Deelsessie programma
Woensdag 6 april
Ronde 1: 13.15 - 14.15 uur
Symposia
De verbinding van preventie, zorg en welzijn: ervaringen in
1.1
Nederland en lessen uit het buitenland
Preventie in het zorgstelsel: lessen uit het buitenland

Auteur:
R. Heijink

De verbinding van preventieve, welzijn en zorg in Nederland: een
overzicht van gevonden populatiemanagement initiatieven
Vroegopsporing bij ouderen, wat zijn de ervaringen in Nederland?
1.2

1.3

1.4

Een gezonde levensloop in de Rotterdamse praktijk:
samenwerking tussen zorg en welzijn
Ieder kind verdient een stevige start
Een stoel voor de wijkverpleegkundige in het sociale wijkteam: het
Rotterdamse voorbeeld
POH GGZ in het wijkteam
‘Voor Mekaar’. Actieprogramma gericht op het bestrijden van
eenzaamheid

Auteur:
R. vd Berg – de Ruiter

AWPG: Sturing en gezonde relaties in het sociaal domein: beleid,
de professional en de burger
Stuurinformatie voor het beleid in het sociaal domein van de
gemeente Breda
Sturen op maatschappelijke waarde: maten voor netwerk
governance outcome
Verbetering toegang tot de Jeugdzorg: handvatten voor
generalisten
De Houvast-methodiek: Op weg naar een gelijkwaardige relatie
van ouders in de jeugdzorg

Auteur:
J. Mathijssen

AWPG: Wat m(w)eet de gemeente over het Sociaal Domein?

Auteur:
H. van Oers

Beter zelfmanagement leidt tot minder zorggebruik!?
De relaties tussen criminaliteit, buurtveiligheid en gezondheid.
Eenzaam aan de onderkant: een studie naar ziekte, armoede en
eenzaamheid
Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg bij 55-plussers
1.5

AWPG: Slimmer diabetes voorkomen: een succesvol voedings- en
beweegprogramma voor de praktijk
SLIMMER diabetes voorkomen: kosten en baten van
diabetespreventie in de eerste lijn
SLIMMER diabetes voorkomen: Is het succes afhankelijk van
sociaaleconomische status?
SLIMMER diabetes voorkomen: ontrafelen van de effectiviteit
SLIMMER diabetes voorkomen: uitvoering in de praktijk

Auteur:
A. Haveman-Nies

Deelsessie programma
Workshops
Sessie
Titel workshop
1.6
De Tools-roadshow integraal werken op lokaal en regionaal niveau
Burgerparticipatie: jouw daverend succes in het coververhaal van
1.7
de NRC
Buurtgerichte beweegprogramma’s: veelbelovend voor activeren
1.8
van sociaal kwetsbare groepen, maar hoe zit het met evaluatie?
Werelden verbinden in de wijk? Tips and trics vanuit de methode
1.9
'data-dialoog-doen'!
Het nieuwe sociaal domein; welke samenwerkingsverbanden en
1.10
positie moet de JGZ hebben?
Hoe realiseer je een verbinding tussen de zorg-, sport- en
1.11
beweegsector?

Auteur:
I. Storm
M. van Rooy
M. Herens
J. Heideman
M. Westerlaken
E. Smit

Mondelinge presentaties
1.12

1.13

1.14

Voorzitter: Jeanet Bruil
Participatie: van theorie naar praktijk
Auteur:
Participatie in gezondheidsbevordering: een overzicht en illustratie
J. Harting
van beweegredenen
Tranformatie-experiment: van systeemwereld naar leefwereld;
N. Albertz
gedeeld eigenaarschap met burgers van gezondheidsbevordering.
Van onderzoeksprogramma tot implementatie van
J. Zeilmaker
onderzoeksresultaten: de rol van de Q-koorts-patiënt.
Bewoners aan het woord over gezondheid in de wijk Voorstad,
M. de Jong
Deventer
Voorzitter: Djoeke van Dale (of 1.15)
Een (on)gezond begin: leefstijl op jonge leeftijd
Auteur:
Haagse pilot Aegon Breakfast Club, van ontbijtverzorging tot
I. van der Meer
gezonde ontbijtgewoonte voor ouder en kind.
Onwijs Fit! binnen JOGG Helmond. Fittesten en PGO’s basis voor
K. Spijkers-Seevens
Gezonde schoolaanpak!
Gezondheid en leefstijl van adolescenten op praktijk- en speciaal
M. van der Star
onderwijs, vergeleken met regulier onderwijs (Jeugdmonitor)
Routekeuze van kinderen tijdens actief transport naar school:
D. Dessing
vergelijking tussen afgelegde route en kortste route

