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Met ingang van september 2011 is Jos van de Sande toegetreden tot het bestuur van
het KAD. Hij volgt hiermee Jan Kliest van het RIVM op. Door de nauwe samenwerking
tussen het KAD en de RIVM zou immers de schijn van belangenverstrengeling gewekt
kunnen worden. Van de Sande’s enorme ervaring op het gebied van Public Health
maakt hem van grote waarde voor het KAD-bestuur. Het huidige bestuur bestaat nu
uit Jan Boleij, Twan Haassen en Jos van de Sande.
Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid
Landelijke bekendheid kreeg Van de Sande in 2009 omdat
hij zich al twee jaar erg druk maakte over de Q-koorts die met
name in het oosten van Brabant heerste en op dat moment al
meer dan 2000 zieken en ruim een tiental doden had veroorzaakt. Hij was van mening dat bij deze ziekte - die vooral
door geiten en schapen op de mens wordt overgebracht - de
belangen van de volksgezondheid onvoldoende aandacht
kregen en ondergeschikt werden gemaakt aan het belang van
de landbouwsector. Inmiddels weten we hoe een en ander is
afgelopen: de door de overheid genomen maatregelen zijn
effectief gebleken en we zijn gelukkig weer in rustiger vaarwater gekomen. Dit jaar is het aantal nieuwe patiënten met
Q-koorts weer gedaald naar een vijftigtal.
Begin dit jaar werd Van de Sande uitgeroepen tot de ‘meest
invloedrijke persoon publieke gezondheid’ van 2010. Hij dankt
die onderscheiding aan de manier waarop hij eind 2009 de
Q-koorts op de kaart zette. De verkiezing, georganiseerd door
de Nederlandse Public Health Federatie en GGD Nederland,
werd gehouden onder professionals in de publieke gezondheidszorg, op ministeries, universiteiten en kennisinstituten.

Aanwinst voor het KAD

Jos van de Sande (Tilburg, 1951) is arts Maatschappij en
Gezondheid en manager van de afdeling Algemene Gezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant. Zijn studie medicijnen deed hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen en zijn
opleiding sociale geneeskunde volgde hij in Utrecht. Na vijf
jaar als arts in algemene dienst bij de GGD Noordoost Friesland
in Dokkum, ging hij werken bij de GGD van het Stadsgewest
’s-Hertogenbosch. Deze GGD was een van de drie GGDen die
in 2001 fuseerden tot de GGD Hart voor Brabant.
Jos van de Sande bekleedt daar - inmiddels vijfentwintig jaar
lang - diverse managementfuncties.
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Het mag duidelijk zijn dat iemand met van de Sande’s kennis op
het gebied van infectieziektebestrijding een aanwinst genoemd
mag worden voor het KAD-bestuur.
Bij onze vraag waarom hij gemotiveerd is voor een dergelijke
bestuursfunctie, noemt hij de parallellen met de infectieziektebestrijding van de GGD.
Van de Sande: “Bestrijding van dierplagen is ook voor de volksgezondheid van essentieel belang. Vaak gaat het bij bestrijding
van zogenaamd ongedierte ook om bestrijding van de bron van
infectiezieken. Bovendien is de bestrijding van dierplagen –
evenals van infectieziekten - iets van alle tijden. En ook in de
toekomst zien wij - met name door veranderingen in milieu en
klimaat - steeds nieuwe problemen op ons afkomen.
Een hanteerbaar evenwicht bereiken is dan steeds de uitdaging.
Dat geldt zowel voor dierplagen als voor infectieziekten. Zo kun
je er ook bijvoorbeeld bij Q-koorts niet vanuit gaan dat je die
ziekte volledig uit de Nederlandse veestapel kunt verdrijven.
Ook daar gaat het over een acceptabel evenwicht. Een situatie
waar de burger slechts heel beperkt last van heeft”.
Jos van de Sande wil met zijn ervaring in de Public Health
de komende tijd een bijdrage leveren aan het bestuur van het
KAD en hij hoopt dat hij omgekeerd binnen de wereld van de
GGD en het lokaal openbaar bestuur meer aandacht kan
krijgen voor het bestrijden van dierplagen en het onmisbare
werk van het KAD daarin.

