Beleidsplan 2019-2022
Kennis als Antivirus
In onze snel veranderende wereld hebben infectieziekten, oud en
nieuw, een steeds grotere impact op onze maatschappij. De snelle
verspreiding van infectieziekten wordt gezien als een serieuze
bedreiging voor de moderne wereld waarin wij leven. We vinden
oplossingen om deze ziektes te bestrijden in moderne technische
innovaties. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe, veilige en effectieve
vaccins. Preventie ís en blijft van levensbelang om de verdere
verspreiding van infectieziektes te voorkomen – juist voor kwetsbare
groepen als kinderen en ouderen. Publieksvoorlichting en educatie zijn
daarvoor de hoeksteen.

Cirion is opgericht vanuit de overtuiging dat kennis het beste antivirus is. We dragen met onze
communicatie- en educatieprogramma’s bij aan de vorming van een creatieve, zelfbewuste en
maatschappijkritische nieuwe generatie. Een generatie die weet hoe virussen zich ontwikkelen en hoe je
ziektes zo goed mogelijk kunt voorkomen. Alleen zo kunnen we in harmonie leven met onze omgeving en
‘in control’ blijven.

De ambitie van Cirion is om in 2019-2022 onze programma’s verder te ontwikkelen en innoveren om zo
het bereik en dus het effect van kennis als preventie te vergroten. We ambieren een onconventionele aanpak
en werken samen met partners om onze doelen te verwezenlijken. Daarnaast willen we onderzoek naar
virusinfecties een impuls geven op de momenten dat dat snel nodig is [‘emerging’ en ‘outbreak’ situaties].

1.

Communicatie- en Educatieprogramma’s

Cirion ontwikkelt en implementeert communicatie- en educatieprogramma’s die bijdragen aan de preventie
van infectieziektes. Onze belangrijkste programma’s zijn de educatiemodule voor huisartsen Allemaal Beestjes
en het ‘Next Gen’ jongeren educatie programma Viruskenner.

Allemaal Beestjes
Het Allemaal Beestjes programma [sinds 2008] is ons onafhankelijke educatieprogramma voor de eerste
lijnszorg (huisartsen). Met Allemaal Beestjes willen we huisartsen betrekken bij belangrijke ontwikkelingen
in het veld van infectieziekten en hen bijpraten over actuele thema’s en uitdagingen. We doen dat in een
dynamisch en interactief programma.
Op dit moment richten we ons vooral op huisartsen in de regio Amsterdam en Rotterdam, maar ons bereik
willen we graag vergroten. Niet alleen ‘offline’, maar ook via een e-health programma in samenwerking met
partners als onderwijsspecialist Parcours.

Viruskenner
Met Viruskenner [sinds 2009] willen we zoveel mogelijk jongeren op een creatieve en interactieve manier
leren over het belang van infectieziektes en hoe ze te voorkomen. We willen jongeren in de leeftijd van 12
tot 15 jaar bewust maken van infectieziektes en ze leren hoe je besmetting kunt voorkomen. Het doel
waarnaar we streven is ‘a world in control’. Viruskenner wil een begrip zijn in jongerencommunicatie over
het thema bestrijding en controle van infectieziekten.
Viruskenner loopt op dit moment in een aantal landen (Nederland, Italië, Suriname en Indonesië). De
komende jaren willen we het programma verder ontwikkelen en de organisatie verstevigen o.a. met
viruskenner ambassadeurs in het buitenland.

2.

Onderzoek

Cirion wil een faciliterende rol spelen in het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar infectieziektes, vooral
op die momenten waar snel actie nodig, in ‘emerging’ situaties, als gevolg van een uitbraak. Dat doen we in
Nederland, maar vooral ook in onze partnerlanden buiten Europa (o.a. Suriname). Dit zijn landen waar
onderzoeksmiddelen vaak schaars zijn. In het geval van een uitbraak van een infectieziekte (denk aan ebola,
zika, gele koorts) kan Cirion belangrijke eerste stappen in gang zetten. Deze weliswaar bescheiden, maar
belangrijke faciliterende rol willen we ook de komende jaren blijven spelen, waar nodig en waar mogelijk.
Cirion wil een klankbord en inspiratiebron zijn en blijven voor een nieuwe generatie onderzoekers. Hen
willen we inspireren tot een maatschappij betrokken attitude, nodig om nieuwe ontwikkelingen en nieuw
onderzoek in gang te zetten en resultaten te vertalen naar de maatschappij [publiekscommunicatie].
Cirion heeft een breed samengestelde Raad van Advies, die creatief meedenkt met jonge artsen en
onderzoekers. We willen de kennis over infecties verspreiden en blijvend inzetten als een antivirus.

