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Over de Global Preparedness Monitoring Board
Als onafhankelijk controle- en belangenbehartigingsorgaan dringt de Global Preparedness Monitoring Board (hierna 
de Raad of GPMB genoemd) aan op politieke actie om zich voor te bereiden op de gevolgen van wereldwijde nood-
situaties op gezondheidsgebied en deze te beperken. Het bestuur, dat in mei 2018 door de Wereldbankgroep en de 
Wereldgezondheidsorganisatie is opgericht, bouwt voort op het werk van de Global Health Crises Task Force and 
Panel, die door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties zijn opgericht in de nasleep van de Ebola-epidemie 
van 2014-2016. De Raad werkt onafhankelijk van alle partijen, met inbegrip van zijn medeoprichters, om de meest 
openhartige beoordelingen en aanbevelingen te geven. De bevindingen, interpretaties, conclusies en meningen die in 
dit rapport en door de leden van de Raad naar voren worden gebracht, vertegenwoordigen alleen hun standpunten 
en niet die van hun organisaties of van de medeoprichters.

De 15 leden tellende Raad bestaat uit politieke leiders, hoofden van instanties en deskundigen, gezamenlijk geleid 
door dr. Gro Harlem Brundtland, voormalig premier van Noorwegen en directeur-generaal van de Wereldgezond-
heidsorganisatie, en de heer Elhadj As Sy, secretaris-generaal van de Internationale Federatie van de Rode Kruis- en 
Rode Halve Maan-verenigingen. De leden maken deel uit van de Raad op persoonlijke titel.

De doelstellingen van de Raad zijn om:

•	 het vermogen van de wereld om zichzelf te beschermen tegen noodsituaties op gezondheidsgebied te bepalen;

•	 het identificeren van ernstige hiaten in voorbereiding over meerdere perspectieven;

•	 pleiten voor voorbereidingsactiviteiten met nationale en internationale leiders en beleidsvormers.

De Raad verschilt van andere soortgelijke commissies en mechanismen, die tijdelijk zijn en vaak specifiek voor één 
instantie of sector zijn. De Raad, die een eerste termijn van vijf jaar heeft en profiteert van de inzet van onafhankelijke 
deskundigen en de steun van een professioneel secretariaat, zal toezicht houden op de voorbereiding van een breed 
scala aan deelnemers en sectoren en zal aandringen op specifieke acties om veranderingen te stimuleren. Hij vult de 
bestaande verantwoordingsfuncties van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, de Wereldbank en 
andere partijen aan en verbetert deze.

Aanpak van het eerste jaarverslag − een focus op zeven dringende acties

In dit eerste jaarverslag onderzoekt en identificeert de Raad de meest dringende behoeften en acties die nodig zijn om 
voorbereiding voor noodsituaties op gezondheidsgebied te versnellen, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat 
naar biologische risico’s die zich voordoen als epidemieën en pandemieën. De Raad analyseert het bewijsmateriaal 
en geeft opdracht tot zeven beoordelingsdocumenten waarin de problemen rond voorbereiding door verschillende 
lenzen worden onderzocht: bestuur en coördinatie; de voorbereidingscapaciteiten van landen; onderzoek en ontwik-
keling; financiering; versterking van de betrokkenheid en het vertrouwen van de gemeenschap; voorbereiding op en 
bestrijding van de gevolgen van een ernstige pandemie van luchtwegaandoeningen; en, de lessen die zijn geleerd en 
de aanhoudende lacunes die door de recente uitbraken van het ebolavirus in Afrika aan het licht zijn gekomen. De 
Raad heeft deze documenten en andere gegevens gebruikt om vast te stellen op welke gebieden de voorbereidings-
maatregelen werken en waar ze haperen (1).

De Raad heeft zeven acties geïdentificeerd die de leiders moeten ondernemen om zich voor te bereiden op urgente 
bedreigingen. Sommige kunnen - en moeten - onmiddellijk worden uitgevoerd, terwijl andere meer op de lange termijn 
gericht zijn. Een van de eerste prioriteiten van de Raad is het ontwikkelen van een toezichtskader om de voortgang te 
volgen, niet alleen met betrekking tot deze acties, maar ook met betrekking tot andere nationale en mondiale politieke 
verbintenissen. De Raad kijkt ernaar uit om samen met mondiale, regionale en nationale leiders en belanghebbenden 
te zoeken naar manieren om de voortgang van deze acties te versnellen.

Alle achtergronddocumenten, het toezichtskader van de Raad, de strategie, de jaarplannen en aanverwante documen-
ten zijn beschikbaar op de website van de Raad.

Toekomstig werk van de GPMD

In toekomstige verslagen zal de vooruitgang op het gebied van voorbereiding voor andere soorten noodsituaties op 
gezondheidsgebied, zoals die die door natuurrampen worden veroorzaakt, worden gevolgd. Naast zijn toezichtsfunc-
tie zal de Raad de voortgang inzake voorbereiding volgen, nieuwe problemen beoordelen en zo nodig aanvullende 
aanbevelingen doen.
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VOORwOORD

Hoewel ziekte altijd deel heeft uitgemaakt van de menselijke ervaring, heeft een combinatie van wereldwijde 
trends, waaronder onveiligheid en extreem weer, het risico vergroot. Ziekte gedijt in wanorde en heeft er voor-
deel gehaald – uitbraken zijn in de afgelopen decennia toegenomen en het spook van een wereldwijde noodsitu-
atie op gezondheidsgebied is nadrukkelijk aanwezig. Als Shakespeare’s woorden “het verleden is de proloog” 
kloppen, dan bestaat er een zeer reële dreiging van een snel bewegende, zeer dodelijke pandemie van lucht-
weginfecties die 50 tot 80 miljoen mensen zal doden en bijna 5% van de wereldeconomie zal wegvagen. Een 
wereldwijde pandemie op die schaal zou catastrofaal zijn, met wijdverbreide ravage, instabiliteit en onveiligheid 
tot gevolg. De wereld is niet voorbereid.

Uitbraken treffen gemeenschappen met een lager inkomen veel harder, omdat ze geen toegang hebben tot 
basisgezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen; dit zal de verspreiding van elke besmettelijke 
ziekteverwekker verergeren. Ziekteversterkende factoren, met inbegrip van bevolkingsgroei en de daaruit voort-
vloeiende druk op het milieu, klimaatverandering, sterke verstedelijking, exponentiële toename van internationaal 
reizen en migratie, zowel gedwongen als vrijwillig, verhogen het risico voor iedereen, overal.

Leiders op alle niveaus hebben de sleutel in handen. Het is hun verantwoordelijkheid om prioriteit te geven aan 
voorbereiding, met een aanpak die de hele samenleving betreft en ervoor zorgt dat iedereen erbij betrokken is 
en iedereen beschermd wordt.

De wereld moet proactief de systemen en de betrokkenheid instellen die nodig zijn om potentiële ziekte-uitbraken 
op te sporen en te bestrijden. Deze voorbereiding is een wereldwijd publiek goed dat gemeenschappen, van 
lokaal tot internationaal, op een zinvolle manier moet betrekken bij voorbereiding, opsporing, hulp en herstel. 
Door te investeren in voorbereiding voor noodsituaties op gezondheidsgebied zullen de gezondheidsresultaten 
verbeteren, zal het vertrouwen van de gemeenschap worden opgebouwd en zal armoede worden teruggedron-
gen, waardoor ook wordt bijgedragen aan de inspanningen om de Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties, doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, te verwezenlijken.

Voor zijn eerste verslag heeft de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) de aanbevelingen van eerdere 
panels en commissies op hoog niveau naar aanleiding van de H1N1-grieppandemie van 2009 en de ebola-uit-
braak in 2014-2016 beoordeeld, samen met zijn eigen uitbestede rapporten en andere gegevens. Het resultaat is 
een momentopname van waar de wereld staat in haar vermogen om een wereldwijde gezondheidsbedreiging te 
voorkomen en in te dammen. Veel van de beoordeelde aanbevelingen zijn slecht of helemaal niet uitgevoerd en 
er bestaan nog steeds ernstige lacunes. Te lang hebben we een cyclus van paniek en verwaarlozing toegestaan 
als het gaat om pandemieën: we voeren onze inspanningen op als er een ernstige dreiging is, en vergeten ze dan 
snel als de dreiging afneemt. we hadden allang in actie moeten komen.

De GPMB zal op de hoogste niveaus pleiten voor blijvende, duurzame verbintenissen - politiek, financieel en 
maatschappelijk - die hoog op de politieke agenda staan, en we zullen de verantwoordingsplicht voor de opvol-
ging ervan verhogen. De wereld is in gevaar. Maar gezamenlijk hebben we alle middelen om onszelf en onze 
economieën te redden. 

Wat we nodig hebben is leiderschap en de bereidheid om krachtig en effectief op te treden.

H.E. Dr. Gro Harlem 
Brundtland

Mr. Elhadj As Sy

Medevoorzitter
Voormalig premier van 
Noorwegen en voormalig 
directeur-generaal van de WHO

Medevoorzitter
Secretaris-generaal, Internati-
onale Federatie van het Rode 
Kruis en de Rode Halvemaan
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SAMENVATTING:
ACTIES DIE LEIDERS MOETEN ONDERNEMEN

De wereld heeft vastberaden politiek leiderschap nodig 
om zich voor te bereiden op gezondheidsbedreigingen 
op nationaal en mondiaal niveau. De GPMB roept op tot:

zEVEN DRINGENDE ACTIES OM DE wERELD VOOR TE 
BEREIDEN OP NOODSITUATIES OP GEzONDHEIDSGEBIED

Regeringsleiders moeten zich inzetten en investeren.

Landen en regionale organisaties moeten het goede 
voorbeeld geven.

De regeringsleiders van elk land moeten toezeggen zich voor 
te bereiden door hun bindende verplichtingen in het kader van 
de International Health Regulations (IHR (2005), internationale 
gezondheidsbepalingen), ten uitvoer te leggen. Zij moeten 
prioriteiten stellen en binnenlandse middelen en periodieke uit-
gaven bestemmen voor voorbereiding als integraal onderdeel 
van de nationale en mondiale veiligheid, de algehele gezond-
heidszorg en de doelstellingen voor Sustainable Development 
Goals (SDG), doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

De lidstaten van de G7, de G20 en de G77 en de regionale 
intergouvernementele organisaties moeten hun politieke en 
financiële toezeggingen inzake voorbereiding nakomen en 
ermee instemmen om tijdens hun jaarlijkse bijeenkomsten stel-
selmatig toezicht te houden op de voortgang.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•	 Alle landen die per 1 juli 2019 een beoordeling van hun capaciteiten hebben 
voltooid, hebben een begroot National Action Plan for Health Security (NAPHS), 
het nationale actieplan voor de bescherming van de gezondheid, opgesteld, de 
vereiste hulpbronnen vastgesteld en een begin gemaakt met de uitvoering van 
het plan.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•	 De G7, de G20, de G77 en de regionale intergouvernementele organisaties 
houden toezicht op hun verbintenissen inzake voorbereiding voor noodsituaties 
op gezondheidsgebied.
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Alle landen moeten sterke systemen opbouwen. 

