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Marc Sprenger, voormalig voorzitter van de raad van bestuur, ECDC-directeur Zsuzsanna Jakab en Dr. Miroslav Ouzkzý, lid van het Europees Parlement, bĳ de inhuldiging van
het ECDC Emergency Operation Centre, in maart 2008.

2008: een jaar van consolidatie
en uitbreiding
Sinds zijn oprichting in 2005 heeft het Europees Centrum
voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een dynamische groei gekend. In 2008 bereikte het centrum een fase
van zowel consolidatie als onafgebroken uitbreiding. Op
dit moment is het goed op weg om in Europa een „expertisecentrum” in de strijd tegen infectieziekten te worden,
alsook de belangrijkste informatiebron voor wetenschappelijke kringen.
Een aantal cruciale verwezenlijkingen hebben aangetoond
dat het ECDC in 2008 productiever werd en met succes
inspeelde op de behoefte aan een krachtiger antwoord
op de dreiging van overdraagbare ziekten in Europa. Het
centrum consolideerde zijn volksgezondheidsfuncties,
verbeterde de capaciteit van zijn ziektespecifieke programma’s, verstevigde zijn partnerschappen en verbeterde zijn directiestructuren.
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De resultaten van een onafhankelijke evaluatie die werd
uitgevoerd door externe adviseurs en die werd afgerond
in 2008 bevestigen de verwezenlijkingen van het centrum. Uit die evaluatie is gebleken dat het ECDC „prominent aanwezig is op het internationale toneel” en een
„bijdrage van betekenis” levert aan de bestrijding van
infectieziekten.
De volledige versie van het Jaarverslag van de directeur 2008 geeft een gedetailleerde beschrijving van de
ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar. In
deze samenvatting wordt ingegaan op de belangrijkste
verwezenlijkingen.

Consolidatie van de
volksgezondheidsfuncties
In 2008 kon het ECDC zijn volksgezondheidsfuncties verder versterken om volledig te voldoen aan zijn mandaat
zoals bepaald in het oprichtingsverdrag van het centrum. Dat ging gepaard met een uitbreiding van de activiteiten op het vlak van surveillance, wetenschappelijke
ondersteuning, paraatheid en maatregelen, opleiding en
gezondheidscommunicatie.

Surveillance
In 2008 werd een langetermijnvisie en -strategie ontwikkeld en goedgekeurd voor het toekomstige toezicht op
overdraagbare ziekten in de EU. De belangrijkste verwezenlijkingen op het gebied van toezicht waren onder
meer:

Johan Giesecke, wetenschappelĳk hoofd van het ECDC, op de Escaide-conferentie,
in november 2008.

 de lancering van TESSy („The European Surveillance
System”) en de verdere ontwikkeling van het systeem
voor een betere surveillance;

 de aansluiting van meer TESSy-gebruikers: er zijn nu
115 gebruikers uit 29 landen, met een database die
meer dan 1,3 miljoen bestanden bevat;

 de overdracht van drie bijkomende surveillancenet-

 21 wetenschappelijke rapporten gepubliceerd over
specifieke ziekten, de gevolgen van de klimaatsverandering op epidemiologie en de toekomstige druk van
overdraagbare ziekten in Europa;

 het tweede Europees wetenschappelijk congres over

werken naar het ECDC, naast de vijf netwerken die al
vóór 2008 waren overgedragen; en

de toegepaste epidemiologie van infectieziekten
(Escaide) georganiseerd in Berlijn, bijgewoond door
meer dan 500 gezondheidsexperts uit heel Europa;

 een engagement om meer nadruk te leggen op een ver-

 wetenschappelijke adviezen gepubliceerd over de

beterde kwaliteit en vergelijkbaarheid van gegevens
tussen de lidstaten — belangrijk voor de preventie en
de bestrijding van overdraagbare ziekten.

introductie van vaccins tegen het humaan papillomavirus (HPV) in Europa en over prioritaire risicogroepen
voor influenzavaccinatie; en

