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Publiekssamenvatting 

Veranderingen in de inrichting van de leefomgeving maken 
aandacht voor infectieziekten urgent 

De Nederlandse overheid werkt aan een gezonde leefomgeving voor de 
bevolking. Dat is belangrijk voor de gezondheid van mensen en om de 
gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Lokale overheden 
zorgen daarom voor een groene omgeving om te stimuleren dat mensen 
meer bewegen en meer tijd in de natuur doorbrengen. Ook wordt er 
water aangelegd in steden om verkoeling te bieden of regenwater op te 
vangen.  
 
Deze aanpassingen brengen ook risico’s met zich mee. Veranderingen in 
de leefomgeving kunnen namelijk de kans vergroten dat mensen 
infectieziekten krijgen. Zo kunnen mensen in de natuur door een 
besmette teek worden gebeten. Of ze worden ziek, als ze gaan spelen of 
zwemmen in water dat daarvoor niet bedoeld is. De waterkwaliteit wordt 
op deze plekken niet gecontroleerd en kan ongemerkt slecht zijn.  
 
Het RIVM wil daarom bij de inrichting van de leefomgeving aandacht 
vragen voor infectieziekten. Het is belangrijk om op tijd te weten of 
veranderingen in de leefomgeving de kans op infectieziekten vergroten. 
Dan kunnen namelijk snel maatregelen worden genomen. Het RIVM 
heeft hiervoor op een rij gezet met welke infectieziekten in de 
leefomgeving rekening moet worden gehouden. 
 
Het rapport bevat informatie voor beleidsmakers en voor mensen die in 
de praktijk met een gezonde leefomgeving bezig zijn, zoals gemeenten. 
Het RIVM wil bijvoorbeeld stimuleren dat beleidsmakers instrumenten 
laten ontwikkelen waarmee praktijkmensen de kans op een 
infectieziekte kunnen inschatten na veranderingen in de leefomgeving. 
Een andere aanbeveling is om platforms op te richten waarin 
betrokkenen elkaar kunnen informeren. 
 
Bacteriën, virussen, parasieten, schimmels en wormen kunnen 
infectieziekten veroorzaken. Mensen kunnen in de leefomgeving direct 
met ziekteverwekkers in contact komen via water, lucht, bodem of 
oppervlakken. Dat kan ook door direct of indirect contact met dieren die 
ziekteverwekkers bij zich dragen die op mensen kunnen worden 
overdragen. In gebieden waar veel mensen dicht op elkaar wonen, 
worden infectieziekten makkelijk van mens op mens overgedragen. 
 
Kernwoorden: infectieziekten, leefomgeving, ziekteverwekkers, 
gezondheid, zoönosen, verspreiding, signaleren  
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Synopsis 

Changes in the living environment require urgent attention for 
infectious diseases 
 
The government of the Netherlands is working towards a healthier living 
environment for the Dutch population. This is important both to 
safeguard public health and to limit the consequences of climate change. 
As part of these efforts, local authorities are creating green spaces that 
encourage people to exercise more and spend more time in nature. New 
water concepts are introduced in urban environments to manage excess 
rainwater and provide cooling. 
 
However, these adaptations also entail certain risks. Changes in the 
living environment may increase the chance of contracting infectious 
diseases. For example, people may suffer tick bites in green spaces, or 
become ill after playing or swimming in bodies of water not designed for 
these purposes. Water quality at these locations is not monitored and 
could be poor. 
 
Consequently, RIVM is calling for greater attention to infectious diseases 
when designing the living environment. To allow for swift action, timely 
knowledge about how changes in the living environment could increase 
the risk of infectious diseases is essential. To this end, RIVM has 
examined which infectious diseases need to be considered in the context 
of the living environment. 
 
This report contains information for policymakers and other 
stakeholders, such as municipalities, creating a healthier living 
environment. RIVM wants to encourage policymakers to develop tools 
that will enable professionals to assess the risk of infectious diseases 
following changes in the living environment. Another recommendation is 
to set up platforms where involved parties can share information. 
 
Infectious diseases are caused by bacteria, viruses, parasites, fungi or 
worms. People may be exposed to pathogens in the living environment 
through water, air, soil or surfaces. They may also be exposed through 
direct or indirect contact with animals that carry pathogens that can be 
transmitted to humans. There is an elevated risk of spreading infectious 
diseases in densely populated areas. 
 
Keywords: infectious diseases, living environment, pathogens, health, 
zoonoses, spread, early warning.  
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Samenvatting 

Het beleid van de Nederlandse overheid is er steeds meer op gericht een 
gezonde leefomgeving voor de bevolking te creëren, omdat die bijdraagt 
aan een goede volksgezondheid. Dit beleid omvat zowel 
gezondheidsbevordering als gezondheidsbescherming. 
 
Naast aandacht voor de gezonde inrichting van de leefomgeving, is er 
ook in toenemende mate aandacht voor het inrichten van de 
leefomgeving om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en 
duurzamer om te gaan met grondstoffen. Maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals duurzaam wonen en leven, herstel en 
bescherming van biodiversiteit en het uitoefenen van allerlei activiteiten 
in de natuur, brengen ook veranderingen in de leefomgeving met zich 
mee. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de gezondheid en het 
risico op het ontstaan en verspreiden van infectieziekten.  
 
Infectieziekten zijn onlosmakelijk verbonden met de leefomgeving. 
Verschillende ziekteverwekkende (micro-)organismen, zoals bacteriën, 
virussen, parasieten, schimmels en wormen, kunnen infectieziekten 
veroorzaken. Deze ziekteverwekkers kunnen in het milieu overleven, 
groeien of afsterven. Soms kunnen nieuwe ziekteverwekkers in het 
milieu ontstaan of zich daarin vestigen en verspreiden. Om voorbereid te 
zijn op nieuwe infectieziekten, is het dan ook van belang om 
(veranderingen) in de leefomgeving nauwlettend in de gaten te houden 
(in het kader van pandemische paraatheid). In dit rapport staat een 
overzicht van de op dit moment relevante ziekteverwekkers in de 
leefomgeving.  
 
Mensen kunnen in de leefomgeving op verschillende manieren in contact 
komen met ziekteverwekkers. Dat kan bijvoorbeeld doordat zij 
rechtstreeks in aanraking komen met water, lucht of bodem waarin of 
oppervlakken waarop de ziekteverwekkers aanwezig zijn. Of doordat zij 
direct of indirect contact met andere mensen of met dieren hebben, die 
drager zijn van ziekteverwekkers die op mensen overgedragen kunnen 
worden (zoönosen). 
 
Sociale factoren die bijdragen aan de verspreiding van infectieziekten 
zijn onder andere bevolkingsdichtheid en mobiliteit. In gebieden met 
een hoge bevolkingsdichtheid leven mensen dicht op elkaar en worden 
infectieziekten makkelijk van mens op mens overgedragen. Door de 
toegenomen mobiliteit brengen mensen steeds vaker infectieziekten 
en/of dieren en vectoren zoals teken en muggen van hun (buitenlandse) 
reizen mee, die zich hier verder in de leefomgeving vestigen of 
verspreiden.  
 
Fysieke factoren in de leefomgeving kunnen ook invloed hebben op de 
verspreiding van infectieziekten. Zo kan het aanleggen van 
waterpartijen voor verkoeling leiden tot het oplopen van 
wateroverdraagbare infectieziekten wanneer de microbiologische 
kwaliteit van dit water onvoldoende is. 
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Het is belangrijk om vroegtijdig te weten of veranderingen in de 
leefomgeving leiden tot een toegenomen risico op het ontstaan en 
verspreiden van infectieziekten. Daardoor kunnen dergelijke risico’s 
worden voorkomen of kunnen tijdig passende maatregelen worden 
genomen. Hierbij is het van belang om een balans te vinden tussen 
gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming, waarbij positieve 
en negatieve gevolgen van maatregelen voor een gezonde leefomgeving 
worden afgewogen. 
 
Voor een stevige en duidelijke verankering van aandacht voor 
infectieziekten bij aanpassingen, maatregelen of onderzoeken in de 
leefomgeving wordt aanbevolen om de bestaande definitie van ‘een 
gezonde leefomgeving’ uit te breiden met de hieronder genoemde 
punten (De gezonde leefomgeving wordt gedefinieerd als een 
leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond 
gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.): 

• aandacht voor adequate infectieziektepreventie en -bestrijding; 
• nastreven van behoud en herstel van biodiversiteit. 

 
Ook wordt aanbevolen deze aangepaste definitie in alle situaties toe te 
passen en te communiceren. 
 
Lokale en regionale overheden zijn door de decentralisatie van taken 
van de Rijksoverheid en de expliciete aandacht voor een gezonde 
leefomgeving in de nieuwe Omgevingswet voor nieuwe opgaven komen 
te staan. De als gevolg hiervan toegenomen kennisbehoefte bij deze 
partijen maakt het van belang te zorgen voor een betere en 
gestructureerde ontsluiting van kennis over infectieziekten in de 
leefomgeving. Bijvoorbeeld op de websites over de (gezonde) 
leefomgeving, door het oprichten van platforms waar betrokkenen 
elkaar kunnen informeren en door keuze-ondersteunende instrumenten 
te ontwikkelen en al beschikbare instrumenten toe te passen. Daarnaast 
kan ook het uitbreiden van bestaande signalerings- en surveillance-
activiteiten helpen om vaker preventief te handelen. Tot slot is het van 
belang kennislacunes te identificeren en onderzoek uit te voeren om 
deze op te vullen. 
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1 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat de 
hoofdstukken 1 tot en met 7. Deel twee bestaat uit de hoofdstukken 8 
en 9. 
 
Na deze leeswijzer (hoofdstuk 1) en de introductie van het thema 
‘Leefomgeving en infectieziekten’ in hoofdstuk 2, staat in hoofdstuk 3 
van dit rapport beschreven wat er onder een gezonde leefomgeving 
wordt verstaan en hoe deze in dit rapport wordt gedefinieerd. Hoofdstuk 
4 gaat in op de ontwikkelingen binnen de leefomgeving die maken dat 
aandacht voor infectieziekten in de leefomgeving nodig en urgent is. In 
hoofdstuk 5 is vervolgens te lezen om welke infectieziekten het kan 
gaan. Hierbij pretenderen de auteurs niet dat zij een uitputtend en 
volledig overzicht geven of een systematische literatuurreview hebben 
uitgevoerd. Aan de hand van voorbeelden van casuïstiek van 
infectieziekten in de leefomgeving en onderzoek naar infectieziekten in 
de leefomgeving wordt in hoofdstuk 6 dieper ingegaan op het thema in 
de praktijk. Als afsluiting van dit deel van het rapport staan in hoofdstuk 
7 conclusies en een aantal aanbevelingen voor de praktijk. 
 
Het tweede deel van het rapport begint met hoofdstuk 8 waarin wordt 
ingegaan op de achtergrond en de drijfveren die leiden tot de 
kennisbehoefte over (infectieziekten in) de gezonde leefomgeving. Ook 
wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe bestaande kennis ontsloten wordt 
of kan worden. In hoofdstuk 9, het afsluitende hoofdstuk van dit 
rapport, staan nogmaals conclusies en aanbevelingen, maar dit keer ten 
aanzien van mogelijke procesverbetering en beleid.  
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2 Inleiding 

Uit verschillende studies is gebleken dat de leefomgeving van invloed is 
op de volksgezondheid (Maas et al., 2009; Van den Berg et al., 2015; 
Wuijts et al., 2022). Zo heeft de aanwezigheid van groen in de 
leefomgeving een positief effect op de gezondheid (De Vries et al., 
2000) en hebben verkeersemissies negatieve gezondheidseffecten 
(Fischer et al., 2007). Een gezonde leefomgeving kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het bevorderen en beschermen van de 
volksgezondheid. Zo kan de leefomgeving onder meer bijdragen aan 
preventie van niet-overdraagbare ziekten, zoals diabetes type 2, 
obesitas, en hart- en vaatziekten. Dat kan bijvoorbeeld door het 
aanleggen of creëren van bewegingsvriendelijke wijken, aandacht voor 
een gezond voedselaanbod en het voorzien in rookvrije gebieden (De 
Frel et al., 2020).  
 
De maatregelen die een gezonde leefstijl bevorderen, kunnen ook van 
invloed zijn op het al dan niet krijgen van infectieziekten. Zo kan het 
uitbreiden van groen en water aanzetten tot meer bewegen, maar 
daardoor neemt ook de blootstelling aan groen en water toe. Met als 
gevolg bijvoorbeeld een hogere kans op het oplopen van een tekenbeet 
in het groen of maagdarmklachten wanneer gezwommen wordt in 
oppervlaktewater van minder goede kwaliteit. Een gezonde 
leefomgeving kan ook een positief effect hebben op het 
immuunsysteem, waardoor het risico op het oplopen van infectieziekten, 
en een ernstig verloop hiervan wordt verminderd (Prüss-Ustün et al., 
2016). Maatregelen die zorgen voor meer sociale cohesie en het 
samenkomen van grote groepen mensen kunnen het algeheel 
welbevinden bevorderen, maar ook de verspreiding van infectieziekten 
faciliteren.  
 
Het beleid van de Nederlandse overheid is erop gericht een gezonde 
leefomgeving te creëren die bijdraagt aan een goede volksgezondheid. 
Dit wordt onder meer duidelijk in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 
van 2020-2024 (ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
(VWS), 2020a) en het missiedocument Gezondheid en Zorg van het 
ministerie van VWS (ministerie van VWS, 2020b). Hierin wordt onder 
meer de ambitie uitgesproken dat in 2040 alle Nederlanders tenminste 
vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Dit kan onder meer 
gerealiseerd worden door het bevorderen van een gezondere leefstijl en 
een gezondere leef- en werkomgeving. In de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI) wordt uitgewerkt hoe Nederland de uitdagingen in de 
leefomgeving kan vormgeven, zoals het bouwen van nieuwe woningen, 
het duurzaam opwekken van energie, de aanpassingen aan 
klimaatverandering en de overgang naar een circulaire economie. In de 
NOVI is ook het uitgangspunt opgenomen dat Nederlanders hun 
leefomgeving als ‘prettig, gezond en veilig’ ervaren. Een van de vier 
prioriteiten in de NOVI is ‘Sterke en gezonde steden en regio’s’ 
(ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020). In 
een brief aan de Tweede Kamer (Kamerbrief randvoorwaarden 
Programma Gezonde Groene Leefomgeving, 2021) informeren de 
ministeries van VWS en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de 



RIVM-rapport 2021-0025 

Pagina 14 van 83 

Kamer over de complexiteit van het thema Gezonde groene 
leefomgeving. Ook informeren zij hierin hoe zij de betrokken landelijke, 
regionale en lokale partijen zullen ondersteunen in hun ambitie om 
gezondheid meer integraal te betrekken bij het beleid op het gebied van 
de (inrichting van de) fysieke leefomgeving. Het Programma Gezonde 
Groene Leefomgeving (PGGL) dat het RIVM en ZonMw uitwerken, richt 
zich op dit vraagstuk. Binnen dit programma wordt ook aandacht 
besteed aan infectieziekten in de leefomgeving. In het Nationaal 
actieplan versterken zoönosenbeleid wordt aangegeven hoe het kabinet 
het zoönosenbeleid de komende vier jaar wil versterken. Het actieplan 
richt zich op preventie, detectie en respons in de volledige One Health 
context (leefomgeving, veterinair en humaan). Het doel van het 
actieplan is om risico’s op het ontstaan en de verspreiding van zoönosen  
in de toekomst verder te verkleinen en voorbereid te zijn op een 
eventuele uitbraak (ministerie VWS & ministerie LNV, 2022). 
 
Het is wenselijk en verstandig om bij maatschappelijke ontwikkelingen 
in de leefomgeving, zoals klimaatadaptatie, verduurzaming, en 
ontwikkelingen zoals ‘terug naar de natuur’ en ‘off grid wonen’, te 
anticiperen op nieuwe (en bestaande) infectieziekten en de mogelijke 
risico’s daarvan te onderkennen en zo nodig te verminderen. Het is van 
belang om een balans te vinden tussen gezondheidsbevordering en 
gezondheidsbescherming, waarbij positieve en negatieve gevolgen van 
maatregelen voor een gezonde leefomgeving worden afgewogen.  
 