Een zich snel uitbreidende pandemie als gevolg van een dodelijke verwekker van 
luchtwegaandoeningen (die van nature voorkomt of per ongeluk of opzettelijk vrij-
komt) stelt extra eisen aan voorbereiding. Donoren en multilaterale instellingen moe-
ten zorgen voor adequate investeringen in de ontwikkeling van innovatieve vaccins 
en therapeutische middelen, productiecapaciteit, en breedspectrum antivirale mid-
delen en passende niet-farmaceutische interventies stimuleren. Alle landen moeten 
een systeem ontwikkelen voor het onmiddellijk uitwisselen van genoomsequenties 
van alle nieuwe ziekteverwekkers voor volksgezondheidsdoeleinden, samen met de 
middelen om beperkte medische tegenmaatregelen over de landen te verdelen.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•	 Donoren en landen verbinden zich tot en stellen tijdschema’s vast voor: de financiering 
en ontwikkeling van een universeel griepvaccin, breedspectrum-antivirale middelen en 
gerichte therapeutische middelen. De WHO en haar lidstaten ontwikkelen opties voor 
standaardprocedures en tijdschema’s voor het uitwisselen van sequentiegegevens, monsters 
en medische tegenmaatregelen voor andere ziekteverwekkers dan griep.

•	 Donoren, landen en multilaterale instellingen ontwikkelen een meerjarenplan en -aanpak 
voor de versterking van de O&O-onderzoekscapaciteit, voorafgaand aan en tijdens een 
epidemie.

•	 De WHO, the United Nations Children’s Fund (UNICEF), het kinderfonds van de Verenigde 
Naties, de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, 
academische en andere partners stellen strategieën vast voor het vergroten van de capa-
citeit en de integratie van sociaalwetenschappelijke benaderingen en onderzoekers in het 
gehele voorbereidings-/hulpverleningscontinuüm.

De regeringsleiders moeten een nationale coördinator op hoog niveau aanstellen 
die bevoegd is en politieke verantwoording aflegt om leiding te geven aan de aan-
pak van de hele overheid en de hele samenleving, en moeten stelselmatig multisec-
toriële simulatieoefeningen uitvoeren om effectieve paraatheid tot stand te brengen 
en in stand te houden. Ze moeten prioriteit geven aan de betrokkenheid van de 
gemeenschap bij alle inspanningen voor voorbereiding, vertrouwen opbouwen en 
meerdere partijen (bv. wetgevers; vertegenwoordigers van de sectoren menselijke 
en dierlijke gezondheid, veiligheid en buitenlandse zaken; de particuliere sector; 
lokale leiders; en vrouwen en jongeren) bij de zaak betrekken.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•	 De 59 landen die een NAPHS hebben voltooid, wijzen ten minste één nationale coördinator 
op hoog niveau aan (bestuur, commissie of instantie) om nationale voorbereidingsmaatrege-
len in alle sectoren ten uitvoer te leggen en om in geval van een medische noodsituatie de 
acties in deze sectoren te leiden en te sturen.

•	 De Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereldbank en partners ontwikkelen en begroten in 
samenwerking met de landen pakketten met prioritaire maatregelen om de voorbereidings-
capaciteit te vergroten, die in de huidige begrotingscycli kunnen worden gefinancierd, en 
brengen deze maatregelen in kaart volgens de verwachte resultaten op korte termijn.

•	 Er zijn minder, maar beter geharmoniseerde coördinatiemechanismen, wereldwijde, regio-
nale en nationale netwerken, instellingen en initiatieven voor voorbereiding en gereedheid 
en voor onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Landen, donoren en multilaterale instellingen moeten op 
het ergste zijn voorbereid.
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financieringsinstellingen moeten voorbereiding koppelen 
aan de planning van het financiële risico.

Donoren, internationale financieringsinstellingen, mondiale fondsen en filan-
tropische instellingen moeten de financiering voor de armste en kwetsbaarste 
landen verhogen door middel van ontwikkelingshulp voor de gezondheids-
zorg en meer en eerder toegang tot het Central Emergency Response Fund 
van de Verenigde Naties om de financieringstekorten te dichten voor hun 
nationale actieplannen voor gezondheidsbewaking als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en een mondiaal publiek goed. De lidstaten moeten 
instemmen met een verhoging van de WHO-bijdragen voor de financiering 
van voorbereidings- en hulpactiviteiten en moeten het Contingency Fund for 
Emergencies, het rampenfonds voor noodsituaties van de WHO, duurzaam 
financieren. Ook moet een aanvullingsregeling worden ingesteld met gebruik-
making van financiering uit de herziene World Bank Pandemic Emergency 
Financing Facility (PEFF),  de noodfinancieringsfaciliteit voor pandemieën van 
de Wereldbank.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•	 De lidstaten van de WHO stemmen in met een verhoging van de bijdragen voor 
voorbereiding tijdens de drieënzeventigste Wereldgezondheidsvergadering in 2020; 
en de lidstaten, de Wereldbank en de donoren zorgen voor een duurzame financie-
ring van het Contingency Fund for Emergencies, het noodfonds voor noodsituaties, 
tot een bedrag van US$ 100 miljoen per jaar.

Om de ernstige economische gevolgen van een nationale of regionale epi-
demie en/of een wereldwijde pandemie te verzachten, moeten het Internati-
onaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank dringend hun inspanningen 
hernieuwen om voorbereiding te integreren in de evaluaties van de economi-
sche en institutionele risico’s, met inbegrip van de volgende cyclus van over-
leg van het IMF met de landen in het kader van Artikel IV en de volgende 
kredieten en subsidies in het kader van de Systematic Country Diagnostics for 
International Development Association (IDA) van de Wereldbank. Aanvullen-
de financiering van de IDA, het Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria 
(Global Fund), het wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en 
malaria (Wereldfonds) en Gavi, moet expliciete toezeggingen bevatten met 
betrekking tot voorbereiding.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•	 Het IMF en de Wereldbank integreren voorbereiding in hun systematische evalua-
ties van het landenrisico, evaluaties van het beleid en de instellingen, en tevens in 
respectievelijk de stafverslagen inzake Artikel IV en voor IDA-kredieten/subsidies.

•	 De internationale financieringsmechanismen breiden hun toepassingsgebied en de 
bijbehorende budgetten uit met voorbereiding voor noodsituaties op gezondheidsge-
bied, met inbegrip van de aanvulling van het IDA19 , het Central Emergency Res-
ponse Fund, Gavi, het Wereldfonds en andere.

financiers van ontwikkelingshulp moeten stimulansen 
creëren en de financiering voor voorbereiding verhogen.
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De Verenigde Naties moeten de coördinatiemecha-
nismen versterken.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties moet samen met 
de WHO en het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA), het bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie 
van humanitaire aangelegenheden, de coördinatie in de verschil-
lende contexten van landen en noodsituaties op humanitair en 
gezondheidsgebied versterken door te zorgen voor duidelijke sys-
teembrede rollen en verantwoordelijkheden van de Verenigde Na-
ties, snel herstel van de voorbereidings- en hulpstrategieën tijdens 
noodsituaties op gezondheidsgebied; en door de systeemleiding 
van de Verenigde Naties voor voorbereiding te versterken, onder 
meer door middel van stelselmatige simulatieoefeningen. De WHO 
moet een aanpak invoeren om de bredere nationale, regionale en 
internationale gemeenschap in eerdere stadia van een uitbraak te 
mobiliseren, voorafgaand aan de afkondiging van een IHR (2005) 
Public Health Emergency of International Concern, medische noodsi-
tuatie van internationaal belang.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•	 De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, met de directeur-generaal 
van de WHO en de ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken, 
versterkt de coördinatie en identificeert duidelijke rollen en verantwoorde-
lijkheden, en geeft tijdig de aanzet tot gecoördineerde hulpacties van de 
Verenigde Naties in het hele systeem voor noodsituaties op gezondheids-
gebied in verschillende landen en in verschillende contexten van noodsitua-
ties op humanitair en gezondheidsgebied.

•	 De Verenigde Naties (met inbegrip van de WHO) voeren ten minste twee 
systeembrede opleidings- en simulatieoefeningen uit, waarvan een voor bij 
het opzettelijk loslaten van een dodelijke verwekker van luchtweginfecties.

•	 De WHO ontwikkelt tussenliggende triggers om nationale, internationale 
en multilaterale acties in een vroeg stadium van uitbraken te mobiliseren, 
als aanvulling op de bestaande mechanismen voor latere en verder gevor-
derde stadia van een uitbraak in het kader van de IHR (2005).

•	 De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept op tot een dialoog 
op hoog niveau met functionarissen op het gebied van gezondheid, veilig-
heid en buitenlandse zaken om te bepalen hoe de wereld de dreiging van 
een dodelijke pandemie van luchtwegaandoeningen kan aanpakken en 
hoe voorbereiding voor het uitbreken van ziekten in complexe, onzekere 
contexten kan worden geregeld.
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The world is at acute risk for devastating 
regional or global disease epidemics or 
pandemics that not only cause loss of life but 
upend economies and create social chaos.

Een wereld
in gevaar
De wereld loopt acuut risico op verwoestende regionale 
of wereldwijde ziekte-epidemieën of -pandemieën die 
niet alleen verlies van mensenlevens veroorzaken, maar 
economieën op zijn kop zetten en maatschappelijke 
chaos teweegbrengen.
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De wereld wordt geconfronteerd met steeds meer 
uitbraken van besmettelijke ziekten.

De kwetsbaarheid wordt verhoogd door een toename in uitbraken die 
optreden in complexe humanitaire noodsituaties, alsmede als het voor 
het eerst samenkomen van ecologische, politieke, economische en maat-
schappelijke trends als bevolkingstoename, toegenomen verstedelijking, 
een mondiale economie, wijdverspreid en sneller reizen, conflicten, mi-
gratie en klimaatverandering (2). Specifieke risico’s staan hieronder be-
schreven:

Tussen 2011 en 2018 volgde de WHO 1483 epidemieën in 172 landen.3 
Ziekten die zich gemakkelijk tot een epidemie kunnen ontwikkelen zoals 
griep, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Middle East Respira-
tory Syndrome (MERS), ebola, zika, de pest, gele koorts en andere, zijn 
voorboden van een nieuw tijdperk van zich mogelijk snel verspreidende 
uitbraken met verstrekkende gevolgen die steeds vaker worden ontdekt 
en steeds moeilijker onder controle te krijgen zijn. Fig. 1 toont geselec-
teerde ziekteverwekkers die in de afgelopen 50 jaar over de hele wereld 
zijn verschenen, met inbegrip van die die van nature voorkomen of her-
opleven en die die opzettelijk worden losgelaten.

figuur 1 Voorbeelden over de hele wereld van optredende en opnieuw optredende ziekten

C. difficile: Clostridium difficile; CRE: carbapenem-resistant Enterobacteriaceae; E. coli: Escherichia coli; MDR: multidrug-
resistant [tuberculose]; MERS-CoV: Middle East respiratory syndrome coronavirus; MRSA: methicillin-resistant Staphylococ-
cus aureus; N. gonorrhoeae; Neisseria gonorrhoeae; SFTSV: severe fever with thrombocytopenia syndrome virus; XDR: 
extensively drug-resistant [tuberculose].

Bron: United States National Institutes of Health, National Institute for Allergies and Infectious Diseases (4).

Opnieuw optredendNieuw optredend “Opzettelijk optredend”
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De armen hebben het meest te lijden.
Landen zonder elementaire gezondheidszorg, openbare gezondheidsdiensten, 
gezondheidsinfrastructuur en effectieve controlemechanismen voor infecties 
zullen worden geconfronteerd met de grootste verliezen, waaronder sterfte, 
verplaatsing en economische verwoesting. Ziekte-uitbraken verstoren het hele 
gezondheidsstelsel waardoor gezondheidsdiensten voor alle ziekten en aan-
doeningen minder toegankelijk worden, hetgeen tot zelfs nog meer sterfgeval-
len en verdere economische depressie leidt. Negatieve gevolgen zijn extra 
merkbaar in zwakke en kwetsbare situaties, waarin armoede, slecht leider-
schap, zwakke gezondheidsstelsels, gebrek aan vertrouwen in gezondheids-
diensten, specifieke culturele en religieuze aspecten en soms aanhoudend 
gewapend conflict de voorbereiding op en hulp bij uitbraken compliceren.

