
 

INSTELLINGSBESLUIT COMMISSIE PANDEMIC 
PREPAREDNESS PLAN VOOR DE NEDERLANDSE CONTEXT 

Het bestuur van de KNAW, gelet op artikel 5.1 van het reglement van de KNAW, besluit tot het instellen 
van de commissie Pandemic Preparedness Plan voor de Nederlandse context, hierna te noemen ‘de 
commissie’. 

Artikel 1. Taakopdracht 

De commissie heeft als taak een inventarisatie te maken van de inzichten vanuit de wetenschap voor een 
Pandemic Preparedness Plan voor de Nederlandse context. Een Pandemic Preparedness Plan (PPP) geeft 
antwoord op de vraag wat er in Nederland zou moeten gebeuren om in de toekomst goed voorbereid te 
zijn op infectieziektenuitbraken en om de nadelige maatschappelijke effecten daarvan te beperken.  
 
Tijdens de coronapandemie werd duidelijk hoe hard wetenschappelijke kennis nodig is om passende 
maatregelen te kunnen nemen. Variërend van (bio-)medische kennis op het gebied van virologie, 
diagnostiek en behandeling tot kennis op sociaal, economisch, ethisch, psychologisch, pedagogisch en 
maatschappelijk vlak om de impact van maatregelen te kunnen overzien en waar mogelijk te beperken. In 
de crisis bleken de beschikbare kennis en deels ook de draaiboeken op diverse terreinen ontoereikend. 
Wanneer we als wetenschappers terugkijken op het afgelopen jaar en gebruik maken van onze 
gezamenlijke interdisciplinaire wetenschappelijke kennis, welke lessen kunnen we dan trekken?  
 
In november 2020 bracht de Group of Chief Scientific Advisors to the European Commission (GCSA) het 
rapport Improving pandemic preparedness and management. Lessons learned and ways forward uit.1 Het 
rapport gaat in op de kennis, structuren en systemen die nodig zijn om adequaat te kunnen reageren op 
toekomstige pandemieën en de nadelige effecten ervan te kunnen beperken. Onderwerpen die in het 
rapport ter sprake komen, zijn instrumenten om sociaalmaatschappelijke effecten te monitoren; kennis en 
voorzieningen rond risicocommunicatie; toegang tot en beschikbaarheid van gezondheidszorg en 
medische voorzieningen; de negatieve effecten op onderwijs, sociale gelijkheid, sociale cohesie, 
fundamentele rechten en sociale rechtvaardigheid; veilige en “gezonde” gebouwen, de leefomgeving en de 
relatie tussen gezondheid en duurzaam leven (planetary health). 
 
De commissie richt zich in het bijzonder op vier lijnen, waarvan twee de gezondheidszorg betreffen en 
twee de bredere maatschappij: 
1 De capaciteit van de Nederlandse gezondheidszorg, die tijdens de pandemie ‘lean’ en daardoor ook 

‘mean’ bleek te zijn: gebrek aan beschermingsmiddelen, IC-capaciteit, enzovoorts. Waar zijn grotere 
buffers nodig? Daarbij wordt ook gelet op de vraag hoe dat betaald kan worden zonder dat dit ten 
koste gaat van andere onderdelen van de publieke sector. Hiermee samenhangend: de afhankelijkheid 
van internationale netwerken, maar ook de kansen die de Europese samenwerking biedt. 

2 De inrichting van de gezondheidszorg, die volgens sommigen te lijden had van een overmaat aan 
decentralisatie. Is dat inderdaad een probleem? 

3 De maatschappelijke impact van de pandemie en hoe Nederland zich, wellicht opnieuw ook in 
Europees verband, beter kan voorbereiden op een zo omvattende ramp. Onderwerpen die voor de 
hand liggen, zijn economie, sociale ongelijkheid en onderwijs. 

