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COLUMN – Zaterdag Live 18 maart 2017 - Columnist: Nanda Baldew 
 
 
LUMC campus in Den Haag 
 
Met de vakken op het gebied van bestuur, recht en vrede is Den Haag zich aan het ontwikkelen om een 
heuse academische stad te worden. Nu is er sinds kort een LUMC campus in Den Haag.  
 
LUMC-Campus Den Haag is een gezamenlijk initiatief van het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC), de Haagse Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen, MCH-Bronovo, het Haga 
Ziekenhuis, de Universiteit Leiden, de Gemeente Den Haag, GGD Haaglanden en Haagse huisartsen.  
 
Het is de bedoeling om door middel van onderzoek de publieke gezondheidzorg structureel te verbeteren 
en te verankeren. Maar wat is publieke gezondheidszorg? Is er een verschil met de reguliere 
gezondheidszorg? Ja zeker, is er een verschil. De publieke gezondheidszorg gaat niet in op individuele 
hulpvragen, maar is vooral preventief, ter bescherming van de gezondheid van alle inwoners.  
De publieke gezondheidszorg gaat uit van maatschappelijke hulpvragen en wordt doorgaans ‘ongevraagd’ 
aangeboden. Je kunt je afvragen hoezo ‘ongevraagd’. Welnu, sinds 1 december 2008 is de Wet publieke 
gezondheid (WPG) ingevoerd. Het is de wet, die de uitvoering is van door de Wereldgezondheids-
organisatie aangenomen Internationale Gezondheidsregeling uit 2005. 
 
De Wet publieke gezondheid vervangt de Infectieziektenwet, de Wet Collectieve Preventie 
Volksgezondheid en de Quarantainewet. De Wet publieke gezondheid maakt het mogelijk sneller in te 
grijpen bij dreiging van infectieziekten zoals SARS of vogelgriep. Daarnaast, bevat de wet gemeentelijke 
taken op het terrein van bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering.  
 
De gemeente Den Haag probeert dus met een LUMC campus de aan de haar opgedragen wettelijke taken 
te voldoen. Is het voor u als burgers belangrijk te weten wie welke taken binnen de publieke 
gezondheidszorg moet of mag uitvoeren? Nee, natuurlijk niet. Als het maar duidelijk is, waar je voor welke 
zorg terecht kunt is dit voldoende. En of die zorg nu publiek of regulier is, is niet interessant. Als deze maar 
goed is geregeld.  
 
Maar zo’n LUMC campus in Den Haag heeft zeker een meerwaarde. Studenten leren een brug te slaan 
tussen gezondheidswetenschappen en het volksgezondheidsbeleid. De kennis en wetenschap die zal 
voortvloeien door innovatie in de zorg, medisch onderwijs en patiëntgebonden onderzoek in de Haagse 
regio zal o.a. huisartsen en inwoners van Den Haag profijt opleveren.  