Alle economieën zijn kwetsbaar.
Naast verlies van mensenlevens verwoesten epidemieën en pandemieën 
economieën. De geschatte kosten van het optreden ervan in het verleden zijn: 
een verlies van ruim US$40 miljard in productiviteit door de SARS-epidemie 
van 2003 (5); US$53 miljard verlies door de economische en maatschappe-
lijke gevolgen van de Ebola-uitbraak van 2014-2016 in West-Afrika (6, 7); en 
de US$45 tot 55 miljard aan kosten van de H1N1-grieppandemie8 van 2009 
(Fig.2). De Wereldbank schat dat een wereldwijde grieppandemie die qua 
omvang en kracht overeenkomt met die in 1918, de moderne economie US$3 
biljoen zou kosten, ofwel 4,8% van het bruto nationaal product (BNP); de 
kosten 2,2% van het BNP zouden zijn bij zelfs een matig sterke griepepidemie 
(9). Modellen voorspellen dat de jaarlijkse kosten van een wereldwijde grie-
pepidemie zouden betekenen dat het BNP van Zuid-Afrika met 2% zou dalen 
(US$53 miljard) en dat van Sub-Saharaans Afrika met 1,7 % (US$28 miljard), 
waarbij het laatstgenoemde percentage overeenkomt met het wegvagen van 
de economische groei van een heel jaar (Fig. 3) (10, 11, 12).

figuur 2 Kosten van geselecteerde epidemieën (US$ miljarden)

U
S$

 m
ilj

ar
de

n

Geschatte kosten van geselecteerde epidemieën/pandemieën in US$ miljarden (2001-2017)

Bron: Resolve to Save Lives (www.resolvetosavelives.org).
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figuur 3 Voorspelde kwetsbaarheid van landen voor economisch verlies door een pandemie, 2018 
(% verlies aan BBP)

figuur 4 Kosten van de ebola-epidemie, West-Afrika (US$)

IBRD 43420
Februari

Percentage verlies 
aan BBP

De directe effecten op landen zijn ernstig. Guinea, Liberia en Sierra Leone 
verloren naar schatting US$ 2,2 miljard aan BBP in 2015 (13) tijdens de 
West-Afrikaanse ebola-uitbraak van 2014-2016 (14) (Fig. 4).

IRBD: Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
Bron: Resolve to Save Lives (www.resolvetosavelives.org).
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Leone in 2015, waarmee 5 jaar 
ontwikkeling werd wegge-
vaagd. Het BBP per hoofd van 
de bevolking daalde met gemid-
deld $125 in de drie getroffen 
landen.

Bron: Resolve to Save Lives (www.resolvetosavelives.org).
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Epidemieën en pandemieën ontwrichten handel en toerisme, beide zeer 
belangrijke wereldwijde stuwende economische krachten, die in de afge-
lopen jaren de Afrikaanse economieën enorm versterkt hebben. In 2017:

•	 De wereldwijde goederenhandel geschat op US$17,43 biljoen.

•	 Commerciële diensten, waaronder toerisme: US$5,19 biljoen.

Gezamenlijk vormden ze ongeveer 18% van de wereldeconomie.

•	 De wereld is onderling sterk verbonden geraakt wat betreft waarde-
ketens en bevolkingsontwikkeling, en niet alleen voor rijke landen. Het 
handelsaandeel dat ontwikkelingslanden hebben: 

 − goederenexport: 44% (waarvan bijna de helft als handel  
  tussen deze landen).

 − commerciële diensten: 34%.

De kans op een wereldwijde pandemie neemt toe. Hoewel wetenschap-
pelijke en technologische ontwikkelingen nieuwe middelen verschaffen 
die de openbare gezondheidszorg bevorderen (waaronder het veilig 
beoordelen van medische tegenmaatregelen), zorgen ze er ook voor dat 
ziekte-veroorzakende micro-organismen in laboratoria kunnen worden 
ontwikkeld of nagebootst. Het opzettelijk loslaten ervan zou de uitbraak-
respons compliceren; behalve dat het nodig is om te bepalen hoe de 
ziekteverwekker moet worden aangepakt, zouden er veiligheidsmaatre-
gelen een rol gaan spelen die informatie-uitwisseling beperken en maat-
schappelijke verschillen aanmoedigen. Alles bij elkaar vormen natuurlijke, 
onopzettelijke of opzettelijke door verwekkers van luchtwegaandoeningen 
veroorzaakte uitbraken “wereldwijde catastrofale biologische risico’s.” (15)

De wereld is niet klaar voor een snel om zich heen grijpende, gevaarlijke 
pandemie van besmettelijke luchtwegaandoeningen. De wereldwijde 
griepepidemie van 1918 maakte een derde van de wereldbevolking ziek 
en wel 50 miljoen mensen stierven eraan – 2,8% van de gehele bevol-
king (16, 17). Als er nu een soortgelijke besmetting zou optreden onder 
een bevolking die viermaal zo groot is en met reistijden naar overal in 
de wereld van minder dan 36 uur, zouden 50-80 miljoen mensen kun-
nen sterven (18, 19). Naast tragische hoeveelheden sterfgevallen zou een 
dergelijke pandemie paniek kunnen veroorzaken, de nationale veiligheid 
destabiliseren en een uitermate negatief effect op de wereldeconomie en 
-handel kunnen hebben.

Het vertrouwen in instituten vermindert. Regeringen, wetenschappers, 
de media, gezondheidszorg, gezondheidsstelsels en werknemers in de 
gezondheidszorg in veel landen zien zich geconfronteerd met afnemend 
vertrouwen van het publiek, waardoor ze minder goed in staat zijn effec-
tief te functioneren. De situatie wordt verergerd door verkeerde informatie 
die snelle en ruime verspreiding van via sociale media bekendgemaakte 
ziektebestrijding in de weg kan staan.
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ALLE DELEN VAN DE SAMENLEVING EN DE INTERNATIONALE 
GEMEENSCHAP HEBBEN VOORUITGANG GEBOEkT IN DE 
VOORBEREIDING OP HET OMGAAN MET NOODSITUATIES OP 
GEzONDHEIDSGEBIED
… MAAR DE HUIDIGE POGINGEN ZIJN NOG 
STEEDS UITERMATE ONTOEREIKEND.

In het volgende gedeelte somt de Raad voorbeelden op van vooruitgang en aanhoudende 
uitdagingen in de volgende categorieën:

1. Leiderschap zorgt voor vooruitgang

2. Effectieve systemen opzetten

3. Voorbereiding op het ergste: een snel om zich heen grijpende, dodelijke  

 pandemie van luchtweginfecties

4. financiering

5. Internationale coördinatiemechanismen 

De Raad stelt zeven dringende maatregelen voor die de nationale en mondiale leiders moe-
ten nemen om zich voor te bereiden op gezondheidscrises. Sommige aspecten van deze 
acties kunnen worden bereikt in het volgend jaar, en de Raad daagt de politieke leiders uit 
om op dit gebied snel vooruitgang te boeken. 

wat is paraatheid?

De Verenigde Naties en de wHO definiëren paraatheid als het vermogen (ken-
nis, capaciteiten en organisatiesystemen) van regeringen, professionele hulpor-
ganisaties, gemeenschappen en individuen om op waarschijnlijke, aanstaande 
of huidige gezondheidscrises, -gevaren, -voorvallen of -aandoeningen effectief 
te anticiperen, ze te detecteren en erop te reageren, en van de uitwerking ervan 
te herstellen. Het komt neer op het voorbereiden van mechanismen die nationale 
autoriteiten, multilaterale organisaties en hulporganisaties in staat stellen de 
risico’s te beoordelen en personeel en hulpbronnen snel in te zetten als een crisis 
toeslaat (20, 21).
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Vooruitgang, 
uitdagingen, 
acties
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1

2

Leiderschap 
zorgt voor vooruitgang

Nationale en lokale leiders zijn verantwoordelijk voor het zorgen voor voor-
bereiding van het land op gemeenschapsniveau. Actie en investering vooraf-
gaand aan een noodsituatie zijn essentieel voor het verschaffen van de best 
mogelijke bescherming. Zorgen voor periodieke uitgaven ten behoeve van 
voorbereiding is een zeer belangrijke uiting van politieke wil en leiderschap. 
Langdurige, aanhoudende betrokkenheid bij en van de gemeenschap is cru-
ciaal om uitbraken vroeg op het spoor te komen, verergering en verspreiding 
te beheersen en vertrouwen en maatschappelijke samenhang te verzekeren, 
en effectieve maatregelen te bevorderen.

Naast hun landelijke verantwoordelijkheden zijn nationale leiders tegenover 
de wereld als geheel verplicht voorbereid te zijn.i Alle landen hebben de 
bindende International Health Regulations IHR (2005) aanvaard, een verdrag 
dat vereist dat regeringen nationale kernvermogens ontwikkelen om gezond-
heidsgevaren te ontdekken, beoordelen, rapporteren en erop te reageren, 
alsmede om elke “noodsituatie in de volksgezondheid die van internationaal 
belang is” te melden aan de WHO en overeenkomstig actie te ondernemen 
(22).

Regionale leiders en wereldleiders moeten landelijke acties ondersteunen en 
netwerken van partners ontwikkelen om paraatheid en ziektebestrijding te 
ondersteunen.

Hoewel de contexten en oorzaken voor de toegenomen frequentie en ernst 
van epidemieën en pandemieën steeds complexer worden, kunnen leiders 
krachtige paraatheid voor hun gemeenschappen, landen en de wereld door 
middel van hun vastberaden maatregelen plannen en versterken.

i Deze verplichtingen omvatten het handhaven van effectieve ziektesurveillance- en laboratoriumsystemen; het melden van nieuwe opkomende 
ziekten die zich internationaal zouden kunnen verspreiden; en de benodigde infrastructuur in stand te houden om te kunnen reageren op 
noodsituaties op gezondheidsgebied. Zie https://www.who.int/ihr.
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Vooruitgang tot nu toe

Elk land heeft een IHR-brandpunt vastgesteld om aan de IHR gerelateerde rap-
portagevereisten te voldoen in overeenstemming met hun toezeggingen onder 
de IHR (2005). Nationale beoordelingen en planning zijn aanzienlijk toege-
nomen: vanaf juli 2019 hebben 190 landen hun vooruitgang in het toepassen 
van de IHR (200%) in 2018 gemeld, met gebruikmaking van de State Party 
self-assessment annual reporting tool (SPAR); 10 landen hebben een vrijwillige 
Joint External Evaluation (JEE)ii uitgevoerd, 103 landen hebben soortgelijke be-
oordelingen gedaan, 51 landen hebben beoordelingen achteraf opgesteld, 59 
landen hebben een National Action Plan for Health Security (NAPHS) ontwik-
keld en 51 hebben ze begroot (23).

Aangezien ze de gezamenlijke bedreiging van een wereldwijde gezondheids-
ramp onderkennen, hebben nationale leiders politieke acties ondernomen om 
voorbereiding te bevorderen. Politieke instanties, zoals de G8, G20 (24), G77 
en diverse regionale intergouvernementele organisaties zoals de Afrikaanse Unie 
(25) hebben zich verplicht tot politieke acties voor verschillende aspecten van 
de gezondheid en noodsituaties op het gebied van de gezondheid, zoals finan-
ciering en koppelingen voor het versterken van gezondheidsstelsels en algehele 
gezondheidszorg. De G77-ministers van Buitenlandse Zaken onderkenden dat 
uitbraken van epidemieën of andere wereldwijde gezondheidsgevaren evenveel 
aandacht verdienden als andere ernstige bedreigingen waaraan landen bloot-
staan (26).

