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Dit is een
speciale editie van de
nieuwsbrief waarin we
terugblikken op 2016 en
de balans opmaken:
waar staan we anno
2017?

Onderzoek waar
de maatschappij
gezonder van wordt

Maatschappelijk relevant onderzoek met een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. Dat is waar de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg voor staat. “In 2016 hebben we dat voor
het eerst helemaal zonder subsidie gedaan en in 2017 zetten we ons
werk voort”, zegt Maria Jansen. Zij is hoogleraar Populatiegericht
Gezondheidsbeleid bij Caphri en sinds de start in 2006 programmaleider van de AWPG Limburg.
Binnen de academische werkplaats werken de GGD Zuid
Limburg, de Universiteit Maastricht en de gemeenten in
Zuid-Limburg nauw samen. Het jaar 2016 laat goed zien dat
de academische werkplaats kiest voor een brede thematiek
en verschillende soorten onderzoek. Naast de promotieonderzoeken, is er het Klein Maar Fijn (KMF) onderzoek dat zich
richt op vragen van gemeenten. Het KMF onderzoek is nu helemaal ingebed in het werk van de GGD. “Dit levert standaard
heldere factsheets op, met handzame adviezen voor praktijk
en beleid. Dat is een groot winstpunt”, zegt Maria Jansen. Als
voorbeeld noemt zij het onderzoek naar jonge mantelzorgers
en de adviezen om deze groep beter te ondersteunen.
Een ander belangrijk winstpunt noemt Maria Jansen de intensieve samenwerking van GGD en universiteit. “Van promovendi die bij de universiteit zijn aangesteld, vragen we om
ook met één been in de praktijk te staan. Net zoals we dat bij
GGD-promovendi doen.”
De Provincie Limburg is duidelijk een partner van de AWPG
Limburg geworden, bijvoorbeeld in het provinciale Kennis-As
project de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Gezamenlijke thema’s zijn verder onder andere positieve gezondheid
en een gezonde arbeidsmarkt. “Dat zijn allemaal thema’s die
gemeenten rechtstreeks raken. Zij hebben er immers baat bij

als kinderen gezond opgroeien, burgers gezond zijn en aan
het werk kunnen.” Ook de refereerbijeenkomsten van 2016
gingen over maatschappelijk relevante thema’s en waren
drukbezocht.

Infectieziekten
De afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu
(SIM) van de GGD Zuid Limburg kijkt eveneens terug op een
vruchtbaar 2016, vertelt Christian Hoebe. Hij is hoofd van de
afdeling en hoogleraar infectieziektebestrijding. “We hebben
in 2016 een aantal onderzoeken afgerond en dankzij het binnenhalen van subsidies nieuwe onderzoeken kunnen starten.”
Een belangrijk voorbeeld noemt hij FemCure, een onderzoek
dat wordt uitgevoerd met de GGD’en in Rotterdam en Amsterdam en gesubsidieerd door ZonMw (300.000 euro). Het richt
zich op de verspreiding van chlamydia onder vrouwen, een
seksueel overdraagbare aandoening waar SIM veel onderzoek
naar doet. Zo promoveerde Kevin Theunissen in 2016 op een
onderzoek naar de bereidheid van jongeren om hun sociale
en seksuele netwerk een chlamydia thuisafnametest te geven.
In het onderzoek naar chlamydia is de samenwerking met de
afdeling Medische Microbiologie van het Maastricht UMC+
heel belangrijk, zegt Christian Hoebe. “Zo kunnen we onderzoek doen van moleculair niveau tot het gedrag van mensen.
Overigens geldt dat voor alle onderzoeken naar soa.” Inmiddels is de Maastrichtse samenwerking aangewezen als landelijk referentielaboratorium chlamydia. “Dat betekent dat we
nationale taken hebben gekregen.” Een ander speerpunt in de
samenwerking met Medische Microbiologie is het onderzoek
naar antibioticaresistentie. Dit wordt nog steeds uitgebreid,
zegt Hoebe, zoals recent met een onderzoek naar antibioticaresistentie onder asielzoekers. Het uiteindelijk doel is antibiotica alleen in te zetten als dat echt nodig is.