Integraal beleid: van data naar nota’s
Effectieve preventie in het sociaal domein, welke
gedragsdeterminanten zijn van belang?
Gezondheid en armoede
Inhoud en integraliteit van gemeentelijke nota’s
gezondheidsbeleid in Noord-Brabant
Een praktische handreiking: werken met wijkprofielen als
onderdeel van een integrale gezonde wijkaanpak

Voorzitter: volgt nog
Auteur:
E. Spikmans
T. Nederland
R. Dumont
E. Gijssen

Deelsessie programma
1.15

Voorzitter: Djoeke van Dale (of 1.13)
Pareltjes
Auteur:
De GGD AppStore: onafhankelijke en betrouwbare informatie over
P. Vriens
gezondheidsapps
Weten wat of ook weten hoe? Diabeteszorgverleners over het
M. Stuij
begeleiden van patiënten bij bewegen.
AWPG: Intentie tot vaccineren tegen humaan papillomavirus
E. Marra
onder mannelijke cliënten van de soa-poli Amsterdam
AWPG: Thuis testen op hiv in combinatie met internet counseling:
J. van der Helm
interim resultaten van de HivTest@Home Trial

Woensdag 6 april
Ronde 2: 14.30 - 15.45 uur
Symposia
Onderzoek naar integraal wijkgericht werken: methoden,
2.1
uitdagingen en opbrengsten.
Hartvaatziekten en leefstijlfactoren in Nijmeegse wijken: koppeling
van huisartsgegevens en GGD gegevens.
Ontwikkeling van een verwijsmodel voor op- en afschalen van zorg
bij mensen in (multi)probleemsituaties.
Ontwikkeling van een samenwerkingsmodel voor integraal werken
voor de huisarts en wijkteam bij mensen met multiproblematiek.
Zelfregie op Gezondheid in Wijchen-Noord

2.2

2.3

2.4

Auteur:
S. Boersma

Symposium Lokale aanpak Gezondheidsachterstanden.
Lessen uit 1,5 jaar Gezond in…
De lokale aanpak gezondheidsachterstanden in 164 GIDS
gemeenten – ervaringen van Gezond in…
Lessons learned over samenwerken voor lokale aanpak
gezondheidsachterstanden
De burger in de hoofdrol bij de lokale aanpak
gezondheidsachterstanden

Auteur:
F. Haker

Samen werken aan veilig medicijngebruik door kwetsbare
groepen
Samen werken aan veilig medicijngebruik in de eerste lijn door
laaggeletterde patiënten
Samen werken aan veilig medicijngebruik door kwetsbare ouderen
met polyfarmacie
Samen werken aan veilig medicijngebruik door gebruik van de
Rode vlaggen app in de thuiszorg

Auteur:
B. van Soest-Segers

AWPG: Hoe preventie werkt in de praktijk van het sociaal
domein: cases uit het onderwijs, de zorg en het beleid.
Steken leerlingen op school wat op? Onderzoek naar de borging
van rookvrije schoolterreinen in het voortgezet onderwijs.
Stay in or drop out: vroegtijdige signalering van determinanten die
leiden tot voortijdig schoolverlaten.
De leefstijlcoach als ontbrekend puzzelstukje in de zorgketen.
Met een policy game het ontwikkelen van effectief
gezondheidsbeleid stimuleren, wat levert het op?

