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SPORT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 mei 2022 

De Covidpandemie heeft ons meer dan ooit laten inzien dat internationale 
samenwerking van belang is, nu en in de toekomst. Ik wil hier graag in 
investeren om bij te dragen aan een betere gezondheid. Graag wil ik u 
hierbij informeren over mijn voorgenomen buitenlandse reizen in 2022. Ik 
zal in deze periode onder andere deelnemen aan G20 bijeenkomsten in 
Indonesië waarbij het bestrijden van antibioticaresistentie en pande-
mische paraatheid centrale thema’s zullen zijn. De bestrijding van 
antibioticaresistentie staat ook centraal tijdens een ministeriële confe-
rentie die Oman zal organiseren en waaraan ik graag mijn medewerking 
verleen. Daarnaast zal ik zoveel mogelijk deelnemen aan de (in)formele 
EU gezondheidsraden op het beleidsterrein van VWS, als ook de World 
Health Assembly (WHA) in Genève. Het is nuttig om hier met interna-
tionale collega’s van gedachten te wisselen over diverse thema’s, zoals 
over de bestrijding van de Covidpandemie, maar ook over versterking van 
de internationale paraatheid voor een volgende grensoverschrijdende 
gezondheidsdreiging. Ik zal uw Kamer zoals te doen gebruikelijk tijdig 
informeren over de Nederlandse inzet alsmede uitkomsten van deze 
multilaterale bijeenkomsten. 

Tot slot ben ik voornemens deel te nemen aan een economische missie 
onder leiding van het Koninklijk Paar naar de Verenigde Staten (VS). Dit 
biedt mij tevens de gelegenheid kennis te nemen van inspirerende 
ontwikkelingen in de VS op het vlak van digitalisering en innovatie in de 
zorg. 
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Hieronder een chronologisch overzicht van de voorgenomen reizen: 

Datum Bestemming Type bezoek 

22/23 mei Geneve World Health Assembly 

20/21 juni Yogyakarta G20 health ministers 

4/9 sep Californië en Texas Bezoek Koninklijk Paar, i.c.m. Economische missie 

27/29 okt Bali G20 

24/25 nov Muscat (Oman) Ministeriëele conferentie inzake Antimicrobiële resistentie

 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.J. Kuipers
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