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GGD Nederland en GlaxoSmithKline ondersteunen werk Drive Against Malaria 
 
Van een malariamug een olifant maken is noodzaak! 
Gezamenlijk initiatief GGD Nederland en GSK tegen malaria 
 
FEITEN *** Iedere 30 seconden sterft er een kind aan malaria *** Gezamenlijk initiatief van GGD 
Nederland en GlaxoSmithKline tegen malaria *** Wereld Malaria Dag op 25 april 2008 *** 
Bewustwording van en collecte onder Nederlandse reizigers *** Nieuwste gegevens malaria 
vaccin tijdens symposium *** Drive Against Malaria al 10 jaar actief in Afrika *** Met € 5 kan een 
gezin tegen malaria beschermd worden *** 
 
Met een gezamenlijk initiatief hebben GGD Nederland en GlaxoSmithKline (GSK) een positieve bijdrage 
geleverd aan de bestrijding van malaria in Afrika. In de eerste drie weken van april hebben de GGD’s in 
Nederland een actie opgezet die gericht is op een grotere bewustwording rond het probleem van 
malaria in Afrika en een collecte onder reizigers op het reizigersspreekuur. 
Daarnaast heeft GSK in Zeist op 24 april 2008 een wetenschappelijk symposium “Challenge Malaria” 
georganiseerd met vooraanstaande sprekers zoals prof. P. Kager (AMC Amsterdam), prof. W. Takken 
(Universiteit Wageningen) en drs. D. Overbosch (Travel Clinic Havenziekenhuis Rotterdam). 
In dit symposium hebben de laatste ontwikkelingen op het gebied van behandeling en preventie van 
malaria in de wereld centraal gestaan en werden de meest recente gegevens van een nieuw 
malariavaccin gepresenteerd. 
 
Bovenstaande acties zijn in het kader van de éérste Wereld Mlaria Dag (VN) op 25 april georganiseerd. 
De opbrengst van de collecte onder reizigers is ten goede gekomen van “Drive Against Malaria” (DAM). 
Ruim € 7.000 is symbolisch met een cheque uitgereikt tijdens het wetenschappelijke programma 
“Challenge Malaria”. DAM zet zich al 10 jaar in voor het verspreiden van muskietennetten in Afrika. Voor 
€ 5 kan een geïmpregneerd muskietennet (klamboe) gekocht en ter plekke geleverd worden aan een 
gezin. Dit betekent dat bijvoorbeeld een moeder met drie kinderen vijf jaar lang beschermd kan worden 
tegen malaria. 
 
”About 40% of the world’s population, mostly those living in the poorest countries, are at risk of malaria. Of 
these 2.5 billion people at risk, more than 500 million become severely ill with malaria every year and more than 
1 million die from the effects of the disease. Malaria is especially a serious problem in Africa, where one in 
every five (20%) childhood deaths is due to the effects of the disease. An African child has on average between 



1.6 and 5.4 episodes of malaria fever each year. And every 30 seconds a child dies from malaria.” 
(www.who.int)  

http://www.who.int/