Dit rapport laat het belang en de urgentie zien van aandacht voor 
infectieziekten en infectieziektepreventie in de (gezonde) leefomgeving 
zien. Dat gebeurt aan de hand van voorbeelden van maatschappelijke 
ontwikkelingen en veranderingen in de leefomgeving, en infectieziekten 
die op het moment van schrijven actueel en/of relevant zijn voor 
Nederland.  
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3 Gezonde leefomgeving 

3.1 Leefomgeving 
Binnen onze leefomgeving, de wereld waarin wij ons dagelijks leven 
doorbrengen, is onder meer een fysieke en een sociale component te 
onderscheiden. De fysieke leefomgeving bestaat uit de natuurlijke 
ondergrond (bodem), water en lucht, en de door de mens gerealiseerde 
inrichting en infrastructuur, maar ook natuur, ecosystemen, flora en 
fauna, en klimaat. De sociale leefomgeving heeft betrekking op de 
interactie tussen mensen onderling en de interactie met hun omgeving. 
De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren, heeft 
invloed op hun gezondheid 
(https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezonde-
leefomgeving). In een gezonde fysieke leefomgeving voelen mensen 
zich prettig. Zij hebben onder meer toegang tot de benodigde 
voorzieningen om prettig te kunnen leven en worden gestimuleerd tot 
gezond gedrag, zoals voldoende bewegen. In een gezonde fysieke 
leefomgeving is er aandacht voor factoren die de gezondheid negatief 
kunnen beïnvloeden, zoals infectieziekten, luchtverontreiniging, 
geluidshinder en hittestress, of combinaties daarvan, en worden deze zo 
veel mogelijk geminimaliseerd. In een gezonde sociale leefomgeving 
voelen mensen zich veilig en is de sociale cohesie groot. In een gezonde 
sociale leefomgeving is er aandacht voor de aanpak van eenzaamheid, 
armoede en vergrijzing. Ook wordt ernaar gestreefd dat alle 
bevolkingsgroepen in de maatschappij participeren 
(www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezonde-
leefomgeving/gezonde-sociale-woonomgeving). De fysieke en sociale 
leefomgeving staan niet los van elkaar: een gezonde en toegankelijk 
ingerichte fysieke leefomgeving kan bijdragen aan een gezonde sociale 
leefomgeving en mensen aanzetten tot gezond gedrag. Zo kunnen 
groene parken en pleinen mensen stimuleren om te wandelen en 
mensen te ontmoeten. En kan de aanwezigheid van prullenbakken 
mensen stimuleren om hun afval daarin te gooien in plaats van op straat 
of in het groen. Maar ook omgekeerd kan een gezonde sociale 
leefomgeving mensen aanzetten tot initiatieven die leiden tot 
verbeteringen in de fysieke leefomgeving. Zo kunnen buurtinitiatieven 
bijvoorbeeld leiden tot de aanleg van bloemen- of moestuinen die door 
de buurtbewoners worden onderhouden en zorgen voor lokale, 
duurzame voedselvoorziening (Schram-Bijkerk et al., 2018). 
 

3.2 Gezonde leefomgeving 
De Nederlandse overheid stimuleert het ontwikkelen van een gezonde 
leefomgeving en benadrukt veelvuldig het belang ervan. De gezonde 
leefomgeving wordt gedefinieerd als een leefomgeving die als prettig 
wordt ervaren, uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de 
gezondheid zo laag mogelijk is 
(https://www.rivm.nl/gezondeleefomgeving; Kamerbrief 
randvoorwaarden Programma Gezonde Groene Leefomgeving, 2021).  
  

https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezonde-leefomgeving
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezonde-leefomgeving
http://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezonde-leefomgeving/gezonde-sociale-woonomgeving
http://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezonde-leefomgeving/gezonde-sociale-woonomgeving
https://www.rivm.nl/gezondeleefomgeving
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Meer concreet is een gezonde leefomgeving een leefomgeving die: 
• schoon en veilig is; 
• uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten;  
• fietsen, wandelen en het gebruik van openbaar vervoer 

stimuleert en zorgt voor goede bereikbaarheid; 
• ervoor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten;  
• rekening houdt met de behoeften van de (toekomstige) bewoners 

en specifieke bevolkingsgroepen, zoals kinderen, ouderen, 
chronisch zieken, gehandicapten, en lagere inkomensgroepen; 

• een goede milieukwaliteit heeft wat betreft geluid, lucht, bodem, 
en externe veiligheid;  

• voldoende groen, natuur en water en aandacht voor 
klimaatadaptatie heeft; 

• gezonde en duurzame woningen heeft; 
• een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte heeft; 
• een gevarieerd aanbod aan voorzieningen heeft (bijvoorbeeld 

woningen, scholen, zorginstellingen, winkels, cultuur, bedrijven, 
openbaar vervoersvoorzieningen, sport). 

 
Preventie van verspreiding van infectieziekten en herstel en 
bescherming van biodiversiteit worden in dit rijtje niet expliciet 
genoemd. 
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4 Ontwikkelingen in de leefomgeving 

Verschillende (beleids)ontwikkelingen hebben invloed op hoe de 
leefomgeving wordt ingericht. Sommige (beleids)ontwikkelingen zijn 
gericht op het aantrekkelijker en gezonder maken van de leefomgeving 
voor de mens. Andere ontwikkelingen richten zich op het verbeteren en 
behouden van een gezonde natuur in die leefomgeving. Zo wordt de 
leefomgeving in toenemende mate ingericht om de gevolgen van 
klimaatverandering op te vangen. Ook bestaat er een groeiende 
behoefte en noodzaak om duurzamer om te gaan met grondstoffen. 
Door daarnaast de leefomgeving op een bepaalde manier in te richten, 
wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd. Tenslotte zijn er 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toegenomen wens om in de 
natuur actief te zijn en off grid te wonen (niet aangesloten zijn op het 
elektriciteits-, gas-, water- en rioolnetwerk) die veranderingen in de 
leefomgeving met zich meebrengen. Deze ontwikkelingen, in combinatie 
met een veranderend gebruik van de leefomgeving maken dat de risico’s 
op infectieziekten toenemen. Om zo veilig mogelijk gebruik te kunnen 
(blijven) maken van de leefomgeving, is aandacht voor 
(ziekteverwekkers die leiden tot) infectieziekten in de leefomgeving 
cruciaal. 
 

4.1 Klimaatverandering en klimaatadaptatie 
4.1.1 Klimaatverandering 

 

 
Figuur 1 Effecten van klimaatverandering op de leefomgeving en de gezondheid 
(Wuijts et al., 2014). 
 
Figuur 1 toont schematisch de effecten van klimaatverandering op de 
leefomgeving en op de gezondheid. Stijgende lucht- en 
watertemperatuur en de toegenomen kans op overstromingen en 
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wateroverlast kunnen resulteren in uitbraken van (nieuwe) water-, 
voedsel- en vector-overdraagbare infectieziekten (Wuijts et al., 2014). 
Onder invloed van klimaatveranderingen kunnen de geografische 
verspreiding, de seizoensvariatie of/en de incidentie van infectieziekten 
veranderen. Met behulp van een conceptueel model, waarin de 
veranderende temperatuur en neerslagpatronen als klimaatindicatoren 
zijn opgenomen, is voor heel Europa de kwetsbaarheid betreffende 
infectieziekten door klimaatveranderingen voor 2035 en 2050 berekend 
(Suk et al., 2014). In landen waar de klimaatimpact hoog is, zullen de 
veranderingen in klimaat-gerelateerde infectieziekten het grootst zijn, 
doordat deze landen de grootste veranderingen in temperatuur en/of 
neerslag zullen ervaren. Of dit ook zal leiden tot een grotere 
kwetsbaarheid, hangt af van het aanpassingsvermogen van een land. 
Het aanpassingsvermogen aan klimaatveranderingen (klimaatadaptatie) 
in Europa is het grootst in Scandinavië en centraal Europa, en het 
geringst in Zuid- en Oost-Europa. Individuele gevoeligheid van de 
blootgestelde persoon, het type bedreiging, populatiesamenstelling en 
het vermogen van de populatie om klimaateffecten te vermijden, zijn 
factoren die hierbij een rol spelen. Over het geheel is de kwetsbaarheid 
van Nederland laag tot gemiddeld, hoewel het model regionale 
verschillen voorspelt. Wat de betekenis is van deze modeluitkomsten 
voor de praktijk, is nog niet bekend. 
 
In Nederland stijgt de gemiddelde temperatuur. De KNMI-
klimaatscenario’s voorspellen dat de kans op koude winters afneemt en 
dat de zomers warmer worden (KNMI, 2014). In alle seizoenen, met 
uitzondering van de zomer, neemt de hoeveelheid neerslag toe. Het hele 
jaar door nemen extreme neerslagintensiteiten toe. Ook neemt de kans 
op wolkbreuken (>25 mm in 1 uur of >10 mm in 5 min) en zware 
neerslag toe. Zware regenbuien kunnen leiden tot riooloverstorten en 
overstromingen. Bij riooloverstorten wordt het overtollige water 
afgevoerd op het oppervlaktewater in plaats van via de riolering. 
Hierdoor kan soms tijdelijk (lichte) vervuiling van het oppervlaktewater 
plaatsvinden. Overstromingen kunnen onder meer leiden tot sterfte van 
mens en dier door verdrinking, schade aan infrastructuur en een 
verhoogd risico op wateroverdraagbare infectieziekten 
(https://www.euro.who.int/en/countries/netherlands/news2/news/2021/
07/public-health-advice-for-flooding-in-western-europe; Task Force 
Fact-finding hoogwater 2021, 2021). In het groeiseizoen voor gewassen 
neemt de waterschaarste toe. Hierdoor moet voor beregening worden 
uitgeweken naar water van mindere kwaliteit of hogere kosten gemaakt 
moeten worden voor waterzuivering. Dit geldt ook voor de 
drinkwaterzuivering (Schijven & de Roda Husman, 2005). Warmere 
zomers en meer hittegolven leiden tot meer voortijdige sterfte en meer 
ziekte onder kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen, mensen 
met luchtwegaandoeningen en mensen met hart- en vaatziekten.  
 
Door klimaatverandering kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen 
voor de gezondheid worden waargenomen, waaronder het optreden van 
infectieziekten (Portier et al. 2013). Dit kan komen door 
klimaatinvloeden op de microbiologische lucht-, bodem- en 
waterkwaliteit en de daarmee gepaard gaande veranderingen in 
infectieziekten in de leefomgeving.  
 

https://www.euro.who.int/en/countries/netherlands/news2/news/2021/07/public-health-advice-for-flooding-in-western-europe
https://www.euro.who.int/en/countries/netherlands/news2/news/2021/07/public-health-advice-for-flooding-in-western-europe
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Klimaatverandering zal effect hebben op vectoren, zoals muggen, en de 
infectieziekten die zij kunnen overdragen (Bekedam et al., 2021). Het 
effect op de muggenpopulatie is complex en niet makkelijk te 
voorspellen; populaties zouden kunnen groeien door warmere zomers en 
mildere winters. Heftige regenval en een toename van nattere periodes 
kunnen ook leiden tot voor muggen gunstigere vochtige 
omstandigheden (Altizer et al., 2013). Dit geldt niet alleen voor 
inheemse soorten, maar ook voor soorten die normaliter niet in 
Nederland voorkomen (Bekedam et al., 2021). De relatie tussen de 
populatiegrootte van muggen of andere vectorgroepen en 
epidemiologische parameters is echter verre van eenduidig (Wint et al., 
2018). Bij toenemende gemiddelde temperatuur zullen processen in 
deze koudbloedige dieren, inclusief virusreplicatie versnellen. De 
overdracht van infecties door muggen wordt sterk bepaald door de 
temperatuur; bij 23-26 °C is de kans op besmetting het grootst 
(Shocket et al., 2020). Het effect van klimaatverandering op teken is 
nog lastiger te voorspellen. Bij warmer weer zijn teken eerder en langer 
actief en kan het aantal tekenbeten toenemen. Maar warme en droge 
perioden zijn ongunstig voor teken, waardoor de activiteit weer kan 
afnemen (Bekedam et al., 2021). 
 
De gevolgen voor de gezondheid van klimaatverandering in Nederland 
en van klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen zijn lastig te 
voorspellen of te kwantificeren. In opdracht van ZonMw is daarom de 
Kennisagenda Klimaat en Gezondheid opgesteld (Huynen et al., 2019). 
Deze kennisagenda identificeert nader te onderzoeken 
onderzoeksvragen en oplossingsrichtingen, zodat duidelijk wordt welke 
kennis de maatschappij nodig heeft om de gezondheidsrisico’s van 
klimaatverandering en gerelateerde maatregelen te beperken. Ook heeft 
het VWS-programma Klimaat en Gezondheid vorm gekregen 
(https://www.rivm.nl/klimaat-en-gezondheid).  
 
Gerelateerd aan de Kennisagenda Klimaat en Gezondheid zijn de 
effecten van klimaatverandering op de gezondheid en veiligheid in kaart 
gebracht. Ook is onderzocht hoe deze effecten zich in Nederland 
ontwikkelen in een situatie met en zonder internationaal klimaatbeleid. 
Hoewel het nog niet mogelijk is om de omvang van alle effecten van 
klimaatverandering aan te geven, is het duidelijk dat klimaatbeleid niet 
alleen gunstig is voor het klimaat, maar ook voor gezondheid en 
veiligheid (Hall et al., 2021). 
 

4.1.2 Klimaatadaptatie 
Om de nadelige gevolgen van klimaatverandering op te vangen, worden 
bij de (her)inrichting van de leefomgeving bepaalde keuzes gemaakt en 
maatregelen getroffen. Gemeenten ontwikkelen een 
klimaatadaptatiebeleid. Ze voeren daarvoor de zogenoemde 
klimaatstresstest uit om te bepalen waar de risico’s liggen 
(https://klimaatadaptatienederland.nl/stresstest/bijsluiter/). Klimaat-
adaptieve maatregelen om wateroverlast te voorkomen bestaan vaak uit 
het aanleggen van voorzieningen voor tijdelijke waterberging, zoals 
wadi’s, waterpleinen, onder- en bovengrondse retentie- en 
infiltratievoorzieningen voor regenwater en groene daken. Daarnaast 
wordt water (soms opnieuw) in steden geïntegreerd om het hitte-eiland-
effect te reduceren en verkoeling te bewerkstelligen; daarbij draagt het 

https://www.rivm.nl/klimaat-en-gezondheid
https://klimaatadaptatienederland.nl/stresstest/bijsluiter/
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water tegelijkertijd bij aan een aangename leefomgeving. Wonen op of 
aan het water, het heropenen van oude watergangen in stadscentra en 
het aanleggen van waterspeelplaatsen, fonteinen en blauwe daken zijn 
hiervan voorbeelden. Ook de aanleg van meer groen in de leefomgeving 
draagt bij aan verkoeling. Parken, bomen, groene daken en groene 
gevels absorberen warmte en zonnestralen, en overtollig water. 
Daarnaast heeft onderzoek laten zien dat mensen die in een groene 
omgeving wonen zich gezonder voelen (Maas et al., 2006) en ook 
gezonder zijn (Maas et al., 2009). 
 
Bovengenoemde klimaatadaptatiemaatregelen resulteren daarnaast in 
meer water en groen in de leefomgeving, waaraan mensen bedoeld of 
onbedoeld kunnen worden blootgesteld. Wanneer bijvoorbeeld de 
microbiologische kwaliteit van het water onvoldoende is en er dus 
ziekteverwekkers in kunnen zitten, neemt de kans op het oplopen van 
wateroverdraagbare infectieziekten toe (De Roda Husman & Schets, 
2010). Een eerder uitgevoerde inventarisatie van nieuwe en bestaande 
waterconcepten liet zien dat bij de meeste concepten die zich richten op 
klimaatadaptatie, directe of indirecte blootstelling aan water is te 
verwachten (Schets et al., 2017). Aan de hand van literatuurgegevens 
over ziekte-uitbraken en waterkwaliteitsgegevens is voor de 
geïnventariseerde concepten een kwalitatieve schatting gemaakt van de 
waarschijnlijkheid van het optreden van negatieve gezondheidseffecten. 
Deze schatting toont dat het bij veel concepten realistisch is om 
rekening te houden met het optreden van aan water gerelateerde 
gezondheidsklachten door wateroverdraagbare ziekteverwekkers bij 
mensen die met dit water in contact komen (figuur 2). 
 

  
Figuur 2 Watergerelateerde gezondheidsrisico’s van klimaatadaptieve 
maatregelen in de leefomgeving. De gekleurde bolletjes duiden op het risico op 
gezondheidsklachten voor elk concept (Schets et al., 2017). 
 