De Global Health Security Agenda (GHSA), een begin 2014 gelanceerde co-
alitie van meerdere landen die beoogt vaardigheden en coördinatie voor het 
opsporen, voorkomen en beheersen van ziekte op landelijk niveau te versterken, 
is uitgegroeid tot bijna 70 lidstaten en partnerorganisaties (27). De Private Sec-
tor Roundtable ervan werkt samen met de industrie om deelname van laatstge-
noemde in de wereldwijde gezondheidsbewaking uit te breiden.

Multilaterale instituten en donoren hebben zich voorbereid op de lastigste pan-
demieproblemen. Op wereldniveau hebben wereldleiders, naast de IHR (2005) 
en verdere aanbevelingen voor de in 2009 en 2016 aanvaarde verbetering 
ervan (28), het Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework, het raam-
werk voor paraatheid bij een grieppandemie, ontwikkeld om zorgen omtrent het 
delen van virussen en voordelen aan te pakken die ontstonden door de H5N1-
uitbraak van 2006.

In 2017 stichtten Duitsland, India, Noorwegen, de Bill & Melinda gates Founda-
tion, de Wellcome Trust en het World Economic Forum de Coalition for Epide-
mic Preparedness Innovations (CEPI) om gerichte steun voor vaccinontwikkeling 
te bevorderen om grote gezondheidsgevaren van epidemieën/pandemieën te 
bestrijden.

ii Een door de WHO geleid proces waarbij landen een vrijwillige, multisectoriële beoordeling van hun kerncapaciteiten doen onder 
de IHR (2005), met nationale zelfbeoordeling en een extern evaluatieteam met experts; zie https://www.who.int/ihr/procedures/joint-
externalevaluations/en/.

•

•

•

•

•
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Aanhoudende uitdagingen en obstakels

Paraatheid wordt belemmerd door het gebrek aan handhaving van 
de politieke wil op alle niveaus. Hoewel nationale leiders op gezond-
heidscrises reageren als de angst en paniek maar hevig genoeg wor-
den, zetten de meeste landen niet voldoende energie en hulpbronnen 
in om te voorkomen dat uitbraken escaleren tot rampen.

Vanaf 2018 heeft slechts een derde van de landen de capaciteiten 
die onder de IHR (2005) vereist zijn (29). Hoewel er in veel hogere-
inkomenslanden vooruitgang is geboekt, is het voor lage- en midden-
inkomenslanden heel lastig deze functies te financieren. Niet alleen 
heeft dit invloed op hun eigen vermogen om op uitbraken te reageren, 
maar de hele wereld loopt er risico door. De overgrote meerderheid 
van de nationale gezondheidsstelsels zou een grote instroom van pa-
tiënten met een luchtwegaandoening die heel besmettelijk is en een 
hoog sterftecijfer heeft, niet aankunnen.

Hoewel leiders van G7-, G20-, G77-landen en van regionale inter-
gouvernementele organisaties in de afgelopen jaren een aantal toe-
zeggingen hebben gedaan ten aanzien van gezondheid en voor-
bereiding, ontbreekt het aan opvolging. Collectieve veiligheid en de 
werking van internationale gezondheidsstelsels in een steeds meer 
geglobaliseerde wereld zijn slechts zo “sterk als de zwakste schakel”. 
Bijvoorbeeld, hoewel de G7 in vier afzonderlijke vergaderingen heeft 
toegezegd 76 landen te ondersteunen bij het opbouwen van hun IHR 
(2005 )-kerncapaciteiten, hebben G7-lidstaten geen toezicht gehou-
den op de naleving van deze toezeggingen.

Ontoereikend 
nationaal en lokaal 
leiderschap

zwakke naleving 
van de IHR (2005)

Onvoldoende inter-
nationale steun voor 
paraatheid in de 
armste landen
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Vereiste acties
Regeringsleiders moeten zich inzetten en investeren

Regeringsleiders in elk land moeten zich inzetten voor 
paraatheid door hun bindende verplichtingen onder de 
IHR (2005) na te leven. Ze moeten prioriteiten stellen en 
binnenlandse hulpbronnen en periodieke uitgaven be-
steden aan voorbereiding als integraal deel van de nati-
onale en mondiale veiligheid, algehele gezondheids-
zorg en de Sustainable Development Goals (SDG).

Voortgangsindicator(en) per september 2020

 Alle landen die een beoordeling van hun capaciteiten op 1 juli 2019 hebben  
 voltooid, hebben een begroot NAPHS ontwikkeld, vereiste hulpbronnen vastge- 
 steld en zijn begonnen het plan ten uitvoer te brengen.

•

Landen en regionale organisaties moeten het goede voorbeeld geven

G7-, G20- en G77-lidstaten en regionale intergouver-
nementele organisaties moeten gevolg geven aan hun 
politieke en financiële toezeggingen ten behoeve van 
paraatheid en bereid zijn stelselmatig de voortgang te 
controleren op hun jaarlijkse bijeenkomsten.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

 G7-, G20- en G77-lidstaten en regionale intergouvernementele organisaties contro- 
 leren hun toezeggingen voor paraatheid bij noodsituaties op gezondheidsgebied.
•

Uiteindelijke doelen
Alle landen leven de IHR (2005) volledig na, hebben vrijwillige externe of andere onafhankelijke 
beoordelingen laten uitvoeren en worden op regelmatige basis objectief gecontroleerd door de wHO 
om aanhoudende verbeteringen wat betreft paraatheid te verzekeren. Periodieke nationale uitgaven 
voor paraatheid zijn zeker gesteld. follow-up van de politieke en financiële toezeggingen van landen 
die zijn gedaan ten overstaan van G7-, G20- en G77-lidstaten en regionale intergouvernementele 
organisaties, worden stelselmatig gecontroleerd.
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3

Effectieve 
systemen opzetten

Door noodsituaties van tevoren te zien aankomen, ontstaat een werk-
zame cirkel, waarbij voorbereiding geslaagde hulp mogelijk maakt en 
waardoor tijdens een uitbraak opgebouwde capaciteiten en kennis het 
fundament kunnen worden voor de voorbereiding op de volgende be-
dreiging. Deze voorzorgen nemen vereist dat prioriteit wordt gegeven 
aan het opzetten van systemen in het hele land, in allerlei contexten, 
het testen van verschillende modellen en het creëren van omgevingen 
en mechanismen voor het uitwisselen van de beste methoden, tussen 
landen op alle economische niveaus.

Effectieve, toegankelijke en efficiënte plaatselijke gezondheidsstelsels 
die primaire gezondheidszorg bieden, en voor preventie essentiële 
geestelijke en psychosociale gezondheidsdiensten, zullen ook meerde-
re voordelen opleveren naast voorbereiding, waaronder preventie en 
bestrijding van besmettelijke ziekten, betere gezondheidsuitkomsten en 
toegenomen gemeenschapsvertrouwen. Tevens verhogen ze de hulpver-
leningscapaciteit. Als een noodsituatie op het gebied van gezondheid 
toeslaat, moeten nationale en regionale autoriteiten kunnen rekenen op 
een wereldwijd back-upsysteem dat voldoende middelen heeft, goed 
gecoördineerd en goed uitgeprobeerd is.  

Elk land en elke gemeenschap moet op het onverwachte voorbereid 
zijn.
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Voortgang tot nu toe

Uitbraken worden veel sneller ontdekt, zoals blijkt uit de snelle bekendmaking 
van de uitbraak van zika in 2016, de ebola-uitbraak in 2018 in de Democrati-
sche Republiek Congo (DRC) en de eerste ebolagevallen in Oeganda. Snelle ont-
dekking, isolatie en behandeling van recente ebolagevallen in Oeganda duiden 
op betere planning en investering voor paraatheid. Bovendien hebben negen 
buurlanden van de oostelijke DRC hun inspanningen voor paraatheid verhoogd.

Als onderdeel van de controle op de IHR (2005) zijn er 103 simulatie-oefenin-
gen en 50 beoordelingen naderhand uitgevoerd, en hebben 26 landen nu een 
IHR (2005)-Performance of Veterinary Services nationale overbruggingswork-
shop (31,32).

Onder andere China, Nigeria en de bij de WHO aangesloten Afrikaan-
se regio’s en regio’s in het oostelijke Middellandse Zeegebied hebben 
volksgezondheidsorganisaties/-instanties en opleidingsprogramma’s opgezet 
naar het voorbeeld van geslaagde programma’s en instanties.

Een aantal lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en die die 
actief zijn in de European Environment and Sustainable Development Advisory 
Councils (EEAC) hebben hun capaciteiten wat betreft toezicht en laboratoria ver-
groot, en ook wat betreft het snel kunnen inzetten van mobiele medische teams.

Op wereldniveau stelde het nieuwe, door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) na de ebolacrisis in West-Afrika ingestelde programma voor noodsitua-
ties op gezondheidsgebied, de organisatie in staat om een sterkere, effectievere 
operationele rol in uitbraken te spelen. De hervormingen hebben al wereldwijd 
een aanzienlijk verschil gemaakt in de hulpverlening.

Men wordt zich bewuster van de noodzaak de gemeenschap te betrekken bij 
alle aspecten van paraatheid. Recente uitbraken van ebola en zika en andere 
ziekten leidden tot oproepen tot meer maatschappelijke betrokkenheid met het 
oog op de grote effectiviteit ervan. Het controlesysteem van de nieuwe IHR 
(2005) van de WHO is uitgebreid en omvat nu beoordeling van de risicocom-
municatie en de maatschappelijke betrokkenheid.

Politieke wil, financiële investeringen en verbeteringen in gezondheidsstelsels 
leveren resultaten op. Zo heeft de Republiek Korea in 2018 met succes een 
mogelijk tweede MERS-uitbraak onder controle gehouden; voor de uitbraak van 
de ebolavirusziekte in West-Afrika, verwezenlijkte Nigeria een infrastructuur ten 
behoeve van paraatheid bij een epidemie die leidde tot snelle beheersing van 
ebolabesmettingen en kostenbesparingen vergeleken met ervaringen van zijn 
buurlanden (33); en recente verbeteringen in het gezondheidsstelsel van India 
hebben het land geholpen het dodelijke nipahvirus te identificeren en onder 
controle te krijgen dat in mei 2018 in Kerala was vastgesteld.

•

•

•

•

•

•

•



Aanhoudende uitdagingen en obstakels

Op te veel plaatsen ontbreekt zelfs de meest elementaire gezondheids- 
zorginfrastructuur. Gemeenschappen die een zwangere vrouw of een pas-
geboren kind niet kunnen verzorgen, kunnen geen bescherming tegen een 
ziekte-uitbraak bieden.

In de aanhoudende ebolacrisis, en bij zika-, griep- en andere uitbraken in 
veel landen zijn de nationale en internationale gegevens pas achteraf vast-
gesteld, of halverwege veranderd, waardoor vertraging in de besluitvor-
ming ontstond. Leiderschap moet duidelijk van tevoren worden vastgesteld, 
bekrachtigd en verantwoordelijk worden gesteld voor voorbereiding.

Hoewel de vereisten van de IHR (2005) een grote rol spelen, moeten ze 
worden uitgebreid naar sectoren voorbij gezondheid om een breed con-
tinuüm van paraatheid te scheppen. Ter illustratie: slechts vier van de 197 
nationale brandpunten bevinden zich buiten het ministerie van Gezondheid 
van het land. Als mogelijke modellen heeft een aantal landen nationale 
multisectoriële coördinatie-instanties om op te treden bij natuurrampen, als-
mede die die in het leven zijn geroepen voor de bestrijding van hiv/aids.