Kennis delen
en netwerken
De AWPG Limburg is inmiddels verankerd binnen
de GGD. Zo is het Klein Maar Fijn onderzoek routine geworden, werken universiteit en GGD op gelijkwaardige basis samen en heeft de GGD een afdeling Kennis en Innovatie. Daarnaast zijn er diverse
bijeenkomsten waarin praktijkprofessionals, wetenschappers en beleidsmakers elkaar ontmoeten.
De academische werkplaats organiseerde in 2016 drie
refereerbijeenkomsten over actuele onderwerpen,
zoals een veilig thuis voor kinderen en ouderen en
ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Het Maastricht
Infectieziekten Centrum (MINC) tekende in 2016 voor
vier bijeenkomsten over thema’s variërend van sepsisontwikkeling tot tekenbeten en Lyme. En de Stichting
Post Academisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) verzorgde in 2016 zeven nascholingsbijeenkomsten voor
jeugdartsen en -verpleegkundigen.

Landelijk
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat landelijk
en over de grenzen heen steeds meer wordt samengewerkt en kennis wordt gedeeld. De ondersteuning
van de AWPG’en werd eerder al ondergebracht in een
vakgroep van de GGD/GHOR Nederland, die de onderlinge samenwerking bevordert. Verder organiseren
de academische werkplaatsen in Limburg en Brabant
(Tranzo) inmiddels gezamenlijke bijeenkomsten over
inhoudelijke thema’s en het werk van de betrokken
onderzoekers. En in 2016 publiceerde de World Health
Organization een boekwerkje voor professionals in
de preventieve gezondheidszorg die projecten willen
opschalen. Brigitte van der Zanden van het netwerk
euPrevent tekende voor de coördinatie en schreef zelf
ook twee hoofdstukken.

Infectieziekten en de
bestrijding daarvan
Samenwerking is een voorwaarde voor de bestrijding van infectieziekten. De GGD-afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM)
werkt daarom nauw samen met andere partijen,
zoals andere GGD’en en de afdeling Medische Microbiologie van het MUMC+. Daarnaast werd in
2016 de samenwerking met huisartsen en de vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit
Maastricht verder uitgebreid.
Die samenwerking begint duidelijk zijn vruchten af
te werpen, zegt Jochen Cals, die zijn werk als huisarts
combineert met het onderzoek bij de vakgroep. Neem
het grote project gericht op Hepatitis C waarin huisartsen in Heerlen en Maastricht samenwerkten met
de afdeling SIM. “Daardoor is het gelukt om meer dan
vijftig procent van de mensen tussen de 50 en 70 jaar
te onderzoeken op deze vaak verborgen infectie. Zo’n
percentage zou je bij een andere benaderingsmethode nooit halen”, aldus Cals.
Verder zijn er concrete plannen om in beeld te brengen
in welke wijken soa het meest voorkomen. De afdeling
SIM wil in die wijken meer gericht met huisartsen samenwerken om soa te kunnen bestrijden. Daarnaast
onderzoekt promovendus Juliën Wijers wat huisartsen
doen met het advies om mensen die zij eerder positief
testten op chlamydia, na drie tot twaalf maanden op te
roepen voor een herhaling van de test.

Besmettingsincidenten
Huisartsen behoren tot slot ook tot de partijen die een
rol spelen in het onderzoek dat de afdeling SIM startte
naar mogelijke oorzaken van besmettingsincidenten
buiten het ziekenhuis, zoals prikincidenten met naalden. Daarbij gaat het om het risico op de overdracht
van HIV, Hepatitis B of Hepatitis C. Door meer inzicht
te krijgen in dit soort incidenten, wordt het mogelijk
om meer gerichte adviezen te geven over hoe hier
mee om te gaan, onder andere in huisartspraktijken en
verpleeghuizen.

Klein Maar Fijn onderzoek in 2016
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van ( jeugd)zorg en participatie. Het
Klein Maar Fijn onderzoek speelt daar op in en levert
handzame factsheets op. Zo krijgen gemeenten snel antwoorden op vragen die ze nodig hebben om een goed beleid uit te kunnen zetten.

- De opbrengst van sociale interventies in de wijk Sanderbout
in Sittard-Geleen. Evaluatie van vier jaar leefbaarheidsinterventies in deze wijk: wat zijn de opbrengsten en welke lessen hebben we geleerd?
Kijk voor meer informatie over het Klein Maar Fijn onderzoek
en de factsheets op: http://academischewerkplaatslimburg.nl/
factsheets/

In 2016 werd bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen van
gemeenten een onderzoek gedaan naar jonge mantelzorgers
(13-16 jaar) in Zuid-Limburg. Gemeenten wilden graag meer
informatie over de omvang van deze groep, de problemen
waar jonge mantelzorgers tegenaan lopen en hun behoeften
aan ondersteuning.
Andere onderwerpen die in 2016 in Klein Maar Fijn onderzoeken werden belicht, zijn:
- Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden in Zuid-
Limburg (Met Taal Gezonder!).
- Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen
(55+) in Limburg. Een onderzoek onder ouderen naar de relatie tussen het sociaal netwerk en het gebruik van formele
zorg en mantelzorg.