Klimaatadaptatiemaatregelen om droogte en hitte tegen te gaan of juist 
voor tijdelijke waterberging bij heftige regenval te zorgen, kunnen 
omstandigheden creëren die ervoor zorgen dat muggenpopulaties 
groeien. Zo zorgen regentonnen, wadi’s en andere plaatsen voor 
tijdelijke waterberging voor stilstaand water dat een uitstekende 
kraamkamer is voor muggenlarven (Bekedam et al., 2021). 
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Eerder onderzoek toonde aan dat aan de microbiologische waterkwaliteit 
gerelateerde gezondheidsaspecten op dit moment onvoldoende worden 
meegewogen in het proces van besluitvorming, ontwerp, bouw en 
onderhoud van adaptatiemaatregelen (Lampén et al., 2018). Dit is 
onder meer toe te schrijven aan de verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden, financiering en het ontbreken van 
(toegankelijke) kennis. Een in dit onderzoek uitgewerkt bestuurssysteem 
toont de complexiteit van de interacties tussen actoren, vigerende wet- 
en regelgeving en belanghebbenden (figuur 3). 
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Figuur 3 Bestuurssysteem van blauwe adaptatiemaatregelen vanuit het 
perspectief van gezondheid (Lampén et al., 2018). 
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4.2 Verduurzaming 
De wereldwijde bevolkingsgroei, stedelijke groei en toegenomen 
welvaart resulteren in een groeiende vraag naar energie en 
grondstoffen. De daarmee gepaard gaande dreigende uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen noodzaakt tot het duurzaam omgaan met 
grondstoffen. Ook is terugdringen van de mondiale CO2-uitstoot en het 
beperken van het gebruik van fossiele grondstoffen dringend gewenst. 
Om in de toekomst aan de grondstoffenvraag te kunnen blijven voldoen, 
heeft de Europese Unie beleid gedefinieerd voor ‘Resource Efficiency’ 
(Europese Commissie, 2011). Dit beleid is in Nederland uitgewerkt in de 
kamerbrief ‘Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie’ 
(ministerie van Economische Zaken, 2013). In die kamerbrief wordt de 
ambitie van het kabinet voor een duurzame economische ontwikkeling 
uiteengezet. Met het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie geeft 
het kabinet vorm aan de transitie naar een circulaire economie 
(ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020). 
 
Recentelijk is de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Planbureau voor 
de leefomgeving, 2020) gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aandeel 
hernieuwbare energie (onder meer windenergie, biobrandstoffen, 
zonnestroom) is gestegen en dat ook de komende jaren tot 2030 blijft 
doen. Het gasverbruik per woning is gedaald door verbetering van de 
energetische kwaliteit van woningen (onder meer isolatie en efficiëntere 
verwarmingssystemen), daling van het aantal personen per huishouding 
en een dalende warmtevraag door warmere winters door 
klimaatverandering. 
 
In de leefomgeving is het streven naar duurzamer omgaan met energie 
en grondstoffen ook terug te zien in nieuwe manieren voor de 
inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en 
regenwater. Hierdoor kunnen die hergebruikt worden of gebruikt worden 
voor winning van energie of grondstoffen. De beleidsopgaven in het 
ambitiedocument Nederland Natuurpositief, voor een gezamenlijke 
aanpak in natuurbeleid van het ministerie van LNV en de provincies, 
passen hier ook goed bij (ministerie LNV & Interprovinciaal overleg, 
2019).  De ambities betreffen het bewerkstelligen van het herstel van de 
natuur en haar biodiversiteit in de steden, op het platteland buiten  
de natuurgebieden en in de grote wateren middels de vier V’s aanpak: 
versterken, verbeteren, verbreden en verbinden. 
 
Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) worden steeds vaker 
omgebouwd tot grondstoffen-, energie- of waterfabrieken die organische 
stoffen, stikstof en fosfaat terugwinnen uit afvalwater en inzetten in 
andere (fabrieks)processen (Römgens & Kruizinga, 2013). Technieken 
zoals het opwekken van biogas door vergisting uit rwzi’s en het 
opwekken van energie bij slibverbranding, worden steeds gangbaarder 
om energie uit afvalwater te winnen. Dergelijke processen leveren 
biogas, warmte en elektriciteit op. Steeds meer rwzi’s zuiveren op deze 
wijze min of meer ‘energieneutraal’ het afvalwater.  
 
Bij het sluiten van de waterkringloop zuiveren bedrijven zelf hun 
afvalwater en gebruiken het vervolgens opnieuw voor bepaalde 
toepassingen, zoals spoelwater of gietwater. Hierbij is het van belang 
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het rendement en de betrouwbaarheid van de zuivering goed te kennen 
en bij voorkeur in te zetten op meerdere zuiveringsprocessen, omdat 
een zuivering die gebaseerd is op één proces weinig robuust is. Als deze 
ene zuivering uitvalt, ontstaan er direct normoverschrijdingen en 
bijbehorende gezondheidsrisico’s voor de gebruikers. Bij de afweging of 
het hergebruik van afvalwater aanvaardbaar is, moeten naast 
technische en financiële afwegingen in een vroeg stadium ook eventuele 
gezondheidsrisico’s worden meegewogen (Anoniem, 2015). 
 
Ook op huishoudelijk niveau wordt gestreefd naar waterbesparing en 
energiebesparing, zoals de toepassing van nieuwe (decentrale) sanitatie. 
Bij nieuwe sanitatie wordt afvalwater bij de bron gescheiden en op 
locatie verwerkt. Het verwerken van gescheiden afvalwaterstromen is 
hierdoor eenvoudiger, omdat er geen aparte leidingstelsels nodig zijn 
voor inzameling en transport van deelstromen naar de zuivering, en 
nutriënten en/of energie op lokale schaal hergebruikt kunnen worden. 
Particuliere initiatieven om duurzaam om te gaan met energie, water en 
grondstoffen kunnen bestaan uit het aanleggen van een bovengronds of 
ondergronds reservoir waarin regenwater tijdelijk wordt geborgen, 
voordat het wordt gebruikt in de tuin of in het huishouden voor het 
spoelen van toiletten en als waswater. Hierbij dient rekening gehouden 
te worden met de microbiologische kwaliteit van het opgevangen 
regenwater dat, zoals uit onderzoek is gebleken, fecaal verontreinigd 
kan zijn en verschillende ziekteverwekkers kan bevatten (Schets et al., 
2007; Schets et al., 2010; Van Driezum et al., 2020).  
 
Bij het bedrijven van stadslandbouw wordt voedsel op de plaats waar 
het geconsumeerd wordt geproduceerd en zijn minder 
vervoersbewegingen nodig om de stadsbewoner van voedsel te 
voorzien. Bij kringlooplandbouw (ministerie LNV & Interprovinciaal 
overleg, 2019) worden land en grondstoffen hergebruikt en wordt de 
kringloop binnen een bedrijf of gezamenlijk met andere bedrijven 
gesloten zodat zo min mogelijk reststromen ontstaan. Ook hier is het 
van belang om aandacht voor de microbiologische kwaliteit van het 
gietwater voor de gekweekte gewassen te hebben. In sommige wijken in 
Nederland wordt grijs water (afvalwater uit de douche, de keuken en uit 
andere wasbakken in de woning) apart ingezameld waardoor rwzi’s 
minder worden belast. Hergebruik van grijs water in woningen voor 
andere toepassingen dan toiletspoeling is sinds 2003 verboden, 
vanwege te grote risico’s op onder andere maagdarminfecties 
(Fernandes et al., 2007). Toch worden er nieuwe initiatieven op dit 
gebied gezien en mogelijk wordt de wetgeving in de toekomst herzien.  
 
De eerdergenoemde inventarisatie van nieuwe en bestaande concepten 
en trends op het gebied van stedelijk waterbeheer (Schets et al., 2017), 
liet zien dat het risico op blootstelling en daarmee op het oplopen van 
wateroverdraagbare infectieziekten gering tot gemiddeld is bij 
duurzaamheidsconcepten die gericht zijn op het terugwinnen van 
grondstoffen uit afvalwater (figuur 4). Ditzelfde geldt bij 
duurzaamheidsconcepten op huishoudelijk niveau die gericht zijn op het 
besparen van energie en grondstoffen (figuur 5). Het betreft hier 
namelijk vooral (geheel of gedeeltelijk) gesloten systemen. Biologische 
afvalwaterzuiveringen bleken echter de afgelopen jaren de bron van een 
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aanzienlijk aantal legionellose-besmettingen (Loenenbach et al., 2018; 
Bartels et al., 2019; tekstkader 1). 
 

 
Figuur 4 Watergerelateerde gezondheidsrisico’s van duurzaamheidsmaatregelen 
in de leefomgeving, gericht op het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. 
De gekleurde bolletjes duiden op het gezondheidsrisico voor elk concept (Schets 
et al., 2017).  
 

 
Figuur 5 Watergerelateerde gezondheidsrisico’s van duurzaamheidsmaatregelen 
in de leefomgeving op huishoudelijk niveau gericht op het besparen van energie 
en grondstoffen. De gekleurde bolletjes duiden op het gezondheidsrisico voor elk 
concept (Schets et al., 2017). 
  



RIVM-rapport 2021-0025 

Pagina 26 van 83 

Tekstkader 1 Legionellose in de buurt van biologische afvalwaterzuiveringen. 
Legionellose in de buurt van biologische afvalwaterzuiveringen 
In een biologische zuivering wordt zuiveringsslib (i.e. actief slib) 
gebruikt dat micro-organismen bevat die de aanwezige 
verontreinigingen biologisch kunnen afbreken. Tijdens het 
zuiveringsproces groeien deze micro-organismen. De temperatuur 
waarbij dit plaatsvindt, is vaak afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur en ligt meestal tussen 8 en 20 °C. Bij 
biologische zuivering wordt lucht toegevoegd (i.e. beluchting) om de 
processen waarbij zuurstof nodig is, goed te laten verlopen en ervoor te 
zorgen dat het actief slib niet naar de bodem zakt. 
 
Sinds enkele jaren stijgt het aantal legionellose-besmettingen in 
Nederland. In 2017 en 2018 werd duidelijk dat een deel van deze 
besmettingen werd veroorzaakt door blootstelling aan 
legionellabacteriën uit biologische afvalwaterzuiveringen waar de 
temperatuur van het proceswater relatief hoog was, namelijk 30 – 35 
°C. Dit heeft geleid tot nader onderzoek naar de risico’s van legionella-
besmettingen bij dergelijke afvalwaterzuiveringen en het opstellen van 
een afwegingskader voor risicovolle installaties. 
 
Zie 6.4 voor meer informatie. 
 

4.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 
4.3.1 Duurzaam leven 

Naast ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan klimaatadaptatie en 
verduurzaming in de leefomgeving op nationaal of regionaal niveau, zijn 
er ook verschillende maatschappelijke ontwikkelingen waar te nemen 
die de houding van burgers en (gemeentelijke) bestuurders ten opzichte 
van de leefomgeving weerspiegelen. Deze ontwikkelingen hebben vaak 
te maken met de wens om bewuster en duurzamer in het leven te staan 
en een minder grote ‘voetafdruk’ op onze planeet achter te laten.  
 
Mensen streven er bijvoorbeeld naar om zelfvoorzienend te leven in 
kleine woningen (tiny houses) en geen gebruik te maken van 
gemeentelijke voorzieningen (off grid wonen). Of zij kiezen ervoor om 
zelf drinkwater te bereiden uit regenwater, zonnestroom op te wekken 
en hun afvalwater niet via de riolering naar een rwzi te leiden, maar te 
zuiveren met behulp van helofytenfilters. Sommige gemeenten stellen 
kavels grond ter beschikking voor het bouwen van tiny houses 
(https://tinyhousenederland.nl/overheid/geslaagde-projecten/), terwijl 
andere gemeenten duurzame woonwijken realiseren. 
 
Door toepassing van zogenoemde Warmte Koude Opslag (WKO)-
systemen wordt energie bespaard. Bij WKO wordt energie in de vorm 
van warmte of koude opgeslagen in de bodem en later gebruikt om 
gebouwen of kassen te verwarmen of te koelen. Ook worden er 
tegenwoordig grondwater-warmtepompen gebruikt om 
(nieuwbouw)huizen te verwarmen. Hierbij wordt de van nature 
aanwezige warmte in de aardbodem gebruikt om water in een 
ondergronds buizennetwerk te verwarmen.  

https://tinyhousenederland.nl/overheid/geslaagde-projecten/
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Het is van belang bij al dit soort duurzaamheidsinitiatieven in de 
afweging mee te nemen of blootstelling aan ziekteverwekkers kan 
optreden met gezondheidsrisico’s als gevolg (Schets et al., 2017).  
Ook is er steeds meer aandacht voor het vermijden van het gebruik van 
plastics om te voorkomen dat microplastics in het milieu terechtkomen. 
Microplastics kunnen naast milieuproblemen ook zorgen voor 
verspreiding van ziekteverwekkers en voor antibioticaresistentie via 
water en lucht (Mughini-Gras et al., 2021; Vethaak & Legler, 2021).  
 

4.3.2 Activiteiten in de natuur 
Tegenwoordig vinden veel activiteiten in de natuur plaats, al dan niet 
gestimuleerd door de overheid die probeert mensen aan te sporen om 
voldoende te bewegen. Hierbij is het natuurbeleid van de overheid om te 
zorgen voor een gezonde natuur met voldoende biodiversiteit ook van 
belang (ministerie LNV & Interprovinciaal overleg, 2019). Mensen wordt 
zo een aantrekkelijke, natuurlijke omgeving geboden om in te 
verblijven. De overheid promoot het heilzame effect van bewegen in 
het, al dan niet stedelijk, groen en het verblijven in de natuur 
(ministerie van Economische Zaken, 2014). Hierbij worden mensen 
soms ook blootgesteld aan ziekteverwekkers, zoals virussen, bacteriën, 
schimmels en parasieten, en vectoren die ziekteverwekkers 
overbrengen, zoals teken die de ziekte van Lyme overbrengen. In het 
kader van de natuurbescherming worden natuurgebieden verbonden om 
zo de habitat van kwetsbare diersoorten en planten te vergroten. Hierbij 
wordt echter ook het verspreidingsgebied van wild en vector 
overdraagbare zoönosen vergroot. Grotere verspreidingsgebieden en 
meer menselijke activiteiten in het groen zullen leiden tot een toename 
van de ziekte van Lyme (Van Acker et al., 2019; Heylen et al., 2019).  
 

4.3.2.1 City swims, obstakel- en modderraces 
Sportieve ontwikkelingen zoals city swims, obstakel- en modderraces 
nemen een grote vlucht en leiden tot blootstelling aan ziekteverwekkers 
in water en modder, zoals leptospiren die leptospirose en de ziekte van 
Weil kunnen veroorzaken. Uitbraken van gastro-enteritis na zwemmen 
in stadswater tijdens city swims zijn duidelijke voorbeelden van hoe 
blootstelling aan microbiologisch verontreinigd water in de leefomgeving 
kan leiden tot ziekte (tekstkader 2). GGD’en geven adviezen over hoe 
deze evenementen veilig zijn te organiseren (Oorsprong et al., 2018). In 
opdracht van Stowa is een concepthandreiking opgesteld die betrokken 
partijen handvaten geeft bij het veilig organiseren van dergelijke 
evenementen (Leenen, 2018). 
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Tekstkader 2 Maagdarmklachten na city swims. 
Maagdarmklachten na city swims 
In meerdere steden in Nederland vindt steeds vaker een zogenoemde 
city swim plaats, waarbij grote groepen zwemmers in grachten of 
kanalen zwemmen en door middel van sponsoring geld inzamelen voor 
een goed doel. Deze zwemevenementen vinden meestal plaats op niet-
officiële zwemlocaties en zijn niet helemaal zonder risico op 
gezondheidsklachten. 
Dat bleek uit onderzoek bij de SingelSwim Utrecht (2015 – 2017) en de 
Amsterdam City Swim (2015 – 2016). 
Van de deelnemers aan de onderzochte evenementen kreeg één op de 
veertien na afloop maagdarmklachten, zonder dat er sprake was van 
een uitbraak.  
Hevige regenval voor het evenement kan ervoor zorgen dat het water 
fecaal verontreinigd raakt door afspoelen van straatvuil of 
riooloverstorten. Bij één zwemevenement was dit het geval. Bij dit 
evenement ontstond een uitbraak van norovirusinfecties, waarschijnlijk 
door het inslikken van verontreinigd grachtenwater. 
 
