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Geachte vertegenwoordigers, beste deelnemers,  
 
Wij, de voorzitters van de Wereldgezondheidsorganisatie, heten je nu al van harte welkom op 
BruxMUN en in ons comité. Wij hebben twee zeer uitdagende en relevante onderwerpen 
uitgekozen waarrond we een heel weekend zullen werken en debatteren. Enerzijds zullen we 
de uitdagingen omtrent de bestrijding en uitroeiing van cholera en anderzijds zullen we 
ons toespitsen op psychisch welzijn en hoe we dit moeten aanpakken in onze huidige 
maatschappij. Beide thema’s verdienen de tijd en aandacht van de internationale 
gemeenschap en we zijn dan ook blij dat deze hier een forum krijgen in de WHO 
 
In dit comité willen wij voornamelijk een open, inclusief en respectvol platform creëren waar 
nieuwe ideeën gehoor krijgen en waarin samenwerking centraal staat. De WHO is de plaats 
bij uitstek waar dialoog en innovatie hand in hand gaan om internationale uitdagingen aan te 
pakken. Naast haar coördinerende rol is het dan ook de ontmoetingsplaats van beleidsmakers, 
politici, academici en stakeholders. Als het uitvoeringscomité van de WHO kunnen wij dan 
ook ons steentje bijdragen door bovenstaande topics te bespreken en advies te geven vanuit 
onze expertise.   
 
Op het einde van de dag is het voor ons belangrijk dat we tot een uniform besluit komen waar 
iedereen zich kan achter scharen en dat dit tot stand komt op een inclusieve wijze. Diplomatie 
betekent niet enkel met de beste argumenten jouw standpunt verdedigen, maar eveneens 
openstaan voor samenwerking en streven naar een consensus. Ten slotte hopen we ook dat 
iedereen zal bijleren van de gevoerde discussies en dat er nieuwe vriendschapsbanden worden 
gesmeed doorheen het weekend. Als we dit alles bereiken mogen we zeker en vast fier zijn!
  
 
Wij kijken alvast uit naar de interessante en kwaliteitsvolle discussies,  
 
Hoogachtend, 
 
Pauline, Sara & Daphné 
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De Voorzitters
 

Sara van Genechten, 20 

Met enkele MUN ervaringen en als MUN Officer bij VVN Youth fungeert 
Sara binnen BruxMUN als ondervoorzitter externe relaties. Ze vindt het 
belangrijk dat jongeren basisvaardigheden zoals public speaking, 
formeel onderhandelen, en onderbouwd debatteren opdoen in MUN 
context. Vaardigheden die je minder leert op de schoolbanken, maar 
meer door de werkelijke praktijk in een internationale omgeving. 

 

Daphné Van de Wildebergh, 24 

Enkele jaren geleden pikte Daphné een passie op voor Model United 
Nations. Ze nam als delegate deel aan zowel binnen-als buitenlandse 
MUNs, maar was ook assistent chair tijdens WorldMUN 2014. Zij ziet 
MUNs als een manier om leadership skills bij te schaven, publiek 
spreken te bevorderen en volledig nieuwe thema's te leren kennen, maar 

ook als de perfecte gelegenheid om buitengewone mensen te ontmoeten met een even grote 
interesse voor de wereld en wat erin gebeurt. Dat maakt van MUNs een onvergetelijke en 
onvergelijkbare ervaring. 

 

Pauline	Ceusters,	24	
	
In het kader van VVN YOUTH GENT trok Pauline in 2016 naar de 
WorldMUN in Rome en heeft sindsdien de MUN-bacterie te pakken. 
Deelnemen aan een MUN is intensief, maar je krijgt een bijzonder 
waardevolle ervaring in de plaats. Niet alleen aangeleerde skills, zoals 
onderhandelen en publiek spreken worden getest, ook jullie 
mensenkennis wordt op de proef gesteld. De ervaring die je opdoet 

tijdens een MUN neem je niet alleen mee in je professionele leven, maar draagt ook bij aan 
persoonlijke groei. Daarnaast hou je er gegarandeerd vrienden aan over, om half vijf ‘s 
nachts onderhandelen, dat schept een band!  
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De Wereldgezondheidsorganisatie 

Achtergrond  
  
De World Health Organization (WHO), of Wereldgezondheidsorganisatie is een 
gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties opgericht op 7 april 1948 die zich 
bezighoud met de volksgezondheid. Elk jaar komen alle 194 lidstaten bij het WHO 
hoofdkantoor in Genève, Zwitserland samen om te praten over gezondheidsproblemen. 