Bij pogingen tot nationale en lokale planning voor paraatheid ontbreekt 
te vaak “deelname van alle overheidsdiensten” en van de “gehele maat-
schappij”. Andere partijen die erbij moeten worden betrokken zijn natio-
nale instanties naast het ministerie van Gezondheid, provincie- en gemeen-
tebesturen, traditionele en religieuze leiders, de burgermaatschappij, de 
onderzoeks- en veiligheidsdiensten, de private sector, de media en operati-
onele experts. Voor paraatheid specifieke en gevoelige activiteiten moeten 
worden opgenomen in sectorspecifieke strategieën en systeemversterkende 
plannen, zoals die voor algehele gezondheidszorg; dierengezondheid in 
de landbouw en veeteelt; transport en veiligheid; en risicomanagement bij 
rampen.

Herhalingsbeoordelingen om voortgang bij te houden voor JEE’s (Joint 
External Evaluations) zijn nog niet ingesteld. De rapportage van de IHR 
(2005) SPAR (State Party self-assessment annual reporting tool) vindt plaats 
via zelfrapportage in landen. Bijkomende beoordelingsmiddelen zijn nodig 
om zwakke plekken in paraatheid te kunnen vaststellen voordat een noodsi-
tuatie op gezondheidsgebied zich voordoet.

Slechte integratie 
tussen voorbereiding 
en dagelijkse gezond-
heidsbehoeften

Een duidelijke na-
tionale leider voor 
paraatheid en hulp-
verlening bij een 
pandemie wordt te 
vaak pas vastgesteld 
nadat een crisis al 
begonnen is

De coördinatiemecha-
nismen in landen voor 
paraatheid bij nood-
situaties op gezond-
heidsgebied zijn niet 
breed genoeg
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Deelname van alle 
overheidsdiensten en 
van de gehele maat-
schappij bij de plan-
ning van systemen en 
betrokkenheid voor 
paraatheid ontbreken 
vaak

Controle is onvolledig 
en zeldzaam



Maatschappelijke betrokkenheid bij planning en hulpverlening in alle as-
pecten van nationale voorbereiding ontbreekt ten enenmale. Het is essen-
tieel de maatschappelijke behoeften te begrijpen en ervoor te zorgen dat 
ze volledig in de planning en verantwoordelijkheidsmechanismen worden 
verwezenlijkt. Momenteel zijn deze behoeften nog niet goed beoordeeld en 
ook niet geïntegreerd in hoe landen en de WHO omgaan met paraatheid.

Om paraatheid te kunnen handhaven, is betrokkenheid van vrouwen en 
jongeren bij planning en besluitvorming vereist. Zowel officiële als inoffi-
ciële zorgverleners zijn merendeels vrouwen, en hun betrokkenheid zorgt 
ervoor dat beleidslijnen en interventies worden geaccepteerd en dat ze de 
volledige beschikking hebben over de verschafte diensten. Het is belangrijk 
ervoor te zorgen dat de elementaire gezondheidsbehoeften van vrouwen 
en meisjes, met inbegrip van die voor voortplantingsgezondheid, tijdens 
een uitbraak worden vervuld.

Twijfels over de pogingen poliomyelitis (polio) in Afghanistan en Pakistan uit 
te roeien en die die ondervonden werden tijdens het onder controle bren-
gen van de tiende ebola-uitbraak in de DRC, tonen duidelijk de invloed die 
verlies van burgervertrouwen en maatschappelijke samenhang kunnen heb-
ben op de medische noodmaatregelen. Gevolgen zijn onder andere aan-
vallen op zowel de nationale als internationale gezondheidswerkers en ver-
tragingen of onderbrekingen van de noodhulp. In sommige landen leiden 
afnemend vertrouwen in de gezondheidszorg en staatsambtenaren samen 
met culturele en religieuze overtuigingen tot afnemende vaccinatiecijfers, 
hetgeen leidt tot het opnieuw de kop op steken van mazelen en andere door 
vaccins te voorkomen ziekten, een verschijnsel dat zich in gemeenschappen 
op alle economische en opleidingsniveaus voordoet.

Vele financiële, menselijke, infrastructurele, en toezicht en laboratoria betref-
fende middelen voor gezondheidszorg zijn al aanwezig in landen die di-
rect inspanningen om paraatheid te bewerkstelligen kunnen ondersteunen. 
Echter, hulpbronnen voor ziekte-specifieke programma’s, zoals die voor het 
uitroeien van hiv, tuberculose, malaria en polio, zijn vaak niet bestemd voor 
paraatheid of ondersteunen deze niet op langere termijn. Zo nemen instan-
ties die landen financiële en programmatische steun verschaffen, zoals de 
Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (Global Fund) en Gavi, niet 
expliciet preventie en voorbereiding op om de gezondheidsbewaking te 
verruimen. Het Global Polio Eradication Initiative heeft uitgebreide labora-
toriumnetwerken en netwerken voor ziektetoezicht ontwikkeld die zijn ge-
richt op opsporing en identificatie van het poliovirus, maar deze capaciteit 
wordt niet voldoende benut voor uitgebreider gezondheidstoezicht. Terwijl 
methoden voor polio andere pogingen voor het bewerkstelligen van paraat-
heid bij uitbraken hebben ondersteund (zoals te zien is bij de uitbraak van 
ebola in 2014-2016 in Nigeria), zijn de capaciteiten in gevaar, aangezien 
de financiering logischerwijze zal verminderen als de uitroeiing van polio 
eenmaal een feit is.

Ontoereikende 
betrokkenheid van 
vrouwen en jongeren

Verlies van vertrou-
wen en maatschappe-
lijke samenhang

Bestaande middelen 
voor gezondheids-
stelsels en ziektebe-
strijding worden niet 
gemaximaliseerd om 
paraatheid te onder-
steunen
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Uitermate ontoerei-
kende maatschap-
pelijke betrokkenheid 
bij alle aspecten van 
paraatheid
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Vereiste acties
Alle landen moeten sterke systemen opbouwen

Regeringsleiders moeten een nationale coördinator op hoog 
niveau benoemen met gezag en politieke verantwoordelijkheid 
om deelnamen van alle overheidsdiensten en van de gehele 
maatschappij te leiden, en stelselmatig multisectoriële simulatie-
oefeningen uitvoeren om effectieve voorbereiding te bewerkstel-
ligen en handhaven. Ze moeten maatschappelijke betrokkenheid 
prioriteit verlenen in alle pogingen paraatheid te bewerkstelligen, 
vertrouwen te winnen en allerlei partijen (bijvoorbeeld wetgevers; 
vertegenwoordigers van sectoren betreffende gezondheid van 
mens en dier, veiligheid en buitenlandse zaken; de private sector; 
plaatselijke leiders; en vrouwen en jongeren) erbij te betrekken.

Op zijn minst wijzen de 59 landen die een NAPHS hebben voltooid een nationale 
coördinator op hoog niveau (raad, commissie of instantie) aan om in alle sectoren 
maatregelen voor nationale paraatheid te nemen en in deze sectoren acties te leiden 
in het geval van een noodsituatie op gezondheidsgebied.

De WHO, de Wereldbank en partners, die met landen samenwerken, ontwikkelen en 
begroten pakketten prioritaire maatregelen om de capaciteit voor voorbereiding te 
verhogen. Deze maatregelen moeten binnen huidige begrotingscycli kunnen worden 
gefinancierd en worden naar verwachte resultaten op korte termijn gepland.

Er zijn minder, maar beter geharmoniseerde coördinatiemechanismen, mondiale, regi-
onale en landelijke netwerken, instituten en initiatieven voor paraatheid en gereedheid 
en voor onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Uiteindelijke doelen
Alle landen hebben een coördinator op hoog niveau aangewezen om voorbereiding en hulp te plan-
nen en uit te voeren in alle sectoren, waaronder de ministeries van Gezondheid, Veiligheid, financiën 
en andere relevante ministeries. De coördinator toont door middel van oefeningen of feitelijke gebeur-
tenissen dat nationale systemen voor paraatheid en hulpverlening in staat zijn alle soorten noodsitua-
ties op gezondheidsgebied te verlichten. Bij de voorbereidingsactiviteiten zijn alle gemeenschappen in 
alle fasen van planning en uitvoering betrokken.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•

•

•
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Voorbereiding 
op het ergste:
een snel om zich heen grijpende, dodelijke pandemie 
van luchtweginfecties

Luchtwegaandoeningen veroorzakende ziekteverwekkers met groot 
effect, zoals een bijzonder dodelijke griepstam, vormen in het mo-
derne tijdperk wereldwijd een ernstig gevaar. De ziekteverwekkers 
worden via druppeltjes tijdens de ademhaling verspreid; ze kunnen 
een groot aantal mensen heel snel besmetten en verplaatsen zich 
gezien de huidige transportinfrastructuur snel over meerdere geo-
grafische gebieden.

Naast een groter risico op pandemieën door natuurlijke ziekte-
verwekkers, kunnen door wetenschappelijke ontwikkelingen ziek-
teverwekkende micro-organismen in laboratoria worden gemaakt 
of nagemaakt. Zouden landen, terroristische groeperingen of 
wetenschappelijk onderlegde personen biologische wapens maken 
of verwerven en vervolgens gebruiken die de kenmerken hebben 
van een nieuwe, gevaarlijke ziekteverwekker van luchtwegaandoe-
ningen, dan zouden de gevolgen even ernstig, of zelfs ernstiger, 
kunnen zijn dan die van een natuurlijke epidemie, net zoals het 
geval kan zijn als wanneer micro-organismen per ongeluk zouden 
ontsnappen.



Voortgang tot nu toe
De WHO heeft de Research and Development (R&D) Blueprint - O&O-blauwdruk -   
vastgesteld om organisaties te helpen onderzoeksbehoeften te bepalen en samen te 
werken met partnerlanden om tijdens epidemieën studies te ontwikkelen en uit te voe-
ren (34). 

WHO-lidstaten over de hele wereld hebben het PIP Framework goedgekeurd, het 
raamwerk voor voorbereidingen bij pandemieën, om de paraatheid voor een griep-
pandemie te verbeteren en rechtvaardigere hulpverlening te ondersteunen. Via het 
PIP-raamwerk heeft de WHO landen financieel en technisch ondersteund om bepaal-
de essentiële functies in de gezondheidszorg te verbeteren en een feitelijke voorraad 
griepvaccins (naar schatting momenteel ruim 400 miljoen doses) aangelegd. De we-
reldwijde productiecapaciteit voor griepvaccins is verhoogd tot naar schatting 6,4 
miljard doses (35).

Om de paraatheid voor een grieppandemie te versterken is het Global Influenza Sur-
veillance and Response System uitgebreid tot 151 laboratoria in 115 landen en is her-
haaldelijk opgedragen griep en andere ziekteverwekkers van luchtwegaandoeningen, 
waaronder MERS en SARS, te identificeren, beoordelen en controleren.

Financiering van onderzoek is verhoogd. Hoewel cijfers voor financiering van O&O 
moeilijk te vinden zijn, tonen studies dat investeringen in onderzoek naar veronacht-
zaamde ziekten tussen 2016 en 2017 met 7% zijn gestegen, het hoogste percentage in 
tien jaar tijd. In het afgelopen decennium is de financiering van de nationale publieke 
sector in lage- en middeninkomenslanden met 17% gestegen (36). In juni 2019 heeft 
CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) US$750 miljoen ingezameld 
om vaccins te ontwikkelen om toekomstige epidemieën een halt toe te roepen (37).

