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Deadline indienen kortlopende projecten 21 september
Twee maal per jaar kunnen GGD'en, samen met hun gemeenten, projectvoorstellen indienen voor een
subsidie van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid. De volgende deadline voor het
indienen van kortlopende projecten is 21 september 2012, zie de website.
Projectvoorstellen komen uit de GGD/gemeente praktijk en de resultaten zijn bruikbaar voor meerdere
GGD'en en gemeenten. Dat zijn de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag. Je kunt
bijvoorbeeld denken aan literatuuronderzoek, onderzoek om een beoordelingskader te maken voor
een specifiek MMK-onderwerp, het onderzoeken van draagvlak voor bepaalde GGD-advisering,
evaluatie van een maatregel of advies, een beperkte meetcampagne, een vragenlijstenonderzoek.
GGD'ers kunnen bij het indienen van een voorstel een beroep doen op hun bovenregionale MMKcentrum of de Academische Werkplaats. Gemeenten kunnen met hun voorstellen terecht bij hun eigen
GGD of de Academische Werkplaats.
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Nieuw project: Toetsingskader intensieve veehouderij
De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid heeft financiering toegezegd voor een nieuw
kortlopend project: 'Ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd toetsingskader voor publieke
gezondheid bij vergunningverlening voor individuele intensieve veehouderijbedrijven'. Projectleider is
Renske Nijdam van Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van GGD'en Brabant/Zeeland. Andere
betrokken partijen zijn onder andere de Kempengemeenten, provincie Noord-Brabant en Wageningen
Universiteit. Het onderzoek sluit aan bij het advies dat de Gezondheidsraad dit jaar uitbrengt over dit
onderwerp.

Project maatschappelijke onrust bij branden
Bij de recente brand van Chemie-Pack bij Moerdijk was de maatschappelijke onrust groot. De
gezondheidsrisico’s waren echter niet anders dan van een ‘normale’ grote brand, bijvoorbeeld een
natuurbrand. In de huidige studie onderzoekt GGD Groningen in samenwerking met de Vrije
Universiteit (VU-EMGO+) of en hoe de risicoperceptie van verschillende typen branden verschilt bij de
algemene bevolking. Verder wordt in een media-analyse onderzocht hoe erover verschillende typen
branden gerapporteerd wordt en welke verschillen er zijn met betrekking tot aan de ene kant
“chemiebranden” en andere de andere kant “overige branden”. De resultaten zijn bruikbaar ter
verbetering van de risicocommunicatie voorafgaande aan een incident en de crisiscommunicatie
tijdens en direct volgend op een incident.
Dit project wordt gefinancierd door ZonMW vanuit de Call Crisisbeheersing.

Dianne Alting vervangt Moniek Zuurbier tijdens zwangerschapsverlof
Met ingang van 1 september werkt Dianne Alting voor de Academische Werkplaats
Milieu en Gezondheid. Zij vervangt Moniek Zuurbier, Programmamanager
Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid, tijdens haar zwangerschapsverlof.
Moniek gaat vanaf half oktober met verlof waardoor er tijd is voor een goede
overdracht. Dianne werkte in het haar laatste functie als adviseur
gezondheidsbevordering bij de GGD Twente. Daarnaast werkte ze als voorzitter van
Preventie Partners Twente

Terugblik geslaagd symposium 18 juni
Het symposium van 18 juni 'Beleid onderbouwen, logisch toch?' was geslaagd. Het symposium begon
met twee interessante introducties over de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk van
Maria Jansen van de Academische Werkplaats Limburg en Joyce de Goede van GGD West-Brabant.
Daarna werd de totstandkoming van een aantal onderzoeken van de Academische Werkplaats Milieu
en Gezondheid toegelicht vanuit het perspectief van zowel GGD als gemeente. De voorbeelden waren
inspirerend voor de andere aanwezigen. De dag werd afgesloten met een paneldiscussie over de
positieve effecten van samenwerking tussen gemeenten en GGD'en op het gebied van milieu en
gezondheidsonderzoek.
Alle presentaties kunt u hier online teruglezen.