De Wereldgezondheidsvergadering is de belangrijkste beslissingsinstantie van de WHO en 
bepaalt het beleid van de organisatie. In zijn mandaat is de WHO in staat om de regeringen te 
helpen bij volksgezondheidsproblemen en kan het onafhankelijk optreden om mondiale actie 
te leiden tijdens noodgevallen zoals epidemieën. sinds de vestiging heeft de WHO een 
sleutelrol gespeeld bij de uitroeiing van besmettelijke ziektes zoals pokken en hulp aan 
regio's zoals Zuid-Soedan en Syrië. 

De WHO onderzoekt en is betrokken bij tal van onderwerpen. Sommige zijn duidelijk een 
onderwerp voor gezondheid, zoal aids, kanker en andere ziekten. Andere onderwerpen zijn 
minder direct verbonden met gezondheid, zoals armoede, bevolkingsopbouw, dieet, 
zelfmoord en natuur. De WHO is een brede organisatie, die zich richt op typische 
welvaartsziekten, zoals eetstoornissen en overgewicht, maar ook op ziekten die een gevolg 
zijn van armoede. De organisatie treedt ook op in alle klimaatzones. Of het nu een tropische 
ziekte is of een verkoudheid, de WHO heeft er publicaties over. 

De WHO kent een aantal kernfuncties, namelijk: 

● Leiderschap bieden tijdens gezondheidscrisis 
● Onderzoek agenda opstellen en onderzoek stimuleren 
● Normen en waarden opstellen en het controleren hiervan promoten 
● Het belang van ethisch en op bewijs gebaseerd beleid benadrukken 
● Technische hulp verschaffen 
● Trends in gezondheid monitoren 
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De bestrijding van Cholera 

Achtergrondinformatie 
De cholerabacterie komt oorspronkelijk uit India, waar een grote epidemie voorkwam in 
1817. Hierbij werd naderhand de rivier de Ganges als besmettingshaard aangewezen. In 1831 
kwam de ziekte naar Europa. 
 
In 1832 was de eerste Europese cholera-epidemie een feit en bereikte toen Nederland. De 
opkomst van de cholera werd heel precies gerapporteerd in de Nederlandse kranten. Het leek 
erop dat de de zich snel verspreidende ziekte vanuit het oosten en zuiden onze streken zou 
bereiken. 
 
In Nederland zijn in de loop van de negentiende eeuw vier epidemieën geweest met cholera, 
waarbij duizenden slachtoffers vielen. Zo zijn in 1833 bij de eerste epidemie 5000 mensen 
aan cholera overleden. In 1866 vielen bij een epidemie in Amsterdam 21000 doden. 
 
De Britse arts en wetenschapper John Snow kwam er in 1854 achter dat besmet water de 
oorzaak was van de cholera-epidemie die op dat moment woedde. Hij ontdekte dat mensen 
die vlakbij een waterpomp op Broadstreet woonden en daar hun water haalden, vaker besmet 
werden dan mensen ergens anders. Het was de Duitse bacterioloog en arts Robert Koch die in 
1883 de cholerabacterie ontdekte. 
 
Naast het menselijk lijden veroorzaakt door cholera, veroorzaken cholera-uitbraken paniek, 
verstoren ze de sociale en economische structuur en kan de ontwikkeling in de getroffen 
gemeenschappen belemmerd worden. Ongerechtvaardigde paniek geïnduceerde reacties van 
andere landen omvatten de beperking van reizen uit landen waar een cholera-uitbraak 
optreedt of invoerbeperkingen op bepaalde voedingsmiddelen. De cholera-uitbraak in 1991 in 
Peru kostte het land bijvoorbeeld 770 miljoen US dollar wegens voedselhandelembargo's en 
negatieve effecten op het toerisme. 

