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Nieuws 
 

● Nieuws van de European Public Health Conference 2018  
We waren met bijna 60 Belgen in Ljubljana en hebben meer dan 100 posters en interventies 

gepresenteerd , evenals diverse workshops en seminars gedraaid: de rapporten zijn 

beschikbaar op https: //academic.oup. com / eurpub / issue / 28 / suppl_4 (toegankelijk via 

EUPHA voor leden). Er waren talrijke vergaderingen en discussies, en hopen nieuwe ideeën 

kwamen naar voor, onder meer om de samenwerking tussen naburige volksgezondheid 

verenigingen te versterken. De discussie wordt voortgezet tijdens de Europese conferentie 

van 2019 die plaatsvindt in Marseille, in samenwerking met de Franse Société Française de 

Santé Publique (SFSP) 
 

 

● Europese volksgezondheid week 13 - 17 mei 2019 (European Public Health Week) 

een EUPHA initiatief  
Het algemene thema is "celebrating healthy populations". EUPHA ondersteunt deze week via 

een online campagne, en moedigt elk land aan lokale evenementen en activiteiten op te zetten. 

Hoewel er voor elke dag een thema is voorgesteld in de EUPHA-planning, moedigt de BAPH de 

ontwikkeling aan van Belgische activiteiten waarvoor de leden de onderwerpen en organisatie 

voorstellen. Elk lid van de vereniging is hierbij uitgenodigd om onderwerpen voor te stellen en 

activiteiten samen te organiseren. Neem contact met ons op voor meer informatie of om ons uw 

mening te geven!   

 

● European Joint Action AdvantAGE - Managing Frailty (http://www.advantageja.eu/) 

Met het oog op de samenwerking van Sciensano met dit gemeenschappelijk actieprogramma, 

bespreekt de Vereniging de organisatie van een studiedag rond dit onderwerp  

  
● Samenwerking met het Be-cause Health platform (www.be-causehealth.be)  

Be-cause health is een open en pluralistisch platform - het verstrekt een technisch forum voor 

de uitwisseling en kapitalisatie van kennis en wetenschappelijk bewijs in het veld van 

internationale gezondheids- en ontwikkelingssamenwerking en hun toepassingen in het veld.  
Because Health is zo wel aan organisaties gericht als aan individuele leden, die betrokken zijn 

bij de Belgische ontwikkelingssamenwerking op het gebied van internationale gezondheid: 

beleidsmakers, publiek en privaat, het maatschappelijk middenveld en onderzoeksinstituten.  
Het platform biedt onderdak aan een tiental werkgroepen, met variabele activiteit. De thema's 

zijn dikwijls gelijklopend met die van de Belgische volksgezondheid, zoals bijvoorbeeld: public 

health onderzoek, sociale determinanten van gezondheid, digitalisering, toegang tot 

hoogwaardige geneesmiddelen, geestelijke gezondheid of chronische niet-overdraagbare 

ziekten).  



Elk jaar organiseert het een conferentie, soms in partnerschap, zoals die van 2017 met als 

thema "Onderwijs en gezondheid" gecoördineerd met Educaid.  
Terwijl het platform opgezet is voor Belgische actoren die in het kader van 

ontwikkelingssamenwerking werken, zijn de volksgezondheid kwesties die het ondersteunt vaak 

gekoppeld aan die van België of Europa. Afhankelijk van de behoeften van onze respectieve 

leden, zijn daarom toekomstige gezamenlijke activiteiten mogelijk, zoals seminaries of 

conferenties, vergaderingen tussen werkgroepen, enz. .  
Het delen van de agenda en de nieuwsbrief wordt een eerste stap in deze samenwerking. 
 
 
 

 

● Archives of Public Health (https://archpublichealth.biomedcentral.com/)  
BAPH leden worden eraan herinnerd dat ze korting krijgen zo ze willen publiceren in het 

tijdschrift van de vereniging. 

Call for papers: Public mental health  
Archives of Public Health invites you to submit to our 

new article collection on Public mental health. Mental 

disorders are the leading cause of disability worldwide, 

affecting one fifth of the world’s children and 

adolescents. This collection looks to approach mental 

health from a global, public, and interdisciplinary 

perspective. It aims to understand how political, social, 

and cultural factors co-determine mental health or 

illness, and to inform effective action to promote mental 

health.  

BAPH denkt eraan een workshop te organiseren rond 

de lancering van dit speciale nummer. 
 
 

  
● Lidmaatschap  

Vergeet niet je lidmaatschap te vernieuwen om van de voordelen te blijven genieten!  
Het bankrekeningnummer blijft: BE15 0682 1098 5030 (vermelding "lidmaatschap 2019 + 

naam") en als u wil uw contactgegevens bij werken, is dit mogelijk op 

http://www.baph.be/membership.htm ofwel met te schrijven naar secretary@baph.be 

 
  



 

Kalender 
 

 

● 14 maart 2019, 14u-16u:na de jaarlijkse algemene vergadering,biedt het Be-cause 

Health Platform 's middags een seminar aan, open voor allen, rond twee thema's:  
"Quality Assured Medicines" and "SheDecides: lessons learned from 2017 declaration to 

2019 implementation ".  
Locatie: Dokters van de Wereld, Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node   

 
 
 

● 29 april 2019, Sciensano / BAPH Studiedag: Frailty 

Venue: Storck SFSP 1 Ernest Blerotstraat, 1070 Brussel  
open voor alle BAPH leden - programma en inschrijving worden nog vastgelegd   

 
 
 

● 13-17 mei 2019 :  EUPHA- European Public Health Week “Celebrating  healthy  
populations”  

EUPHA plant een persconferentie in Brussel. De datum en locatie zijn nog niet nader 

omschreven.   
 

 

● 16-20 september 2019: 11th European Congress on Tropical Medicine & International 

Health (ECTMIH) www.ectmih2019.org  
Locatie: Liverpool, UK  
Deadline voor het indienen van voorstellen: 1 februari 2019  

 
 
 

● 20-23 november 2019:
12e

 European Public Health Conference Building bridges for 

solidarity and public health (https://ephconference.eu/)  
Abstract indiening: vanaf 1 februari 2019  
inschrijving: vanaf 1 april 2019 (BAPH leden betalen verminderd inschrijvingsgeld)  
Locatie: Marseille Chanot, Palais des Congrès et des Expositions, Marseille - Frankrijk 
   

 

 

● Laatste kwartaal 2019 (onder voorbehoud): Public health Afternoon (BAPH) naar 

aanleiding van de speciale artikelenreeks in "Archives of Public Health» - Public mental 

Health  
Plaats , datum en programma moeten nog bepaald worden.  


