VISIE OP PUBLIEKE GEZONDHEID
Publieke Gezondheid is geen historische constante. Op dit moment zorgt de covid-19
pandemie dat er discussie is over de publieke gezondheid in Nederland. Hebben we de
bestrijding van infectieziekten goed geregeld, zowel in normale tijden als tijdens een crisis?
Hebben we voldoende aandacht voor onze leefomgeving? Denk aan ventilatie en de
huisvesting van studenten, arbeidsmigranten en ouderen in verzorgingshuizen. Hoe staat het
met de vitaliteit van de bevolking? Want hoe gezonder de bevolking, hoe beter beschermd
tegen infecties.
De website publieke gezondheid biedt een platform om de huidige situatie
onder ogen te zien, terug te blikken en vooruit te kijken. Zo ontwikkelen we een visie op
publieke gezondheid. Een visie die aansluit op relevante ontwikkelingen in de maatschappij,
zoals toename van het aantal chronisch zieken naar 7 miljoen inwoners in 2030. Maar ook
verandering in het klimaat gaat gevolgen hebben voor de volksgezondheid, en het lijkt alsof
door toenemende globalisering virussen niet alleen naar ons toe worden gebracht, maar we
ze ook ophalen (wintersportvakantie in Noord Italië, of een jongerenvakantie in Zuid Spanje).
En omdat veel virussen en bacteriën net zo lief bij dieren als mensen te gast zijn, ontkomen
we niet aan vragen m.b.t. onze verhouding tot dieren, in het wild, thuis en bio-industrie. Zijn
er werkwijzen die zich door de eeuwen heen bewezen hebben? Bieden de waarden die de
afgelopen 150 jaar relevant zijn gebleken, nog steeds het goede kompas? Een visie op
publieke gezondheid ontwikkelt zich niet in een maatschappelijk vacuüm maar in een
krachtenveld tussen veel actoren en belangen. Is dat krachtenveld aan het schuiven?
We nodigen iedereen uit een bijdrage te leveren of zich te laten inspireren door bijdragen
van anderen. Want publieke gezondheid is samenwerken aan gezondheid, van en met
elkaar.
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