Huidige situatie 
Sinds 2010 zijn al meer dan 800,000 mensen besmet geraakt in Haïti met meer dan 9,000 
doden tot gevolg. Ook in Jemen zijn er ondertussen al meer dan 300,000 verdachte gevallen 
en 1700 overlijdens. In totaal besmet de bacterie tussen 3 tot 5 miljoen mensen, vooral op 
plaatsen met erbarmelijke hygiënische omstandigheden.  

In Oktober van dit jaar kwamen verschillende landen en internationale organisaties samen om 
voor de eerste keer in de geschiedenis de ziekte een halte toe te roepen en dit door 90% van 
de sterfgevallen tegen 2030 te vermijden. Hiervoor zal extra inspanning nodig zijn, de ziekte 
is nochtans vrij gemakkelijk te bestrijden door mensen toegang te geven tot proper water en 
sanitatie. Daarbovenop kunnen mensen die besmet zijn eveneens op een simpele manier 
geholpen worden door middel van orale rehydratiemiddelen. Maar, meer dan 2 miljard 
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mensen hebben vandaag nog steeds geen toegang tot proper water en lopen een verhoogd 
risico om besmet te worden met cholera.  

Uit onderstaande grafieken wordt duidelijk dat Cholera in de voorbije decennia aan een 
sterke opmars bezig is. 
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Voorgaande Internationale Actie  
Sinds 1851 worden internationale reglementen uitgewerkt voor het bestrijding van 
overdraagbare ziektes. Deze proberen te voorkomen dat een ziekte zich verder kan 
verspreiden door op hetzelfde moment ervoor te zorgen dat landen niet in quarantaine 
geplaatst worden. Sinds 1950 is de WHO verantwoordelijk voor deze reglementen en voor de 
correcte toepassing van de normen met betrekking tot het communiceren over epidemieën en 
gevaarlijke ziektes. De bestrijding van besmettelijke ziektes is ook opgenomen in 
verschillende internationale verdragen, al bestaat er geen specifiek verdrag hiervoor. Dit zijn 
bijvoorbeeld de verdragen die het gebruik van chemische en toxische wapens regelen alsook 
het gebruik en de controle van waterwegen die grenzen aan staten. Er blijft echter nood 
bestaan voor het opstellen van een internationaal systeem voor de toezicht op epidemieën en 
het voorkomen van de verspreiding hiervan.  

Tijdlijn van relevante feiten 
7,000 Jaar geleden 
Cholera ontstaat waarschijnlijk in het Indisch Subcontinent waar later de meeste uitbraken 
plaats zullen vinden 
 
1826-1913 
Zes opeenvolgende Cholera epidemieën treffen de wereld. Deze worden toegeschreven aan 
de groeiende migratie, interstatenhandel en de bevolkingsgroei wereldwijd. Meer dan 3 
Miljoen mensen sterven door de ziekte.  
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1879-1883 
Door het werk van Louis Pasteur wordt de Cholera Bacterie geïdentificeerd en ontwikkelen 
Pacini en Koch het eerste succesvolle  vaccin tegen cholera.  
 
1945-1948 
De WHO wordt opgericht 
 
1961-Nu 
Na een lange afwezigheid duikt cholera steeds vaker op en start de zevende cholera epidemie. 
In de jaren 70 werden orale rehydratiemiddelen geïntroduceerd. 
 
Huidige Situatie 
Cholera steekt regelmatig de kop op, al zij het in mindere mate. Dit vooral in gebieden waar 
er oorlog woedt, er natuurrampen voorkomen of er een groot aantal mensen wonen zonder 
toegang tot proper water en sanitatie.  

Vragen die een resolutie moet beantwoorden 
 
Hoe zullen verdere cholera epidemieën voorkomen worden?  
Denk hier vooral aan: Investering in faciliteiten voor proper water, sanitair, etc. Nieuwe 
preventiemethodes, communicatiemiddelen, enz. 
 
