Mark Pearson
Mark Pearson is Vice-directeur Tewerkstelling, Arbeid en Sociale
Zaken bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO). Vóór 2014 was hij hoofd van de Gezondheidsafdeling (Head of the Health Division), waar hij landen hielp om hun
gezondheidssystemen te verbeteren door internationaal vergelijkbare gegevens, state-of-the-art analyses en gepaste beleidsaanbevelingen aan te reiken voor een breed scala aan beleidsmaatregelen
inzake gezondheid. De Gezondheidsafdeling levert belangrijk werk
wat betreft de economische aspecten van obesitaspreventie;
vergelijkingen van de kostprijs van gezondheidsgoederen en
-diensten; het beoordelen van zorgbeleid op lange termijn; trends in
gezondheidsuitgaven; het uitbreiden van de dekking van de
gezondheidszorg; zorgcoördinatie; betaling per verstrekking; het
aanwenden van ‘evidence’ in de gezondheidszorg; migratie van
gezondheidspersoneel; kwaliteitsindicatoren voor gezondheidszorg; het meten van gezondheidsresultaten, output en input;
gezondheid en ICT. Belangrijke publicaties die het resultaat zijn van
zijn werkzaamheden zijn onder andere ‘OECD Health at a Glance’,
Achieving Better Value for Money in Health Care’, en ‘The Economics
of Prevention: Fit not Fat’.
Hans Kluge
Hans Kluge is Directeur Gezondheidssystemen en Volksgezondheid,
en Bijzonder Vertegenwoordiger van de Regionaal Directeur ter
preventie en bestrijding van M/XDR-TB in de Europese Regio van de
WGO.
Dr. Hans Kluge is een in België opgeleide arts met een master
volksgezondheid. Hij heeft gewerkt in Somalië, Liberia, de Democratische Volksrepubliek Korea, Siberië (in het gevangenissysteem) en
in het merendeel van de landen uit de voormalige Sovjet-Unie, en
was actief in het WHO Country Office in Myanmar en in het WHO
Office van de Bijzondere Vertegenwoordiger van de DirecteurGeneraal in de Russische Federatie, en heeft een brede achtergrond
in gezondheidssystemen, volksgezondheid en besmettelijke ziektes.
In 2009 stapte hij over naar de WGO/Europa, eerst als ‘unit head for
country policies and systems’, nadien was hij Bijzonder
Vertegenwoordiger van de Regionaal Directeur ter preventie en
bestrijding van M/XDR-TB in de Europese Regio van de WGO, en
sinds 2010 is hij Directeur van de Afdeling Gezondheidssystemen en
Volksgezondheid (Division of Health Systems and Public Health).
Zijn portefeuille omvat de beoordeling van de prestaties van
gezondheidssystemen, het verlenen van gezondheidsdiensten,
human resources inzake gezondheid, gezondheidstechnologieën
en geneesmiddelen, volksgezondheidsdiensten, gezondheidsfinanciering en beheer van gezondheidssystemen. Hij was medeauteur
van een aantal publicaties, onder meer over ‘migrant-sensitive’