Voor meer informatie: Joosten et al., 2017; Joosten et al., 2018; 
Hintaran et al., 2018 
 

4.3.2.2 Wildzwemmen 
Een ontwikkeling die zich de laatste jaren in Nederland steeds 
duidelijker aftekent, is het zwemmen in open water, ook als dat niet is 
aangewezen als zwemlocatie. Nederland kent ruim 750 aangewezen 
zwemlocaties. Dit zijn officiële plaatsen om te zwemmen waar de 
provincies de taak hebben ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit wordt 
gecontroleerd met de frequentie die de Europese Zwemwaterrichtlijn 
vereist en voldoet aan de eisen uit die richtlijn. Mensen kunnen op deze 
zwemlocaties veilig gaan zwemmen. Het is in Nederland (in tegenstelling 
tot in sommige andere Europese landen) niet verboden om op andere 
plekken te zwemmen, tenzij dit nadrukkelijk vermeld wordt. Op deze 
plaatsen wordt de waterkwaliteit meestal niet gecontroleerd, waardoor 
mensen mogelijk zwemmen in microbiologisch verontreinigd water. 
Bovendien is de fysieke veiligheid van zwemmers op dergelijke plekken 
lang niet altijd gewaarborgd. Steeds meer gemeenten faciliteren 
zwemmen op dergelijke plekken, waarbij vaak veel partijen betrokken 
zijn en de belangen en verantwoordelijkheden divers (Wuijts et al., 
2020). Recent onderzoek onder mensen die regelmatig meedoen aan 
zwemevenementen in open water heeft aangetoond dat zwemmen in 
open water een risicofactor is voor het dragerschap van beta-lactamase-
producerende E. coli. Dit zijn E. coli die resistent zijn tegen een 
belangrijke groep van antibiotica, de beta-lactam antibiotica. Het 
oppervlaktewater is een mogelijke bron van blootstelling aan deze E. coli 
(Blaak et al., 2019a) die kan leiden tot dragerschap en niet-
behandelbare infecties. 
 

4.3.3 Biodiversiteit 
De biodiversiteit van planten en dieren neemt in Nederland erg snel af 
(Kamerbrief randvoorwaarden Programma Gezonde Groene 
Leefomgeving, 2021). De diversiteit aan soorten en ecosystemen op 
aarde houdt de leefomgeving in balans. Samen vormen ze een levende 
en productieve natuur. De natuur zorgt voor gezonde bodems, schoon 
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water, schone lucht, bestuivers voor voedselgewassen, natuurlijke 
weerstand tegen ziekten en plagen en veerkracht bij het opvangen van 
klimaatverandering. Het ambitiedocument voor een gezamenlijke 
aanpak in natuurbeleid, Nederland Positief, beschrijft hoe de overheid 
het noodzakelijke herstel van biodiversiteit wil bewerkstelligen 
(ministerie LNV & Interprovinciaal overleg, 2019). In het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel (https://www.nern.nl/deltaplan-
biodiversiteitsherstel) werken negentien partijen samen om 
grondgebruikers te stimuleren maatregelen toe te passen die bijdragen 
aan het herstel van biodiversiteit 
(https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/). Een belangrijke vraag hierbij 
is of en hoe biodiversiteit bijdraagt aan de preventie en bestrijding van 
infectieziekten. In de wetenschappelijk literatuur wordt aan de hand van 
een hypothese - de zogenoemde ‘dilution effect hypothesis’- besproken 
hoe dit zou kunnen werken.  
 
Ziekteverwekkers kunnen zich ophouden in twee typen gastheren. In 
geschikte (competente) gastheren kunnen de ziekteverwekkers zich 
massaal vermenigvuldigen en die gastheren kunnen de ziekteverwekker 
ook doorgeven naar de mens. Niet-geschikte (incompetente) gastheren 
vormen voor de ziekteverwekker een dood spoor: de ziekteverwekker 
kan zich soms wel vermenigvuldigen, maar wordt nooit doorgegeven. 
Habitatverlies en -verstoring zorgen er vooral voor dat de niet-geschikte 
gastheren afnemen, waardoor de geschikte gastheren relatief talrijker 
worden. Niet-geschikte gastheren zijn dus relatief talrijker in niet-
verstoorde ecosystemen met een hoge biodiversiteit. Op deze manier 
zou biodiversiteit een ecosysteemdienst zijn voor het bestrijden van 
infectieziekten (Keesing et al., 2010). Er zijn echter ook voorbeelden 
waarbij biodiversiteit kan leiden tot een toename van het aantal 
infectieziekten. Soortenrijkdom kan juist ook de diversiteit en aantallen 
van ziekteverwekkers laten toenemen. Dit geldt vooral voor 
ziekteverwekkers met een complexe levenscyclus, waarin meerdere 
gastheren nodig zijn om de cyclus te voltooien.  
 
De relatie tussen biodiversiteit en het voorkomen van infectieziekten 
lijkt niet altijd eenduidig en hangt van vele factoren af, zoals de 
gevoeligheid van geschikte gastheren en vectoren voor het verlies van 
biodiversiteit (Wood et al., 2014; WHO, 2021). In recent onderzoek is 
aangetoond dat soorten die geschikte gastheren zijn voor menselijke 
ziekteverwekkers (zoals knaagdieren, vleermuizen en zangvogels) 
talrijker zijn in verstoorde ecosystemen (Gibb et al., 2020). Geschikte 
gastheren zijn vaak generalisten met een korte levenscyclus die veel 
nakomelingen produceren. Ze investeren weinig in een immuunsysteem 
wat reproductie van de ziekteverwekker mogelijk vergemakkelijkt. Hoe 
de leefomgeving het beste ingericht kan worden om de overdracht van 
infectieziekten zoveel mogelijk te beperken, dient verder onderzocht te 
worden, bijvoorbeeld door het uitbreiden of versterken van signalerings- 
en surveillanceactiviteiten. Een voorbeeld van een mogelijke maatregel 
is het stimuleren van het aantrekken van roofvogels, zodat die de 
populaties knaagdieren onder controle kunnen houden. 
 

4.3.4 Sociaal-culturele factoren 
Sociaal-culturele factoren zijn kenmerken en invloeden van de cultuur 
en leefgewoonten, zoals normen en waarden, subculturen, en 

https://www.nern.nl/deltaplan-biodiversiteitsherstel
https://www.nern.nl/deltaplan-biodiversiteitsherstel
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
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opleidingsniveau (Volksgezondheid Toekomst Verkenning, 2018). 
Hieronder vallen ook bevolkingsdichtheid, en -samenstelling, leefstijl en 
mobiliteit. 
 

4.3.4.1 Bevolkingsdichtheid 
Een van de sociaal-culturele factoren die voor infectieziekten vanuit de 
leefomgeving relevant zijn, is de bevolkingsdichtheid. De 
bevolkingsdichtheid in een gebied bepaalt hoe dicht mensen op elkaar 
leven en daarmee hoe makkelijk infectieziekten van mens op mens 
worden overgedragen. Nederland is één van de dichtstbevolkte landen 
ter wereld. Hierdoor hebben mensen onderling veel contact en kunnen 
infectieziekten gemakkelijk overgedragen worden op plekken waar veel 
mensen tegelijkertijd samenkomen, zoals tijdens (sport)evenementen of 
in het openbaar vervoer (Rutten et al., 2022). Tijdens de 
coronapandemie raakte bijvoorbeeld een derde van de bezoekers aan 
een muziekfestival besmet, ondanks een verplichte test vooraf 
(https://www.parool.nl/nederland/een-derde-van-besmette-bezoekers-
verknipt-had-al-corona-voor-festival~bbc3b317/). In gebieden met een 
hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met een hoge dichtheid aan 
landbouwhuisdieren is bovendien de kans op het ontstaan van uitbraken 
van nieuwe infectieziekten het grootst (Verbrugh et al., 2011; Hu et al., 
2013; Espinosa et al., 2020; zie ook 5.1.1). 
 

4.3.4.2 Bevolkingssamenstelling 
Kwetsbare groepen (YOPI: young, old, pregnant, immunosuppressed, 
https://www.rivm.nl/ziek-door-dier/risicogroepen) binnen een 
bevolking, zoals ouderen en mensen met een verminderde afweer, door 
bijvoorbeeld transplantatie, een chronische ziekte of chemotherapie, zijn 
vatbaarder voor het oplopen van infectieziekten. Ook is het beloop van 
infectieziekten bij deze mensen vaak ernstiger. Een toename van deze 
groepen, bijvoorbeeld door vergrijzing, kan een populatie gevoeliger 
maken voor infectieziekten en invloed hebben op het vóórkomen en 
verspreiden van infectieziekten. 
 

4.3.4.3 Leefstijl 
Ook het gedrag en de leefstijl van mensen hebben invloed op de mate 
van blootstelling aan ziekteverwekkers in de leefomgeving en het 
oplopen en verspreiden van infectieziekten. Leefstijlfactoren, zoals 
roken, ongezonde voeding en te weinig beweging, zijn direct en indirect 
van invloed op het ontstaan en het beloop van infectieziekten (De Frel et 
al., 2020). Zo hebben rokers 34 procent meer kans op het ontwikkelen 
van griepachtige ziektebeelden dan niet-rokers (Lawrence et al., 2019). 
De leefomgeving kan de leefstijl van mensen beïnvloeden; een veilige 
leefomgeving kan bijvoorbeeld aanzetten tot fysieke buitenactiviteiten 
(Salehi et al., 2015). 
 

4.3.4.4 Mobiliteit 
Veel vertoond gedrag dat bijdraagt aan de verspreiding van 
infectieziekten is (inter)nationale mobiliteit, of dat nu gaat om 
goederentransport, zakelijke reizen of vakantiereizen. Mensen reizen 
steeds meer en kunnen van hun reizen infectieziekten naar Nederland 
meebrengen, die zich hier verder in de leefomgeving verspreiden. 
Vliegtuigen vormen daarbij een risico voor het verspreiden van 
infectieziekten tussen mensen binnen het vliegtuig (Royal NLR & RIVM, 

https://www.parool.nl/nederland/een-derde-van-besmette-bezoekers-verknipt-had-al-corona-voor-festival%7Ebbc3b317/
https://www.parool.nl/nederland/een-derde-van-besmette-bezoekers-verknipt-had-al-corona-voor-festival%7Ebbc3b317/
https://www.rivm.nl/ziek-door-dier/risicogroepen
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2021). Ook kunnen ze met uitwisseling op luchthavens bijdragen aan 
verspreiding van ziekteverwekkers en hun dragers of vectoren naar 
andere delen van de wereld (Mangili et al., 2015; Bekedam et al., 
2021).  
 
Onderzoek van rioolwater op Schiphol toonde al vroeg de introductie van 
SARS-CoV-2 in Nederland aan (Lodder & De Roda Husman, 2020). Ook 
toonde eerder onderzoek aan dat intercontinentale reizigers resistente 
bacteriën, waaronder extended spectrum β-lactamase producerende 
Enterobacteriaceae (ESBL) (Arcilla et al., 2017) en carbapenemase 
producerende Enterobacteriaceae (CPE; Van Hattem et al., 2016) 
oppikken en mee terugbrengen naar Nederland. Hier worden deze 
bacteriën soms ook overgedragen op huisgenoten (ZonMw, 2017). Tot 
en met 2021 liep het ZonMw-project Travel-Imported Arbovirus 
infections and mHealth applications for outbreak Risk Assessment 
(TIARA). Daarin werd het bloed van reizigers onderzocht op het 
voorkomen van de mug-overdraagbare virussen Zika, dengue, 
chikungunya en gele koorts. Mocht de tijgermug zich in de toekomst in 
Nederland vestigen, dan kunnen de gegevens uit dit project helpen om 
de risico’s voor autochtone overdracht van deze virussen in te schatten. 
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5 Infectieziekten in de leefomgeving 

Infectieziekten zijn onlosmakelijk verbonden met onze leefomgeving, en 
de bestrijding ervan speelt al sinds het midden van de 19e eeuw een 
belangrijke rol (Lederberg, 2000). De verspreiding van infectieziekten 
wordt beïnvloed door zowel de fysieke als de sociale component in de 
leefomgeving (McMichael, 2004; Neiderud, 2015; Blaak et al., 2019a), 
de huidige coronacrisis laat dat maar al te duidelijk zien (WHO, 2020; 
tekstkader 3). Infectieziekten kunnen worden veroorzaakt door 
verschillende typen ziekteverwekkende (micro-)organismen, zoals 
bacteriën, virussen, parasieten, schimmels en wormen. Deze 
ziekteverwekkers kunnen in het milieu (water, lucht of bodem) 
overleven, groeien of afsterven, afhankelijk van de omstandigheden die 
voor hen gunstig of ongunstig kunnen zijn. Soms vestigen zich nieuwe 
(zogenoemde emerging of opkomende) ziekteverwekkers of worden 
ziekteverwekkers opnieuw relevant (reemerging ziekteverwekkers), als 
veranderende omstandigheden daarvoor de mogelijkheid bieden, zoals 
een hogere water– en/of luchttemperatuur als gevolg van 
klimaatverandering (Blaak et al., 2010; zie ook 4.1.1) of aanpassingen 
aan de leefomgeving zoals bebossing of ontbossing. Dit betekent dat de 
aantallen ziekteverwekkers in de leefomgeving van de mens kunnen 
toenemen en afnemen onder invloed van omgevingsveranderingen 
(McMichael, 2004). Nieuwe infectieziekten ontstaan vaak op het One 
Health-snijvlak mens-milieu-dier (Aarestrup et al., 2021). De 
eigenschappen van de ziekteverwekkers kunnen ook veranderen. 
Bijvoorbeeld in aanwezigheid van metalen in de bodem kunnen 
bacteriën ongevoelig worden voor bepaalde antibiotica (Knapp et al., 
2017). Toegenomen goederentransport tussen landen draagt ook bij aan 
verspreiding en mogelijke vestiging van (micro)organismen op plaatsen 
waar zij eerder niet voorkwamen of al geruime tijd niet meer 
voorkwamen (Frerichs et al., 2012; zie ook 4.3.4.4). Datzelfde geldt 
voor het transport van landbouwhuisdieren en wilde dieren (Bekedam et 
al., 2021) en een toename in het aantal reizen van mensen tussen 
verschillende landen, waarbij bepaalde (micro-)organismen worden 
meegenomen. 
 
Mensen kunnen in de leefomgeving op verschillende manieren in contact 
komen met de daarin aanwezige ziekteverwekkers en bij blootstelling 
aan voldoende hoge concentraties van deze ziekteverwekkers een 
infectie oplopen die kan leiden tot ziekte (figuur 6). Blootstelling aan 
ziekteverwekkers kan plaatsvinden doordat mensen rechtstreeks, via 
contact met de huid, of door inademing of ingestie, in aanraking komen 
met water, lucht of bodem waarin de ziekteverwekkers aanwezig zijn. 
Tussen bodem, water en lucht bestaat een duidelijke wisselwerking. Zo 
is er interactie van bodem met water (sediment, grondwater), van lucht 
met bodem (stof) en van water met lucht (druppeltjes, aerosolen). 
Water kan langs verschillende routes besmet raken met 
ziekteverwekkers, onder meer direct door mens en dier, door lozing van 
gezuiverd en ongezuiverd rioolwater van rwzi’s, door afvalwater 
afkomstig van beroeps- en pleziervaart, door afspoeling van mest of 
door dierlijke uitwerpselen van landbouwgronden of straten. De 
blootstelling aan ziekteverwekkende organismen in de bodem kan 
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plaatsvinden door direct contact met de bodem, maar ook indirect via 
planten of dieren. De bodem kan onder meer verontreinigd raken door 
uitwerpselen van dieren of door bemesting, door verspreiding van 
rioolslib of door de verspreiding van bagger. In mest en urine van 
landbouwhuisdieren zijn veel potentiële ziekteverwekkers aanwezig die 
met het gebruik van mest in de bodem worden gebracht (Van Leuken et 
al. 2017). Ziekteverwekkers kunnen zich vanuit diverse bronnen, zoals 
afvalwater en mest, via de lucht verspreiden in stofdeeltjes of 
druppeltjes (aerosolen). Ziekteverwekkers kunnen zich ook verplaatsen 
door de buitenlucht (Van Leuken et al., 2015). 
 