Hoe kan cholera bestrijding worden verdergezet in regio’s waar er conflict heerst?  
Denk hier vooral aan het legaal kader, het opzetten van zorgcentra aan de rand van 
conflictgebieden en het garanderen van een veilige doortocht in geval van besmetting. 

Suggesties voor verder onderzoek 
Deze studyguide is louter een aanzet tot verder onderzoek. Om op voorgaande vragen een 
goed antwoord te bieden in de uiteindelijke resolutie zullen jullie dit complexe topic verder 
moeten uitpluizen.  
 
http://www.who.int/cholera/en/ 
 
https://www.cdc.gov/cholera/publications.html 
 
WHO. Communicable Disease Surveillance & Response (CSR). Cholera. nd. 2pp. 
www.who.int/csr/disease/cholera/globaltaskforce/ed/ 
 
WHO. Communicable Disease Surveillance & Response (CSR). Cholera and epidemic-prone 
diarrhoeal diseases. nd. 2pp. www.who.int/csr/disease/cholera/en/ 
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WHO Information. Fact Sheets. Cholera. Revised March 2000. 4pp. www.who.int/inf-
fs/fact107.html 
 
CDC-DBMD-Disease Information. Cholera. Last reviewed: June 20, 2001. 5pp. 
www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/cholera_g.htm 
 
CDC-Traveler’s Health. Cholera Information for Travelers. Last reviewed: October 25, 2000. 
3pp. www.cdc.gov/travel/cholera.htm 
 
Disaster Relief. What is cholera? nd. 3pp. www.disasterrelief.org/Disasters/971112cholera/ 
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Psychisch Welzijn  

Achtergrondinformatie 
Geestelijke gezondheid of Psychisch Welzijn, zoals vastgesteld door de 
Wereldgezondheidsorganisatie, is "meer dan het gebrek aan mentale stoornissen." De WHO 
kiest voor een meer holistische definitie en definieert het als een staat van welzijn waarin een 
individu zichzelf volledig kan realiseren, kan omgaan met de normale stress van het leven, 
productief en vruchtbaar kan werken en een bijdrage kan leveren aan de gemeenschap. 
Daarom is iemand die gediagnosticeerd wordt met enige variatie van een mentale stoornis 
iemand die afwijkt van deze definitie. Deze psychische aandoeningen worden doorgaans 
gekenmerkt door disregulering van stemming, gedachte en of gedrag. De WHO erkent dat 
deze stoornissen de oorzaak kunnen zijn van werkloosheid, dakloosheid en andere 
moeilijkheden voor individuen. Psychisch welzijn wordt erkend als een belangrijk onderdeel 
van de algehele welzijn en levensduur van de mens, omdat het kan leiden tot zelfbehoud en 
tot het vermogen om bij te dragen aan de maatschappij. Desondanks word met geestelijke 
gezondheid nog steeds geen rekening gehouden en word er eerder prioriteit gegeven aan meer 
"dringende problemen". Dit blijft een probleem voor zowel ontwikkelde als 
ontwikkelingslanden. Ontwikkelende landen worden echter geconfronteerd met grotere 
uitdagingen, gezien hun onderontwikkelde infrastructuur en gezondheidssystemen, die niet 
op gepaste wijze kunnen beantwoorden op de zorgvraag voor psychisch welzijn. Deze 
uitdagingen zijn financieel, praktisch en sociaal van aard en kunnen worden toegeschreven 
aan het gebrek aan toegang tot materiële en immateriële medische hulpbronnen. Hoewel de 
WHO, evenals lidstaten en gemeenschappen in die lidstaten trachten om dit probleem aan te 
pakken blijft het groeien en blijft de toegang tot hulpbronnen maar beperkt. Het is nu de taak 
van het WHO om te werken voor een duurzame oplossing. 