•

•

•

•

Aanhoudende uitdagingen en obstakels
Gebrek aan plan-
ning en bereidheid 
voor een snel om 
zich heen grijpende, 
dodelijke pandemie 
veroorzaakt door 
een verwekker van 
luchtweginfecties

Systemen voor voorbereiding en hulpverlening en capaciteiten voor ziekte-
uitbraken zijn niet toereikend om de enorme uitwerking, snelle versprei-
ding en schok voor de gezondheid en maatschappelijke en economische 
systemen aan te kunnen van een uiterst dodelijke pandemie, of deze nu 
natuurlijk is ontstaan, of per ongeluk of opzettelijk is verspreid. Er wordt 
onvoldoende in O&O geïnvesteerd en voorzien in innovatieve ontwik-
keling en fabricage van vaccins, breedspectrum antivirale middelen, 
geschikte niet-farmacologische interventiesiii (38), gerichte therapeutische 
middelen (waaronder monoclonale antistoffen), systemen voor het uitwis-
selen van sequenties van nieuwe ziekteverwekkers, en middelen voor 
de rechtvaardige verdeling van beperkte medische tegenmaatregelen in 
landen. Bovendien vereist een dergelijke pandemie vooruitplannen in al-
lerlei sectoren (zoals financiën, veiligheid, transport, logistiek, wereldwijde 
communicatie en industrie) voor het versterken van de maatschappelijke 
samenhang en voor risicocommunicatie. Kosten voor epidemiebestrijding 
zouden de huidige financiële regelingen voor noodhulpverlening geheel 
overspoelen.

iii Niet-farmacologische interventies zijn protocollen voor de openbare veiligheid, het sluiten van scholen en bedrijven, luchtvaart en 
transport, communicatie, gereedheid van bevoorradingsketens, etc., alsmede coördinatie tussen de publieke en private sectoren, nationale 
en internationale autoriteiten.
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Het ontbreken van 
het uitwisselen van 
informatie en medi-
sche tegenmaatrege-
len in de context van 
een Public Health 
Emergency of Inter-
national Concern, 
een medische nood-
situatie die internati-
onale gevolgen kan 
hebben, is onaan-
vaardbaar

Het ontbreken van optimale uitwisseling van monsters en informatie ver-
traagt de medische hulpverlening en O&O. Het PIP-raamwerk beperkt zich 
tot pandemische griep, en er zijn geen raamwerken voor andere infectie-
ziekten die kunnen uitlopen in een pandemie. Er zijn zorgen over het ef-
fect van het Nagoya Protocol over het tijdig uitwisselen van monsters van 
ziekteverwekkers (40).

Beperkte medische tegenmaatregelen worden soms oneerlijk verdeeld en 
de kans is groot dat ze tijdens een pandemie in eerste instantie in eigen 
land worden gebruikt. Landen moeten erop vertrouwen dat als ze monsters 
en informatie uitwisselen, ze de beschikking zullen krijgen over eventuele 
nieuwe ontwikkelingen die eruit voortvloeien.

Onderzoek en ont-
wikkeling, zeer 
belangrijk voor het 
ontwikkelen van 
medische tegenmaat-
regelen en effectieve 
voorbereiding, ver-
tonen grote systemi-
sche problemen

•	 Nationale capaciteiten voor onderzoek en ontwikkeling zijn niet goed 
ontwikkeld, ook niet tijdens uitbraken, alsmede voor het inzetten van 
vaccins, therapeutische en diagnostische middelen en andere medische 
tegenmaatregelen, en het creëren van nieuwe productiemethoden voor 
vaccins. De landelijke onderzoeksaanpak, de regelgeving, de ethiek en 
de operationele capaciteiten moeten worden versterkt. Ondanks enkele 
veelbelovende ontwikkelingen zijn de voor de productie van griepvac-
cins gebruikte technologieën sinds de jaren zestig vrijwel onveranderd 
gebleven, zijn ze duur en tijdrovend en zouden ze in het geval van een 
pandemie een ernstig knelpunt vormen. Voor andere verwekkers van 
luchtwegziekten is zeer weinig vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling 
van medische tegenmaatregelen.

•	 De infrastructuur en het niveau en de voorspelbaarheid van de financie-
ring van onderzoek zijn zwak. De algehele financiering blijft te laag, 
waarbij continue investering wordt belemmerd door de hoge kosten 
van O&O en grote kans op mislukken. Het merendeel van de financie-
ring en activiteiten van O&O, met inbegrip van onderzoek naar veron-
achtzaamde tropische ziekten, blijft in hoge inkomenslanden. Hoewel 
deze investeringen prijzenswaard zijn, reflecteren onderzoeksagenda’s 
in deze landen niet altijd de behoeften van lage-inkomenslanden (bv. 
ontwikkeling van tegenmaatregelen voor ebola in ontwikkelde landen 
die voor biologische defensie worden gebruikt).

•	 Er zijn meer hulpbronnen aangewend voor vaccins, elementair onder-
zoek en therapeutische middelen dan voor diagnostische vorderingen. 
Aandacht voor diagnostiek is niet alleen belangrijk voor de behande-
ling van individuen, maar ook om de werkzaamheid van vaccins en 
behandelingen te beoordelen en de snelheid en reikwijdte van de ziek-
teverspreiding te peilen. 

•	 Sociaalwetenschappelijk onderzoek is slecht geïntegreerd in nationale 
en internationale onderzoeksportefeuilles, en wordt niet toegepast op 
voorbereiding.

Deze problemen zijn onder andere (41):
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Vereiste acties
Landen, donoren en multilaterale instituten moeten op het ergste 
zijn voorbereid

Een snel om zich heen grijpende pandemie ten gevolge van 
een dodelijke verwekker van luchtweginfecties (ofwel van nature 
optredend of per ongeluk of opzettelijk losgelaten) vereist extra 
maatregelen voor paraatheid. Donoren en multilaterale instituten 
moeten zorgen voor voldoende investeringen in de ontwikkeling 
van innovatieve vaccins en therapeutische middelen, de produc-
tiecapaciteit verhogen en het aantal breedspectrum antivirale 
middelen en geschikte niet-farmacologische interventies vergroten. 
Alle landen moeten een systeem ontwikkelen voor het onmiddel-
lijk uitwisselen van sequenties van een nieuwe ziekteverwekker 
ten behoeve van de volksgezondheid, samen met de middelen 
om landen te laten delen in beperkte medische tegenmaatrege-
len.

Donoren en landen dienen tijdlijnen in voor: financiering en ontwikkeling van een uni-
verseel griepvaccin, breedspectrum antivirale middelen en gerichte farmaceutische 
middelen. De WHO en haar lidstaten ontwikkelen opties voor standaardprocedures en 
tijdlijnen voor het uitwisselen van sequentiegegevens, monsters en medische tegenmaat-
regelen voor andere ziekteverwekkers dan griep.

Donoren, landen en multilaterale instituten ontwikkelen een meerjarenplan en -aanpak 
voor het versterken van de O&O-capaciteit, voor en tijdens een epidemie.

De WHO, UNICEF, de Internationale Federaties van het Rode Kruis en de Rode Halve-
maan-verenigingen, academische en andere partners identificeren strategieën voor het 
vergroten van de capaciteit en integratie van sociaalwetenschappelijke methoden en 
onderzoekers in het gehele voorbereidings-/hulpverleningscontinuüm.

Uiteindelijke doelen
De middelen en systemen die nodig zijn om effectief te reageren op een zich snel verspreidende en 
dodelijke verwekker van luchtweginfecties zijn geïnstalleerd: Een universeel griepvaccin wordt effectief 
en stelselmatig gebruikt om de wereldbevolking te beschermen; nieuwe therapeutische en breedspec-
trum antivirale middelen zijn ruimschoots beschikbaar om het aantal sterfgevallen door een reeks van 
virussen te verminderen; nieuwe ziekteverwekkers worden stelselmatig geïdentificeerd en de sequenties 
ervan vastgesteld, en deze sequenties worden op een in de hele wereld toegankelijke website uitgewis-
seld. Verspreide fabricage van vaccins (waaronder vaccins op basis van nucleïnezuren) worden vooraf 
getest en goedgekeurd voor gebruik binnen enkele weken.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•

•

•
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5

6

financiering

Zelfs uit de meest voorzichtige modellen komt naar voren dat pandemierisico’s 
op één lijn staan met andere belangrijke economische bedreigingen, waar-
onder klimaatverandering (0,2-2,0% van het wereldwijde BBP, volgens het In-
tergovernmental Panel on Climate Change 2014) of natuurrampen (0,3-0,5% 
van het wereldwijde BBP en 65.000 doden per jaar) (42). De drempel van 
het Internationale Monetaire Fonds voor een grote economische ramp is 0,5% 
verlies aan BBP (43).

Ondanks de hoge kosten/batenverhouding van paraatheid in noodsituaties, 
blijven regeringen haar negeren. Analysen van de Wereldbank en WHO ge-
ven aan dat de meeste landen gemiddeld US$ 1-2 per persoon, per jaar zou-
den moeten uitgeven om een aanvaardbaar niveau van paraatheid bij pande-
mieën te bereiken (44, 45). Gezien de voordelen voor economische groei (de 
enorme schade voor het menselijk leven niet meegerekend), zou investeren in 
gezondheidsstelsels om de IHR (2005) in te voeren in alle plausibele scenario’s 
een positief rendement opleveren (46). Een jaarlijkse investering van US$ 1,9-
3,4 miljard om de gezondheidsstelsels voor mensen en dieren te versterken 
zou wereldwijd een publieke winst opleveren van ruim US$ 30 miljard per 
jaar (47), een winst van 10 op 1 of hoger (48). Capaciteiten en systemen voor 
voorbereiding zijn mondiale publieke goederen – alle landen profiteren van de 
investering van elk land.

Niet investeren is een grote gok gezien de mogelijke economische kosten en 
kosten voor hulpverlening.
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Voortgang tot nu toe

Sommige landen en delen van de internationale gemeenschap onderkennen steeds 
meer dat voorbereiding een essentieel onderdeel vormt van de versterking van openba-
re gezondheidsstelsels in ruimere zin en de algemene gezondheidszorgagenda (49). 
Bijvoorbeeld: Senegal heeft een begrotingslijn bepaald om de exploitatiekosten van 
zijn operationeel centrum voor noodsituaties te ondersteunen; en The Greater Mekong 
Sub-region Health Security Project is gaan samenwerken met de regeringen van Cam-
bodja, de Democratische Volksrepubliek Laos, Myanmar en Vietnam om paraatheid bij 
infectieziekten en andere gezondheidsbedreigingen te verbeteren.

Door regionale initiatieven is ook meer financiering voor paraatheid ter beschikking 
gekomen, waaronder het volgende: 

•

•

•

•

•	 de Africa Centres for Disease Control and Prevention (US$ 35 miljoen, 2017-2018) 
hebben een strategisch vijfjarenplan ontwikkeld om externe financiers ertoe aan te 
zetten aanzienlijke directe of parallelle ondersteuning te overwegen; 

•	 het West Africa Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (US$ 
390,8 miljoen, 2016-2018), steunt 11 West-Afrikaanse landen in toenemende na-
tionale, regionale en kruissectorale capaciteit voor geïntegreerd toezicht en hulp-
verlening;

•	 het Indo-Pacific Health Security Initiative heeft geïnvesteerd in partnerschappen 
voor productontwikkeling om onderzoek naar nieuwe medicijnen, diagnostische 
middelen en toegepaste gezondheidsstelsels te versnellen.

Tien landen hebben een beknopt overzicht gemaakt van het NAPHS en andere ge-
zondheidsplannen en binnenlandse en bilaterale/multilaterale hulpstromen, en daarbij 
synergieën en financiering vastgesteld: in Sierra Leone bijvoorbeeld werd US$ 47,7 
miljoen geïdentificeerd over acht ministeries en externe donoren voor tweejarig gebruik 
voor de uitvoering van het NAPHS (50). 

