
 

 
 

 
 
 
 

Over COVID-19, ventilatie en de late gevolgen van 
maatregelen 

 
Online VAV-nascholing 

Woensdag 18 november 2020 
13.00 tot 16.30 uur  

 
 
Programma 
 
12:30-13:00 Ontvangst en registratie 

 
13:00-13:15 Inleiding 

Arjan de Kwant  
 

13:15-14:00 Invloeden van het binnenmilieu op de verspreiding van het coronavirus 
Peter van den Hazel en Henk Jans, medisch milieukundigen 
 

14:00-14:30 Invloed van ventilatie in de praktijk 
Ans Mulders, specialist ouderengeneeskunde 
 

14:30-14:45 Interactief: Vragen en discussie 
 

14:45-15:15 Pauze 
 

15:15-16:00 Late gevolgen van de coronacrisis en lockdownmaatregelen 
Mariëlle Jambroes en Nienke van den Berg, beiden arts M+G 
 

16:00-16:30 Interactief: Vragen en discussie 
 

 
Achtergrond 
 
In 2020 zijn we wereldwijd geconfronteerd met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus, dat kan leiden 
tot de aandoening Covid-19. Wetenschappelijk bezien weten we nog heel veel níet over de exacte 
gedragingen, overdracht en verspreiding van het virus. Wel zien we dat er op bijna alle denkbare 
terreinen besluiten en maatregelen zijn genomen, van landelijk en regionaal tot op lokaal niveau.  
Zaken die diep kunnen ingrijpen in ieders persoonlijke levenssfeer. De artsen Maatschappij en 
Gezondheid hebben vanuit verschillende organisaties en op verschillende niveaus diverse functies en 
rollen vervuld. Hierbij is de één zichtbaarder dan de ander. Denk bijvoorbeeld aan de inbreng in het 
Outbreak Management Team (OMT), inbreng binnen landelijke coördinatiecentra en -structuren, de 
Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) en de crisisstructuur van de Veiligheidsregio’s en GGD’s. 
 
Naast de aandacht die er uiteraard nog altijd is voor opvlammingen van het virus en voor het bron- 
en contactonderzoek, worden meer en meer ook andere gevolgen van het virus duidelijk.  
In deze nascholing belichten we twee aspecten die van invloed zijn op de algehele gezondheid van 
burgers. We onderzoeken de stand van zaken en de stand van wetenschap met betrekking tot het 
binnenmilieu. En er is aandacht voor die plaatsen waar de meest kwetsbare burgers wonen, werken 



 

en leven. Hoe komen wij tot een samenleving, waarin meer aandacht is voor hun welzijn dan tot nu 
toe mogelijk is gebleken? Denk hierbij aan instellingen zoals verpleeghuizen en zorginstellingen voor 
mensen met een handicap in welke vorm dan ook. Daarnaast hebben we aandacht voor de (late) 
gevolgen van de lockdown-maatregelen op groepen burgers, met name die burgers die door het 
verlies van werk of door langdurig thuiszitten in problemen zijn gekomen, niet alleen op financieel 
gebied maar ook op gezondheidsgebied.  
 
 
Over de sprekers 
 
Peter van den Hazel werkte vanaf 1986 tot mei 2020 als milieuarts voor verschillende GGD-en in 
Gelderland en Overijssel. Een medisch milieukundige onderzoekt, adviseert en geeft voorlichting op 
het gebied van de leefomgeving en gezondheid. Naast zijn werkzaamheden voor de GGD was Peter 
van den Hazel van 2012 tot 2020 coördinator van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid. 
Hij is mede-oprichter en bestuursvoorzitter van van het International Network on Children’s Health, 
Environment and Safety (INCHES) en sinds 2002 is hij coördinator voor verschillende door de EU 
gefinancierde projecten.   
 