Huidige situatie 
Geestelijke aandoeningen zijn meer voorkomend dan kanker, diabetes of hartziekten. Meer 
dan 26 procent van alle Amerikanen ouder dan 18 jaar voldoet aan de criteria om als lijdende 
aan een psychisch probleem bestempeld te worden . Ernstige psychische aandoeningen 
beïnvloeden een geschatte 6 procent van de volwassen bevolking, of ongeveer 1 op 17 
personen. Een beetje meer dan de helft krijgen behandeling. Een recent rapport van de WHO 
schat de wereldwijde kosten afkomstig uit zorg voor psychisch welzijn op bijna 2,5 miljard 
dollar (tweederde in indirecte kosten) in 2010, met een verwachte stijging van meer dan 6 
miljard dollar tegen 2030. 

Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie suggereert dat bijna de helft van de 
wereldbevolking door psychische aandoeningen wordt beïnvloed, met gevolgen voor hun 
zelfbeeld, relaties en vermogen om in het dagelijks leven te functioneren. De emotionele 
gezondheid van een individu kan ook de fysieke gezondheid beïnvloeden en slechte 
geestelijke gezondheid kan leiden tot problemen zoals drugsmisbruik. 
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Het behoud van een goede geestelijke gezondheid is cruciaal voor het leven van een lang en 
gezond leven. Een goede geestelijke gezondheid kan je leven verbeteren, terwijl slechte 
geestelijke gezondheid kan voorkomen dat iemand een verrijkend leven leeft. Volgens 
Richards, Campania, & Muse-Burke, is er steeds meer bewijs dat emotionele vaardigheden 
aantonen geassocieerd met prosociale gedragingen zoals stressmanagement en lichamelijke 
gezondheid. Hun onderzoek kwam ook tot de conclusie dat mensen die psychische 
stoornissen hebben, geneigd zijn antisociale gedragingen op te nemen of te uiten 
(bijvoorbeeld door drugs- en alcoholmisbruik, fysieke gevechten, vandalisme), om op deze 
manier de directe weerspiegeling van hun psychisch welzijn te onderdrukken.  

Een onzichtbaar probleem 
Hoewel het probleem zo wijdverspreid is, blijft psychisch welzijn in veel landen, in het 
bijzonder ontwikkelingslanden een ‘onzichtbaar probleem’. De WHO schat dat mentale en 
neurologische stoornissen wereldwijd de voornaamste oorzaken zijn van slechte gezondheid 
en handicap, maar er is een schrikwekkend gebrek aan interesse van overheden en niet-
gouvernementele organisaties (NGO's). Er is nog steeds een stigma verbonden aan 
geestesziekten en dit beperkt de vorming van enige zinvolle maatschappelijke druk om 
individuele of overheidsmaatregelen te beïnvloeden. Veel landen hebben ook geen 
fundamentele juridische infrastructuur om mensen met een handicap te beschermen tegen 
schendingen van hun rechten. Mensenrechtenschendingen van psychiatrische patiënten zijn 
gebruikelijk, met patiënten die fysiek beperkt en geïsoleerd Er zijn dus belangrijke culturele 
belemmeringen om te overwinnen om een correct en coherent geestelijke gezondheidsbeleid 
te voeren. 