gezondheidsdiensten, multidrugresistente tuberculose, en de impact
van de crisis in Europa op gezondheid en prestaties van gezondheidssystemen (met het Europees Observatorium). Hij leidt de werkstromen
op het vlak van gezondheidssystemen en tuberculose, de Internationale
Gezondheidsregeling, niet-besmettelijke ziektes en ecologisch
duurzame gezondheidssystemen.
Hans van Oers
Hans van Oers (1956) studeerde statistiek en epidemiologie, en promoveerde op de bruikbaarheid van geografische informatie bij de ontwikkeling en ondersteuning van het lokale volksgezondheidsbeleid (1993
Erasmus Universiteit Rotterdam). Van 1986 tot 1998 werkte hij als
epidemiologisch onderzoeker bij de GGD in Rotterdam. Van 1992 tot
1998 was hij ook actief als onderzoekscoördinator bij het Instituut voor
Verslavingsonderzoek. Vanaf 1998 is hij werkzaam bij het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): van 1998 tot 2012 als hoofd van
het centrum Volksgezondheid Toekomstverkenningen (cVTV), vanaf
2013 als Chief Science Officer System Assessment for Policy Support.
Sinds 2004 is hij ook benoemd als hoogleraar Openbare Gezondheidszorg bij Tranzo, Universiteit van Tilburg, waar hij betrokken is bij de
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, een samenwerkingsverband van de drie Brabantse GGD’s, het RIVM en de Universiteit
van Tilburg. In 2009-2010 was hij gedetacheerd bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève, waar hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Global Health Observatory, een internet-based informatiesysteem om beleidsmakers op het gebied van de volksgezondheid
wereldwijd te ondersteunen. Het centrale thema in zijn werk is het
versterken van de brug tussen beleid, praktijk en onderzoek op het
gebied van de volksgezondheid.
Xavier Prats Monné
Xavier Prats Monné is sinds september 2015 Directeur-Generaal voor
Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie (EC). Hij is
verantwoordelijke voor EU-beleidsmaatregelen en -programma’s
inzake gezondheid en voedselveiligheid , waaronder het bevorderen
van volksgezondheid, het beoordelen van de prestaties van nationale
gezondheidszorgsystemen, de wetgeving inzake geneesmiddelen,
dierengezondheid en welzijn, en het versterken van de Europese
capaciteit voor crisissituaties op het vlak van humane gezondheid en de
voedingssector. Voordien was hij Directeur-Generaal voor onderwijs en
cultuur, verantwoordelijk voor de programma’s van Erasmus+ en Marie
Curie, en het vertegenwoordigen van de EC bij de Raad van Bestuur van
het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Tussen 2007
en 2010 was hij directeur Tewerkstellingsbeleid en één van de vijf
stichtende leden van de Impact Assessment Board, die rapporteerde
aan de Voorzitter van de Europese Commissie.
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Academische zitting.

Na meer dan 43 jaar dienst op het departement
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, meer dan 30 jaar secretaris van de Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid en
25 jaar Directeur Generaal van het DG Gezondheidszorg is het tijd om afscheid te nemen. Ter
gelegenheid van mijn afscheid wens ik u uit te nodigen op een academische zitting, die zal worden
afgesloten met een afscheidsdrink. Ik hoop bij deze
gelegenheid om zoveel mogelijk personen waarmee
ik heb samengewerkt tijdens mijn loopbaan te
kunnen ontmoeten om persoonlijk afscheid te
nemen.

“ Op de drempel van het afscheid met het
oog op de toekomst.”

15.55-16.15 - Muzikaal intermezzo door Marie
François

Programma

16.15-16.30 - De link versterken tussen informatie over volksgezondheid en beleid inzake volksgezondheid.

De academische zitting zal plaatsvinden op 13
januari 2017 in het Auditorium van Passage 44,
Brussels44Center, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel.
Hierbij vindt u het programma van de academische
zitting.
Om organisatorische redenen zouden wij u willen
vragen uw aanwezigheid uiterlijk op 5 januari 2017
te bevestigen via het hiertoe bestemde
elektronische inschrijvingsformulier (zie email).
Ik verheug me er alvast op u te mogen verwelkomen.

Hoogachtend

Christiaan Decoster
Voorzitter a.i. Directiecomité FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

15.00-15.10 - Welkom – Hanne Decoutere
15.10-15.25 - Situatieschets, aan de hand van
de uitdagingen voor België, op basis van gegevens van de OESO
Mark Pearson, Vice-directeur Tewerkstelling, Arbeid en Sociale Zaken bij de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
15.25-15.40 - Priorteiten op het vlak van mensgerichte gezondheidssystemen in Europa
2015-2020 in het kader van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
Hans Kluge, Director of the Division of
Health Systems and Public Health, and Special
Representative of the Regional Director to
prevent and combat M/XDR-TB in the WHO
European Region
15.40-15.55 - Vooruitzichten voor een Europees gezondheidsbeleid.
Xavier Prats Monné, Director-general
for Health and Food Safety at the European
Commission.

Hans Van Oers, Chief science officer 'system
assessments for policy support' bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bijzonder hoogleraar Openbare Gezondheidszorg aan
de Universiteit van Tilburg.
16.30–16.45 - Toespraak door Jo Vandeurzen,
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, en Voorzitter van de IMC Volksgezondheid
16.45-17.00 - Toespraak door Maggie De Block,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
17.00-17.20 - Muzikaal intermezzo door Marie
François
17.20-17.35 - Slotwoord door Christiaan
Decoster, Voorzitter a.i. Directiecomité FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
17.35-19.00 - Receptie