Blootstelling aan ziekteverwekkers is echter ook mogelijk door contact 
met dieren die drager zijn van ziekteverwekkers die op mensen 
overgedragen kunnen worden. Infectieziekten die overgedragen kunnen 
worden van dier op mens worden zoönosen genoemd. Infectieziekten 
kunnen ook weer van mens op dier overgedragen worden 
(zoöantroponosen). Een voorbeeld van een zoöantroponotische 
ziekteverwekker is het SARS-CoV-2-virus dat van oorsprong zoönotisch 
is. Dit virus wordt in de huidige situatie vooral van mens op mens 
overgedragen, maar kan ook van mens op dier worden overgedragen. 
Een reeks van dieren, zoals katten, fretten, hamsters, apen, nertsen, 
wasbeerhonden, fruitvleermuizen en konijnen, is gevoelig voor SARS-
CoV-2 en kan bijdragen aan de zoöantroponotische verspreidingsroute 
van het virus (Banerjee et al., 2021). In Nederland is het overdragen 
van SARS-CoV-2 van dier naar mens en van mens naar dier aangetoond 
met behulp van Whole Genome Sequencing op zestien 
nertsenfokkerijen, waar in 2020 uitbraken van het virus plaatsvonden 
(Oude Munnink et al., 2021). Hierbij bleef onduidelijk welke routes van 
transmissie optraden en welke rol de omgeving hierbij speelde 
(Pomorska-Mól et al., 2021). 
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Tekstkader 3 Covid-19 in de leefomgeving 
COVID-19 in de leefomgeving 
De ziekte COVID-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-
2. COVID-19 is in oorsprong een zoönotische ziekte die zich door 
globalisering snel heeft kunnen verspreiden, en waarvan de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de oorsprong probeerde te 
achterhalen door brononderzoek in China (Mallapaty, 2020; Koopmans 
et al. 2021). De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en 
in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid 
door hoesten, niezen en praten, waardoor het virus met kleine 
druppeltjes (aerosolen) in de lucht komt (Schijven et al., 2021a). Als 
andere mensen grote en kleine druppels inademen, kunnen zij besmet 
raken met het virus. Omdat de druppels meestal niet verder komen dan 
1,5 meter, wordt in Nederland geadviseerd om 1,5 meter afstand tot 
anderen te houden. Ook is het beter om met weinig mensen bij elkaar te 
komen, bepaalde activiteiten zoals zingen te beperken, en het aantal 
contacten beperkt te houden. Door dit zogenoemde social distancing is 
de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten en het virus zich 
verspreidt. Ook wordt geadviseerd om vaak de handen te wassen. 
Dergelijke maatregelen beperken overigens ook de transmissie van 
andere ziekteverwekkers. Hoewel SARS-CoV-2 langere tijd op de huid 
besmettelijk kan blijven, is tot dusverre geen bewijs voor COVID-19-
overdracht via oppervlakken (Hirose et al., 2020). Risicoschattingen 
laten echter zien dat er een gerede kans bestaat op overdracht via glas 
of geld (Schijven et al., 2021b).  
 
De coronacrisis had invloed op leefstijl en gedrag. Zo zijn rokers meer 
gaan roken en zijn de meeste mensen minder gaan bewegen. Door de 
coronamaatregelen waren mensen meer op hun directe woonomgeving 
aangewezen en nam de druk op de leefomgeving toe. Mensen hadden 
meer behoefte aan ruimte in de buurt om te bewegen, te ontspannen en 
elkaar te ontmoeten. Ook wordt er tegenwoordig nog veel thuisgewerkt 
en maken mensen meer gebruik van de fiets dan van het openbaar 
vervoer. Dit alles vraagt om nieuwe aanpassingen in de leefomgeving. 
 
Voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/, 
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl, 
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek. 
 
  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek
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Figuur 6 Blootstelling van de mens aan ziekteverwekkers in de leefomgeving 
door contact met water, lucht of bodem, of door contact met dieren, zoals 
landbouwhuisdieren, huisdieren en wilde dieren, en vectoren, zoals teken en 
muggen (figuur is gemaakt met Piktochart, www.create.piktochart.com). 
 

5.1 Zoönosen in de leefomgeving 
Besmetting met zoönotische ziekteverwekkers vindt behalve door direct 
contact met besmette dieren ook plaats via voedsel, water, lucht, 
bodem of dierlijk materiaal, zoals mest of urine (Vlaanderen et al., 
2020). Ook kunnen vectoren, zoals teken en muggen, zoönosen 
overbrengen. Hierbij dient vermeld te worden dat de meest belangrijke 
muggenoverdraagbare ziekteverwekkers, zoals malariaparasieten, 
dengue-, Zika- en chikungunyavirussen, geen zoönosen veroorzaken, 
omdat een dierreservoir (anders dan de mens) geen essentieel 
onderdeel uitmaakt van de transmissiecyclus, hoewel ze hun oorsprong 
wel hebben in een dierreservoir. Dierreservoirs zijn een bron van 
opkomende infectieziekten. Meer dan 50 procent van de zoönosen die 
sinds 1940 zijn opgekomen, zijn gerelateerd aan intensivering van de 
landbouw, inclusief de aanleg van dammen, irrigatieprojecten en 
megastallen (Rohr et al., 2019). De manier en intensiteit waarop 
mensen samenleven met dieren is van invloed op het risico op 
overdracht en uitbraken van infectieziekten. Door recombinatie van 
erfelijk materiaal kunnen micro-organismen nieuwe eigenschappen 
ontwikkelen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld nieuwe vormen van 
griepvirussen ontstaan die kunnen overgaan van vogels naar de mens 
(Schijven et al., 2005). In februari 2021 werden bij een grote uitbraak 
van vogelgriep (H5N8) op een pluimveebedrijf in Rusland ook humane 
monsters onderzocht en positief bevonden. Alle zeven positief geteste 
individuen hadden geen klinische symptomen. In het kader van bron- en 
contactonderzoek werden 150 individuen alleen onderzocht op klinische 
symptomen, deze waren niet aanwezig. Het aviaire influenzavirus H5N8 
is ook bij wilde vogels in verschillende Europese landen aangetroffen, 

http://www.create.piktochart.com/
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waaronder Nederland (Human infection with avian influenza A (H5N8) - 
Russian Federation (who.int)). 
 

5.1.1 Landbouwhuisdieren 
In 2019 woonden in Nederland 17 miljoen mensen op ongeveer 41.000 
km2 samen met ongeveer 94 miljoen kippen, 7 miljoen varkens, 4 
miljoen runderen, 1 miljoen geiten en schapen en 850.000 pelsdieren 
(https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/27/aantal-
landbouwhuisdieren-2018-2019). De nabijheid van dier en mens op 
deze schaal vraagt aandacht voor milieubelasting, dierenwelzijn en 
gezondheidsrisico’s voor mensen die in de buurt van veehouderijen en 
mestverwerkingsinstallaties wonen. Uit onderzoek van Universiteit 
Utrecht, Wageningen UR, NIVEL en RIVM is gebleken dat omwonenden 
van veehouderijen minder astma en allergieën, maar vaker 
longontstekingen hebben dan mensen in de rest van het land. Het is 
onduidelijk of de extra longontstekingen worden veroorzaakt door 
specifieke ziekteverwekkers die van dieren of uit mest van dieren 
afkomstig zijn, of dat mensen gevoeliger voor longontsteking worden 
door de blootstelling aan stoffen die veehouderijbedrijven uitstoten, 
zoals fijnstof, endotoxinen en ammoniak. Omwonenden van 
veehouderijen zijn ook vaker drager van de vee-gerelateerde 
methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-bacterie (Maassen 
et al., 2016). 
 
Na de Q-koortsepidemie in de jaren 2007 – 2010 is onderzoek gestart 
naar het effect van wonen in de buurt van veehouderijen op de 
volksgezondheid. Q-koorts is een infectieziekte die wordt veroorzaakt 
door de zoönotische bacterie Coxiella burnetii. In de buitenlucht rondom 
de veehouderijen waren andere ziekteverwekkende bacteriën, zoals 
Campylobacter coli en Campylobacter jejuni, duidelijk meetbaar, net als 
endotoxinen en de indicatorbacteriën Escherichia coli en Staphylococcus 
spp. (Hagenaars et al., 2017). Ook bleek dat mensen vaker een 
longontsteking hadden als ze in de buurt van een geitenhouderij 
woonden. De bacterie die Q-koorts veroorzaakt, is niet de oorzaak van 
deze extra longontstekingen. Wat ze wel veroorzaakt, is nog onbekend 
en wordt onderzocht (zie 6.1).  
 

5.1.2 Wilde dieren, inclusief knaagdieren 
5.1.2.1 Knaagdieren 

Naast landbouwhuisdieren zijn knaagdieren een reservoir voor diverse 
zoönotische infectieziekten (Morand et al., 2015). Ratten en muizen 
kunnen mensen via hun urine infecteren, bijvoorbeeld met bacteriën uit 
het geslacht Leptospira. Geïnfecteerde mensen lopen leptospirose op 
(tekstkader 3). Ook kunnen ratten of muizen mensen besmetten met 
hantavirussen. Deze virussen komen voor in feces, urine en speeksel 
van besmette dieren. Mensen kunnen virusdeeltjes inademen met 
opdwarrelend stof waarin sporen van feces, urine en speeksel van 
besmette dieren aanwezig zijn. De hantavirussen die in Europa 
voorkomen, veroorzaken griepachtige klachten en nier- of leverklachten 
(Krautkrämer et al., 2012). De kans om in Nederland een 
hantavirusinfectie op te lopen is heel klein 
(https://www.atlasinfectieziekten.nl/hanta). Hazen kunnen de bacterie 
Francisella tularensis overdragen op mensen die daardoor tularemie 
kunnen ontwikkelen (Vlaanderen et al., 2020; tekstkader 3).  

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2021-DON313#:%7E:text=Human%20infection%20with%20avian%20influenza%20A%20(H5N8)%20%2D%20Russian%20Federation,-26%20February%202021&text=On%2018%20February%202021%2C%20the,A(H5N8)%20in%20humans.
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2021-DON313#:%7E:text=Human%20infection%20with%20avian%20influenza%20A%20(H5N8)%20%2D%20Russian%20Federation,-26%20February%202021&text=On%2018%20February%202021%2C%20the,A(H5N8)%20in%20humans.
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/27/aantal-landbouwhuisdieren-2018-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/27/aantal-landbouwhuisdieren-2018-2019
https://www.atlasinfectieziekten.nl/hanta
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Kleine knaagdieren kunnen ook een bron van infectie met Toxoplasma 
gondii zijn voor katten. Katten zijn de eindgastheer van de parasiet T. 
gondii, de veroorzaker van toxoplasmose bij de mens (Vlaanderen et al., 
2020). Binnen eindgastheren, in dit geval katten, vindt de geslachtelijk 
vermeerdering van de parasiet plaats en zij scheiden infectieuze 
oöcysten uit in het milieu (tekstkader 4). 
 

5.1.2.2 Wilde dieren 
Van de opkomende zoönosen wereldwijd komt 71.8 procent van wilde 
dieren (Jones et al., 2008). Ook in Nederland zijn er verschillende 
(groepen) wilde dieren die zoönosen kunnen overbrengen. Voorbeelden 
hiervan zijn vogels met hoog pathogene Aviaire Influenzavirus, ratten 
met Leptospira bacteriën en vossen met de vossenlintworm. De 
introductie van nieuwe diersoorten in Nederland zorgt soms ook voor 
nieuwe zoönotische ziekteverwekkers. Een voorbeeld hiervan is de 
wasbeer met de wasberenspoelworm (Bayliascaris procyonis). Andere 
nieuwe diersoorten introduceren weliswaar geen nieuwe 
ziekteverwekkers, maar zijn wel gastheer van al aanwezige 
ziekteverwekkers. Hun komst kan daarom wel mogelijk de epidemiologie 
en de verspreiding van de aanwezige ziekteverwekkers beïnvloeden. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij wasbeerhonden en vossenlintworm. Van 
sommige zoönosen door wild is wel een veranderde epidemiologie 
zichtbaar, maar is nog niet bekend waardoor dat komt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval met tularemie (hazenpest) bij hazen of Tick 
Borne Encephalitis-virus. In hoeverre, en hoe, de veranderende 
leefomgeving een rol heeft gespeeld bij het opkomen van deze zoönosen 
in het afgelopen decennium, wordt nog onderzocht. 
 
Hoewel de stedelijke omgeving niet meteen wordt geassocieerd met 
wild, leven er ook in de Nederlandse steden veel wilde dieren. Dit 
varieert van verschillende kleine (woel)muizensoorten, konijnen, 
marterachtigen tot grotere dieren zoals vossen en reeën. Veranderingen 
in de groene stedelijke omgeving zullen ook van invloed zijn op het 
voorkomen van deze dieren, hoewel nog onduidelijk is op welke manier. 
Vergroening kan bijvoorbeeld leiden tot een meer geschikte habitat voor 
knaagdieren en daardoor de groei van knaagdierpopulaties stimuleren. 
Vergroening kan echter ook juist een positief effect hebben op 
populaties van predatoren, zoals marters of vossen. Dat kan dan weer 
een negatief effect op de knaagdierenpopulatie hebben. Wat uiteindelijk 
het effect op de volksgezondheid is, hangt af van de zoönotische 
ziekteverwekkers die deze dieren mogelijk bij zich dragen. Dit kan per 
stad of gebied verschillen, omdat daar andere dieren leven. 
 
In Nederland is het hepatitis E-virus (HEV) aangetoond in dieren, zoals 
wilde zwijnen en herten, en in dierproducten, zoals ingewanden van 
wild. Ook is het virus aangetroffen in oesters en mosselen en in het 
oppervlaktewater in de omgeving van dier en mens. Het is mogelijk dat 
de verspreiding van HEV uit deze bronnen naar mensen gerelateerd is 
aan contacten tussen mensen en dieren, aan de consumptie van voedsel 
of drinkwater, of door in oppervlaktewater te recreëren (Rutjes et al., 
2009).  
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Tekstkader 3 Leptospirose en tularemie in Nederland. 
Leptospirose en tularemie in Nederland 
Leptospirose 
Jaarlijks wordt een aantal gevallen van leptospirose gediagnostiseerd 
dat in Nederland is opgelopen. Leptospirose kan mild verlopen, maar 
kan ook leiden tot een zeer ernstig ziektebeeld, zoals de ziekte van Weil, 
met kans op overlijden. Van deze in Nederland opgelopen ziektegevallen 
is het grootste deel te herleiden tot werkgerelateerd contact met 
oppervlaktewater en modder of contact met uitwerpselen van ratten. 
Bijvoorbeeld door hoveniers, baggeraars, jagers en medewerkers van 
agrarische bedrijven. Daarnaast lopen mensen leptospirose op door 
recreatie in of nabij oppervlaktewater. 
 
Zie 6.2 voor meer informatie. 
 
Tularemie 
Tularemie, veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis, kan mild, 
maar ook ernstig verlopen. Mensen met een verstoord immuunsysteem 
worden vaker ernstig ziek. De meest voorkomende vorm van tularemie 
uit zich door zweren op de huid na contact met besmette karkassen van 
dieren of een beet van een besmet insect. De ziekte is zeldzaam en de 
klachten lijken op die van andere aandoeningen; hierdoor is de diagnose 
moeilijk te stellen. 
In 2011 werd voor het eerst sinds 1953 in Nederland een autochtone 
patiënt met tularemie gediagnostiseerd. Sindsdien wordt tularemie elk 
jaar aangetoond bij zowel mensen als hazen verspreid door het land en 
in de tijd.  
 
Zie 6.3 voor meer informatie. 
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Tekstkader 4 Toxoplasmose in de leefomgeving (figuur uit Schets & De Roda 
Husman, 2008). 
Toxoplasmose in de leefomgeving 
Toxoplasmose, veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma gondii, is de 
belangrijkste voedseloverdraagbare zoönose na Campylobacter. De 
parasiet heeft een complexe levenscyclus waarin de kat de eindgastheer 
is en warmbloedige dieren fungeren als tussengastheren. De kat scheidt 
met de feces infectieuze oöcysten uit in het milieu; in de 
tussengastheren ontstaan weefselcysten in verschillende weefsels. 
Mensen kunnen besmet raken door het eten van met weefselcysten 
besmet vlees dat niet bevroren is geweest of niet goed is verhit. In de 
leefomgeving is de besmettingsroute via inname van oöcysten relevant, 
bijvoorbeeld bij tuinieren, het verschonen van de kattenbak, het eten 
van met oöcysten besmette groenten of fruit, en het spelen in 
zandbakken waarin katten hun behoefte hebben gedaan. 
Infecties met T. gondii verlopen meestal asymptomatisch of met milde 
klachten, maar er kan ook ontsteking van het vaat- en netvlies van het 
oog ontstaan. Wanneer een vrouw voor het eerst geïnfecteerd wordt 
tijdens haar zwangerschap, kan het ongeboren kind via de placenta 
geïnfecteerd raken (congenitale toxoplasmose). Dergelijke infecties 
kunnen leiden tot een miskraam of een kind met aangeboren 
afwijkingen aan het zenuwstelsel of de ogen. 
 

 
 
Voor meer informatie: Vlaanderen et al., 2020. 
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5.1.3 Vectoren 
5.1.3.1 Muggen 

In Nederland komen 38 soorten inheemse muggen voor en worden 6 
exotische muggensoorten, waaronder de Aziatische tijgermug, 
regelmatig geïntroduceerd (De Gier et al., 2019). Om snel inzicht te 
verkrijgen in situaties en risico’s van muggen-overdraagbare-
infectieziekten, is een systematiek ontwikkeld die verschillende stadia 
aangeeft waarin een muggen-overdraagbare-infectieziekte zich kan 
bevinden (Braks et al., 2014). Een infectieziekte wordt als ‘endemisch’ 
beschouwd als deze zich weet te handhaven in een populatie zonder dat 
daarvoor frequente introductie van buitenaf nodig is. Een 
ziekteverwekker wordt als ‘aanwezig’ beschouwd als binnen een 
dierenpopulatie al uitwisseling plaatsvindt of als de ziekteverwekker 
jaarlijks wordt geïmporteerd in besmette patiënten of dieren. Een mug 
wordt als ‘aanwezig’ beschouwd als deze inheems is in Nederland of zich 
al langer dan vijf jaar in Nederland heeft gevestigd. 
 