Uitgaven 
De gemiddelde wereldwijde uitgaven voor de geestelijke gezondheidszorg bedragen nog 
steeds minder dan $ 3 per capita per jaar. In ontwikkelingslanden kunnen de uitgaven zo 
weinig bedragen als $ 0,25 per persoon per jaar, volgens de WHO's Geestelijke 
Gezondheidsatlas van 2011. Het rapport onderstreept ook dat de meeste van deze middelen 
vaak worden besteed aan diensten die relatief weinig mensen bereiken. "Regeringen hebben 
de neiging om het grootste deel van de schaarse middelen bestemd voor psychisch welzijn te 
besteden aan langdurige zorg bij psychiatrische ziekenhuizen," volgens dr. Ala Alwan, 
Deputy Directeur-generaal bij de WHO. "Vandaag gaat bijna 70% van de geestelijke 
gezondheidsuitgaven naar mentale instellingen. Als landen meer op de primaire zorgniveau 
zouden besteden, zouden ze meer mensen kunnen bereiken en zouden ze vroeg genoeg 
problemen kunnen aanpakken en zo de behoefte voor duurdere ziekenhuiszorg in te perken." 
Gezien de grote hoeveelheid gezondheidscrisisen en ziektes waarmee ontwikkelingslanden 
opgeschept mee zitten, wordt de geestelijke gezondheid meestal gezien als enkel een 
luxeprobleem of het laatste probleem dat moet aangepakt worden. De uitgaven voor hulp 
blijven gericht op de drie grootste overdraagbare ziekten, namelijk HIV / Aids, malaria en 
TB. Veel andere gezondheidsinstellingen ontvangen slechts een deel van de totale 
financiering voor gezondheidszorg. Hoewel geestelijke gezondheid vaak gezien wordt als een 
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bijkomend probleem is het in feite eenwijdverspreide oorzaak van morbiditeit en sterfte. 
Sommige aandoeningen kunnen patiënten zelf tot zelfmoord aanzetten. Andere aandoeningen 
kunnen leiden tot de ontwikkeling van chronische, lichamelijke aandoeningen, zoals 
hartziekten en kanker. Degenen die aan depressie lijden, omvatten bijvoorbeeld een 
onevenredig hoog percentage van mensen die ook lijden aan hypertensie, epilepsie, diabetes 
en HIV / AIDS. Dit wil niet zeggen dat de hoge fysieke kosten van geestesziekte de enige 
kosten zijn; in feite, de kosten van psychisch welzijn gaan vaak over van het individu tot de 
samenleving. Volgens de WHO zijn, "vier van de zes jaar dat een persoon met een handicap 
leeft wordt veroorzaakt door psychische problemen, waarvan de meest voorkomende 
depressie is dat ondertussen al epidemische proporties heeft bereikt. Onbehandelde 
psychische ziektes zijn ook vaak gekoppeld aan drugsmisbruik, waarvan de gevolgen goed 
gekend zijn, en gepaard gaan met een verhoog risico gedrag, die bijvoorbeelt kan bijdragen 
aan de overdracht van seksueel overdraagbare ziektes. De last die bij slechte geestelijke 
gezondheid op gezinnen wordt geplaatst, is ook ernstig. Individuen die last hebben van 
psychische aandoeningen zijn onderhevig aan stigmatisering en ontkoppeling van de 
samenleving, en zonder een verhoogd besef voor deze stoornissen lijden ook leden van de 
families van deze personen. In gebieden waar geestelijke gezondheidszorg niet altijd 
beschikbaar is, worden gezinnen van mensen met een beperking van geestelijke ziekte 
bovendien verzorgers, waardoor ze een aanzienlijke financiële en persoonlijke last opnemen. 
Zelfmoord, die vaak een gevolg is van veel onbehandelde psychische aandoeningen, draagt 
bij aan die last door emotionele druk en angst op geliefden te plaatsen.  

Voorgaande Internationale Actie 

Onderzoek wijst erop dat 450 miljoen mensen wereldwijd te maken hebben met problemen 
betreffende hun psychisch welzijn. Depressie is momenteel de vierde belangrijkste oorzaak 
van ziekte wereldwijd. Er wordt geschat dat psychische stoornissen en aandoening binnen 
de komende 20 jaar uitgroeien tot de belangrijkste oorzaken van ziektes wereldwijd. 
Psychisch welzijn is momenteel verantwoordelijk voor 1 miljoen sterftegevallen, meestal 
wegen zelfmoord, met een geschatte 10-20 miljoen mensen die wereldwijd een einde aan 
hun leven trachten te maken.  
 