Internationale financiële instituten zijn begonnen paraatheid tot prioriteit te maken:

•	 de WHO heeft het Contingency Fund for Emergencies (CFE), noodfonds voor nood-
situaties, ingesteld om onmiddellijk te kunnen reageren, binnen de kritieke eerste 
24-48 uur, op een ziekte-uitbraak en humanitaire crises; sinds de oprichting ervan 
in 2015. Het CFE heeft de WHO in staat gesteld snel te reageren op 70 verschil-
lende gebeurtenissen in 48 landen (51);

•	 de Wereldbank heeft de Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) ontwikkeld 
om snel betalingen te kunnen verrichten tijdens een uitbraakcyclus – voordat hij 
een pandemie wordt – via twee wegen: verzekering en cash; verzoeken om fi-
nanciering worden beoordeeld op basis van drie criteria: type ziekteverwekker, 
epidemiologische drempels en een technische beoordeling (52);

•	 de World Bank Group, inclusief IDA, heeft stappen gezet om niet alleen financie-
ring te ontwikkelen, maar ook de politieke steun en coördinatie die nodig zijn om 
klinische onderzoekscapaciteit in ontwikkelingslanden op te bouwen als essentieel 
bestanddeel van wereldwijde voorbereiding bij pandemieën (53).
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Aanhoudende uitdagingen en obstakels
financiële systemen voor 
voorbereiding zijn defect, 
vooral op nationaal 
niveau

Nationale actieplannen 
voor gezondheidsbewa-
king ontbreekt het aan 
binnenlandse financie-
ring

De internationale finan-
ciering voor de armste 
landen is ontoereikend, 
en beschikbare fondsen 
worden niet goed benut

Onvoldoende snelle fi-
nanciering is beschikbaar 
voor voorbereiding en 
snelle hulpverlening

De wHO heeft te weinig 
middelen

De Pandemic Emergency 
financing facility is aan 
herziening toe

Hulpbronnen van de 
private sector blijven gro-
tendeels onaangeboord

Behoefte aan investe-
ringsmogelijkheden en 
het winnen van vertrou-
wen van donoren

Meer en beter gerichte financiering is nodig op alle niveaus; om te beginnen op 
dat van nationale regeringen. Te veel nationale leiders hebben uitgaven voor 
gezondheidsstelsels in het algemeen en voorbereiding in het bijzonder niet tot 
prioriteit gemaakt. Investeringen in voorbereiding onderscheiden zich ook slecht 
van andere aspecten van versterking van het gezondheidsstelsel.

Succes in het bewerkstelligen van nationale paraatheid steunt op het vermogen 
van landen om leemten in systemen op te sporen, hun plannen te ontwikkelen en 
ze te financieren. Ondanks aanzienlijke vooruitgang in het vaststellen van tekorten 
en het ontwikkelen van plannen, is nog geen enkel NAPHS volledig gefinancierd 
(54). Zonder binnenlandse hulpbronnen kunnen landen de leemten niet opvullen, 
en de vaart in de nationale planning kan eruit gaan of de planning komt zelfs 
helemaal tot stilstand.

Landen met beperkte hulpbronnen zullen waarschijnlijk hun NAPHS niet volledig 
uit eigen middelen alleen financieren. Met de US$ 75 miljard die ter beschikking 
staat, heeft de huidige aanvulling van IDA18 zijn doel om de plannen voor pa-
raatheid in 25 landen te ondersteunen bereikt, maar toch kiezen de meeste arme 
landen er niet voor hun beperkte IDA-subsidie voor voorbereiding te gebruiken, 
gezien de wisselwerking met andere ontwikkelingsprioriteiten.

Bestaande financieringsmechanismen zijn ontoereikend voor langdurige uitbraken 
en zouden niet voldoende zijn voor een snel om zich heen grijpende, wereldwijde 
pandemie, vooral een die een luchtweginfectie betreft.

Het ontbreekt de WHO aan voorspelbare, flexibele en aanhoudende financiering, 
die zij nodig heeft om haar cruciale rol te spelen in het coördineren van voorbe-
reiding en hulpverlening en het ondersteunen van de gezondheidsstelsels van een 
land. Bijna 80% van het WHO-budget is vrijwillig en grotendeels gereserveerd, 
hetgeen pogingen tot het bewerkstelligen van voorbereiding uitsluit en de WHO 
belemmert in het verschaffen een wereldwijd vangnet. Ten gevolge van het gebruik 
ervan voor snelle hulpverlening voor de huidige ebola-uitbraak in de oostelijke 
DRC, is het CFE nu op (55). Herziening van het beoogde doel en de uitgaven uit 
het CFE, samen met lessen voor maximale efficiëntie en doelen, zouden nuttig zijn. 

Tot nu toe werkt het PEF-model niet goed vanwege belangrijke ontwerpproblemen; 
met name de parametrische criteria voor de eronder vallende ziekten waren veel 
te hoog gesteld voor het in werking treden van het verzekeringsmechanisme (56, 
57). De Wereldbank is bezig een nieuw ontwerp voor de PEF te maken en ver-
wacht dat halverwege 2020 een nieuw model klaar zal zijn. Dit zal meer flexibili-
teit en beweeglijkheid moeten bieden zodat financiering vroeger beschikbaar kan 
zijn voor een ruimere verscheidenheid aan uitbraaksituaties.

Hoewel bedrijven afhankelijk zijn van economische en maatschappelijke stabiliteit 
en waardevolle systemen hebben, waaronder logistiek en bevoorradingsketens, 
die kunnen bijdragen aan pogingen paraatheid te bewerkstelligen, is de private 
sector onvoldoende ingeschakeld.

Er is een veelzijdige poging nodig om een omgeving te scheppen waarin beleids-
makers en gemeenschappen de planning en hulpbronnen eisen die nodig zijn voor 
effectieve voorbereiding. Er is gebrek aan langdurige, holistische, begrote plan-
nen voor het mobiliseren van hulpbronnen ter ondersteuning van voorbereiding. 
Beleidsvormers moeten de private sector inschakelen en investeringsmogelijkheden 
creëren ten behoeve van voorbereiding voor noodsituaties op gezondheidsgebied 
in gezondheidsstelsels, de gezondheid van mensen en dieren, rampenbestrijding 
en de omgeving.
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Vereiste acties
Via financiering van instituten moet paraatheid worden gekop-
peld aan economische risicoplanning

Om ernstige economische gevolgen van een nationale, regionale en/
of wereldwijde pandemie te beperken, moeten het IMF en de We-
reldbank dringend hun pogingen hernieuwen om paraatheid in eco-
nomisch risico en institutionele beoordelingen te integreren, zoals de 
volgende cyclus van de Artikel IV-consultaties van het IMF met landen, 
en de volgende Systematic Country Diagnostics van de Wereldbank 
voor kredieten en subsidies. De financiële aanvullingen van de IDA, 
het Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria en de Gavi Alliance 
zouden expliciete toezeggingen moeten omvatten inzake paraatheid.

Het IMF en de Wereldbank integreren paraatheid in hun systematische risico van lan-
den, beleid en institutionele beoordelingen, waaronder respectievelijk in Artikel IV-staf-
rapporten en voor IDA-kredieten/subsidies.

Internationale financieringsmechanismen verruimen hun reikwijdten en portefeuilles met 
voorbereiding voor noodsituaties op gezondheidsgebied, waaronder IDA19-aanvulling, 
het Central Emergency Response Fund, Gavi, het Global Fund en andere.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•

•

Geldschieters voor ontwikkelingshulp moeten prikkels geven en 
de financiering voor paraatheid verruimen

Donoren, internationale financieringsinstituten, wereldfondsen en filan-
tropische instellingen moeten de financiering voor de armste en kwets-
baarste landen verhogen, via ontwikkelingshulp voor gezondheid en 
meer/snellere toegang tot het United Nations Central Emergency Res-
ponse Fund, het noodhulpfonds van de VN, om financieringstekorten 
aan te vullen voor hun actieplannen voor nationale gezondheidsbe-
waking als een gezamenlijk verantwoordelijk en een mondiaal open-
baar goed. Lidstaten moeten toestemmen met een verhoging van de 
WHO-bijdragen voor de financiering van paraatheid en hulpverlening 
en moeten het Contingency Fund for Emergencies (CFE) van de WHO 
langdurig financieren, met inbegrip van het instellen van een aanvul-
lingsplan met gebruikmaking van financiering van de herziene World 
Bank Pandemic Emergency Financing Facility.
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WHO-lidstaten stemmen in met een verhoging van bijdragen voor paraatheid 
op de drieënzeventigste World Health Assembly in 2020; en lidstaten, de We-
reldbank en donoren verschaffen langdurige financiering voor het CFE tot een 
bedrag van US$ 100 miljoen per jaar.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

•
 

Uiteindelijke doelen
Alle landen hebben hun NAPHS volledig gefinancierd uit binnenlandse bronnen, aangevuld door in-
ternationale bronnen voor de armste landen. Het algehele financieringsniveau voor paraatheid is ver-
hoogd. De IMf en de wereldbank hebben werkende systemen voor de financiële ondersteuning van 
paraatheid in landen en voor het snel beschikbaar stellen van financiering in noodsituaties. De wHO 
wordt voldoende gefinancierd en uitgerust om de paraatheid van landen te ondersteunen en wereld-
wijde hulp in noodsituaties op gezondheidsgebied op elke schaal te leiden; en het CfE wordt duurzaam 
gefinancierd door veel bijdragers, waaronder van het PEf van de wereldbank.
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7

Internationale 
coördinatie-
mechanismen

Hoewel de verantwoordelijkheid voor voorbereiding grotendeels bij 
plaatselijke en nationale leiders ligt, is een effectief internationaal res-
ponssysteem een essentieel vangnet. Aangezien door de ophoping van 
nieuwe wereldwijde trends en uitdagingen complexere noodsituaties 
op gezondheidsgebied ontstaan, moet de internationale gemeenschap 
beter voorbereid zijn. Armoede, ontbering en zwakke gezondheid en 
overheidsstructuren kunnen een ziekte-uitbraak versterken tot een om-
vangrijke humanitaire ramp die al snel wat nationale autoriteiten aankun-
nen te boven gaat. Hoewel de WHO de internationale respons op alle 
noodsituaties op gezondheidsgebied leidt, is betrouwbare, algehele on-
dersteuning van andere VN-instanties nodig om logistieke en humanitaire 
ontwikkelingen aan te pakken die zij alleen niet aankan.
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Voortgang tot nu toe
De aanhoudende tiende ebola-uitbraak in de DRC (Congo) toont de complexe 
uitdagingen waarmee wereldwijde en nationale paraatheid wordt geconfron-
teerd ondanks toenemende aandacht en vooruitgang op dit gebied. Tot de te-
kenen van vooruitgang behoren een kennelijk succesvol vaccin dat vanaf juli 
2019 aan 170.000 mensen is toegediend, en er zijn therapeutische methoden 
(sommige tijdens een vroegere uitbraak bestudeerd en andere pas ontdekt) be-
schikbaar; sterke betrokkenheid van het ministerie van Gezondheid van de DRC 
op het hoogste niveau; snelle inzet door de WHO van een multidisciplinair 
team voor incidentmanagement; verhoogde paraatheid in naburige landen; en 
gebruik van innovatieve technologieën (58).

De Inter-Agency Standing Committee (IASC) heeft zijn herziene protocol (april 
2019) “Humanitarian Systemwide Scale-up for Infectious Disease Events”, hu-
manitaire uitbreiding van het gehele systeem voor uitbraken van infectieziekten, 
geactiveerd om humanitaire hulp die al in gang is gezet aan te passen (59, 60).