In Europa nam de laatste twee decennia de endemische circulatie van 
het Westnijlvirus (WNV) toe. Deze veroorzaakte in 2018 de grootste 
WNV-uitbraak ooit (tekstkader 5). In 2020 werden de eerste WNV-
geïnfecteerde vogels en muggen en humane casussen in Nederland 
gesignaleerd. Er is onder leiding van het RIVM een plan van aanpak 
opgesteld voor zowel de surveillance als voor integraal 
vectormanagement (Braks & Van den Kerkhof, 2021). Er is ondanks 
intensieve surveillance bij muggen wilde vogels, paarden en mensen, 
geen indicatie dat het virus in 2021 heeft gecirculeerd. 
 
Tekstkader 5 Westnijlkoorts nu ook in Nederland. 
Westnijlkoorts nu ook in Nederland 
Westnijlkoorts wordt veroorzaakt door het Westnijlvirus (WNV). Dit virus 
komt voor bij vogels en wordt door muggen overgedragen. Bij 80 
procent van de besmette mensen verloopt een WNV-infectie 
asymptomatisch (zonder symptomen). Bij 20 procent treden milde 
symptomen op, zoals koorts of griepachtige verschijnselen en soms 
huiduitslag. Bij 1 procent van de geïnfecteerden kan de infectie leiden 
tot neurologische verschijnselen. In oktober 2020 is de eerste patiënt 
met westnijlkoorts gediagnosticeerd die de infectie heeft opgelopen in 
Nederland, waarschijnlijk door een in de regio Utrecht opgelopen 
muggenbeet. In deze regio zijn in augustus en september 2020 vogels, 
waaronder de grasmus (Sylvia communis), fitis (Phylloscopus trochilus) 
en zanglijster (Turdus philomelos), positief bevonden voor het virus. 
Deze vogels kunnen het virus ook weer verspreiden. Het virus werd ook 
in inheemse muggen (Culex pipiens, gewone steekmug) gevonden. 
Begin november 2020 zijn er nog zes andere besmettingen vastgesteld 
in de regio Utrecht en een in de regio Arnhem. De afgelopen jaren heeft 
het WNV zich steeds verder verspreid in Europa. In 2018 werd het voor 
het eerst aangetoond in vogels en paarden in Duitsland. Het virus heeft 
in de daarop volgende jaren ook tot humane infecties geleid. 
 
Voor meer informatie https://www.rivm.nl/westnijlkoorts. 
 
 

https://www.rivm.nl/westnijlkoorts
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5.1.3.2 Teken 
De ziekte van Lyme is een zoönose die via teken wordt overgedragen 
(Vlaanderen et al., 2019; tekstkader 6). Jaarlijks zijn er in Nederland 
ongeveer anderhalf miljoen tekenbeten en ongeveer 27.000 nieuwe 
gevallen van de ziekte van Lyme. Het grootste deel van de mensen met 
een tekenbeet wordt dus niet ziek. Het merendeel van de mensen die de 
ziekte van Lyme ontwikkelen, krijgt een huidaandoening die goed met 
antibiotica is te behandelen. Ongeveer 5 procent van de geïnfecteerden 
ontwikkelt ernstigere symptomen, waarbij zenuwstelsel, hart of 
gewrichten aangedaan kunnen raken. Ook houdt een deel van de 
patiënten met de ziekte van Lyme, ondanks antibiotica, langdurig 
klachten. De oorzaken daarvan zijn niet helemaal duidelijk, maar een 
aanhoudende Borrelia-infectie blijkt niet de meest voorkomende 
oorzaak. Een teek kan ook andere ziekteverwekkers overbrengen, maar 
gevolgen zoals teken-encefalitis zijn betrekkelijk zeldzaam in Nederland.  
 
Het aantal mensen met tekenbeten en de ziekte van Lyme is de 
afgelopen decennia flink toegenomen. De meest aannemelijke verklaring 
hiervoor is dat er nu meer teken zijn dan vroeger, doordat hun 
leefomgeving is vergroot en verbeterd. Natuurgebieden zijn uitgebreid 
en onderling verbonden, om zo de achteruitgang van kwetsbare natuur 
af te remmen. Ook wordt op veel plekken eentonig naaldbos naar een 
natuurlijker gemengd bos of loofbos omgezet. Daarnaast worden bossen 
gemiddeld ouder, ontstaat er meer variatie in opbouw, en mag dood 
hout steeds vaker blijven liggen. Dit heeft geleid tot een gevarieerdere 
en plaatselijk dichtere begroeiing met een dikkere strooisellaag, die 
teken helpt om langer te overleven. Nog belangrijker is het dat er veel 
meer ruimte is gekomen voor grote zoogdieren. Zo heeft de populatie 
reeën zich uitgebreid van ongeveer 30.000 individuen in 1980 naar 
ongeveer 110.000 individuen in 2016. Vooral hert-achtigen, zoals reeën 
en dam- en edelherten, spelen een sleutelrol in de voortplanting van de 
teek. Het meest actuele overzicht van teken en tekenbeten, inclusief de 
gevolgen van de veranderende leefomgeving zijn hier beschreven: 
https://www.biomaatschappij.nl/product/lymeziekte/. 
  

https://www.biomaatschappij.nl/product/lymeziekte/
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Tekstkader 6 Teken en de ziekte van Lyme 
Teken en de ziekte van Lyme 
Een teek heeft vier levensstadia: ei, larve, nimf en volwassen teek. 
In de laatste drie stadia hebben teken bloed nodig. Ze gaan hiervoor op 
zoek naar een dier of mens. Als deze besmet is met de bacterie Borrelia 
burgdorferi, kan de teek ook besmet raken. Een besmette teek houdt de 
bacterie bij zich. Na een bloedmaaltijd leeft de teek op de bodem tussen 
grassen en bladeren, en gaat daar over naar een volgend 
levensstadium. Na enkele maanden gaat de teek op zoek naar de 
volgende gastheer voor een nieuwe bloedmaaltijd. Een besmette teek 
kan tijdens deze bloedmaaltijd de gastheer besmetten. Vooral nimfen en 
volwassen vrouwtjesteken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. De 
eitjes van besmette teken zijn niet geïnfecteerd met de bacterie, 
waardoor zij de besmetting niet doorgeven aan hun nageslacht. 
 
Het ziektebeeld van de ziekte van Lyme is wisselend. De symptomen die 
kunnen optreden zijn: een groter wordende rode verkleuring van de 
huid op de plek van de tekenbeet (erythema migrans), koorts en 
eventueel spier- en gewrichtspijn in de eerste weken na een tekenbeet, 
en soms gewrichts-, huid-, zenuw- of hartklachten.  
 

 
 
Voor meer informatie www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme en 
www.tekenradar.nl. 
 

5.2 Niet-zoönotische ziekteverwekkers in de leefomgeving 
De meeste infectieziekten in de leefomgeving hebben een zoönotische 
oorsprong (Blaak et al., 2010). Er zijn echter ook veroorzakers van 
infectieziekten in de leefomgeving die voorkomen in water- of 
bodemecosystemen en niet in een levende gastheer. De bacterie 
Legionella pneumophila die legionellose veroorzaakt, is hiervan een 
voorbeeld (tekstkader 1 en paragraaf 6.4). Legionella-soorten komen 
van nature voor in water en kunnen zich in oppervlaktewater door de 
competitie om nutriënten met andere micro-organismen slecht 
vermeerderen. In kunstmatige door de mens gemaakte watersystemen 
kan Legionella zich echter juist zeer goed vermenigvuldigen. Legionella 
veroorzaakt bij mensen alleen infecties door inademen van aerosolen 

http://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
http://www.tekenradar.nl/
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(kleine waterdruppeltjes). Legionella-infecties uiten zich door milde tot 
ernstige longontsteking (Borella et al., 2005). 
 
Andere ziekteverwekkende bacteriën die van nature in water 
voorkomen, kunnen zich bij verhoogde watertemperaturen in het water 
vermenigvuldigen en uitgroeien tot hoge concentraties die mensen ziek 
maken. Voorbeelden van dergelijke bacteriën zijn Pseudomonas 
aeruginosa, de veroorzaker van otitis externa (buitenoorontsteking), en 
Vibrio-soorten, die oorklachten, wondinfecties en gastro-enteritis 
kunnen veroorzaken (Schets et al., 2011; Sterk et al., 2015; Baker-
Austin et al., 2018). 
 
Blauwalgen behoren tot de natuurlijke algenpopulatie in water. Bij 
gunstige groeiomstandigheden, waaronder warm water (20-30 °C), 
rustig weer (weinig wind en regen), weinig stroming en veel fosfaat en 
stikstof in het water, kunnen ze zich sterk vermeerderen en tot ‘bloei’ 
komen. Afstervende algen in de ‘bloei’ zorgen voor stinkende drijflagen 
die overlast voor zwemmers en omwonenden veroorzaken. Blauwalgen 
kunnen gifstoffen produceren die vrijkomen in het water als de 
blauwalgcellen bij afsterven kapot gaan. Hierdoor kan blootstelling aan 
drijflagen leiden tot gezondheidsklachten, zoals maagdarm-, luchtweg-, 
huid- en oogklachten (Chorus & Welker, 2021). Voor het omgaan met 
blauwalgen op zwemlocaties en in andere oppervlaktewateren is in 
Nederland het Blauwalgenprotocol 2020 beschikbaar (Schets et al., 
2020). 
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6 Casuïstiek van infectieziekten in de leefomgeving: enkele 
voorbeelden 

6.1 Longontstekingen rond geitenhouderijen 

 
In de jaren 2007 – 2010 heerste in Nederland een Q-koortsepidemie. Q-
koorts is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de zoönotische 
bacterie Coxiella burnetii. In totaal werden meer dan 4.000 mensen 
ziek, vooral in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, 
waar intensieve geitenhouderij plaatsvindt. Dit was de aanleiding voor 
meer onderzoek naar het effect van wonen bij een veehouderij op de 
gezondheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het programma 
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) 
(https://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid/onderzoek-
veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-vgo). 
  
Uit onderzoek in Noord-Brabant en Limburg bleek dat mensen vaker een 
longontsteking hadden als ze in de buurt van een geitenhouderij 
woonden. Ook in andere regio’s (Utrecht, Gelderland en Overijssel) 
kwam ditzelfde beeld naar voren. Hoe dichter mensen bij een 
geitenhouderij wonen, hoe groter de kans is dat ze een longontsteking 
krijgen.  
 
De oorzaak van de extra longontstekingen bij omwonenden van 
geitenhouderijen is nog onbekend. De bacterie die Q-koorts veroorzaakt, 
was niet de oorzaak, want ook in de jaren na de Q-koortsepidemie 
kwamen er meer longontstekingen voor rond geitenhouderijen. Alle 
melkgeiten worden sinds de uitbraak gevaccineerd tegen Q-koorts en Q-
koorts komt nog maar weinig voor in Nederland. Ook is duidelijk 
geworden dat mensen met longontstekingen niet vaker een infectie met 
Coxiella burnetii hadden doorgemaakt. 
 
In VGO III (figuur 7) wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de 
extra longontstekingen rondom geitenhouderijen. Dit gebeurt onder 
meer door naar de ziekteverwekkers te kijken die de longontstekingen 
bij patiënten veroorzaken, op geitenhouderijen aanwezig zijn en bij 

https://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid/onderzoek-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-vgo
https://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid/onderzoek-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-vgo
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geitenhouders voorkomen, en of deze ziekteverwekkers ook in de 
leefomgeving te meten zijn (https://www.rivm.nl/veehouderij-en-
gezondheid/vervolgonderzoeken-vgo). 
 

Figuur 7 Infografic vervolgonderzoek programma Veehouderij en gezondheid 
omwonenden 2018-2022. 
 

6.2 Leptospirose na activiteiten in oppervlaktewater of modder 

 
Humane leptospirose is een meldingsplichtige infectieziekte die 
veroorzaakt wordt door bacteriën uit het geslacht Leptospira; klachten 
kunnen uiteenlopen van mild tot ernstig. In Nederland komen 
modderkoorts en de ziekte van Weil voor. Modderkoorts wordt vooral 

ONDERZOEK VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID 
OMWONENDEN 2018 – 2022 

Mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen, 
hebben vaker een longontsteking. Waardoor komt dat? 

 
Door de hieronder genoemde vragen te beantwoorden, willen we hier meer duidelijkheid over krijgen. 
 

   
 

   

https://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid/vervolgonderzoeken-vgo
https://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid/vervolgonderzoeken-vgo
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veroorzaakt door een Leptospira-variant (serovar) die door muizen 
wordt overgedragen. Het ziekteverloop is vergeleken met de veel 
ernstigere ziekte van Weil milder en zelden fataal. De ziekte van Weil 
wordt veroorzaakt door Leptospira interrogans serogroep 
Icterohaemorrhagiae die voornamelijk wordt verspreid via de urine van 
bruine ratten (Rattus norvegicus). Besmetting kan zowel in (zoet) water 
als op de oever plaatsvinden, doordat wondjes in de huid of slijmvliezen 
in contact komen met water besmet met rattenurine, of rechtstreeks 
met rattenurine. 
Per jaar worden in Nederland gemiddeld dertig patiënten (0,02 
patiënten/10.000 inwoners) met vaak ernstige leptospirose 
gediagnostiseerd, met een duidelijke piek in de periode juli – november. 
Ongeveer 75 procent van de patiënten met een ernstige infectie wordt in 
het ziekenhuis opgenomen. In Nederland heeft ongeveer 3 procent van 
alle gerapporteerde gevallen een dodelijke afloop. Het aantal patiënten 
met een milde infectie is onbekend, maar vormt naar schatting een 
veelvoud van het aantal patiënten met een ernstige infectie. Morbiditeit 
en mortaliteit zijn afgeleid uit een beperkt aantal gegevens over het 
aantal ziekte- en sterftegevallen en zijn daarom vrijwel zeker een 
onderschatting. 
 
In de periode 2008 – 2017 zijn in Nederland 528 patiënten met 
leptospirose gemeld (Pijnacker et al., 2018). Dit is een jaarlijks 
gemiddelde van 53 patiënten (spreiding: 24 – 97 patiënten). Dit betreft 
zowel patiënten die de infectie in het buitenland als in Nederland 
opliepen. In 2014 werd een opvallende toename van het aantal gevallen 
gezien, maar in de jaren daarna daalde het aantal gevallen weer. In 
2019 werden echter weer 124 patiënten gemeld, van wie iets minder 
dan de helft de ziekte had opgelopen in Nederland (Vlaanderen et al., 
2020). De infecties waren vaak gerelateerd aan werk waarbij contact 
met water of modder optreedt, of waren te herleiden tot recreatieve 
activiteiten, zoals zwemmen in oppervlaktewater of andere 
watersportactiviteiten. 
 
Beheerders van zwemlocaties hebben met betrekking tot leptospirose op 
zwemlocaties behoefte aan duidelijkheid over de rollen en 
verantwoordelijkheden van betrokken partijen en de te nemen 
(preventieve) maatregelen (zoals het bestrijden van ratten). Ook 
hebben ze behoefte aan duidelijkheid over de reikwijdte van de Wet 
hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), 
de toepassing van de Wet publieke gezondheid, en het instellen en 
intrekken van zwemverboden. Daarom heeft het RIVM samen met de 
provincie, GGD, zwemlocatiebeheerders en KAD (Stichting Kennis en 
Adviescentrum Dierplagen) gewerkt aan de handreiking ‘Leptospirose in 
relatie tot zwemmen in oppervlaktewater’ (Schets et al., 2021). Dit 
document heeft als doel in bovenstaande informatiebehoefte te 
voorzien. Daarnaast geeft het algemene informatie over de ziekte en de 
ziekteverwekker en welke kennis nodig is om een beter beeld te krijgen 
van mogelijke risico’s en van de effectiviteit van genomen maatregelen.  
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6.3 Tularemie in Nederland 

 
Tularemie is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de 
zoönotische bacterie Francisella tularensis. Deze bacterie kan een breed 
scala aan dieren en de mens infecteren. Mensen kunnen geïnfecteerd 
raken door contact met dieren, voedsel, insectenbeten of blootstelling 
aan aerosolen of water. F. tularensis kan in een gebied aanwezig zijn 
zonder dat er uitbraken van ziekte bij mens of dier optreden. 
 
