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NIEUWSBRIEF NR. 2, APRIL 2014 

ACADEMISCHE WERKPLAATS PUBLIEKE GEZONDHEID NOORD-NEDERLAND 
 

Bijeenkomst Beleid-Onderzoek-Praktijk 

Donderdag 20 februari jl. heeft de Academische Werkplaats Publieke 
Gezondheid Noord Nederland een bijeenkomst georganiseerd voor 
medewerkers uit het veld van beleid, onderzoek en praktijk op het 
gebied van de publieke gezondheid. Zo’n zestig personen van 
gemeenten, GGD’en en onderzoeksinstellingen uit de drie noordelijke 
provincies zijn met elkaar in gesprek gegaan over gemeentelijk 
vraagstukken op het gebied van publieke gezondheid. De onderzoekers 
hebben zich vervolgens gebogen over de kwestie of door middel van 
onderzoek een antwoord op deze vragen kan worden gevonden. 
 
De bijeenkomst begon met een presentatie van Agnietje Bakker en Janny 
Volmer over de pilot in Delfzijl ‘jeugdgezondheidszorg (JGZ) op maat’.  
In deze pilot is gekeken wat het betekent om gedifferentieerde, 
kwalitatief verantwoorde zorg aan te bieden, binnen de huidige 
financiële kaders, waarbij gebruik wordt gemaakt van taakherschikking binnen de verschillende disciplines. 
Uit de eerste resultaten van de pilot blijkt dat er een afname is van de werkdruk, professionals meer tijd 
hebben voor risicogezinnen en hun werk uitdagender vinden. Ook waren de ouders zeer tevreden over de 
nieuwe opzet. De triage-opzet in de pilot sluit tevens goed aan bij de ‘Toekomst visie op zorg met 2030 als 
stip op de horizon’. De pilot heeft ook nieuwe onderzoeksvragen opgeworpen omtrent de efficiëntie van de 
methode, de effectiviteit de screening en de validering van de gebruikte vragenlijsten. Het is daarmee een 
mooi voorbeeld hoe beleid, onderzoek en praktijk samen kunnen werken aan verbetering van de JGZ. 
 

Vervolgens mochten de deelnemers actief aan de slag. 
Aan negen tafels werd in drie rondes gediscussieerd over 
de volksgezondheidsvraagstukken die spelen op 
gemeenteniveau. In de eerste ronde lag de vraag op 
tafel “wat zijn de uitdagingen binnen de publieke 
gezondheid”. Nadat iedereen van tafel was gewisseld 
werd gevraagd aan de hand van de informatie op de 
nieuwe tafel de drie belangrijkste onderwerpen te 
prioriteren en aan te geven waarom deze belangrijk zijn. 
In de derde gespreksronde, wederom aan een nieuwe 
tafel, mochten de deelnemers één onderwerp uit de top 
drie kiezen en daar enkele (onderzoeks)vragen bij 
stellen.  

 
Uit deze drie rondes kwamen de volgende onderwerpen en vraagstellingen naar voren: 

Onderwerp Vraag 

1. Theorievorming  Hoe definieer je begrippen als participatie, zelfredzaamheid, 
kwetsbaarheid, eigen kracht en vitaliteit? 

 Hoe verhouden deze begrippen zich tot elkaar? 
 Hoe differentieer je tussen groepen? 

2. Participatie en coping- eigen kracht  Hoe stel je de burger in staat om gezond te leven (rekening 
houdend met allerlei negatieve omstandigheden)? 

 Hoe versterk je eigen kracht? 

3. Effectieve interventies in de nulde en eerste lijn   Hoe koppel je risicosignaleringen in de eerste lijn naar 
preventie in de nulde lijn? 

Sfeervolle locatie Sassenheim 



 
2 

 

4. Verbinding individu en collectiviteit  Hoe kan beleid en theorie bijdragen aan deze verbinding? 

5. Aanpak van één hulpverlener per gezin  Wat is de effectiviteit van één functionaris? 

6. Bredere kijk van professionals op 
gezondheidsbevordering 

 Op welke wijze bevorder je de integrale blik van 
professionals? 

7. Gezondheid  Waardoor gaan mensen gezonder leven? 
 Wat is de rol van sociaal kapitaal? 
 Hoe bereik je kwetsbare groepen? 

8. Methodiek/focus van onderzoek richten op wat 
goed gaat in plaats van negatieve invalshoek 

 Welk type onderzoek sluit aan bij participatie van burgers?  

9. Samenwerking tussen professionals  Hoe stijgen we boven bestaande instituties uit? 

 
Op grond van de informatie uit deze bijeenkomst wil de AWPG-Noord-Nederland een vervolg gegeven door 
samen met beleidsmedewerkers van gemeenten de bovenstaande onderwerpen en vragen verder uit te 
werken.  
In dit kader is inmiddels een bescheiden start gemaakt op het gebied van wijkgericht werken. Met 
middelen van ZonMw wil de Academische Werkplaats samen met enkele gemeenten een kader 
ontwikkelen voor de evaluatie van de kwaliteit van zorg die de wijkteams van gemeenten gaan leveren. 
Inmiddels hebben zich een aantal gemeenten aangemeld om aan het onderzoek mee te werken. 
 

Behoeftepeiling Toolkit Regionale VTV 
Op verzoek van het RIVM wordt door Marit Boonstra, epidemioloog bij de GGD Friesland, een onderzoek 
uitgevoerd naar tevredenheid over de toolkit rVTV van het RIVM. Om een verbeterslag in de Toolkit te 
kunnen maken wordt ook gevraagd welke behoeften er bij de (toekomstig) gebruikers van deze Toolkit 
bestaan. De digitale vragenlijst is uitgezet bij onderzoekers, beleidsmedewerkers bij alle 25 GGD’en. Eind 
mei zal het rapport klaar zijn. 
 

