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Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding VISI
Het project VISI heeft tot doel om de infrastructuur van de infectieziektebestrijding te versterken. Het is in opdracht en met financiering van het
ministerie van VWS van start gegaan op 1 april 2001.
• Kerntaken voor de infectieziektebestrijding zijn:
surveillance; uitvoering infectieziektewet; verwerking meldingen; beleidsadvisering; preventie; bron- en contactopsporing/screening; onderzoek en
partnerwaarschuwing; regie- en netwerk; vangnet; outbreakmanagement;
onderzoek.
• De inhoudelijke sturing voor VISI is in handen van een landelijke
stuurgroep.
• De infrastructuur van infectieziektebestrijding in Nederland wordt
gekenmerkt door een pluriform netwerk van instellingen, disciplines,
belangenverenigingen en diensten. Het rijk stelt de wettelijke kaders en
landelijke organisaties hebben als kenniscentrum veelal een sleutelfunctie.
De belangrijkste verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedecentraliseerd naar de gemeentebesturen. Voor de uitvoering hebben de
GGD’en een spilfunctie in het netwerk van regionaal betrokkenen.
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Op 20 mei 2003 telt Nederland 40 ggd’en en 7 moa stichtingen, waar
totaal 7500 mensen werkzaam zijn. Voor meer informatie: www.ggd.nl
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De activiteiten van GGD Nederland zijn inhoudelijk en bestuurlijk.
Ze bestrijken het gehele werkgebied van de ggd’en, dat de volgende
beleidsterreinen omvat:
• algemeen preventieve zorg (versterking openbare gezondheidszorg,
jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, openbare geestelijke
gezondheidszorg en infectieziektebestrijding);
• openbare veiligheid en crisismanagement (geneeskundige hulpverlening
bij ongevallen en rampen, crisismanagement, openbare veiligheid, medische milieukunde en forensische geneeskunde);
• advisering, indicering en informatievoorziening (administratie, indicering
en advies, informatievoorziening, kwaliteit en opleiding en regiovisie);
• medische opvang asielzoekers.

Adriaen van Ostadelaan 140
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GGD Nederland vereniging voor GGD’en
GGD’en dragen bij aan de bevordering en de bewaking van de gezondheidszorg van de Nederlandse bevolking. GGD Nederland ondersteunt
die werkzaamheden door:
• de collectieve belangenbehartiging van de ggd’en bij overheden en
maatschappelijke organisaties op landelijk niveau;
• het bieden van een landelijk platform voor overleg en (beleids)afstemming voor de ggd’en en moa stichtingen onderling;
• het werven en uitvoeren van (onderzoeks)projecten die ondersteuning
bieden aan het functioneren van de ggd’en en moa-stichtingen of die
bijdragen aan de ontsluiting van nieuwe beleidsterreinen.

Het project visi
is een van de
inspanningsverplichtingen
die het Rijk, de
gemeenten en
ggd Nederland
22 februari 2001
met elkaar zijn
aangegaan in
het kader van
het Nationaal
Contract Openbare
Gezondheidszorg.

GGD Nederland heet u van harte welkom op deze bijzondere avond.
De avond staat in het teken van de nationale en internationale bestrijding
van infectieziekten. Infectieziektebestrijding staat hoog op de politieke en
maatschappelijke agenda’s. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
Het ministerie van VWS houdt zich al gedurende lange tijd bezig met
het belangrijke onderwerp infectieziektebestrijding. Sinds 2001 financiert
men daarnaast bij GGD Nederland het project VISI, dat zich richt op de
verbetering van de structuur van de infectieziektebestrijding.

De publiekslezing van vanavond, die mede dankzij financiële bijdragen van sponsors mogelijk is gemaakt, is onderdeel van dit project.
Het doel is om bestuurders, professionals en andere betrokkenen
bij infectieziektebestrijding een actueel inzicht te geven in het belang
van een sterke en coherente infrastructuur. Zowel in Nederland als
in de rest van de wereld.
Gastspreker is mevrouw Laurie Garrett, wetenschapsjournaliste in
de Verenigde Staten en eminent deskundige op het terrein van internationale public health en infectieziektebestrijding. Haar lezing is
getiteld ‘Betrayal of Trust: The Collapse of Global Public Health’.
F. A. M. Kerckhaert, burgemeester van Hengelo, en R. A. Coutinho,
directeur van de GG&GD in Amsterdam reageren aansluitend met
het oog gericht op de Nederlandse situatie.
Namens GGD Nederland en namens het project VISI wens ik u een
plezierige en leerzame avond toe.