Henk Jans is arts en chemicus en was van 1986 tot 2010 werkzaam bij GGD Hart voor Brabant & 
GHOR als specialist op het gebied van milieu en gezondheid en calamiteiten en ongevallen met 
gevaarlijke stoffen. Sinds 1989 is hij mede-eigenaar van Bureau Medische Milieukunde (BMM) Jans, 
van den Hazel en van der Weerdt en hij werkt als zelfstandig adviseur bij het bureau Jans Consultancy 
Gezondheid en Milieu. In de functie als arts medische milieukunde heeft hij ruime ervaring opgedaan 
op het gebied van risicobeoordelingen in het kader van klein- en grootschalige milieuproblemen. Ook 
op het niveau van informatieoverdracht naar en communiceren met bevolking(sgroepen) beschikt hij 
over een zeer ruime werkervaring, onder meer bij de brand in 2011 bij Chemie-Pack op Moerdijk. 
Henk Jans is daarnaast opleider gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen bij de NSPOH en 
gastdocent medische milieukunde aan de Universiteit Utrecht. Verder is hij landelijk actief in 
verschillende werkgroepen en commissies op het terrein van milieu, veiligheid en gezondheid en hij 
is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM). 
 
Ans Mulder is specialist ouderengeneeskunde en werkzaam bij Thebe. Als onderzoeker is zij 
betrokken bij het BEYOnD-project (Behavior and Evolution in Young Onset Dementia).  
 
Mariëlle Jambroes is arts Maatschappij en Gezondheid en werkt als afdelingshoofd van de afdeling 
Public Health bij het UMC Utrecht. In 2015 promoveerde zij; doel van het promotieonderzoek was 
inzicht te krijgen in de omvang en samenstelling van de beroepsgroepen werkzaam in de 
Nederlandse publieke gezondheidszorg en om sturing op de benodigde expertise te bevorderen.  
Als arts M+G zet zij zich in voor onderzoek en innovatie ten behoeve van het bevorderen van 
gezondheid. Als afdelingshoofd leidt zij docenten en onderzoekers die zich inzetten om de 
volksgezondheid te verbeteren, door innovatief onderwijs te ontwikkelen voor basisartsen in 
opleiding en door onderzoek te doen naar zorgvernieuwing in de wijk, de rol van de arts M+G en de 
verbinding tussen public health, de eerstelijn en het sociaal domein. Momenteel is zij betrokken bij 
onderzoek naar neveneffecten van de coronamaatregelen op de gezondheid en het welzijn van 
kwetsbare groepen.1 
 
Nienke van den Berg is arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding. Zij werkt bij de 
GGD Regio Utrecht en als docent Public Health bij het UMC Utrecht, en in deze combinatie van 
functies werkt zij aan samenwerking tussen beide organisaties op gebied van opleiding, onderzoek en 
invulling van de rol van de arts M+G. 

                                                
1 https://www.umcutrecht.nl/nieuws/welke-neveneffecten-hebben-coronamaatregelen 



 

 
De bijeenkomst is bedoeld voor: 
- Leden van de Vereniging Artsen Volksgezondheid 
- Overige bij de KAMG aangesloten verenigingen, indien er nog plaats is. 
 
Voor VAV-leden is deelname bij het VAV-lidmaatschap inbegrepen. Niet-leden betalen 50 euro per 
bijeenkomst. 
U kunt zich voor deze nascholing aanmelden via de link in de uitnodiging of door een e-mail te sturen 
naar Karen van Stijn, secretariaat@vavolksgezondheid.nl (vermeld daarin duidelijk uw naam, BIG-
nummer en adresgegevens). 
 
Leerdoelen 
- De arts VAV krijgt een aantal praktische handvatten voor het dagelijks werk. 
- De arts VAV wisselt kennis uit met andere artsen M+G. 
 
Accreditatie 
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting AbSg voor het specialisme 
maatschappij en gezondheid. 
 
Competenties  
Samenwerking 40% 
Kennis en wetenschap 20% 
Maatschappelijk handelen en preventie 40% 
 
         
   
 