Wetenschappelijke ondersteuning
In het kader van zijn inspanningen om een katalysator te worden voor volksgezondheidsonderzoek en om
de belangrijkste bron te worden van wetenschappelijk
advies over overdraagbare ziekten in Europa, heeft het
ECDC in 2008:

 zijn laboratoriumnetwerk verstevigd dankzij vergaderingen, een microbiologisch volksgezondheidsonderzoek, en de ontwikkeling van een database met microbiologische referentielaboratoria in Europa.
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Paraatheid en maatregelen
Met de inhuldiging van het nieuwe Emergency Operations
Centre (EOC) in maart 2008 is het ECDC nu helemaal klaar
om het hoofd te bieden aan eender welke uitdaging op
het gebied van paraatheid en maatregelen. Belangrijkste
verwezenlijkingen in 2008:

 Sinds eind 2007 biedt het ECDC zijn volledige steun
aan het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en
maatregelen (EWRS).

 In 2008 werden in totaal 251 bedreigingen gevolgd;
er werden 31 dreigingsanalyses met betrekking tot
24 verschillende ziekten opgesteld. Het ECDC volgde
ook bedreigingen tijdens twee grote internationale
evenementen: het UEFA Europees voetbalkampioenschap (Euro 2008) in Oostenrijk en Zwitserland, en de
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking.

 250 volksgezondheidsdeskundigen namen deel aan
korte ECDC-cursussen, en 41 personen namen deel
aan het twee jaar durende European Programme for
Intervention Epidemiology Training (EPIET) van het
ECDC.

Gezondheidscommunicatie
Het ECDC heeft zijn infrastructuur stevig uitgebouwd en
verspreidt vandaag met succes wetenschappelijke en
technische informatie aan een gespecialiseerd publiek.
Ook het grote publiek wordt op de hoogte gehouden van
de activiteiten van het centrum. De belangrijkste verwezenlijkingen van 2008:
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Poster van de Europese Dag voor de bewustmaking over antibiotica in de
Europese wĳk van Brussel, België, in november 2008.

 Lancering van de eerste Europese voorlichtingscampagne over het rationeel gebruik van antibiotica:
Europese Dag voor de bewustmaking over antibiotica
(18 november 2008).

 Lancering van de vernieuwde website voor het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance. Het publicitaire vlaggenschip van het ECDC heeft steeds meer
online lezers; eind 2008 waren er 14 000 online
abonnementen.

 Het ECDC vernieuwde ook zijn communicatiemiddelen;
zo werd een uitgebreide, volledig actuele en meertalige
tijdelijke website voorbereid, klaar om in 2009 te worden geïntegreerd in het nieuwe ECDC-internetportaal.

Het Emergency Operation Centre van het ECDC. Ingehuldigd in maart 2008, dag en nacht werkzaam, met 38 personeelsleden die de klok rond in ontwikkeling zĳnde
gezondheidsbedreigingen in de EU opvolgen.

De capaciteit van het ECDC op het vlak
van ziekteprogramma’s verbeteren
In 2008 heeft het ECDC de capaciteit van zijn zeven ziektespecifieke programma’s nog verhoogd. Zoals bepaald
in het strategisch meerjarenprogramma 2007-2013 van
het ECDC zullen de ziektespecifieke programma’s de
komende jaren een belangrijk zwaartepunt worden voor
het centrum.
Elk ziektespecifiek programma heeft in 2008 een groot
aantal activiteiten opgestart en uitgevoerd. Samen met
het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO heeft
het ECDC het rapport „Hiv/aids surveillance in Europe”
gepubliceerd op de Wereldaidsdag (1 december 2008).
„Tuberculosis surveillance in Europe”, een ander gezamenlijk rapport van het ECDC en de WHO, werd gepubliceerd op de Wereldtuberculosedag (24 maart 2009).
In 2008 werden verbeteringen aangebracht aan de organisatiestructuren van de ziektespecifieke programma’s.
Ook in 2009 zullen nog wijzigingen worden doorgevoerd