Mevrouw T. Poortenaar-Sikkema,
voorzitter GGD Nederland

Het project visi heeft tot doel om in twee jaar tijd de infectieziektebestrijding
en technische hygiënezorg te versterken, waarbij onderscheiden kunnen worden:
• de algemene infectieziektebestrijding en reizigersadvisering
• de tuberculosebestrijding
• de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en hiv
• de technische hygiënezorg

Het project visi
is in opdracht en
met financiering
van het Ministerie
van vws van
start gegaan op
1 april 2001
Dit project wordt
uitgevoerd door
ggd Nederland
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Noord-Nederland

Laurie Garrett

Bibliograﬁe
Laurie Garrett is de auteur van twee bestsellers over de
publieke gezondheid.
• The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a
World Out of Balance, over het opkomen van wereldwijde,
epidemische ziektes.
• Betrayal of Trust: The Collapse of Global Public Health,
over het instorten van de wereldwijde organisatie van gezondheidszorg.
Beide boeken waren een alarmsignaal voor de wereldbevolking en hebben de aandacht getrokken van beleidsmakers, pleitbezorgers van de openbare gezondheidszorg
en zij die geïnteresseerd zijn in het bewaken van onze
gezondheid en welzijn.

• Verder heeft Garrett in de loop van de tijd bijdragen
geleverd aan diverse boeken zoals Aids in the world, door
Jonathan Mann, Daniel Tarantola en Thomas Netter,
en Disease in evolution: global changes and emergence of
infectious diseases, door Mary E. Wilson.
• Garrett heeft ook geschreven voor uitgaven zoals:
Esquire, Foreign Affairs, The Washington Post en Current
Issues in Public Health.
De Publiekslezing is mede mogelijk gemaakt door:

•••

Noord-Holland / Flevoland
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Laurie Garrett is

Laurie Garrett wordt – door haar
op uitnodiging van werk als wetenschapsjournaliste –
wereldwijd beschouwd als een autoriGGD Nederland
teit op het gebied van infectieziektegastspreker tijdens bestrijding en de openbare gezondheidszorg.
het VISI congres.
Garrett stelt dat het gevaar voor de
mens van infectieziekten wereldwijd
wordt onderschat. Nu al zijn infectieziekten de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld en dat zal alleen
maar toenemen. Garrett is een bevlogen pleitbezorger voor (h)erkenning
van bedreigingen voor de gezondheid
van de mens op mondiaal niveau.
Als wetenschapsjournaliste doet zij
al meer dan 10 jaar onderzoek naar
infectieziektebestrijding in de wereld;
de successen, het falen en de nieuwe
bedreigingen. Op indringende wijze
maakt zij de samenhang zichtbaar
tussen wetenschappelijk onderzoek,
medische bestrijding en de lokale,
nationale en internationale politiek.

Laurie Garrett ontving – als enige ooit – de drie meest
prestigieuze prijzen: de drie grote P’s van de journalistiek.

P

Peabody Award is er voor onderscheidende en verdienstelijke bijdragen door radio- en tv-stations, productiebedrijven en individuen. In 1977 coproduceerde Laurie
Garrett, met Adi Gevins, Science Story. Zij ontvingen
hiervoor een Peabody Award, omdat de documentaireserie de wetenschap uit het laboratorium haalt en het in
het dagelijks leven plaatst.

P

Polk Award is een journalistieke prijs voor schrijvende
pers. Belangrijk criterium is dat de journalist met zijn/
haar werk een bijdrage levert aan het alarmeren en beschermen van het publiek. In 1997 ontving Garrett de
prijs voor ‘Buitenlandse verslaggeving’, voor een serie
artikelen over de crisis in de openbare gezondheidszorg
in de voormalige Sovjet Unie.