Auteur:
I. van de Goor

Deelsessie programma
2.5

AWPG: Werelden verbinden: ‘je zal er maar wonen’ - gezondheid
bezien vanuit onderwijs, armoede, arbeid en zorg
De Limburg-factor: de gezondheidssituatie in Limburg onderzocht
en verklaard
Blauwe Zorg: positieve gezondheid kent geen grenzen in de wijk
Een stem voor gezinnen en huishoudens in armoede
De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Workshops
Sessie
Titel workshop
…… Samen kom je verder! gemeenten, burgers, professionals en
2.6
positieve gezondheid
Gezonde Verhalen: Hoe fotostrips gezondheid en
2.7
gezondheidsvaardigheden kunnen bevorderen.
Het nieuwe sociaal domein: welke samenwerkingsverbanden en
2.8
positie moet de JGZ hebben?
Maakt sociaal gezond? Het koppelen van inzichten uit de praktijk
en onderzoek - Op een systematische manier naar een sociale
2.9
interventie en de invloed op gezondheid kunnen kijken en
werkzame mechanismen daarin kunnen onderscheiden
Hoe ziet de publieke gezondheid eruit in de toekomst? Een
2.10
themaverkenning voor de VTV-2018
2.11
De financiering van preventie: het vitaliteitscontract
Van transitie naar transformatie jeugd: Samen leren veranderen in
2.12
de regio Noord-Veluwe.
2.13
Actualiteit: gezondheid en participatie van vluchtelingen
AWPG: Kansen voor krimpregio’s: Noordoost Friesland als
2.14
voorbeeld

Auteur:
M. Jansen

Auteur:
M. Huber
R. Koops van ’t Jagt
M. Westerlaken

J. Suurmond

I. Storm
T. Plochg
J. Benjamins
R. van Bokhoven
J. Bleeker

Mondelinge presentatie
2.15

Voorzitter: Annemarie Wagemakers
Sociaal domein: van aanpak naar participatie en welbevinden
Auteurs:
Wijk en Participatie. Een gezondheid bevorderende sociale
J. Wilken
aanpak.
Integraal werken op basis welbevinden: wijkbewoners aan het
L. Dorland
roer
Kansen en bedreigingen voor de participatiesamenleving: hoe
Nederlanders gestimuleerd kunnen worden om zorgtaken voor
J. van den Berg
naasten en familie op te pakken
Effecten van een multidisciplinair re-integratie traject op
gezondheid, sociale participatie en betaald werk van
B. Carlier
werkzoekenden

Deelsessie programma
Donderdag 7 april
Ronde 3: 11.45 t/m 13.00
Symposia
3.1

Jonge mantelzorgers

Auteur:
A. de Boer

Opgroeien met een langdurig ziek gezinslid; negatief en positief?
Jongvolwassen mantelzorgers en hun transitie naar volwassenheid
Ondersteuning aan kinderen van ouders met psychische- of
verslavingsproblemen (KOPP/KVO)
3.2

3.3

Interventies voor eenzame en sociaal geïsoleerde ouderen:
ervaringen met formele en informele vormen van hulp.
Netwerkversterking door burgertriades.
Sociale activering van eenzame en sociaal geïsoleerde ouderen
door vrijwillige maatjes
Persoonlijke begeleidingstrajecten voor sociaal geïsoleerde
ouderen met multiproblematiek
Local50: lessen over integraal gezondheidsbeleid

Auteur:
A. Machielse

Auteur:
K. Stronks

Introductie Local50 en integraal gezondheidsbeleid - met
afsluitende conclusies
Effecten van integraal gezondheidsbeleid op de volksgezondheid
Implementatieproces van een integraal pakket aan interventies
Ontwikkelingsproces van integraal gezondheidsbeleid
3.4

Samen op weg naar een rookvrije generatie!