4 Technologische en andere innovaties die zouden kunnen bijdragen aan een grotere weerbaarheid van 
Nederland. 

 
 1 Het rapport is een “joint opinion” van de Group of Chief Scientific Advisors, de European Group on Ethics in Science and New Technologies en de 
Special advisor to President Ursula von der Leyen on the response to the coronavirus and COVID-19. 
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Het doel van het PPP is om vanuit een brede wetenschappelijke kennis inzichtelijk te maken welke 
investeringen c.q. maatregelen nodig zijn om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie, en zo bij 
te dragen aan een “Deltaplan Pandemie”. Tot de doelgroep behoren beleidsmakers en wetenschappers.  
 
Een taak voor de KNAW?  
Het Europese PPP vraagt om een concretisering voor de Nederlandse context waarin een 
wetenschapsbreed overzicht gegeven wordt van de lessons learned van de pandemie, inclusief de 
sociaalmaatschappelijke effecten. De KNAW heeft de daartoe benodigde brede wetenschappelijke 
expertise in huis. Met het Nederlandse PPP willen we een overzicht bieden van de inzichten vanuit de 
wetenschap die input kunnen vormen voor de te maken beleidskeuzes (science for policy). 

Artikel 2. Samenstelling en instellingsduur 

Voorzitter: 
• Prof. dr. Pearl Dykstra (hoogleraar empirische sociologie, EUR en voormalig plv. voorzitter van de 

Group of Chief Scientific Advisors to the European Commission) 
Leden:  
• Dr. Chantal Bleeker-Rovers (interne geneeskunde, infectiologie, Radboud UMC) 
• Prof. dr. ir. Philomena M. Bluyssen (hoogleraar indoor environment, TUDelft) 
• Dr. Lennie Derde (IC-geneeskunde, UMC Utrecht) 
• Prof. dr. Eddy van Doorslaer (hoogleraar economie van de gezondheidszorg, EUR) 
• Dr. Sanneke Kuipers (crisis governance, UL)  
• Prof. dr. Jan Vandenbroucke (hoogleraar klinische epidemiologie, LUMC) 
• Prof. dr. Julia van Weert (hoogleraar gezondheidscommunicatie, UvA) 
 
De commissie wordt ingesteld voor de duur van het traject. De commissie biedt het conceptrapport aan 
het bestuur aan vóór 1 december 2021. 
 
Als portefeuillehouder namens het bestuur treedt op prof. dr. Sjaak Neefjes. Vanuit het bureau van de 
KNAW zullen dr. Corrien Blom en dr. Melle Kromhout als secretaris de commissie ondersteunen. 

Artikel 3. Kwaliteit en integriteit 

De commissieleden hebben voorafgaand aan de eerste vergadering van de commissie kennis genomen van 
de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling en dit in een 
schriftelijke verklaring bevestigd. De commissieleden hebben kennis genomen van de Handleiding 
adviezen en verkenningen van de KNAW, die op 18 september 2017 is vastgesteld door het bestuur. Van 
het in deze handleiding beschreven beleid voor beoordeling van de concepttekst wordt niet afgeweken.  

Artikel 4. Werkplan 

De commissie stelt een werkplan op, met daarin haar werkwijze en de communicatie- en 
implementatiestrategie.  

Artikel 5. Kosten en vergoedingen 

De KNAW keert aan de commissieleden een reiskostenvergoeding uit, maar geen andere vergoedingen. 

Artikel 6. Geheimhouding 

De leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die hun bij de 
uitvoering van dit besluit ter ore komt en waarvan vermoed kan worden dat deze vertrouwelijk is. 
Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 16 
februari 2021 te Amsterdam. 

https://www.knaw.nl/publicaties/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijke-beinvloeding-door-belangenverstrengeling
https://storage.knaw.nl/2022-09/20170918-Handleiding-adviezen-KNAW.pdf
https://storage.knaw.nl/2022-09/20170918-Handleiding-adviezen-KNAW.pdf
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Namens het bestuur van de KNAW, 
 
 
 
Mr. M. Zaanen 
Algemeen directeur van de KNAW 
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