Den Haag, 6 juli 2021

Geachte mevrouw Kaag,
Geachte heer Rutte,

De Dutch Global Health Alliance (DGHA), een samenwerkingsverband van Aidsfonds, Amref
Flying Doctors, Cordaid, KIT Royal Tropical Institute, KNCV Tuberculosefonds, Leprastichting,
PharmAccess, Stichting Vluchteling, Wemos, Mainline en de NVTG, verzoekt u om in de
komende kabinetsperiode versterkt beleidsmatig én financieel te investeren in mondiale
gezondheid (Global Health), en daar in het akkoord op hoofdlijnen substantieel aandacht
aan te besteden.
De afgelopen anderhalf jaar is door de COVID-19 pandemie pijnlijk duidelijk geworden dat
adequaat functionerende gezondheidssystemen van eminent belang zijn. Dat werd al eerder
door de VN onderkend in de Millennium Development Goals als ook in de huidige
Sustainable Development Goals. SDG3 gaat over toegang tot betaalbare en kwalitatief
hoogwaardige gezondheidszorg voor iedereen.
Hoge inkomenslanden worden ook geraakt door grensoverschrijdende issues die de
gezondheid en de sociaaleconomische stabiliteit in groot gevaar kunnen brengen. Ook voor
Nederland, dat zeer verbonden is met de rest van de wereld, is het daarom cruciaal om
beter geëquipeerd te zijn voor toekomstige gezondheidsrisico’s, waaronder pandemieën.
De Nederlandse overheid heeft zich sinds 2014 sterk verbonden aan de Global Health
Security Agenda en een voortrekkersrol op zich genomen in de strijd tegen antimicrobiële
resistentie. Nederland heeft mede door een uitstekende onderzoek- en innovatie
infrastructuur een sterke uitgangspositie om een leidende rol voor versterking van de
mondiale gezondheidszorg te spelen. Een geïntensiveerde inzet van het nieuwe kabinet
biedt daarom veel kansen voor de Topsector “Life Sciences & Health”.
In het Nederlandse beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is een
grotere nadruk op het versterken van gezondheidssystemen in lage- en
middeninkomenslanden vereist om recht te doen aan de breed gedragen oproep “Build
Back Better”. Daarbij moet de speciale nadruk van Nederland op het gebied van Seksuele en
Reproductieve Gezondheidszorg en Rechten (SRGR), inclusief HIV/AIDS, in stand blijven en
kan de jarenlange succesvolle inzet op SRGR lessen bieden voor het Nederlandse mondiale
gezondheidszorgbeleid. Aansluitend op de Nederlandse toezegging om het
ontwikkelingsbudget stapsgewijs terug te laten groeien naar 0,7% van het BNP, kunnen
extra budgettaire middelen onder andere worden aangewend om kwetsbaarheden in
gezondheidssystemen van OS focuslanden aan te pakken.

DGHA bepleit het formuleren van een samenhangend Nederlands Global Health beleid
vanuit een visie die de belangen van nationale volksgezondheid, economie, onderzoek en
ontwikkeling, en het buitenland- en ontwikkelingssamenwerking beleid met elkaar verenigt.
Global Health gaat veel verder dan alleen ‘pandemic preparedness’, en behoeft dus
vérgaande samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen en departementen, evenals
investeringen vanuit die beleidsterreinen. Tevens dient het Global Health beleid richting te
geven aan de Nederlandse beleidsinzet en financieringsstromen in EU en multilateraal
verband.
Nederland is voor een dergelijk ambitieus beleid naar onze stellige overtuiging zeer goed
gepositioneerd en geoutilleerd. Wij hopen dat het aanstaande AIV advies over de kaders
voor een dergelijk beleid tot inspiratie zal dienen.
Wij hopen u met dit schrijven van zinnige input te hebben voorzien voor uw akkoord op
hoofdlijnen. Vanzelfsprekend houden we ons zeer aanbevolen om u desgewenst van
specifiekere informatie te voorzien naar aanleiding van het bovenstaande.
Met vriendelijke groet, namens de DGHA,
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