naarmate specifieke strategieën voor elk programma worden ontwikkeld.
In 2008 waren de volgende ziektespecifieke programma’s
van kracht:

 influenza;
 tuberculose;
 opkomende en door vectoren overdraagbare ziekten;
 via voedsel en water overdraagbare ziekten en
zoönoses;

 antimicrobiële resistentie en ziekenhuisinfecties;
 door vaccinatie te voorkomen ziekten; en
 seksueel overdraagbare infecties, waaronder hiv/aids
en via bloed overgedragen virussen.
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De vierde vergadering van de raad van bestuur werd in november 2008 georganiseerd in Parĳs, Frankrĳk, op uitnodiging van het Franse Institut de veille sanitaire (InVS).

Verdere ontwikkeling van partnerschappen
Voor een organisatie zoals het ECDC met activiteiten op
Europees niveau, zijn partnerschappen essentieel. In
2008 werd de nauwe samenwerking tussen het centrum
en de lidstaten voortgezet in een aantal domeinen. De
productieve en doeltreffende werkrelaties met verschillende partnerorganisaties werden verder versterkt. De
belangrijkste verwezenlijkingen in dit domein zijn onder
meer:

 het leveren van steun aan de Europese Commissie en

 22 landenbezoeken;

 het opstarten van nauwe werkrelaties met de drie

 verhoogde betrokkenheid van de bevoegde instanties
bij de activiteiten van het centrum;
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de voorzitterschappen van de EU;

 duurzame samenwerking met andere Europese agentschappen (zoals EFSA, EMEA en het Gemeenschappelijk
Centrum voor onderzoek van de Europese Unie);

 het versterken van de samenwerking tussen het ECDC
en de WHO; en
kandidaat-lidstaten.

De raad van bestuur van het ECDC in september 2008 tĳdens de buitengewone vergadering waarop de resultaten werden besproken
van de eerste externe evaluatie van het centrum.

Mijlpalen in 2008
Twee mijlpalen tonen de consolidatie en onafgebroken
uitbreiding aan van de ECDC-activiteiten in 2008.

 De goedkeuring van een aantal strategie-indicatoren
door de raad van bestuur om de tenuitvoerlegging van
het Strategisch meerjarenprogramma 2007-2013 van
het ECDC te kunnen volgen. Deze strategie-indicatoren
werden al met succes gebruikt tijdens een proeffase
in 2008.

Tijdens een buitengewone vergadering in september 2008
waarop de resultaten van deze externe evaluatie werden
besproken, liet de raad van bestuur van het ECDC de
mogelijkheid open dat het centrum vanaf 2013 nieuwe
verantwoordelijkheden zou opnemen, op voorwaarde dat
een financiering op lange termijn beschikbaar is.

 De positieve resultaten van een in 2008 afgeronde
onafhankelijke, externe evaluatie van de activiteiten
van het centrum. Deze evaluatie concludeerde dat „het
ECDC een onafhankelijk wetenschappelijk expertisecentrum is dat een bijdrage van betekenis heeft geleverd aan de bestrijding van overdraagbare ziekten”.
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Het ECDC-personeel in mei 2008.

Meer middelen
De mogelijkheden van het centrum namen toe, zowel op
het vlak van personeel als op het vlak van financiële middelen. Op die manier kon het ECDC bijkomende activiteiten opstarten.
Het personeelsbestand bij het ECDC is gestaag toegenomen: in 2008 nam het ECDC 54 nieuwe personeelsleden in dienst. Tegen het einde van het jaar zal het totale

personeelsbestand (tijdelijke en contractuele werknemers) 154 bedragen. De begroting van het centrum steeg
van 27 miljoen EUR in 2007 naar 40,2 miljoen EUR in
2008. Door de snelle groei van het ECDC werden operationele eenheden opgedeeld in verschillende onderdelen
om te zorgen voor een efficiënt beheer van personeel en
middelen.

Aantal personeelsleden
(tijdelijke en contractuele werknemers)

Budgetoverzicht (bedragen in miljoen euro)
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