Deelname pilot ‘monitor sociaal kwetsbare groepen’ 
Vanuit Tranzo, de AWPG Tilburg, wordt een landelijke monitor ‘sociaal kwetsbare groepen’ ontwikkeld. Er 
wordt gewerkt aan een ‘instrument’ dat gemeenten kan ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in de 
omvang en problematiek van deze groep. Voor dit project werden (centrum)gemeenten gezocht, zodat de 
partijen in het project over en weer ervaringen kunnen uitwisselen en gebruiken. Vanuit het noorden gaat 
de gemeente Emmen deelnemen aan deze pilot en de GGD Drenthe zal de coördinatie en uitvoering op zich 
nemen. Begin september zal de pilot afgerond moeten zijn. 
 

Evaluatie wijkteams 
Tijdens de hierboven beschreven bijeenkomst Beleid-Onderzoek-Praktijk kwam heel duidelijk naar voren 
dat bij gemeenten veel vraagstukken spelen rondom de transities. Gemeenten gaven aan handvatten nodig 
te hebben voor de beoordeling van de kwaliteit van de geleverde zorg vanuit de wijkteams. De 
Academische Werkplaats is met middelen van ZonMw in staat gesteld om een kader voor de evaluatie van 
de kwaliteit van deze zorg te ontwikkelen. Bij de uitwerking van dit kader staat de nieuwe definitie van 
gezondheid centraal: Gezondheid is het vermogen van de mens om zich aan te passen en een eigen regie te 
voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’ (Huber, 2013). 
Bij de verder uitwerking van het kader kan o.a. aandacht geschonken worden aan implementatie, 
samenwerking tussen organisaties binnen een wijkteam en de effecten op het gebied van participatie en 
gezondheid.  
 
Het streven is dat in elke provincie drie gemeenten in dit onderzoek participeren. Het uiteindelijke doel is 
om te komen tot een toetsingsinstrument voor de kwaliteit van zorg die geleverd wordt door wijkteams. 
Daarom willen we de uitwerking van het kader graag in samenspraak met een aantal beleidsambtenaren 
doen. Want op deze manier kunnen we alle belangrijke aspecten meenemen in de opzet van een 
onderzoek.  
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Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, wilt u dan contact opnemen met Renée Stoffels (GGD Groningen, 
renee.stoffels@ggd.groningen.nl), Nynke van Zanden (GGD Drenthe, n.van.zanden@ggddrenthe.nl ) of Jan 
Bleeker (GGD Fryslân, j.bleeker@ggdfryslan.nl). Voor Friesland hebben zich inmiddels drie gemeenten 
aangemeld. 
 

Summerschool 2014 Managing the future: sustainable society 
Datum: Woensdag 4 juni 2014 
Locatie: Stenden University Hotel, Leeuwarden 
Tijden: 10:00-17:00 uur 
Programma volgt (www.ucf.nl). 
Nederlands gesproken 
 
University Campus Fryslân (UCF) nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de Summerschool 2014 
“Managing the future: sustainable society” van 3 tot en met 5 juni. Tijdens deze Summerschool 2014 wordt 
de ‘Sustainable society’ vanuit verschillende gezichtspunten benaderd. De eerste dag staat in het teken van 
de ontwikkeling van een academische masteropleiding Sustainable Society. Op de andere dagen komen 
twee andere actuele onderwerpen aan bod: vernieuwing in de zorg en de ontwikkeling van duurzame 
economische activiteiten.  
Binnen de zorgsector bestaat al langere tijd de overtuiging dat het huidige systeem op het einde van zijn 
mogelijkheden is gekomen en dat het tijd is voor een nieuwe invulling van het zorgconcept. Naast 
verdergaande decentralisaties lopen we ook tegen de grenzen van de financiering aan. Vandaar dat het 
nodig is de veranderprocessen bewust vorm te geven. 
In dit kader probeert de Broedplaats Innovatie Zorgberoepen Fryslân 2030 door middel van 
onderzoeksprojecten en pilotstudies de benodigde zorg- en onderwijsinnovatie in kaart te brengen en vorm 
te geven. De Broedplaats gaat als eerste van start binnen een project van de commissie Innovatie 
Zorgberoepen en Opleidingen. Deze commissie adviseert de minister van VWS over de noodzakelijke 
ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. Een van de kernvragen hierbij is hoe de 
zorg dusdanig in te richten dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en daar ook zelf 
verantwoordelijkheid voor nemen. Centraal deze dag staat het verder uitwerken van de doelen van de 
innovatieprojecten met de deelnemers tot onderzoeksvragen. Deze vragen zijn de leidraad in de 
onderzoeksprojecten die de AWPGNN gaat uitvoeren. 
Tijdens het ochtendprogramma wordt de Broedplaats geïntroduceerd door projectleider Klaus Boonstra en 
wordt vervolgens door Jan Bleeker (Academische Werkplaats) het tot nu toe ontwikkelde theoretisch kader 
gepresenteerd. In de middag wordt het concept model getoetst aan de hand van een aantal concrete 
projecten in de Broedplaats. Centrale vraag is de ‘meetbaarheid’ van de projecten: leveren deze projecten, 
conform het theoretisch kader, de juiste resultaten op om ervoor te zorgen dat we een passend nieuw 
zorgsysteem kunnen ontwikkelen?  
De uitkomsten van deze dag kunnen ook van belang zijn voor zorginnovaties in de beide andere Noordelijk 
provincies. 
 
Doelgroepen: academische gemeenschap, medewerkers provincies en gemeenten, zorginstellingen, 
zorgorganisaties.  
Het maximum aantal deelnemers is 60, dus meld je snel aan! 
 
 

http://www.ucf.nl/

