NTvT digitaal

Centers for Disease Control and Prevention
De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is wereldwijd bekend als de organisatie die zich bezighoudt met ziekte, preventie en het bevorderen van gezondheid. De CDC ontwikkelt hiertoe een groot aantal activiteiten onder andere
gericht op de voorlichting en educatie van de bevolking. De website van de CDC bevat een enorme hoeveelheid materiaal
die vrij toegankelijk is en daarmee een bijdrage kan leveren aan de informatiebehoefte over gezondheidsvraagstukken van
zowel leek als beroepsbeoefenaar.

De CDC is gevestigd in Atlanta (de Verenigde Staten) en vormt een
onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid.
De organisatie is opgezet in 1946 en telt thans meer dan 8.500
medewerkers verdeeld over het hele land. De focus is op de eigen
Amerikaanse bevolking gericht, maar door de grote hoeveelheid
verzamelde gegevens, die via de website voor iedereen toegankelijk
zijn, wordt wereldwijd van deze gegevens gebruikgemaakt. De CDC
verzamelt en verwerkt bijna alle soorten gegevens die met volksgezondheid te maken hebben. Het is het centrum in een netwerk van
tientallen nationale instituten, zoals het National Center for Infectious Diseases (NCID; registreert wereldwijd ziekte, invaliditeit en
sterfte ten gevolge van infectieziekten), het National Center for
Environmental Health (NCEH; registreert overeenkomstige gegevens, maar dan ten gevolge van milieu-invloeden) en het National
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (registreert premature sterfte en invaliditeit ten gevolge van chronische ziekten). Al deze gegevens worden niet alleen voor de statistieken verwerkt, maar ook voor praktische toepassingen, zoals
preventiemaatregelen en algemene adviezen. Samenvattend kan
men de werkzaamheden van de CDC het beste als volgt verwoorden: het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven door
controle over en preventie van ziekten en letsels.
Met het adres www.cdc.gov/ komt men op de homepage. De
bezoeker dient zich te realiseren dat deze ingang slechts het begin
is van een enorm grote site. De menuonderdelen die men opent,
leiden meestal naar andere sites van organisaties en instituten met
ieder een eigen menu van onderwerpen. Boven in de homepage
bevinden zich een aantal knoppen die consistent zijn, zoals voor de
functies ‘Home’, ‘Contact us’, ‘Search’ en de belangrijkste de
‘Health Topics A-Z’. Links is het hoofdmenu en centraal de actuele
‘Spotlights’. Het zal niet verbazen dat hier veel aandacht wordt
besteedt aan het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Ook
terrorisme en de eventuele gevolgen hiervan voor de volksgezondheid, informatie over pokken, hepatitis en huidkanker staan kennelijk in de actuele belangstelling. Toepasselijk is dat er aan het

Logo van CDC.

begin van het zwemseizoen ook aandacht wordt gegeven aan infectierisico’s ten gevolge van zwemmen. Zeer bijzonder is dat het in de
maand mei ‘National Dog Bite Prevention Week’ was. Volgens de
CDC worden er elk jaar 4,7 miljoen mensen door een hond gebeten;
ook dit soort gegevens worden dus geregistreerd.
De samenstelling van het hoofdmenu aan de linkerkant op de
homepage is afhankelijk van het onderwerp. De sectie ‘Contents’,
die zich hier ook bevindt, verandert echter niet. Deze sectie bevat
telkens het menu van de inhoud van het gekozen deel van de CDCsite en is dus voor de bezoeker belangrijk. Op de homepage bevinden zich hier de ingangen naar de voor de practicus interessante
rubrieken, zoals de ‘Health Topics A-Z’ met de uitgebreide lijst van
ziekten en afwijkingen voorzien van een beschrijving van symptomen en kenmerken. In deze lijst vindt de tandarts onder de kopjes
‘Dental Health’ of ‘Oral Health’ specifieke informatie die vooral te
maken heeft met aanbevelingen en maatregelen ter bevordering
van de preventie, waaronder de infectiepreventie voor de praktijk.
Ook de rubriek ‘Travelers’ Health’ is zeer uitgebreid en bevat
wereldwijd gedetailleerde informatie over risicogebieden en maatregelen die men hiertegen kan nemen. Men gaat zover dat er zelfs
een kwalificatiesysteem voor cruiseschepen met ieder hun risicoprofiel wordt gepubliceerd. Verder bevat dit menu ingangen naar
publicaties, databanken, diensten, diverse statistieken, opleidingen en de lange lijst van meewerkende instituten en organen. Elk
van deze menuonderdelen vormt op hun beurt weer een uitgebreide site waar voor de geïnteresseerde heel veel informatie is te
verkrijgen.
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Centers for Disease Control and Prevention
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is worldwide recognized as the leading organization for disease control
and improving health. The CDC is developing and applying considerable activities in prevention of illness and educating
people to improve their health and well-being. The website of CDC is offering an overwhelming amount of free accessible
data to satisfy the need for information on health matters for the layman and the professional as well.
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