Auteur:
L. Houtenbos

De kracht van lokale initiatieven op weg naar een Rookvrije
Generatie
Rookvrije kindomgevingen van speeltuin tot middelbare school
Op weg naar een rookvrij sportterrein

3.5

AWPG: Kennisinfrastructuur in transitie: samenwerken aan
kennis
Quick Scan regionale kennisagenda publieke gezondheid voor het
sociaal domein
Integraal werken in de wijk
Op weg naar een netwerk van regionale kennisnetwerken in het
publieke domein
Tussen Scylla en Charybdis: naar verbonden kennisvragen tussen
sociaal en gezond vanuit een professioneel perspectief

Auteur:
M. van Bon-Martens

Deelsessie programma
Workshops
Sessie
Titel workshop
Serious gaming in public health brengt perspectieven, domeinen
3.6
en werelden bij elkaar: speel zelf VTVIn2Action (deel 1)
Burgers betrekken in de ontwikkeling en uitvoering van een
3.7
integrale wijkaanpak gericht op gezondheidsbevordering!
3.8
Taal voor het Leven maakt gezonder
Beschouw uw cliënt als uw partner: Zelfregie en motiverende
3.9
gespreksvoering in de praktijk
Duurzame aanpak van kindermishandeling en complexe
3.10
gezinsproblematiek door samenhangend aanbod van zorg, sociaal
en veiligheidsdomein.
PlusPraktijken Oostelijk Zuid-Limburg; innovatiekracht ten
3.11
behoeve van triple aim.
3.12
Preventie in de Zorg
AWPG: Jeugdgezondheidzorg in het sociaal domein: de kracht van
3.13
verbinding

Auteur:
F. den Hartog
M. Westhof
A. Beune
M. den Hollander
A. Kraak
V. op den Drink
Ministerie van VWS
M. Hoogsteder

Mondelinge presentaties
3.14

3.15

Kwetsbare groepen doen ook mee – of niet?
Gewelddadige veelplegers als mogelijke doelgroep voor de
openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
Wat doen we met verwarde personen? Een evaluatie van het
Team Toeleiding & Bemoeizorg.
Mensen met een beperking willen meer meedoen in de
samenleving
Buddyproject van Hogeschool Rotterdam voor kwetsbare
zwangere vrouwen op Rotterdam Zuid.

Voorzitter: Dike van Mheen
Auteur:

Ouderen: meten, actie en/of autonomie?
Gezondheid en Welzijn:
De Toepasbaarheid van de ASCOT en ICECAP-O in Evaluaties in de
Ouderenzorg
Preventieve ouderengezondheidszorg: wacht de GGD op de
gemeente of vice versa?
De problematiek van het voltooide leven vraagt ook om een
sociaal-maatschappelijk antwoord
'Zolang ik fiets ...'
Wat ouderen zelf kunnen doen om hun fietsveiligheid te
vergroten.

T. Fassaert
M. Schutten
T. Meulenkamp
W. Willemse
Voorzitter: volgt nog
Auteur:
M. Hackert
A. de Boer
E. van Wijngaarden
M. Adriaens

Deelsessie programma
Ronde 4: 14.00 - 15.15 uur
Symposia
4.1

4.2

Zorgen voor een naaste nu en in de toekomst: kansen en
belemmeringen
Geduld verliezen of bewaren; gevolgen van het geven van
mantelzorg
Hoe lang houden mantelzorgers de zorg vol?
Wie doet er wat? Determinanten van het geven van informele
hulp in Nederland
Bereidheid om te zorgen in de toekomst: graag voor familie, liever
niet met douchen

Auteur:
R. Hoefman

Moeders van Rotterdam: Medisch-sociale zorg voor zeer
kwetsbare zwangere vrouwen; bemoeizorg achter de voordeur.

