?’. De AWPG NZH heeft nog subsidie beschikbaar 

voor zes kortdurende onderzoeksprojecten van elk maximaal 9.375,-. 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 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 een van onze themagroepen:  

 Winnie Gebhardt, Themagroep Gezondheidsbevordering gebhardt@fsw.leidenuniv.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 
 

Implementatie van beweeginterventies in de eerstelijnszorg 
Welke factoren beïnvloeden de implementatie van evidence-based beweeginterventies in de praktijk van de 

eerstelijnszorg? Dat is de kernvraag in het onderzoek van promovendus Josanne Huijg en haar supervisoren 

Matty Crone en Winnie Gebhardt. 

 

In de laatste decennia is er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van 

interventies gericht op het bevorderen van beweging. Onderzoek heeft 

aangetoond dat het aanbieden van deze interventies in de eerstelijnszorg een 

effectieve manier is om mensen te activeren. Echter, in de eerstelijnszorg 

wordt niet altijd – of niet altijd op een goede manier – gebruik gemaakt van 

deze evidence-based beweeginterventies. “Dit is een probleem, want 

wanneer goed ontwikkelde, effectief gebleken interventies niet of niet goed 

aan patiënten worden aangeboden kunnen ze niet bijdragen aan het 

verbeteren van de publieke gezondheid”, zegt Josanne.  

 

Bij het optimaliseren van de implementatie van beweeginterventies in de 

eerstelijnszorg speelt gedragsverandering van professionals een belangrijke 

rol. Josanne: “Wanneer je weet wat ervoor zorgt dat professionals effectiever 

gebruik maken van evidence-based beweeginterventies, kun je strategieën 

ontwikkelen die dit kunnen verbeteren en deze vervolgens toepassen in de praktijk”. 

 

mailto:nterpstra@ggdhm.nl
mailto:gebhardt@fsw.leidenuniv.nl
mailto:a.m.van_hemert@lumc.nl
mailto:j.e.van_steenbergen@lumc.nl
mailto:paul.kocken@tno.nl


 

 

Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek bestaande uit interviews met interventie eigenaren, ROS 

(Regionale Ondersteuningsstructuur voor eerstelijnszorg) adviseurs en professionals zijn al afgerond. Deze 

resulteerden samen in een groot aantal potentiële factoren die de implementatie kunnen beïnvloeden. De 

factoren omvatten kenmerken van de interventie, de sociaal-politieke context, de patiënt, de professional zelf 

en de organisatie waar hij/zij werkt. Op dit moment wordt aan de hand van een vragenlijststudie de 

daadwerkelijke invloed van deze factoren op het gedrag van professionals getoetst.  

De resultaten van dit onderzoek zal Josanne deze zomer presenteren op het 27e congres van de European 

Health Psychology Society in Bordeaux. 

  

Meer informatie?  

Neem contact op met Josanne Huijg: huijgjm@fsw.leidenuniv.nl. Op de website van de werkplaats is meer 

informatie over de onderzoeksopzet te bekijken bij de themagroep Gezondheidsbevordering. 

 

 

Een voorstellen 
In deze nieuwe rubriek maakt u nader kennis met een van de vele betrokkenen bij de AWPG NZH 

 

René Remeeus, secretaris AWPG NZH 
 

Waar werk je en wat doe je daar? 

‘Ik ben beleidsmedewerker bij de GGD Zuid-Holland West en werk in een klein 

maar enthousiast team binnen de sector Gezondheidsbevordering. Ik adviseer 

de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp over de 

uitvoering van lokaal- en integraal gezondheidsbeleid.  Zo ben ik in deze 

gemeenten betrokken bij het opstellen en uitvoeren van nota’s lokaal 

gezondheidsbeleid, heb ik als adviseur een rol in verschillende projecten en 

ben ik als beleidsmedewerker ook betrokken bij specifieke beleidsthema’s 

zoals de AWPG NZH. 

 

Wat houdt je functie van secretaris van de AWPG NZH in?  

‘Ik bereid de agenda en stukken voor van de stuurgroep en het MT en verzorg 

de follow up van acties en besluiten uit die overleggen. Denk hierbij aan de 

voorbereiding en uitvoering van het AWPG symposium in januari dit jaar of de 

voorbereiding van de tweede subsidieronde voor Kortdurend Onderzoek in 2013.  

