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11 november 2022Beantwoording van Kamervragen van het lid Sjoerdsma
en Hammelburg beiden D66 overde berichtgeving dat

Oeganda kampt met een nieuwe ebola uitbraaknota Binnengekomen op

24 oktober 2022

Aanleiding

De Kamervragen van de leden Sjoerdsma en Hammelburg beiden D66 aan de

minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking over de berichtgeving dat Oeganda kampt met een

nieuwe ebola uitbraak ingezonden op 24 oktober 2022 met kenmerk

2022Z20270

Geadviseerd besluit

Uw akkoord en ondertekening voor de bijgevoegde antwoorden op gestelde

Kamervragen door de leden Sjoerdsma en Hammelburg

Kernpunten

op 24 oktober 2022 is er een set schriftelijke Kamervragen ingediend door

de leden Sjoerdsma en Hammelburg beiden D66

De Kamervragen zijn gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken en

de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Echter liggen de vragen inhoudelijk bij de Minister voor Buitenlandse

Handel en Ontwikkelingssamenwerking daarom zijn de vragen alleen aan

u voorgelegd en is er een kopie verleend aan de minister van Buitenlandse

Zaken

Op uw verzoek zijn de Kamervragen tegelijkertijd aan u en aan de

minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport aangeboden

Aanleiding was berichtgeving van het AP News Trouw en de BBC over het

feit dat Oeganda kampt met een nieuwe ebola uitbraak Daarnaast

verscheen ook een artikel van Europa Nu over de kritiek op de Europese
ebola houding van Artsen zonder Grenzen

Op 17 oktober sprak de Oegandese minister van Buitenlandse Zaken Jeje

Odongo met D66 kamerleden waaronder over de Ebola uitbraak De

minister sprak die dag ook in uw afwezigheid met de SG en DGIS

De pandemische paraatheid lessen n a v COVID 19 zijn opgenomen
Tevens is in de beantwoording de Nederlandse mondiale

gezondheidsstrategie 2023 2030 Samen zorgen voor gezondheid
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ivere div d genoemd Als laatste is de afkorting WHO vervangen door het

uitschrijven van de Wereldgezondheidsorganisatie WGO is geen erkende

term en kan daarom niet als afkorting gebruikt worden
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Bijiagen

1 AP News 20 oktober 2022 WHO Ugandan Ebola outbreak rapidly

evolving after 1 month

2 Trouw 17 oktober 2022 Ebola epidemie bereikt ook Oegandese
hoofdstad Kampala

3 BBC 16 oktober 2022 Ebola in Uganda Three week lockdown

announced for two districts

4 Europa Nu 17 oktober 2022 Scherpe kritiek Artsen zonder Grenzen op

Europese ebola houding
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