Auteur:
M. de Groot

Noodzaak zorg voor extra kwetsbare zwangere vrouwen. Moeders
van Rotterdam; innovatieve geïntegreerde medisch-sociale aanpak
Methodiek en werkwijze van Moeders van Rotterdam
De praktijk: Een moeder van Moeders van Rotterdam aan het
woord
Wetenschappelijk onderzoek naar de uitkomsten van het
programma Moeders van Rotterdam
4.3

4.4

Fit 4 Work: onderzoek en praktijk van een interventie gericht op
gezondheid en werk. De lessons learned.
Fit 4 Work: onderzoek en praktijk van een interventie gericht op
gezondheid en werk. De lessons learned.
Fit 4 Work: onderzoek en praktijk van een interventie gericht op
gezondheid en werk. De lessons learned.
Fit 4 Work: onderzoek en praktijk van een interventie gericht op
gezondheid en werk. De lessons learned.
Afsluitende presentatie: wat kunnen we doen met de lessen uit
Fit4Work?

Auteur:
A. Acda

Zwolle Gezonde Stad, ondersteunen van professionals in het
bevorderen van gezonde leefstijl van wijkbewoners
Kennis van (op)voedingspraktijken in relatie met overgewicht van
4-8 jarige kinderen
Identificeren van BMI ontwikkelingspatronen en relaties met
voedings-, inactief en bewegingsgedrag: implicaties voor de
praktijk
Monitoring en evaluatie als brug tussen professionals in Zwolle
Gezonde Stad: participatief model van evaluatie
Geweldige Wijk. Verlichting van armoede als opmaat voor
bevorderen van gezondheid

Auteur:
J. ten Dam

Deelsessie programma
Workshops
Sessie
Titel workshop
Serious gaming in public health brengt perspectieven, domeinen
4.5
en werelden bij elkaar: speel zelf VTVIn2Action (deel 2)
Samenwerking versterken tussen huisartsen en JGZ in het belang
4.6
van het kind
Een gezonde start in een nieuwe wereld: preventie en zorg voor
4.7
vluchtelingengezinnen
4.8
Omgeving, gedrag en gezond oud worden
Business Modelling met het Welzijnscanvas, de tool voor sociaal
4.9
ondernemers die willen samenwerken en innoveren.
Samenwerken rond mantelzorg. Alleen ga je sneller, samen kom je
4.10
verder!
AWPG: Versterken van de samenwerking tussen huisarts,
4.11
jeugdarts en wijkteam in de regio’s Den Haag, Hollands Midden,
Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid
AWPG: VoorZorg: effectieve leefstijlverandering en preventie van
4.12
kindermishandeling in de meest kwetsbare gezinnen
AWPG: Verwarde mensen op straat ontward; empirische analyse
4.13
vanuit onderzoek

Auteur:
F. den Hartog
K. Boode
S. Goosen
L. van Delden
W. van Someren
M. Nijhout
G. Wink
M. Timmermans
A. van Loon

Mondelinge presentaties
4.14

4.15

Voorzitter: Janneke Harting
Kwetsbare groepen: de huisartspraktijk als spil
Auteur:
ZORG VOOR KWETSBARE JEUGDIGEN: sneller de juiste zorg op de
Y. van Wijk
juiste plek
HELP, ER KOMT EEN VERSTANDELIJK BEPERKTE MEDEMENS BIJ DE
E. Croonen
HUISARTS
Evaluatie bij professionals, sportaanbieders en patiënten van een
preventieaanbod in de eerstelijnszorg in Nieuwegein - De
presentatie geeft inzicht in het proces, bereik, de uitvoerbaarheid
D. Collard
en opbrengsten van Bewegen op recept uitgevoerd in de
eerstelijnszorg
Consulent Maatschappelijke Ondersteuning bij huisartsen
succesvol als wegbereider voor verbinding met maatschappelijk
F. van Muilwijk
veld

Verslaving: een antwoord van individu, wijk en gemeente
Participatief wijkonderzoek om verslavingspreventie aan te sluiten
op lokale kennis en netwerken: ervaringen.
Gemeente Winterswijk krijgt zicht op alcohol- en
drugsgerelateerde ongevallen via het Streekziekenhuis
Het effect van IkPas: 30 of 40 dagen zonder alcohol
AWPG: (Passief) roken, een determinant van schoolverzuim?

Voorzitter: volgt nog
Auteur:
E. Wits
K. Klein Wolt
R. Bovens
C. Veerman

