
De COVID-19 pandemie toont aan dat het gebrek 
aan pandemische paraatheid problematisch is voor het 
effectief reageren op een globale gezondheidscrisis. Voor 
de toekomst is het dan ook essentieel om een strategie te 
ontwikkelen op het gebied van global health security. Door 
de volatiliteit aan ontwikkelingen en botsende nationale en 
internationale belangen is dit echter erg complex.
Welke rol het Koninkrijk der Nederlanden (KNL) hierin 
het beste kan spelen, probeert de track PV NY te 
onderzoeken aan de hand van de volgende hoofdvraag: 
“Hoe kan het Koninkrijk der Nederlanden, op basis van de 
internationale ontwikkelingen en adviezen, het beste zijn 
positie en inzet op het gebied van ‘pandemic preparedness 
and response’ vormgeven binnen de VN?” Dit doen wij in 
ons beleidsadvies aan de hand van de volgende vier thema’s: 
samenwerking & solidariteit, wetenschap & kennis, globale 
communicatie & informatiedeling en gezondheidssystemen 
& infrastructuur. Elk onderwerp wordt in deze one pager 

nader toegelicht. 

Samenwerking & solidariteit  
Daar waar internationale wederzijdse afhankelijkheid 
een onontkoombaar feit is bij (toekomstige) pandemieën, 
is internationale solidariteit noodzakelijk. Het principe 
‘No nation is safe, until every nation is safe’, dat bij de 
World Health Assembly (WHA) al werd onderstreept, 
is voor ons één van de belangrijkste credo’s. Hiernaast 
is ook een geopolitieke trend zichtbaar die gekenmerkt 
wordt door strategische competitie en nationalisme, ten 
koste van multilateralisme en solidariteit. Deze trend kan 
de globale aanpak van pandemieën schaden. Welke rol 
het KNL, wellicht in samenwerking met andere landen, 
binnen de VN moet spelen om internationale solidariteit 
te bewerkstelligen en tegelijkertijd zijn strategische 
belangen te kunnen behartigen, zal aan bod komen in het 
beleidsadvies.

Wetenschap & kennis
De wetenschap speelt ook een essentiële rol bij het 
voorkomen en bestrijden van toekomstige pandemieën. 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is op dit 
terrein de grootste internationale speler, maar haar rol is 
niet duidelijk vastgelegd. Het is zowel een technische als 
een politieke organisatie, die door zware afhankelijkheid 
van medewerking van lidstaten niet slagvaardig kan 
optreden. Het duidelijk vaststellen van het karakter en de 
taken van de WHO is essentieel voor globale pandemische 
paraatheid. Hoe het KNL hier op internationaal niveau een 
rol in kan spelen, is iets dat in ons beleidsadvies verder zal 
worden uitgewerkt.

Globale Communicatie & informatiedeling
Een ander cruciaal onderdeel van pandemische paraatheid is 
tijdige en transparante informatie-uitwisseling tussen staten. 
Hoewel regeringen verantwoordelijk moeten worden gehouden 
voor het vertragen of achterhouden van informatie, kan niet-
naleving in veel gevallen een rationele reactie zijn op reële en 
vermeende risico’s in plaats van een probleem van technisch 
onvermogen of een gebrek aan politieke inzet. Doeltreffende 
communicatie en informatie-uitwisseling kunnen ook helpen 
om de verspreiding van “viraal nepnieuws” en “infodemic” 
van onjuiste  informatie tegen te gaan. Het KNL kan vanwege 
haar technische karakter en koppositie wat betreft digitale 
infrastructuur een belangrijke rol spelen in het veld van 
internationale informatiedeling. Dit beleidsadvies tracht te 
onderzoeken hoe dit binnen de VN vormgegeven kan worden.
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Gezondheidssystemen & infrastructuur
Ten tijde van een pandemie wordt aanzienlijke druk gezet 
op de gezondheidszorg. De bestaande, onder normale 
omstandigheden goed werkende infrastructuur, is hier vaak 
niet tegen bestand. Door de globale sociale ongelijkheid zijn 
er internationaal grote verschillen in het vermogen van een 
zorgsysteem om met een pandemie om te gaan. De globale 
wedloop om medische middelen en vaccins te bemachtigen, 
vergroot deze problematiek. Hoe het KNL hier binnen de 
VN een positie over kan innemen, en vanuit haar rijkdom aan 
ervaring,  expertise en diversiteit op het gebied van internationale 
(ontwikkelings)samenwerking in de gezondheidssector aan kan 

bijdragen, zal in ons beleidsadvies worden onderzocht. 

Conclusie 
Door het onderzoeken van de vier bovenstaande thema’s 
kunnen wij een beeld schetsen van het internationale speelveld 
op het gebied van global health security.  In combinatie met onze 
opvattingen over de competenties en strategische belangen 
van het KNL, proberen wij tot een doordacht, verfrissend en 
bruikbaar beleidsadvies te komen, op basis waarvan de PV NY 
onderbouwd een toekomstbestendige positie kan innemen 
binnen de VN op het gebied van ‘pandemic preparedness and 
response’.
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