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2013

Beweegaanbod Brunssum. Inzicht in gebruik en
aanbod van georganiseerde beweegactiviteiten in
Brunssum.

Waar worden ze georganiseerd en wie worden hiermee bereikt?
Maken mensen met een lage sociaal-economische status gebruik van de
voorzieningen?

2013

Beweegmakelaar Vaals. Tussentijdse evaluatie
van project de Beweegmakelaar in de gemeente
Vaals.

Hoe werkt de Beweegmakelaar, wat zijn tussentijdse resultaten en wat zijn
mogelijke verbeteringen voor de toekomst?

2013

Rookvrije scholen Voortgezet onderwijs ZuidLimburg.

In deze factsheet worden de regionale cijfers (Zuid-Limburg) vergeleken met de
landelijke cijfers van TNS NIPO (2011), afkomstig uit de “Factsheet Rookvrije
scholen
2011 voortgezet onderwijs” van Stivoro.

2013

Integraal samenwerken.

Integrale samenwerking binnen een gemeente
Welke motiverende factoren, vaardigheden en omstandigheden zijn van invloed
op integraal werken aan publieke gezondheid

2013

Lokaal alcoholbeleid Een onderzoek in de
gemeente Vaals.

Hoe kijken alcoholverstrekkers en ouders in de gemeente Vaals aan tegen
alcoholmatiging bij jongeren, alcoholmatiging en de gemeentelijke
bevoegdheden vanuit de Drank- en Horecawet (DHW, 2013)?

2013

Maatschappelijke participatie onder ouderen
(55+) in Zuid-Limburg.

Een onderzoek naar de relatie tussen maatschappelijke participatie en
gezondheid bij ouderen

2013

Meer zicht op eenzaamheid!

Een onderzoek naar eenzaamheid bij 55-plussers in de gemeente SittardGeleen. Wat zijn de kenmerken en zijn er effectieve interventies?

2013

PROJECT “SAMEN STERK” Verbinding
huisartspraktijk en Wmo.

Kan de indicatiestelling voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
efficiënter verlopen als gemeenten en huisartspraktijken meer (medische)
gegevens uitwisselen? Een eerste verkenning.
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2013

Samen werken aan een gezonder Zuid-Limburg.

De GGD Zuid Limburg academiseert: de voordelen van de Academische
Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg voor de gemeenten in Zuid-Limburg
Samenwerkingspartners in de AWPG:
• Gemeenten Zuid-Limburg
• GGD Zuid Limburg
• Maastricht Universitair Medisch Centrum/Universiteit Maastricht

2014

Wat zegt de buurt?

Een analyse van de wijk Lindenheuvel in de gemeente Sittard-Geleen

2014

Jeugdsportfonds Limburg.

Indicatie van de uitgaven van het Jeugdsportfonds in Limburg in de periode 1
januari 2012 tot en met 11 september 2012

2014

RealFit: Dé interventie voor jongeren met
overgewicht.

Wat zijn de lange-termijn effecten van RealFit op de fysieke en mentale
gezondheid?

2015

Armoede heeft vele gezichten en zorgt voor
ongezondheid.

Mensen uit huishoudens met een laag inkomen leven gemiddeld 5 jaar korter
dan mensen met een hoog inkomen. Het verschil in gezonde levensjaren
bedraagt zelfs 14 jaar. Armoede leidt tot sociale uitsluiting, beperking van
participatie en zelfredzaamheid.

2015

Binnenmilieu en luchtwegklachten bij jonge
kinderen in het LucKi geboortecohort.

De GGD Zuid Limburg heeft samen met de Universiteit Maastricht onderzoek
gedaan naar de invloed van verschillende factoren in het binnenmilieu op het
vóórkomen van luchtwegklachten bij jonge kinderen
(0 tot en met 14 maanden). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van reeds
verzamelde gegevens afkomstig van de LucKi (Luchtwegklachten bij Kinderen)
studie.

2015

Is er verband tussen sociale en fysieke
buurtkenmerken en gezondheid?

Is er een verband tussen de sociale en fysieke buurtkenmerken en de
gezondheid van buurtbewoners? Oftewel: Doet de buurt ertoe als het gaat om
gezondheid? Een eerste verkenning.

2015

360º CHILDoc.

Een digitaal instrument voor de Jeugdgezondheidszorg om gegevens over een
kind actief met ouders en zorgketenpartners te bespreken.
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2015

Huisarts en Centrum voor Jeugd en Gezin: Samen
sterk voor jeugd.

Samenwerking tussen eerstelijnszorg en (preventieve) jeugdzorg is van belang
om opvoedproblemen tijdig te signaleren. Er vindt echter nog weinig
samenwerking plaats tussen deze twee disciplines. In de volgende factsheet
worden de resultaten beschreven van de evaluatiestudie naar pilots die deze
samenwerking trachten te verbeteren.

2015

Evaluatie ‘Beweegmakelaar’ in Vaals.

Werkwijze, praktijkervaringen en resultaten van de pilot Beweegmakelaar

2015

Al in het eerste levensjaar het risico op
overgewicht voorspellen.

Wetenschappelijk onderzoek naar het ontwikkelen van een predictiemodel

2015

De geestelijke gezondheid van onze jeugd.

Een onderzoek naar zelf ervaren problematiek en de vraag naar hulpverlening
onder jongeren in Maastricht-Heuvelland

2015

Jeugd, Alcohol & Omgeving.

Stand van zaken in Zuid-Limburg. Trends in alcoholgebruik onder jongeren.

2015

Opbrengst sociale interventies in Sanderbout.

Evaluatie van vier jaar leefbaarheidsinterventies in de wijk Sanderbout: wat zijn
de opbrengsten, en welke lessen hebben we geleerd?

2015

Potentiële effectiviteit van leefstijlinterventie.
PortaGezond.

Zijn er veranderingen in lichamelijke conditie en het gewicht van leerlingen
Porta Mosana College Maastricht?

2015

Gezondheidstoestand van ouder, broer of zus
beïnvloedt risicogedrag van jonge adolescenten.

Kind met ziek of verslaafd gezinslid vertoont meer risicogedrag

2015

Valincidenten onder 55-plussers in de gemeente
Beek en de andere Westelijke Mijnstreek
gemeenten.

Prevalentie van valincidenten en preventieve maatregelen

2015

Valpreventie bij ouderen.

Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de
cursus “In Balans” in de gemeenten Brunssum en Kerkrade

2015

Verbinding onderwijs en zorg.

Werkwijzen en samenwerking binnen de overlegstructuren van scholen en
Centra voor Jeugd en Gezin
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Inzichten vanuit de gemeenten Schinnen, Beek en Stein

2015

Zorg voor ouderen in Nederland: “zij zorgen, of
wij zorgen?”

Wat zijn de wensen en verwachtingen van babyboomers
over toekomstige ouderenzorg?

2016

Gelukkig en gezond van puber tot pensioen.

Een onderzoek naar het geluksgevoel van jongeren en ouderen in Zuid-Limburg

2016

Met Taal Gezonder!

Aandacht voor laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden
in Zuid-Limburg

2016

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door
ouderen (55+) in Limburg.

Onderzoek onder ouderen naar de relatie tussen het sociaal netwerk en het
gebruik van formele zorg en mantelzorg

2016

Jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg.

Een onderzoek naar de gezondheidssituatie en het signaleren en ondersteunen
van jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg

2017

Overbelasting bij mantelzorgers.

Een onderzoek naar de kenmerken en behoeften van mantelzorgers in ZuidLimburg en de belasting die zij ervaren
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