Om het probleem van de stigmatisering van psychische ziekten te bestrijden, zijn er in het 
verleden verschillende coalities en comités gecreëerd om de wereldwijde inspanning op dit 
punt te versterking. In 1996 heeft de World Psychiatric Association (WPA) , in erkenning van 
de bijzonder zware last veroorzaakt door de stigma geassocieerd aan schizofrenie, een 
wereldwijd anti-stigma programma, Open-the-Doors, opgesteld. In 2005 werd een WPA-
afdeling over Stigma en Geestelijke Gezondheid gecreëerd, met een breder mandaat om 
stigma en discriminatie te verminderen voor psychisch welzijn in het algemeen. In 2008 
lanceerde de WHO het Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) om het gebrek aan 
zorg, vooral in lage en middelinkomen landen aan te pakken voor mensen die lijden aan 
psychische, neurologische en drugs gerelateerde aandoeningen. De WHO mhGAP streeft 
naar een schaalvergroting van diensten voor psychische, neurologische en substantie-
aandoeningen voor verschillende landen. Het programma streeft met goede zorg, 
psychosociale hulp en medicatie, tientallen miljoenen mensen te behandelen voor 
depressie, schizofrenie en epilepsie, en het voorkomen van zelfmoord.  
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Mensen met mentale stoornissen ervaren onevenredig hoge gevallen van handicap en 
sterfte. Personen met een ernstige depressie en schizofrenie hebben een kans op 
vroegtijdige dood van tussen de 40% tot 60% als gevolg van fysieke gezondheidsproblemen 
die vaak niet gedetecteerd worden (zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en HIV-
infectie) en zelfmoord. Zelfmoord is de tweede meest voorkomende doodsoorzaak onder 
jongeren wereldwijd. Tijdens deze zitting zal de WHO zich buigen over de implementatie en 
opvolging van haar ‘action plan’ voor de periode 2013-2020. 
 

De ‘action plan’ 2013-2020 
Het uitgebreide actieplan voor psychisch welzijn 2013-2020 werd aangenomen door de 66ste 
Wereldgesondheidsvergadering. 
 
Dr Margaret Chan, de directeur-generaal van de WHO, beschreef dit rapport als een 
fundamenteel werk voor de algemene gezondheid van de bevolking: het richt internationale 
aandacht op een lang verwaarloosd probleem en is stevig geworteld in de beginselen van de 
mensenrechten. Het actieplan vraagt om wijzigingen. Het vraagt om een verandering in de 
houdingen die stigma en discriminatie voortzetten die mensen vroeger vaak hebben 
geïsoleerd. Het vraagt om een uitbreiding van de diensten om een grotere efficiëntie in het 
gebruik van middelen te bevorderen. 
 

Vragen die een resolutie moet beantwoorden 
 
Wat zal er na 2020 gebeuren?  
Wat zal de opvolging van het actieplan zijn?  
Hoe kan er vermeden worden dat psychisch welzijn het leven van talloze mensen 
ondraagbaar maakt? 
Hoe kan psychisch welzijn tot de aandacht van de gewone burger gebracht worden?  
Hoe kan stigma geassocieerd met psychisch welzijn worden aangepakt ten gunste van de 
mensenrechten van de getroffennen?  
Hoe kan meer bewustwording worden toegekend aan het 'onzichtbare probleem'? 
Hoe kunnen middelen gemakkelijker verkrijgbaar worden gesteld  voor degenen die in landen 
wonen, waar de infrastructuur, de middelen en het vermogen tekortkomen?  
Hoe kunnen psychische aandoeningen worden behandeld in ontwikkelingslanden zonder de 
nationale soevereiniteit te belemmeren? 
Op welk moment kan het probleem zo aanzienlijk worden verzacht dat het niet langer als een 
globaal probleem wordt beschouwd? 
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Suggesties voor verder onderzoek 
Deze study guide is louter een aanzet tot verder onderzoek. Om op voorgaande vragen een 
goed antwoord te bieden in de uiteindelijke resolutie zullen jullie dit complexe topic verder 
moeten uitpluizen.  
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/may/10/mental-illnessdeveloping-world 
http://www.globalmentalhealth.org/untreated-mental-health-issues-globalreality 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/may/10/mental-illnessdeveloping-world 
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2011/mental_health_20111007/en/ 
http://www.who.int/topics/mental_disorders/en/ 
http://www.webmd.com/mental-health/ 
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9285.pdf 
http://www.humanosphere.org/global-health/2013/06/visualize-mental-illness/ 
 
 

 


