DE ARTS MA ATSCHAPPIJ & GEZONDHEID

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING :

‘IK KIJK NIET ALLEEN
NAAR HET INDIVIDU’
Paul koos voor de sociale geneeskunde vanuit zijn interesse voor het
medisch inhoudelijke en vanwege de maatschappelijke relevantie van het
vak. ‘Er spelen vele belangen. Je moet alles afwegen. Kijken naar de hele
omgeving. Wij combineren vakinhoud met beleid en die inbreng is onmisbaar. Zeker inzake de preventie ten aanzien van infectieziektebestrijding’.
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‘Het specialisme van Arts M&G is essentieel in de preventieve geneeskunde. Wij zijn de

Geboortejaar: 1978

enigen die vakinhoud op deze manier combineren met beleid. Als die functie wegvalt,
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zal het goed misgaan met volksgezondheid. Dat klinkt misschien overdreven, maar onze visie
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is onmisbaar. Wij voorkomen dat ziektes worden overgedragen en zorgen dus dat iemand
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gezond blijft. Alles hangt daarin samen. Doordat je gezond bent, kun je naar je werk en
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iemand die werkt, blijft gezonder dan iemand die thuis zit. Zo telt alles op. Dat geldt niet

Profiel: Infectieziektebestrijding

alleen binnen mijn profiel. Neem jeugdgezondheidszorg. Zij volgen de ontwikkeling van
kinderen en verwijzen bijvoorbeeld door naar een logopedist. Door logopedie leren kinderen
beter praten, daardoor kunnen ze beter lezen en leren en bereiken ze een goede positie in
de maatschappij en dat biedt weer meer kans op een betere gezondheid.’

‘WIJ ZIJN REGISSEURS VAN DE VOLKSGEZONDHEID. SAMEN MET DE PARTNERS IN HET VELD MAKEN WE BELEID WA ARDOOR ZAKEN
IN DE TOEKOMST BETER ZIJN GEREGELD VOOR VOLGENDE PATIËNTEN. ‘