•

•

Aanhoudende uitdagingen en obstakels
Internationale coör-
dinatiemechanismen 
zijn niet geschikt 
voor het doel van 
noodsituaties op 
gezondheidsgebied 
in complexe omge-
vingen

Het is onduidelijk wie 
de leiding heeft

Nieuwe manieren om internationale voorbereiding en, uiteindelijk 
hulp, aan te pakken zijn nodig aangezien door onzekere contexten, 
zoals de oostelijke DRC en Jemen, de grenzen tussen gezondheid en 
humanitaire noodsituaties zijn vervaagd. Met nieuwe flexibele metho-
den zouden belangrijke multisectoriële en internationale deelnemers 
voor verschillende onderdelen van een respons systematisch gecoör-
dineerd kunnen worden, ten einde activiteiten in realtime te voorzien, 
volgen, beoordelen en aan te passen. Verder moet aandacht worden 
besteed aan planning van de overgang van respons naar langeter-
mijnontwikkeling, stabiliteit en handhaafbare ontwikkeling als de uit-
braak eenmaal ten einde is.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft laat een lei-
draad voor nationale noodsituaties op gezondheidsgebied vastge-
steld in de ebolacrisis van 2014-2016 in West-Afrika; op 23 mei 2019, 
10 maanden na het begin van de ebola-uitbraak in de oostelijke 
DRC, benoemde hij de United Nations Ebola Emergency Response 
Coordinator (EERC), de coördinator voor ebola-noodhulp, om toe-
zicht te houden op de bestrijdingspogingen in het hele systeem (61). 
Bij de H1N1-griepepidemie van 2009 had de directeur-generaal van 
de WHO duidelijker de leiding, hoewel de System Influenza Coordi-
nator van de Verenigde Naties, de systeemcoördinator voor griep, er 
ook bij betrokken was, hetgeen verwarring veroorzaakte (62).
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De coördinatie- en verga-
dermechanismen van de 
wHO worden verruimd

Er bestaat geen tussen-
liggend systeem voor 
het bekendmaken van 
noodsituaties op gezond-
heidsgebied in een vroeg 
stadium

Het leiderschap van de WHO voor noodsituaties op gezondheidsgebied komt 
voort uit de IHR (2005), maar de vergader- en coördinatiemechanismen zijn niet 
voldoende om volledige, samenhangende steun te verschaffen voor versterking 
van de capaciteiten in landen en voor hulp bij een wereldwijde uitbraak, of om 
grotere verantwoordelijkheid voor wereldwijde paraatheid te garanderen. Boven-
dien mist de WHO de systematische ruimere steun die zij van de Verenigde Naties 
nodig heeft om kwesties als schending van veiligheids- en handelsovereenkomsten 
aan te pakken die niet binnen haar takenpakket vallen (63). 

De IHR (2005) verschaffen heel gerichte criteria voor het activeren van hulpbron-
nen over de hele wereld onder de naam Public Health Emergency of International 
Concern (PHEIC), een internationale medische noodsituatie. Echter, het systeem 
loopt achter wat betreft het vermogen om nationale en internationale hulpbronnen 
te mobiliseren en multisectoriële acties te coördineren als een uitbraak net is be-
gonnen. Het gebruik van het PHEIC-systeem wordt door veel deelnemers verkeerd 
begrepen. Als een PHEIC eenmaal is uitgeroepen, volgen specifieke acties, waar-
onder het uitwisselen van essentiële informatie voor risicobeoordeling, het aanpas-
sen van hulpplannen en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien nodig. 
De rol van de PHEIC beperkt zich tot de late stadia van de verspreiding van een 
uitbraak, en er vloeien mogelijk negatieve gevolgen voort uit een bekendmaking 
(zoals eenzijdige, ongewenste acties van landen om reizen of handel te beperken) 
(64, 65). Door tussenliggende triggers te ontwikkelen alvorens een PHEIC uit te 
roepen, zou de bredere nationale en internationale gemeenschap in de vroegere 
stadia van hulpverlening worden gemobiliseerd zonder de criteria van een PHEIC 
die voldeden aan de eisen van de IHR (2005) (66) in de weg te staan.

Vereiste acties
De Verenigde Naties moeten de coördinatiemechanismen versterken

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, met de WHO en het 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, het bu-
reau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire zaken, 
moet de coördinatie in de verschillende contexten van verschillende landen 
en medische en humanitaire noodsituaties versterken door te zorgen voor 
duidelijke rollen en verantwoordelijkheden van de Verenigde Naties, door 
tijdig de aanzet te geven tot een snelle herinvoering van de paraatheids- 
en reactiestrategieën in noodsituaties op gezondheidsgebied en door de 
systeemleiding van de Verenigde Naties op het gebied van voorbereiding 
te versterken, onder meer door middel van routinesimulatieoefeningen. De 
WHO moet een aanpak invoeren om de bredere nationale, regionale en 
internationale gemeenschap in eerdere stadia van een uitbraak te mobilise-
ren, voordat in het kader van de IHR (2005) een Public Health Emergency 
of International Concern, een noodsituatie op het gebied van de volksge-
zondheid van internationaal belang, wordt afgekondigd.
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•	 De secretaris-generaal van de Verenigde Naties versterkt samen met de directeur-
generaal van de WHO en de ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken 
de coördinatie en bepaalt duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en geeft 
tijdig de aanzet tot gecoördineerde, systeembrede hulp van de Verenigde Naties 
in verschillende landen en verschillende medische en humanitaire noodsituaties.

•	 De Verenigde Naties (met inbegrip van de WHO) voeren ten minste twee sys-
teembrede opleidings- en simulatieoefeningen uit, waarvan er één betrekking 
heeft op het opzettelijk loslaten van een dodelijke verwekker van luchtweginfec-
ties.

•	 De WHO ontwikkelt tussentijdse triggers om nationale, internationale en multila-
terale acties in een vroeg stadium van uitbraken op gang te brengen, als aanvul-
ling op de bestaande mechanismen voor latere en verder gevorderde stadia van 
een uitbraak in het kader van de IHR (2005).

•	 De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept op tot een dialoog op 
hoog niveau met functionarissen op het gebied van gezondheid, veiligheid en 
buitenlandse zaken om te bepalen hoe de wereld de dreiging van een dodelijke 
pandemie van luchtweginfecties kan aanpakken en hoe de paraatheid voor het 
uitbreken van ziekten in een complexe, onveilige context kan worden geregeld.

Voortgangsindicator(en) per september 2020

Uiteindelijke doelen
Er is geen dubbelzinnigheid of vertraging in algehele reactie van de Verenigde Naties op een wereld-
wijde noodsituatie op gezondheidsgebied. Er zijn duidelijke regels, rollen en verantwoordelijkheden, 
samen met een aangewezen leider, die bevoegd is om het hele systeem te coördineren en ervaring 
heeft met het leiden van wereldwijde hulp door middel van regelmatige simulaties of daadwerkelijke 
gebeurtenissen. De wHO kan snel landen en partners mobiliseren in een vroeg stadium van een uit-
braak of een medische noodsituatie.
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AfkORTINGEN

BBP Bruto Binnenlands Product
CEPI Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
CFE  Contingency Fund for Emergencies
DRC  Democratische Republiek Congo
Gavi  Global Alliance for Vaccines and Immunisation
GHSA Global Health Security Agenda
Global Fund Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
GPMB Global Preparedness Monitoring Board
IDA International Development Association (Wereldbank)
IDA19  19e aanvulling van de International Development Association Funding
IHR (2005) International Health Regulations (2005)
IMF Internationaal Monetair Fonds
JEE Joint External Evaluation 
MERS Middle East respiratory syndrome 
NAM United States National Academy of Medicine
NAPHS National Action Plan for Health Security
NIAID United States National Institute of Allergy and Infectious Diseases
O&O Onderzoek en ontwikkeling
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Coördinatie. De organisatie van verschillende belanghebbenden om hen in staat te stellen effectief samen 
te werken, door middel van synchronisatie en integratie van activiteiten, verantwoordelijkheden, en com-
mando- en controlestructuren om ervoor te zorgen dat de middelen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt 
bij het nastreven van de gespecificeerde doelstellingen. Er kunnen drie niveaus van coördinatie zijn: tussen 
organisaties, tussen functies en binnen programma’s.

Epidemie. Een, vaak plotselinge toename van het aantal ziektegevallen boven wat normaal gesproken 
verwacht wordt in die populatie in dat gebied (bijv. de ebolavirusziekte in West-Afrika in 2014-2016).

Gezondheidsbewaking. De activiteiten die nodig zijn om het gevaar en de gevolgen tot een minimum te 
beperken van acute gebeurtenissen op het gebied van de volksgezondheid, die over geografische regio’s 
en internationale grenzen heen de collectieve gezondheid van bevolkingsgroepen in gevaar brengen.

Nagoya Protocol. Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits 
Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, protocol inzake toegang tot gene-
tische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan 
aan de conventie over biologische diversiteit. De belangrijkste onderdelen zijn: 1) de verplichting om toe-
stemming te verkrijgen van de verstrekkende landen voordat zij een biologische hulpbron uit hun gebieden 
onder nationale jurisdictie gebruiken; en 2) de verplichting om geldelijke of niet-geldelijke voordelen te 
delen met de verstrekkende landen. In het protocol worden de algemene voorwaarden van een bilateraal 
systeem vastgesteld, die in elk land op een andere manier ten uitvoer worden gelegd. Het kan een breed 
scala aan vereisten omvatten, van de noodzaak om een vergunning te verkrijgen voor toegang tot een 
biologische hulpbron tot de noodzaak om royalty’s te betalen op de winst die wordt gegenereerd door 
commerciële producten die met behulp van deze hulpbronnen zijn ontwikkeld. Dit leidt tot een complexe 
lappendeken van wetgeving, die in tijden van een noodsituatie op gezondheidsgebied mogelijk moeilijk 
te overzien is.

Pandemie. Een epidemie die zich over verschillende landen of continenten heeft verspreid en die meestal 
een groot aantal mensen treft (bv. H1N1-griep in 2009).

PHEIC. Public Health Emergency of International Concern, medische noodsituatie van internationaal belang. 
Een PHEIC wordt in de IHR (2005) gedefinieerd als “een buitengewone gebeurtenis waarvan bepaald is 
dat deze een risico voor de volksgezondheid voor andere staten vormt door de internationale verspreiding 
van ziekte en die mogelijk een gecoördineerde internationale reactie vereist”. Deze definitie impliceert een 
situatie die ernstig, plotseling, ongewoon of onverwacht is; die gevolgen heeft voor de volksgezondheid 
buiten de nationale grenzen van de getroffen staat; en die onmiddellijke internationale actie kan vereisen.

PIP framework. Pandemic Influenza Preparedness Framework, het kader voor de paraatheid bij een griep-
pandemie, is een internationaal mechanisme dat in 2011 door de lidstaten van de WHO is goedgekeurd. 
Het is bedoeld om de paraatheid voor en de hulp bij een wereldwijde grieppandemie te verbeteren door 
het uitwisselen van pandemische influenzavirussen aan te moedigen, de mondiale paraatheid voor een 
grieppandemie op te bouwen en te zorgen voor eerlijke terbeschikkingstelling van vaccins en andere me-
dische tegenmaatregelen in de aanloop naar een grieppandemie.

Paraatheid. Het vermogen (kennis, capaciteiten en organisatiesystemen) van overheden, professionele 
hulpverleningsorganisaties, gemeenschappen en individuen om te anticiperen op, het detecteren van, ef-
fectief te reageren op en te herstellen van de impact van waarschijnlijke, dreigende of huidige gezond-
heidscrises, gevaren, gebeurtenissen of omstandigheden. Dit betekent dat er mechanismen moeten worden 
ingesteld die de nationale autoriteiten, multilaterale organisaties en hulporganisaties in staat stellen zich op 
de hoogte te houden van de risico’s en snel personeel en middelen in te zetten zodra een crisis toeslaat.

Hulp. Onmiddellijke acties om levens te redden, eigendommen te beschermen en te voldoen aan de basis-
behoeften van de mens. De hulp omvat ook de uitvoering van noodplannen.
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