 

Verder neem ik samen met de coördinator (Nienke Terpstra) deel aan het landelijk coördinatorenoverleg. In 

dit overleg informeert ZonMw ons over nieuwe ontwikkelingen en/of besluiten die van belang zijn voor de 

academische werkplaatsen. Deze bijeenkomst gebruiken de aanwezige coördinatoren ook om ervaringen uit 

te wisselen, kennis te delen en van elkaar te leren.  

 

Met wie heb je te maken als secretaris? 

‘Ik werk veel samen met Nienke en/of Thea de Vette, onze communicatieadviseur. Als ‘dagelijks bureau’ 

houden we alle lopende zaken en ontwikkelingen in de gaten. Verder zijn we de redactie van de Nieuwsflits, 

de AWPG krant en de website.  De Nieuwsflits verschijnt sinds januari 2012. Begin 2013 hebben we de eerste 

AWPG krant verspreid. We hebben daar veel positieve reacties op gekregen! Verder heb ik contacten met de 

Stuurgroep en MT-leden en extern met medewerkers van ZonMw en coördinatoren van de andere 

werkplaatsen. 

http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=82


 

 

 

Wat spreekt je aan in de secretarisfunctie?  

‘Leuk en inspirerend is de samenwerking met Nienke en de Thea. We vormen een goed driespan en we stellen 

ons voortdurend de vraag hoe we de energie in de AWPG in beweging kunnen houden of vergroten. 2014 is 

een spannend jaar omdat de deelfinanciering vanuit ZonMw stopt. In de stuurgroep staat de toekomst van de 

AWPG nu op de agenda. De aftrap was een lezing van Ruud Meij, een filosoof die Nienke en ik hebben leren 

kennen tijdens een bijscholing voor beginnende coördinatoren. De lezing is een goede opmaat voor de 

verdere discussie over de toekomst van de AWPG in de stuurgroep.   

 

Verder vind ik het een voortdurende uitdaging de gemeenten zover te krijgen dat ze bij de behandeling van 

een beleidsdossier over de publieke gezondheid ook meenemen of het uitvoeren van (kortdurend) onderzoek 

helpt bij het beantwoorden van een aantal vooraf geformuleerde vragen. Het zou mooi zijn als ze vervolgens 

aankloppen bij een van de AWPG- partners. Binnen mijn eigen GGD hebben we hierin de afgelopen anderhalf 

jaar een stap voorwaarts gemaakt door samen met gemeenten vier kortdurende onderzoeken uit voeren. De 

uitvoering van een vijfde onderzoek wordt op dit moment verder uitgewerkt.   

 

Mooie bijkomstigheid is dat we er steeds beter  in slagen GGD medewerkers – samen met en voor een 

gemeente plus de uitvoerende partners - te betrekken bij of zelfs verantwoordelijk te maken voor de 

uitvoering van kortdurend onderzoek. Dat is waar de AWPG voor staat en wat mijn werk zinvol maakt.  

 

 

Personalia René 

Sinds eind 2010 secretaris van de AWPG NZH 

Werkzaam bij de GGD Zuid-Holland West  

Contactinformatie: r.remeeus@ggdzhw.nl of 06 130 614 16 

 

 

 

Buiten de Poorten 
 

Research & Development binnen GGD’en 
Karlijn Nanninga, student Management in de Zorg, heeft in opdracht van GGD 

Nederland een scriptie geschreven over de invulling van Research & Development 

binnen GGD’en. Het onderwerp is actueel voor de GGD’en van de AWPG NZH. Zij 

zijn immers ook vanuit hun deelname aan de werkplaats bezig om deze functie 

verder te ontwikkelen.  

 

Karlijn heeft voor haar scriptie gesprekken gevoerd met medewerkers van 13 

GGD’en. De definitie die ze aan R&D bij GGD’en geeft, spreekt aan omdat het 

daarbij niet alleen gaat om het zelf ontwikkelen van kennis, maar ook om het 

gebruiken van bestaande kennis en informatie. Academische werkplaatsen zijn 

hier ook op gericht. Uitdaging daarbij is het steeds zoeken naar de beste 

mogelijkheden om hierin te voorzien.  

Karlijn: ‘Bij R&D draait het om onderzoek doen, streven naar vernieuwing, kennis en kunde vergroten en het 

benutten van kennis van andere organisaties.’ Bij R&D gaat het {dus} niet alleen om het zelf ontwikkelen van 

nieuwe kennis. Ook het benutten van elders ontwikkelde kennis en uitwisseling van bestaande informatie is 

belangrijk.' Zij vervolgt: ‘Voor GGD’en is het belangrijk om dit in te zetten, om de maatschappelijke 

mailto:r.remeeus@ggdzhw.nl


 

 

ontwikkelingen te volgen en de kwaliteit binnen GGD’en te verhogen. Door het doen van onderzoek en 

kennisontwikkeling wordt de professionaliteit van medewerkers en kwaliteit van het werk verhoogd.’ 