P

Pulitzer Prize is een gerenommeerde prijs voor
journalistiek, literatuur en muziek. In 1996 won Garrett
in de categorie ‘Verhelderende journalistiek’. Haar verslaggeving over de uitbraak van het Ebola-virus in Zaïre verduidelijkte belangrijke, complexe onderwerpen.

Midden-Nederland

•••

Oost-Nederland

•••

• Garrett is regelmatig als deskundige
op televisie te zien bij onder meer
cnn, Dateline en The Oprah Winfrey
Show en geeft lezingen over de hele
wereld. Het werk van Garrett is actueler dan ooit. Recentelijk was Garrett
in Hong Kong om onderzoek te doen
naar sars. Haar bevindingen zijn te
volgen op: www.newsday.com
Ook haar artikelen over uitbraken
van meningokokken, varkenspest en
vogelpest, de dreiging van bioterroristische aanslagen met pokken of antrax halen regelmatig de voorpagina’s.

Zuid-Holland

•••

Brabant / Zeeland

•••

Limburg

•••

Programma publiekslezing
opening
• Mevrouw T. Poortenaar-Sikkema, voorzitter GGD Nederland
inleiding
• Mevrouw L. Gunning-Schepers, voorzitter Raad van Bestuur AMC
publiekslezing
• Mevrouw L. Garrett, Amerikaanse wetenschapsjournaliste

Betrayal of Trust: The Collapse of Global Public Health
reactie bestuurder
• De heer F. Kerckhaert, burgemeester Hengelo en voorzitter stuurgroep VISI
reactie professional
• De heer R. Coutinho, directeur GG&GD Amsterdam en lid stuurgroep VISI
reacties uit de zaal
• onder leiding van mevrouw L. Gunning-Schepers
afsluiting
• door mevrouw T. Poortenaar-Sikkema
borrel

Biograﬁe Laurie Garrett
Garrett is geboren in Los Angeles. Ze
studeerde biologie aan de Universiteit
van Californië in Santa Cruz, waarvoor
zij cum laude slaagde. Aan UC Berkeley was zij postdoctoraal student bij
de vakgroep Bacteriologie en Immunologie en bij de Stanford universiteit
deed zij onderzoek in het laboratorium
van Dr. Leonard Herzenberg. Tijdens
haar post-doctorale studie begon
Garrett met wetenschapsverslaggeving
voor kpfa, een lokaal radiostation.
Deze vrije tijdsactiviteit werd al spoedig interessanter dan de postdoctorale studie en Garret nam verlof om
de journalistiek te verkennen. Zij
maakte haar postdoc niet meer af.
Bij kpfa zat Garrett in het management en werkte zij aan nieuws en
radiodocumentaires.
Garrett won met kpfa-producties
onder meer de Peabody Award, de
Armstrong en CPB Award.

Na kpfa werkte Garrett korte tijd bij
het California Department of Food
and Agriculture en beoordeelde de
impact van pesticidengebruik op de
menselijke gezondheid.
Vervolgens vertrok zij naar het buitenland, woonde en werkte in ZuidEuropa en Sub-Sahara Afrika en deed
freelance verslaggeving voor onder
andere Pacifica Radio, Pacific News
Service, bbc radio, Reuters, Associated
Press.
In 1980 kwam Garrett terecht bij de
National Public Radio (npr) als wetenschapsjournalist.
Gedurende de npr-periode won zij
een prijs van de National Press Club:
• Beste Consument Journalistiek,1982.
Van San Francisco Media Alliance:
• Verdienstelijke Radiopresentatie,1983.
En van de World Hunger Alliance:
• Eerste prijs, Categorie Radio,1987.

Garrett verliet npr in 1988 om te
gaan schrijven over (medische)
wetenschap voor Newsday, New
York.
In het academische jaar 1992-1993
was Laurie Garrett gaststaflid bij de
Harvard School of Public Health.
Zij is tot op heden werkzaam voor
Newsday en heeft diverse prijzen
voor haar werk voor de krant gewonnen, waaronder:
• Newsday Publisher’s Award
Best Beat Reporter, 1990;
• Award of Excellence van de National Association of Black Journalists
Aids in Afrika, 1990;
• en de Bob Considine Award of the
Overseas Press Club of America
Aids in India, 1994.

