
PROJECT – COVID-19 
Projecttitel (acroniem): Reageren op epidemieën door middel van co-creatieve inclusieve gelijkheidsstrategieën (RESISTIRE= RESpondIng to outbreakS through 
co-creaTIve inclusive equality stRatEgies) 
 
Beschrijving van het project en doelen: 
De COVID-19-pandemie heeft de regeringen ertoe gebracht drastische en onuitgegeven maatregelen te nemen om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Hoewel deze maatregelen een grote impact hebben op de bevolking, zijn er 
aanwijzingen dat deze impact gendergerelateerd is en verband houdt met onder meer geslacht, leeftijd, 
gezondheidstoestand, etniciteit, nationaliteit en sociaaleconomische status. Bovendien is er een wisselwerking tussen 
deze ongelijkheden. 
De doelstellingen van RESISTIRE zijn:  
1) de impact van het COVID-19-beleid op de gedragsmatige, sociale en economische ongelijkheden in de 27 landen van 
de Europese Unie, Servië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk begrijpen op basis van een gender+ conceptueel kader, en  
2) beleidsoplossingen en sociale innovaties concipiëren, uitwerken en aansturen die nuttig zullen zijn voor de 
beleidsmakers en de actoren op verschillende beleidsdomeinen. 
RESISTIRE heeft een aanpak in drie cycli, waarbij het kwantitatieve onderzoek (analyse van bestaande Europese en 
COVID-19-enquêtes, organisatie van een gegevensverzameling via een app) en het kwalitatieve onderzoek (COVID-19-
beleidsanalyse, focusgroep en narratieven) worden gecombineerd met de co-creatie (actiegericht overleg tussen 
deskundigen en gebruikers). Het proces wordt om de 6 maanden herhaald. Elke cyclus brengt operationele resultaten 
voort en integreert de lessen getrokken uit de vorige cyclus. Dit project zal leiden tot een onderzoeksprogramma, 
bewustmakingsacties, beleidsaanbevelingen en de start van innoverende proefprojecten. 

 
Duur: 
2 jaar  

 
Nut van het project: 
Het project zal diepgaande kennis en inzicht verschaffen in de impact van deze epidemie op de sociale ongelijkheden, 
alsook op de huidige en toekomstige prioriteiten en oplossingen. Het zal aldus bijdragen tot de vermindering van de 
ongelijkheden die voortvloeien uit het COVID-19-beleid en tot een betere voorbereiding op het beheer van toekomstige 
pandemieën.  

 
Projectleider:  
Rana Charafeddine  

 
Partnerschap(pen): 
RESISTIRE wordt gefinancierd door het programma Horizon 2020 en telt 9 partners naast Sciensano: European Science 
Foundation, Yellow Window, Örebro University, Oxford Brookes University, Knowledge and Innovation, Technical 
University Dublin, Sabancı University, Universidad de Deusto, Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the 
Czech Republic.  

 
Diensten van Sciensano betrokken bij 
het project: 
• Levensstijl en chronische ziekten  
• EU-gezondheidsinformatiesysteem 

https://www.sciensano.be/nl/over-sciensano/organigram-van-sciensano/levensstijl-en-chronische-ziekten
https://www.sciensano.be/nl/over-sciensano/organigram-van-sciensano/eu-gezondheidsinformatiesysteem


Link naar publicaties - rapport van het project: / 
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