In Nederland werd in 2011 voor het eerst sinds 1953 een autochtone 
patiënt met tularemie gediagnostiseerd. Sindsdien wordt tularemie 
jaarlijks aangetoond bij zowel mensen als hazen, verspreid door het 
land en in de tijd (Janse et al., 2018). In de periode 2011 – 2021 betrof 
het in totaal 27 autochtone patiënten. 
  
Het opnieuw optreden van tularemie in Nederland kan verschillende 
oorzaken hebben, waaronder het vóórkomen van andere genotypen van 
F. tularensis, veranderingen in de gastheerpopulaties of in het gebruik 
van de leefomgeving (zoals recreatie) en klimaatverandering. Daarnaast 
is het mogelijk dat een verhoogde alertheid bij medici en 
faunabeheerders op het voorkomen van tularemie na de gevallen in 
2011 een rol heeft gespeeld (Pijnacker et al., 2018). 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om door toepassing van 
specifieke moleculaire methoden bij onderzoek van oppervlaktewater 
informatie te verkrijgen over de verspreiding van F. tularensis in de 
ruimte en de tijd, zonder dat tijdrovende kweek van de bacterie nodig is 
(Janse et al., 2017). Op deze manier kan bij infecties bronopsporing 
worden uitgevoerd, zelfs als er maar weinig genetisch materiaal van F. 
tularensis in een monster aanwezig is. 
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6.4 Legionellose in de omgeving van biologische 
afvalwaterzuiveringen 

 
Sinds 2012 stijgt het aantal legionellose-besmettingen in Nederland 
(figuur 8). Meestal wordt de bron van de besmetting niet gevonden. In 
2016, 2017 en 2018 werden clusters gemeld van een ongewoon hoog 
aantal patiënten met een longontsteking die door legionellabacteriën 
werd veroorzaakt. Bij nader onderzoek van de mogelijke 
besmettingsbronnen werden identieke typen legionellabacteriën 
gevonden in de zuiveringsprocessen van biologische 
afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) nabij de woonomgeving van de 
patiënten en bij (een deel van) de patiënten (Loenenbach et al., 2018). 
De awzi’s werden op basis van deze resultaten als de meest 
waarschijnlijke besmettingsbron aangemerkt. Modelberekeningen 
toonden aan dat directe verspreiding van aerosolen van awzi’s over een 
afstand van meer dan 1,6 km mogelijk was. Ook in 2019 werd een awzi 
als de meest waarschijnlijke bron van een cluster legionellose-gevallen 
geïdentificeerd (Reukers et al., 2020). 
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Figuur 8 Het aantal gemelde gevallen van legionellose-besmettingen in 
Nederland (Reukers et al., 2020). 
 
Uit een literatuurstudie naar de mogelijke rol van awzi’s bij legionellose 
werd, ook internationaal, gevonden dat L. pneumophila en andere 
legionellasoorten in het proceswater van awzi’s aanwezig waren (Bartels 
et al., 2019). Uit het literatuuronderzoek kwam een aantal risicofactoren 
voor groei van Legionella op awzi’s naar voren, te weten:  

• toepassing van een biologisch zuiveringsproces; 
• toepassing van beluchting; 
• een proceswatertemperatuur van 30 – 38 °C; 
• zuivering van afvalwater van industrieën, waarbij nutriëntrijk 

afvalwater wordt geproduceerd (bijvoorbeeld de 
levensmiddelenindustrie). 

 
In een biologische zuivering wordt zuiveringsslib (actief slib) gebruikt 
dat micro-organismen bevat die de aanwezige verontreinigingen 
biologisch kunnen afbreken. Tijdens het zuiveringsproces groeien deze 
micro-organismen. De temperatuur waarbij dit plaatsvindt, hangt vaak 
af van de omgevingstemperatuur en ligt meestal tussen 8 en 20 °C. Bij 
biologische zuivering wordt lucht toegevoegd (beluchting) om de 
processen waarbij zuurstof nodig is goed te laten verlopen en ervoor te 
zorgen dat het actief slib niet naar de bodem zakt. Beluchting zorgt voor 
voldoende zuurstof voor de groei van Legionella en zorgt ook voor de 
vorming en verspreiding van aerosolen. 
 
Met behulp van een luchtverspreidingsmodel dat werd toegepast voor 
Legionella uit awzi’s kon worden aangetoond dat de legionellose-
patiënten uit de periode 2013 – 2018 meer aan aerosolen afkomstig van 
awzi’s waren blootgesteld dan mensen uit controlegroepen (een 
steekproef uit de Nederlandse bevolking; Vermeulen et al., 2019). 
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Een mogelijkheid om verspreiding van aerosolen van awzi’s te 
voorkomen, is het afdekken van de beluchtingsbassins. Voor een deel 
van de awzi’s waar een risico op het verspreiden van Legionella bestaat, 
is een dergelijke afdekking al geïnstalleerd. Onderzoek naar de 
effectiviteit van deze maatregel heeft aangetoond dat de reductie van 
het aantal legionellabacteriën in de lucht sterk varieerde (Lodder et al., 
2019). Bij het afdekken met behulp van een zeil, pontons of een tent 
was de afdekking in de meeste gevallen onvolledig en waren nog 
openingen aanwezig, waardoor de reductie niet optimaal was. Bij een 
afgesloten systeem waarbij de afgevoerde lucht werd gefiltreerd en 
gedesinfecteerd met behulp van uv-straling, was de reductie van het 
aantal legionellabacteriën in de lucht meer dan 99 procent. 
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7 Conclusies en aanbevelingen voor de praktijk 

7.1 Conclusies 
Er verandert veel in onze leefomgeving, zowel op het gebied van 
ontwikkelingen in de samenleving, als op het gebied van aanpassingen 
aan klimaatverandering. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de 
gezondheid en op het risico van het ontstaan en verspreiden van 
infectieziekten. Het is daarom van belang om vroegtijdig te weten of 
veranderingen in de leefomgeving leiden tot een toegenomen risico op 
het ontstaan en verspreiden van infectieziekten. Hierdoor kunnen 
infectierisico’s voorkomen of tijdig passende maatregelen genomen 
worden door deze mee te nemen in de afweging voor inrichting of 
maatregelen.  
 
Het zodanig inrichten van de leefomgeving of het nemen van 
maatregelen in de leefomgeving om de gezondheid en het welzijn van 
mensen te bevorderen, de gevolgen van klimaatverandering op te 
vangen en duurzaam met onze hulpbronnen en grondstoffen om te 
gaan, kan onbedoeld ook negatieve effecten hebben als het gaat om het 
optreden en verspreiden van infectieziekten. Het kan gaan om 
infectieziekten die via water, bodem of lucht of via dieren en vectoren, 
zoals muggen en teken, kunnen worden overgebracht. Dit maakt 
aanpassingen aan de leefomgeving een complexe aangelegenheid. 
Hierdoor is een integraal afwegingskader nodig, waarin ook de kans op 
het optreden en verspreiden van infectieziekten wordt meegenomen. 
Figuur 9 illustreert met welke afwegingen men zoal te maken kan 
krijgen. 
 

 
Figuur 9 Voorbeelden van keuzes en afwegingen waarvoor men komt te staan 
bij het integreren van water en groen in de leefomgeving, ter illustratie van de 
complexiteit van de afwegingen die gemaakt moeten worden en waarvoor 
kennis nodig is (figuur is gemaakt met Piktochart, www.create.piktochart.com). 
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7.2 Aanbevelingen 
Houd rekening met infectieziekten in de leefomgeving en gebruik voor 
een gezonde leefomgeving de volgende definitie. 
 
Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die: 

• schoon en veilig is; 
• uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten;  
• fietsen, wandelen en het gebruik van openbaar vervoer 

stimuleert en zorgt voor goede bereikbaarheid; 
• ervoor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten;  
• rekening houdt met de behoeften van de (toekomstige) bewoners 

en specifieke bevolkingsgroepen, zoals kinderen, ouderen, 
chronisch zieken, gehandicapten, en lagere inkomensgroepen; 

• een goede milieukwaliteit heeft wat betreft geluid, lucht, bodem, 
en externe veiligheid;  

• aandacht heeft voor adequate infectieziektepreventie en -
bestrijding; 

• voldoende groen, natuur en water en aandacht voor 
klimaatadaptatie heeft; 

• behoud en herstel van biodiversiteit nastreeft; 
• gezonde en duurzame woningen heeft; 
• een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte heeft; 
• een gevarieerd aanbod aan voorzieningen heeft (bijvoorbeeld 

woningen, scholen, winkels, cultuur, bedrijven, openbaar 
vervoersvoorzieningen, sport). 

 
Hulpmiddelen (figuur 10) die zicht bieden op het optreden en 
verspreiden van infectieziekten door veranderingen in de leefomgeving 
omvatten: 

• websites met kennis over leefomgeving en gezondheid, en 
bijvoorbeeld mogelijke interventies (bijlage 1);  

• richtlijnen, zoals LCI-richtlijnen (https://lci.rivm.nl/richtlijnen), 
stappenplannen en draaiboeken voor en door professionals in de 
infectieziektebestrijding;  

• afwegingsinstrumenten die helpen bij een risicobeoordeling 
voor infectieziekten in de leefomgeving. Een voorbeeld van een 
dergelijk instrument is de ‘Waterkwaliteitscheck’ voor een 
microbiologische risico-inventarisatie voor stedelijk 
waterconcepten (www.waterkwaliteitscheck.nl; Oorsprong & 
Schets, 2020). 

• kennisdatabases waarin resultaten van systematisch 
literatuuronderzoek en onderzoeksresultaten worden ontsloten; 

• modellen, bijvoorbeeld voor het vergelijken van met klimaat 
geassocieerde water- en voedseloverdraagbare infectie- en 
ziekterisico’s (Schijven et al., 2013), om bronnen van 
ziekteverwekkers op te sporen (Loenenbach et al., 2018), of om 
de verspreiding van ziekteverwekkers via water of lucht te 
kunnen voorspellen (Vermeulen et al. 2021; Duizer et al. 2016; 
Derx et al. 2016). 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen
http://www.waterkwaliteitscheck.nl/
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Figuur 10 Hulpmiddelen bij het verkrijgen van kennis over infectieziekten in de 
leefomgeving.
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8 Kennisbehoefte en kennisontsluiting 

8.1 Aanleiding 
8.1.1 Decentralisatie 

Sinds 2015 heeft de Rijksoverheid meer taken in het fysieke domein in 
relatie tot leefomgeving en klimaat bij de gemeenten belegd; dit wordt 
decentralisatie genoemd. De gemeenten moeten bij de uitvoering van 
deze taken het voortouw nemen en hebben een eigen zogenoemde 
decentrale verantwoordelijkheid. De taken worden op lokaal niveau 
uitgevoerd en gemeenten kunnen hun eigen beleid maken. Om deze 
taken goed te kunnen uitvoeren, moeten de gemeenten meer dan 
voorheen samenwerken op bestuurlijk, ambtelijk en financieel terrein. 
Met deze decentralisatie streeft de overheid naar minder regeldruk voor 
inwoners door eenvoudigere regels en naar één aanspreekpunt in 
complexe situaties. De gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van de 
taken één budget uit het gemeentefonds, waarmee de geldstroom naar 
de gemeenten ook eenvoudiger is. Met de komst van de Omgevingswet 
worden nog meer taken naar de gemeenten (en provincies) 
overgeheveld, vooral in het fysieke domein. Ook zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor het invoeren van de maatregelen om de doelen 
uit het Klimaatakkoord te realiseren  
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-
van-overheidstaken-naar-gemeenten). 
 
De Raad voor het Openbaar Bestuur stelt dat door de decentralisatie de 
urgentie om kennis te delen enorm is toegenomen 
(https://platformoverheid.nl/artikel/taken-decentraliseren-vraagt-om-
kennis-delen/). Decentrale bestuurders komen namelijk voor een 
veelheid aan nieuwe opgaven te staan, waarvoor zij niet altijd van 
oudsher de kennis in huis hebben. 
 

8.1.2 Omgevingswet 
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden 
regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, lucht, 
bodem en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, 
werkwijzen en eisen, waardoor de wetgeving te ingewikkeld is 
geworden. De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt het 
omgevingsrecht 
(https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/). 
Met deze wet wil het kabinet beter aansluiten op de samenhang tussen 
verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en 
natuur, duurzame ontwikkelingen. De verschillen tussen regio’s, 
gemeenten, provincies en waterschappen krijgen meer ruimte om op 
omgevingsgebied hun eigen beleid te voeren. Regio’s kunnen dankzij de 
Omgevingswet beter aansluiten bij hun eigen behoeften en 
doelstellingen. De Omgevingswet sluit ook beter aan bij Europese 
regels. Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. De 
inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien voor de nabije 
toekomst. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-overheidstaken-naar-gemeenten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-overheidstaken-naar-gemeenten
https://platformoverheid.nl/artikel/taken-decentraliseren-vraagt-om-kennis-delen/
https://platformoverheid.nl/artikel/taken-decentraliseren-vraagt-om-kennis-delen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/
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In relatie tot de gezonde leefomgeving bevat de Omgevingswet een 
belangrijk instrument: de omgevingsvisie, een strategische visie voor de 
lange termijn voor de gehele leefomgeving, opgesteld door Rijk, 
provincies en gemeenten. Een omgevingsvisie heeft betrekking op alle 
facetten van de leefomgeving. En gaat in op de samenhang tussen 
ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, 
infrastructuur en cultureel erfgoed 
(https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/om
gevingsvisie/). 
 
In de Omgevingswet wordt expliciet plaats ingeruimd voor gezondheid in 
het ruimtelijk domein. Zo vermeldt artikel 1.3, waarin de 
maatschappelijke doelen van de wet zijn opgenomen, een gezonde 
fysieke leefomgeving als doel. In artikel 2.1 lid 4 staat dat het bevoegd 
gezag bij de evenwichtige toedeling van functies in het omgevingsplan 
in ieder geval rekening moet houden met het belang van het 
beschermen van de gezondheid. Artikel 3.3 vermeldt dat het bevoegd 
gezag in de omgevingsvisie rekening moet houden met het 
voorzorgsbeginsel en andere milieubeginselen. Ook in meerdere andere 
artikelen komt gezondheid expliciet aan de orde. Op de website 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl levert de zoekopdracht ‘infectieziekten’ 
echter geen enkel resultaat op (d.d. 21 mei 2021), wat aangeeft dat er 
in de Omgevingswet weliswaar aandacht is voor gezondheid, maar niet 
expliciet voor infectieziekten. 
 
De Omgevingswet biedt overheden de ruimte om hun eigen 
gezondheidsambities vast te leggen en uit te werken. Gemeenten 
krijgen een grotere rol bij het realiseren van een gezonde leefomgeving 
en GGD’en kunnen de gemeenten hierbij inhoudelijk adviseren (GGD 
GHOR Nederland, 2020). De gemeenten kunnen hun eigen regels 
vaststellen, maar er bestaan daarnaast ook rijksregels. De vele 
praktijkvoorbeelden, oefencasussen en webinars op de website 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl maken zichtbaar dat de invoering en 
uitvoering van de Omgevingswet geen sinecure is en dat infectieziekten 
daar vooralsnog lijken te ontbreken. 
 

8.2 Kennisbehoefte en kennislacunes 
Door decentralisatie van rijkstaken ontstaat een toenemende 
kennisbehoefte bij onder meer gemeenten, GGD’en, provincies, 
waterschappen en omgevingsdiensten als het gaat om het realiseren 
van een gezonde leefomgeving. Dat vraagt om een effectief, integraal 
en begrijpelijk kennisaanbod voor deze decentrale overheden en 
beleidsmakers. 
 
De infectieziektebestrijding in Nederland is verankerd in de Wet publieke 
gezondheid (Wpg). Het Rijk is verantwoordelijk voor het vastleggen van 
het aanbod in de Wpg en de gemeenten en GGD’en zijn verantwoordelijk 
voor de lokale invulling en uitvoering. Het Centrum 
Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM ondersteunt de GGD’en en 
voert bij grote (landelijke) uitbraken van infectieziekten de regie. De 
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) binnen het CIb 
coördineert zowel de bestrijding van infectieziekten in Nederland als de 
daarmee samenhangende communicatie. Bij een uitbraak van een regio-

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvisie/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvisie/
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overstijgende infectieziekte is de LCI verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke advisering aan de overheid en professionals over hoe de 
uitbraak het beste kan worden bestreden, en voor de relalisatie van het 
landelijke beleid. Het CIb formuleert tevens het gewenste preventie- en 
bestrijdingsbeleid en geeft advies aan de overheid en de professionals in 
de praktijk. Het CIb verricht zelf wetenschappelijk onderzoek en draagt 
bij aan de expertiseontwikkeling, kwaliteit en uniformiteit van de 
infectieziektebestrijding. 
 