Visitatie ZonMW positief
Alweer enkele maanden geleden heeft ZonMW de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid
gevisiteerd. ZonMW was duidelijk tevreden over de voortgang. De financiering is hierdoor zeker
gesteld tot eind 2014. Enkele citaten uit het visitatieverslag dat ZonMW ons recent heeft toegestuurd:
‘Gezondheid en omgeving’ doen er toe voor overheid en burgers. Dit biedt mogelijkheden (en een
opdracht) voor de AW-MMK om daar een rol in te spelen.'
'De betrokkenheid van gemeenten bij AW-MMK neemt toe, met name door het uitvoeren van
kortlopend onderzoek.'
'De komende jaren zal sterk worden ingezet op het aantonen van de meerwaarde van AW-MMK voor
de gemeenten. Inspringen op de actualiteit is op terrein van medische milieukunde een ideale
mogelijkheid om aan de tafel te komen van de gemeenten om die meerwaarde te laten zien.'
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Vergadering Bestuur en Raad van Advies
De Raad van Advies en het Bestuur van AW-MMK vergaderen weer op 29 september en 5 oktober
aanstaande. Belangrijke overlegpunten zijn de beoordeling van de kortlopende projecten en het
bespreken van de toekomstvisie van AW-MMK. Verder wordt gesproken over het al dan niet
formuleren van een onderzoeksagenda voor AW-MMK. Ook wordt gesproken over het landelijke
'Spoorboekje' van het Programmacollege Gezondheid en Milieu van GGD'en: 'Koersen op een
gezonde leefomgeving'. Gekeken wordt onder meer in hoeverre de inhoudelijke aandachtsgebieden
uit het Spoorboekje richtinggevend kunnen zijn voor onderzoeken binnen AW-MMK.

AW-MMK op RIVM-GGD ontmoetingsdag
Op 4 oktober organiseert de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid een workshop
'literatuuronderzoek' op de jaarlijkse ontmoetingsdag RIVM-GGD. Deze is toegankelijk voor GGD'ers
en RIVM'ers. Meer informatie: cgm@rivm.nl

Symposium Roet en ultrafijn stof van dieseltreinen en
binnenscheepvaart
Op 29 oktober worden tijdens een symposium in het Gelders Provinciehuis in Arnhem de resultaten
gepresenteerd van het onderzoek naar de bijdrage van dieseltreinen en binnenscheepvaart aan
concentraties roet en ultrafijn stof. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van
metingen in Amsterdam naar scheepvaart, en metingen van het RIVM in ondergrondse stations van
metro's en treinen. Meer informatie over het project vindt u hier. Aanmelding voor dit symposium kan
via awmmk@vggm.nl

Congres ZonMW Effectief beleid en Subsidievouchers
Op donderdag 29 november 2012 bieden de ZonMw-programma’s Gezonde Slagkracht en
Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid de gelegenheid voor een (nadere) kennismaking
met elkaar. Tijdens het congres ‘Vergroot uw kansen op effectief beleid…!’ kunnen concrete
vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld handhaving, decentralisaties, veiligheid gezondheid en
jeugd worden voorgelegd bij een Academische Werkplaats. Zij kunnen helpen in de vertaling van het
vraagstuk naar een onderzoeksvraag. Vanuit het programma AWPG worden vijftien vouchers à
€ 10.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kan een gemeente een Academische Werkplaats inschakelen.
Door uw deelname aan het congres vergroot u uw kansen op een gedegen antwoord op uw
beleidsvraag met de inzet van een voucher. Meer informatie vindt u binnenkort op
www.academischewerkplaatsmmk.nl

Cursus PIGOR start in het najaar
Radboud Universiteit organiseert in het najaar opnieuw de cursus Preventie, Interventie en
Gezondheidsonderzoek bij Ongevallen en Rampen met gevaarlijke stoffen (PIGOR). De cursus is
zowel interessant voor GGD'ers werkzaam op het terrein van milieu en gezondheid (er wordt ook
aandacht besteed aan GGD Rampen Opvang Plan, GROP) als voor gezondheidskundig adviseurs
gevaarlijke stoffen (GAGS). De cursus behandelt toxicologie, de nieuwe richtlijn biomonitoring, gebruik
van registratiesystemen bij gezondheidsonderzoek en psychosociaal crisismanagement, en GGD
casuïstiek zoals incidenten met asbest, koolmonoxide en kwik.
De inschrijving sluit op 1 oktober a.s. De zes cursusdagen vallen in de periode 31 oktober tot en met
21 november. Voor meer informatie: Email Paul Scheepers, p.scheepers@ebh.umcn.nl

Vooraankondiging Symposium AW Limburg: ‘Een kijkje in elkaars
keuken’
De Academische Werkplaats Limburg organiseert op dinsdag 30 oktober 2012 het symposium: ‘Een
kijkje in elkaars keuken’. Tijdens dit symposium wordt aan collegae politici, beleidsmedewerkers,
onderzoekers en praktijkprofessionals podium geboden.
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“We nemen tijdens de inspirerende workshops een kijkje in elkaars keuken en vertellen elkaar welke
ingrediënten we gebruiken, welke smaak ze geven aan onze producten en hoe we, gebruikmakende
van elkaar kennis en kunde, samen tot een nog beter product kunnen komen”, aldus Maria Jansen
van de Academische Werkplaats Limburg.
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