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Bijlage

Programma

Onderwerp

Uitnodiging Workshop

Datum

Geachte heer/mevrouw,
Onze GGD heeft een onderzoek naar de gezondheidseffecten van verkeersgerelateerde
luchtverontreiniging uitgevoerd. Het onderzoek heeft zich daarnaast ook gericht op de
evaluatie van enkele maatregelen voor schonere lucht. Ter afsluiting van dit onderzoek
organiseren wij op 15 December de workshop ‘Lucht en Gezondheid: wat kunnen wij
doen?’, waar wij u van harte voor uit willen nodigen.
U bent uitgenodigd omdat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het onderzoek
en/of omdat u in 2006/2007 informatie verstrekt heeft ten behoeve van dit onderzoek.
Wat:
Wanneer:

Workshop ‘Lucht en Gezondheid: wat kunnen wij doen?
15 December, 10-13 uur. Aansluitend kunt u napraten onder het genot van
een broodje
Waar:
Concern Congres Centrum Amsterdam.
Weesperstraat 113, Amsterdam (vlakbij metro Weesperplein)
Voor wie: Geïnteresseerde medewerkers van gemeenten, milieudiensten, provincie en
GGD’en
Kosten:
geen
Aanmelden: uiterlijk 6 december via lo@ggd.amsterdam.nl

Het programma van de workshop is bijgesloten bij deze uitnodiging. Indien u vragen heeft
kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,

Marieke Dijkema

De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam is een onderdeel van de Gemeente Amsterdam
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
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Programma Workshop ‘Lucht en Gezondheid: wat kunnen wij doen?
Datum/tijd: 15 December, 10-13 uur
Locatie:
Concern Congres Centrum Amsterdam, Weesperstraat 113, Amsterdam
Voorzitter: Drs. René Stumpel, arts Maatschappij en Gezondheid en hoofd Algemene
Gezondheidszorg, GGD Gooi- en Vechtstreek
10.00

Ontvangst met koffie en thee

10.15-10.20 Opening door de voorzitter
10.20-11.00 Hoe is de luchtkwaliteit?
Vergelijking Saneringstool met het model (‘land-use regression’) ontwikkeld in dit
project, wat zijn de verschillen en waarom nóg een model maken als er al een
Saneringstool is?
door Marieke Dijkema (GGD Amsterdam) in samenwerking met Michel van Gelder
(monitoring NSL, gemeente Amsterdam)
11.00-11.45 Welke gezondheidseffecten zie je hier?
Een overzicht van gezondheidseffecten van luchtverontreiniging met een accent op
de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.
door Marieke Dijkema (GGD Amsterdam) in samenwerking met het Institute for Risk
Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht
11.45-12.00 Koffie of thee
12.00-12.30 Maatregelen
De effectiviteit van twee maatregelen (snelheidsbeperking ter beperking van uitstoot,
filtering ter beperking van blootstelling)
door Marieke Dijkema (GGD Amsterdam)
12.30-13.00 Wat kun je als gemeente/provincie doen?
Praktische handreikingen voor beleid om de normen te halen en de gezondheid te
verbeteren
door Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)
Aansluitend is er gelegenheid na te praten onder het genot van een broodje
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