
onzE kEnnis DraaGt Bij aan 
struCturElE oPlossinGEn
Job van Rest (33) is consulent voor data 
Management en surveillance bij kncV 
tuberculosefonds. al jong vond hij de 
bèta-vakken interessant. de wetenschap 
beviel hem en de keuze voor een bio-
medische opleiding was vanzelfsprekend. 
Zijn roeping vond hij via de focus op een 
master international Public health. inmiddels 
is Job al acht jaar bij kncV. hij werkt graag 
in de tbc-bestrijding, dat is beleidsmatig en 
structureel werken met tastbare resultaten.

Job startte bij KNcV in het ‘Netherlands & elimination’ team als lid 
van de Data management unit. Deze unit werkt met de GGD’en 
en het ministerie samen om de nationale tbc-surveillance van hoge 
kwaliteit te houden. Dat hij daar een praktische bijdrage kon leveren 
aan de tbc-bestrijding werd al snel duidelijk. Zijn evaluatie van mi-
grantenscreening resulteerde uiteindelijk zelfs in een wetswijziging. 

Naast zijn werk in Nederland werkt hij ook internationaal, als data 
management specialist met speciale interesse in digital health. 
Digital health gebruikt bestaande technologie om het verzamelen, 
opslaan en distribueren van data effectiever en efficiënter te maken. 
Dat voorkomt cruciale fouten in het proces en zorgt dat er sneller 
en goedkoper wordt gewerkt. Dat KNcV hier vol op inzet, draagt 
bij aan zijn gevoel dat KNcV een organisatie is waar je een bijdrage 
kunt leveren aan een betere wereld: “Iets goeds doen, dat is iets dat 
iedereen bij KNcV trekt, met z’n allen werken we aan een goede 
zaak.” met digital health kan zelfs op korte termijn een grote slag 
worden gemaakt. Nu vrijwel iedereen dagelijks gebruikmaakt van 
mobiele telefonie, laptops en tablets, kun je deze media ook maxi-
maal gebruiken om de wereldwijde tbc-epidemie zo goed mogelijk 
te leren begrijpen en bestrijden.

De in het Nederlandse team geleerde lessen past hij toe in zijn 
internationale activiteiten. “Daarbij houden we altijd rekening met 
de plaatselijke infrastructuur en mogelijkheden, een offline systeem 
is meestal een vereiste. In landen die wel beschikken over een 
goede internet-connectiviteit, zoals Vietnam, kan ons Nederlandse 
systeem wél als basis fungeren. Daar heeft ons advies bijgedragen 
aan de bouw van een goed systeem, waar ze zelf de baas over zijn 
en duurzaam alles zelf kunnen onderhouden. op die manier leveren 
we structurele oplossingen en brengen we écht Nederlandse kennis 
de wereld in.”

k n c V  P o Rt R e t

Job van Rest, consulent data 

Management en surveillance

knCvtBC.orG


