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“TSG Challenge” 
 

In 2022 bestaat TSG honderd jaar! Honderd jaar aandacht voor volksgezondheid in 

Nederland. Dat vieren we met een speciaal TSG themanummer waarin we terugkijken en 

vooruitblikken. Voor de blik naar de toekomst houden we een schrijfwedstrijd, de TSG 

Challenge. De drie winnende inzendingen worden in het “TSG 100 jaar themanummer” 

gepubliceerd (open access). 

 

Wie laat zich uitdagen en schrijft 

het beste Forum-artikel? 

 

Thema: De gamechanger  

voor de volksgezondheid in 2030 
 

Een gamechanger is een persoon, een idee of een product dat bestaande verhoudingen 

radicaal kan veranderen. Voorbeelden uit het verleden zijn de stoommachine, 

vrouwenkiesrecht, MTV, en de komst van internet en WiFi. Binnen de volksgezondheid 

was de aanleg van de riolering ooit een gamechanger. Welke grote of kleinere 

gamechanger verandert de inhoud, structuur of functioneren van de volksgezondheid 

over pakweg tien jaar? 

 

De inzendingen worden beoordeeld op basis van onderstaande criteria:  

 Een op de toekomst gerichte beschrijving van de volksgezondheid in 2030, naar de 

aard van de problematiek, de aanpak, de organisatie en/of rol van technologie en 

sociale media. Centraal staat de beschrijving van jouw gamechanger; 

 De impact van de gamechanger op de potentiële verbetering van de volksgezondheid 

van de Nederlandse bevolking of specifieke subgroepen daarbinnen; 

 Originaliteit en toegankelijkheid van inhoud, aanpak en gamechanger; 

 Kortom: een onderbouwde opiniërende bijdrage, in maximaal 2.000 woorden. 

 

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. De jury bestaat uit Jet Bussemaker 

(voorzitter Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS), hoogleraar Beleid, wetenschap 

en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, Leiden), Jochen Mierau  

(hoogleraar Economie van de Volksgezondheid, Groningen) en André Rouvoet 

(voorzitter GGD GHOR Nederland).  

 

De drie beste bijdragen worden eind 2022 open access gepubliceerd in het “TSG 100 jaar 

themanummer”. De winnaars worden in het zonnetje gezet! 

Er zijn vanzelfsprekend geen kosten aan verbonden voor de inzenders. 

 

Hoe doe je mee? 
 Meld je aan bij TSG@bsl.nl en ontvang de 

auteursinstructies 

 Inzenden van een manuscript naar: TSG@bsl.nl 

 Deadline: 7 april 2022 – Wereldgezondheidsdag! 

 

De TSG redactie kijkt uit naar je inzending! 

 
Redactiesecretariaat TSG: 

TSG@bsl.nl; T +31 30 638 38 80   

Bohn Stafleu van Loghum is onderdeel 

van Springer Nature 
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