 

Bevindingen en aanbevelingen 

Uit de scriptie komt naar voren dat er grote verschillen zijn in de invulling van R&D tussen de verschillende 

GGD’en. Sommige doen er al veel aan, terwijl het bij andere net op de agenda staat. Daarnaast is de R&D op 

verschillende manieren georganiseerd, bijvoorbeeld als afdeling, als functionaris of als werkgroep.  

 

De aanbevelingen uit de scriptie die per thema gedaan zijn aan GGD Nederland luiden als volgt:  

Vraagarticulatie: Medewerkers mede-eigenaar maken van R&D binnen de organisatie.  

Draagvlak creëren:  R&D op de agenda zetten bij directeuren publieke gezondheid 

Gemeenten ambassadeur laten worden van R&D binnen de GGD’en.  

Kennisdelen:   Meer kennisdelen binnen de eigen organisatie.  

Meer kennisdelen tussen de verschillende GGD’en.  

Resultaten van onderzoeken daadwerkelijk implementeren in de praktijk. 

 

Ook landelijk gezien heeft de uitwisseling van kennis volop aandacht van GGD Nederland, het RIVM, de 

NSPOH en het ministerie van VWS. De Academische Werkplaatsen denken en discussiëren hierover mee. De 

concept intentieverklaring staat op het: besloten domein van de website AWPG . Deelnemers aan de AWPG 

met een account voor dit domein kunnen over dit onderwerp meediscussiëren. 

 

Scriptie opvragen 

Ook de scriptie is te vinden op het besloten domein van de AWPG.   

Geïnteresseerden zonder toegang tot het besloten domein kunnen het document opvragen bij Nienke 

Terpstra, nterpstra@ggdhm.nl   

  

 
 

Masterclass:  
How to evaluate interventions in Public Health practice?  
In oktober organiseert the Graduate School VLAG in samenwerking met de 

Universiteit van Wageningen  en AWPG AGORA de masterclass ‘How to 

evaluate interventions in Public Health practice?’ 

Data:     29 en 30 oktober 2013 

Locatie:   Hof van Wageningen in Wageningen 

Registratie: tot 25 september 2015 

  

De evaluatie van interventies in de publieke gezondheid is een uitdaging want 

het draagt bij aan velerlei doelen van beleidsmakers, professionals en 

onderzoekers. Daarnaast zijn veel interventies complex en vraagt evaluatie 

ervan om specifieke methoden. In deze masterclass leert u om evaluatiestudies te ontwikkelen binnen de 

praktijk van de publieke gezondheid.  

   

Meer informatie is te vinden op de VLAG website.  

 
 

https://ggdhaaglanden.viadesk.com/do/news?id=29862-6e657773
https://ggdhaaglanden.viadesk.com/do/news?id=29862-6e657773
mailto:nterpstra@ggdhm.nl
http://www.vlaggraduateschool.nl/courses/agora-13.htm


 

 

 

En verder…. 
 Is geactualiseerde informatie en de eindrapportage beschikbaar van het onderzoeksproject: Bereik 

van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag op de  website van de AWPG.  

 Is Meinou Theunissen op 17 juni jl. gepromoveerd op het ‘signaleringsproject’ van 

gezondheidsproblemen bij 5/6 en 10/11 jarigen in de Jeugdgezondheidszorg  

 Organiseert de Koepel artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) p donderdag 28 november 2013 

voor de 5e keer het KAMG congres. De rode draad van het congres is deze keer: ‘de wetenschap in de 

publieke gezondheid’. Abstracts kunt u inleveren tot 15 september. 

 Vindt het zesde congres van de European Public Health Association (EUPHA) plaats van 13-16 

november 2013 in Brussel.  

 Vind u 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 juli 2013 

 Verschijnt de volgende Nieuwsflits eind september 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 in de publieke gezondheid. De 

nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt via e-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 

 

http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=114
http://www.awpgnzh.nl/assets/awp/upload/20110518_signaleringsproject_themagroep_jeugd_informatieblad_1__1309874903.pdf
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
http://www.awpgnzh.nl/
mailto:tdevette@rdoghm.nl
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http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=21&l=12
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