Academische werkplaats kiest voor brede,
maatschappelijk
relevante thema’s
Hoe kun je de situatie van gezinnen in armoede verbeteren? Het is de kernvraag in het onderzoek Kansen voor
alle Kinderen waarin de gemeente Vaals samenwerkt
met de GDD/academische werkplaats en de universiteit.
Een maatschappelijk relevant thema dat de gemeentegrenzen duidelijk overschrijdt.

Dat geldt min of meer voor alle onderzoeken die de academische werkplaats in 2016 op de agenda plaatste. In 2016 startte
bijvoorbeeld het project Blauwe Wijk in Maastricht, dat inzet
op meer samenhang in de zorg voor mensen in een kwetsbare
positie. In Voor Elkaar in Parkstad gaat de aandacht al meerdere jaren uit naar het vormgeven levensloopbestendige buurten. Foto’s, door ouderen zelf gemaakt, gaven aan dat sociale
contacten en kinderen in de buurt minstens zo belangrijk zijn
als voorzieningen. Buurten met gezonde en veerkrachtige
bewoners. En daarom investeert de academische werkplaats
al jaren in de jeugd, variërend van de vroegsignalering van
overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg tot de preventie
van schooluitval. Verder stond de Gezonde basisschool van de
toekomst in Parkstad vorig jaar prominent op de agenda. “Ouders, leerkrachten en leerlingen zijn ontzettend enthousiast”,
zegt hoofdonderzoeker Maartje Willeboordse. Ook in een programma als Active Living gaat de aandacht uit naar de jeugd;
in 2016 werd duidelijk dat scholieren hierdoor inderdaad meer
gaan bewegen. En Ilona van der Kolk startte in 2016 met een
onderzoek op tien peuterspeelzalen in Sittard-Geleen. Doel
van dit onderzoek is het ontwikkelen van een interventie die
peuterspeelzalen helpt om kinderen gezonder te laten eten en
meer te laten bewegen.

De Limburg factor
Verder zijn er natuurlijk de onderzoeken van GGD/academische
werkplaats die de gemeenten en provincie inzicht bieden in de
gezondheidssituatie van de regio. Zoals de Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning, die tot op het niveau van gemeenten wordt uitgewerkt. Het rapport de Limburg Factor, dat
in 2015 verscheen, biedt belangrijke input voor de sociale agenda 2016-2019 van de provincie Limburg. Het rapport geeft een
integraal beeld van alle factoren die de gezondheid van burgers
in de regio beïnvloeden.

Gepromoveerd in 2016
• Anna-Marie Hendriks: Wicked problems and challenging opportunities: ontwikkeling van integraal
gezondheidsbeleid voor de preventie van overgewicht.
• Nele Gielen: Posttraumatisch stress syndroom en drugsgebruik: samenspel van symptomen en
implicaties voor behandeling.
• Kevin Theunissen: Het belang van sociale en seksuele netwerken bij het opsporen van chlamydia
bij jongeren.
• Eveliene Dera: Overweight prevention, starting from birth onwards. An evaluation of the development and effect of a training program for child health care practitioners in the Netherlands.
• Genevieve van Liere: Naar een verbeterd testbeleid voor het tijdig opsporen van chlamydia.
• Marie-Jose Theunissen: Stay in or drop out. The pathways to school dropout from a public health
perspective.
• Celine Gossner: Surveillance and response to food- and water-born disease outbreaks in the
European Union.
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Volgens de burgemeester van Meerssen, Mw
Mirjam Clermonts, tevens voorzitter van het
Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg,
kunnen we niet meer zonder de werkplaats:
“De Academische Werkplaats heeft zichzelf
ruimschoots bewezen. Het is een onmisbaar
onderdeel geworden van de GGD. En het
onderzoek dat we samen met andere partijen uitvoeren is van zeer grote waarde en
belangrijke input voor de uitvoering van het
gemeentelijk gezondheidsbeleid. Een betere
synergie kan men zich niet wensen. Voor alle
partijen een win-win”.
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