De participatie vanuit het kennisdomein infectieziekten aan projecten op 
het gebied van de gezonde leefomgeving is nog in ontwikkeling. Met het 
Programma Gezonde Groene Leefomgeving worden 
infectieziektebestrijding en -preventie een duidelijker onderdeel bij 
advisering rondom de inrichting van een gezonde leefomgeving. 
 
Naast de kennis over de gezonde leefomgeving die bij de 
kennisinstituten aanwezig is, bestaan er ook kennislacunes. Nog lang 
niet alles is bekend over infectieziekten in de leefomgeving, hoe 
bijvoorbeeld aanpassingen in de leefomgeving, veranderd gedrag van 
mensen, en klimaatfactoren daarop precies van invloed zijn en welke 
interacties een rol spelen. Het is daarom niet alleen belangrijk om 
kennis te delen, maar ook om kennislacunes te identificeren en 
onderzoek uit te voeren om deze te vullen.  
 

8.3 Kennisontsluiting 
Het ontsluiten van kennis over de gezonde leefomgeving die bij de 
kennisinstituten aanwezig is, vindt onder meer plaats door 
informatievoorziening op verschillende websites (bijlage 1). Door 
verschillende RIVM-domeinen is de werkgroep Gezonde Leefomgeving, 
Infectieziektebestrijding en Milieu (GLIM) opgezet, samen met medisch 
milieukundigen en artsen infectieziektebestrijding die allen ook regionaal 
werkzaam zijn bij de GGD. Deze werkgroep heeft als doel om kennis 
over infectieziekten in de leefomgeving met elkaar te delen en 
samenwerking tussen RIVM en GGD’en op dit thema te versterken en de 
contacten met andere domeinen te verbeteren. 
 
Het RIVM-programma Regionaal Werken biedt de kans de 
kennisontsluiting rond het thema Gezonde leefomgeving te verbeteren. 
Het programma wil bijdragen aan een verbeterde interactie tussen het 
RIVM als kennisinstituut en regionale beleidsmakers, bestuurders en 
andere kennisinstituten. Daarbij is het belang van preventie van 
infectieziekten een van de aandachtspunten. 
 
In opdracht van VWS heeft het RIVM gewerkt aan een beleidsadvies 
voor de gezonde leefomgeving, inclusief aandacht voor 
infectieziektebestrijding. Dit vond plaats in het kader van het project 
Leefomgeving en Gezondheid (LEGO). Het doel was VWS bouwstenen 
aan te dragen voor het realiseren van de ambities voor de gezonde 
leefomgeving in relatie tot de komst van de Omgevingswet. De 
hoofdconclusies uit LEGO zijn dat integraal samenwerken met landelijke, 
regionale en lokale actoren in het fysieke en sociale domein vraagt om 
een heldere samenwerkingsstructuur, tijd, vaardigheden en een 
gezamenlijke visie. Daarnaast is veel kennis over de gezonde 



RIVM-rapport 2021-0025 

Pagina 60 van 83 

leefomgeving wel beschikbaar, maar niet altijd goed bruikbaar, 
onvoldoende integraal en lastig vindbaar. Infectieziekten in de 
leefomgeving worden specifiek genoemd als onderbelicht thema 
waarover de kennis onvoldoende beschikbaar is. Verder hebben 
landelijke, regionale en lokale actoren behoefte aan evidence based-
praktijkvoorbeelden: voorbeelden waarvan het werkingsmechanisme 
inzichtelijk is en die zich ook in de praktijk bewezen hebben. Ook is er 
behoefte aan inzicht in effecten en handvatten voor het verankeren van 
gezondheid in omgevingsvisies en -plannen. Private partijen uit het 
ruimtelijke domein hebben behoefte aan nieuwe samenwerkingen met 
het sociale domein, burgers en de wetenschap. Zij nemen gezondheid 
niet vanzelfsprekend mee in het ruimtelijk ontwerp 
(https://www.gezondeleefomgeving.nl/documenten/e-magazine-lego-
bouwstenen-voor-leefomgeving-en-gezondheid). 
 
Het door de ministeries van VWS en LNV in 2021 geïnitieerde 
Programma Gezonde Groene Leefomgeving (PGGL) heeft als doel het 
beleid van VWS en LNV rond de gezonde leefomgeving te faciliteren en 
het uitzetten van strategische lijnen mogelijk te maken. Binnen dit 
programma zal gewerkt worden aan structuur, eenduidige en complete 
kennis, overzichtelijke data en praktische instrumenten ter 
ondersteuning van regionale-lokale partijen. Hierdoor kunnen zij 
gezondheid integraal meenemen in hun beleid op het gebied van de 
fysieke leefomgeving (Kamerbrief Randvoorwaarden Programma 
Gezonde Groene Leefomgeving, 2021). Het programma zal ontwikkeld 
en uitgevoerd worden door het RIVM in nauwe samenwerking met 
ZonMw en is in 2021 opgestart. Belangrijke thema’s zijn ziektelast door 
het milieu, luchtverontreiniging, geluid, binnenmilieu, microplastics en 
effecten van klimaatverandering, -adaptatie en -mitigatie. Er worden elf 
verschillende actielijnen uitgezet. Daarbij wordt nadrukkelijk ook een 
koppeling gemaakt met al lopende opdrachten en kennisprogramma’s, 
zoals het kennisprogramma Klimaat & Gezondheid en het 
kennisprogramma Microplastics en de daarbinnen opgestelde 
kennisagenda’s (Huynen et al., 2019; Van Megchelen & Vethaak, 2020) 
en het programma COVID-19.  
 
Ook het VWS-programma COVID-19 bevat een onderdeel dat zich richt 
op de relatie tussen leefomgevingsfactoren en transmissie van SARS-
CoV-2. Hierin worden uitdagingen, zoals de relatie van COVID-19 met 
binnenmilieu, voedingsindustrie, luchtkwaliteit en klimaat, nader 
onderzocht in brede consortia. Ook wordt onderzoek gericht op het 
identificeren en nader onderzoeken van zowel sociale als fysieke 
leefomgevingsfactoren die van invloed zijn op transmissie en 
ziekenhuisopnames door COVID-19. Deze zouden een waardevolle 
aanvulling kunnen betekenen op de factoren zoals die nu op het 
Coronadashboard staan, bewustwording creëren en een hulpmiddel 
kunnen zijn voor regionale beleidsmakers bij het (in de toekomst) 
inzetten van maatregelen rondom het voorkomen van verspreiding van 
respiratoire infectieziekten. 

https://www.gezondeleefomgeving.nl/documenten/e-magazine-lego-bouwstenen-voor-leefomgeving-en-gezondheid
https://www.gezondeleefomgeving.nl/documenten/e-magazine-lego-bouwstenen-voor-leefomgeving-en-gezondheid
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9 Conclusies en aanbevelingen voor procesvoering en beleid 

9.1 Conclusies 
Door decentralisatie van taken van de Rijksoverheid naar provincies en 
gemeenten en door de expliciete aandacht voor een gezonde 
leefomgeving in de nieuwe Omgevingswet, is er veel vraag naar kennis 
en instrumenten bij regionale overheden. Zij komen namelijk voor 
nieuwe opgaven te staan en de daarvoor benodigde kennis, voor zichzelf 
en om de burger goed te informeren, is nog onvoldoende beschikbaar.  
 
De kennis over de gezonde leefomgeving en infectieziekten en het 
onderzoek hiernaar bestaan vaak als twee separate pijlers. Het is de 
uitdaging om de bestaande kennis en de onderzoeksresultaten samen te 
brengen tot een eenduidig en toegankelijk kennisaanbod dat kan 
bijdragen aan het maken van integrale afwegingen. 
 
Het is wenselijk kennislacunes over infectieziekten in de leefomgeving te 
identificeren en onderzoek uit te voeren om deze te vullen.  
 
Het inrichten van de leefomgeving of het nemen van maatregelen in de 
leefomgeving om de gezondheid en het welzijn van burgers te 
bevorderen, de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en 
duurzaam met onze hulpbronnen en grondstoffen om te gaan, kan 
onbedoeld ook negatieve effecten hebben als het gaat om het optreden 
en verspreiden van infectieziekten. Dit maakt aanpassingen aan de 
leefomgeving een complexe aangelegenheid waarvoor een integraal 
afwegingskader nodig is (figuur 11). 
 

 
Figuur 11 Voorbeelden van keuzes en afwegingen waarvoor men komt te staan 
bij het integreren van water en groen in de leefomgeving, ter illustratie van de 
complexiteit van de afwegingen die gemaakt moeten worden en waarvoor kennis 
nodig is (figuur is gemaakt met Piktochart, www.create.piktochart.com). 
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9.2 Aanbevelingen 
1. Breid de definitie van ‘de gezonde (groene) leefomgeving’ uit 

met: ‘heeft aandacht voor adequate infectieziektepreventie en -
bestrijding’ en ‘behoud en herstel van biodiversiteit nastreeft’ en 
communiceer dit ook duidelijk. De definitie wordt dan: 
Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die: 
• schoon en veilig is; 
• uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten;  
• fietsen, wandelen en het gebruik van openbaar vervoer 

stimuleert en zorgt voor goede bereikbaarheid; 
• ervoor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten;  
• rekening houdt met de behoeften van de (toekomstige) 

bewoners en specifieke bevolkingsgroepen, zoals kinderen, 
ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, en lagere 
inkomensgroepen; 

• een goede milieukwaliteit heeft wat betreft geluid, lucht, 
bodem, en externe veiligheid;  

• aandacht heeft voor adequate infectieziektepreventie en -
bestrijding; 

• voldoende groen, natuur en water en aandacht voor 
klimaatadaptatie heeft; 

• behoud en herstel van biodiversiteit nastreeft; 
• gezonde en duurzame woningen heeft; 
• een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte heeft; 
• een gevarieerd aanbod aan voorzieningen heeft (bijvoorbeeld 

woningen, scholen, winkels, cultuur, bedrijven, openbaar 
vervoersvoorzieningen, sport). 

2. Breid bestaande signalerings- en surveillance-activiteiten verder 
uit, zodat vaker en op meerdere fronten preventief in plaats van 
reactief gehandeld kan worden wat betreft infectieziekten in de 
leefomgeving.  

3. Onderzoek de relatie tussen de inrichting van de leefomgeving en 
het optreden van infectieziekten. Ontwikkel daarbij 
handelingsperspectieven voor lokale-regionale actoren waarmee 
zij groen en water zo veilig mogelijk kunnen aanleggen. Een 
voorbeeld is de recent ontwikkelde Waterkwaliteitscheck. Dat is 
een instrument voor een microbiologische risico-inventarisatie en 
-schatting voor bestaande en nieuw te ontwikkelen stedelijk 
water- en groenconcepten (www.waterkwaliteitscheck.nl). Het 
(verder) ontwikkelen van keuze-ondersteunende instrumenten 
past onder andere in programma’s zoals PGGL of het 
Deltaprogramma, maar ook in het Nationaal actieplan versterken 
zoönosenbeleid. 

4. Zorg voor een betere ontsluiting van kennis over infectieziekten 
in de leefomgeving door het updaten en gestructureerd 
aanbieden van websites op het gebied van de (gezonde) 
leefomgeving. Zorg hierbij voor een goede vindbaarheid door het 
meegeven van de juiste tags. Start met het onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om bestaande en nieuwe richtlijnen (nog) 
meer evidence based te maken door ze verder aan te vullen met 
kennis uit andere disciplines, waaronder niet-medische 
professionals, en/of systematische reviews. Hiermee worden 
richtlijnen integraler en beter toepasbaar voor de praktijk. 

http://www.waterkwaliteitscheck.nl/
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5. Ontwikkel verschillende instrumenten waarmee het maken van 
keuzes of het nemen van besluiten wordt ondersteund en 
waarmee men eventuele effecten van maatregelen of interventies 
kan beoordelen en gezondheidsrisico’s kan schatten. Dit is in lijn 
met het advies van de Gezondheidsraad om een afwegingskader 
te ontwikkelen, waarmee gezondheid expliciet en gelijkwaardig 
kan worden afgewogen tegen andere omgevingsdoelen (Kansen 
voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid | Milieu | 
Gezondheidsraad).Bied deze instrumenten gestructureerd aan via 
bovengenoemde websites. Een voorbeeld van een eerder 
ontwikkelde keuze-ondersteunende tool is de decision support-
tool voor de vergelijking van water- en voedseloverdraagbare 
infectie- en ziekterisico’s geassocieerd met klimaatverandering 
(Schijven et al. 2013).  

6. Voer een complexe netwerk- of actorenanalyse uit om helder in 
kaart te brengen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke 
wettelijke kaders er zijn wat betreft infectieziekten en 
leefomgeving. Dit vanwege de complexiteit en dynamiek van het 
werkveld op lokaal en regionaal niveau. Bepaal als eerste welke 
doelgroepen er zijn, welke kennisbehoefte deze partijen hebben 
en aan welke kennis het ontbreekt en hoe deze kennis goed 
geïntegreerd kan worden, om te bewerkstelligen dat zij 
infectieziektepreventie en -bestrijding actief kunnen opnemen in 
hun werkzaamheden. Voorbeelden van dergelijke analyses zijn 
het door Lampén et al. (2018) uitgewerkte bestuurssysteem voor 
klimaatadaptatiemaatregelen (figuur 3) en het door Dollmann et 
al. (2021) uitgewerkte overzicht van actoren op het terrein van 
mest en volksgezondheid.  

7. Organiseer webinars en/of workshops voor diverse 
belanghebbenden. Dit om bewustwording te creëren, 
instrumenten te ontsluiten, kennis over te dragen en te delen, 
zoals bij de medische milieukring, en te zoeken naar synergie en 
samenwerkingsverbanden en deze duurzaam vorm te geven, 
bijvoorbeeld in samenwerkingsovereenkomsten zoals het 
Programma Gezonde Groene Leefomgeving. 

https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/milieu/alle-adviezen-over-milieu/kansen-voor-gezondheidswinst-in-omgevingsbeleid
https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/milieu/alle-adviezen-over-milieu/kansen-voor-gezondheidswinst-in-omgevingsbeleid
https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/milieu/alle-adviezen-over-milieu/kansen-voor-gezondheidswinst-in-omgevingsbeleid
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Bijlage 1 Kennisontsluiting door middel van websites 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de websites die 
informatie geven over of gerelateerd zijn aan het thema (Gezonde) 
leefomgeving. Ook staat in het overzicht of op deze websites op het 
moment van schrijven informatie over infectieziekten in de leefomgeving 
is te vinden.  
 

website doelgroep belangrijkste 
informatie 

informatie over 
infectieziekten 

www.gezondeleefomgeving.nl/
 

algemeen publiek  achtergrond-
informatie, 
instrumenten en 
werkvormen  

benoemd, maar niet 
uitgewerkt 

www.loketgezondleven.nl/ beleidsmakers, 
professionals bij 
gemeente en GGD 

uitleg integrale 
benadering 

benoemd, maar niet 
uitgewerkt 

www.rivm.nl/gezonde-
leefomgeving 

algemeen publiek landingspagina 
Gezonde 
Leefomgeving 

nee, niet op de 
landingspagina  

https://www.rivm.nl/veilige-
leefomgeving 

lokale/regionale 
overheden 

uitgewerkte dossiers 
over een breed scala 
aan onderwerpen 
gerelateerd aan de 
leefomgeving 

benoemd in het 
dossier veilig en 
gezond werken, niet 
uitgewerkt  

https://www.interventiedataba
se.nl/ 
 

professionals interventiedatabase 
Gezond en Actief 
Leven 

nee, niet op publieke 
pagina 

www.volksgezondheid.info zorgprofessionals informatie over 
ziekten, gezondheid, 
zorg en kosten 

ja, onder meer GIS-
kaarten met 
infectieziektedata 

www.atlasleefomgeving.nl/ algemeen publiek informatie over de 
kwaliteit van de 
leefomgeving en de 
invloed hiervan op 
gezondheid 

ja, in verschillende 
dossiers benoemd, 
niet uitgewerkt  

www.rivm.nl/circulaire-
economie/ 

algemeen publiek informatie over rol 
RIVM in relatie tot 
circulaire economie 

nee 

www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/ bedrijven, 
maatschappelijke 
organisaties, 
lokale/regionale 
overheden, 
Rijksoverheid  

informatie over 
natuurlijk kapitaal, 
brengt in beeld 
welke diensten het 
natuurlijk kapitaal 
kan leveren 

nee 

http://www.gezondeleefomgeving.nl/
http://www.loketgezondleven.nl/
http://www.rivm.nl/gezonde-leefomgeving
http://www.rivm.nl/gezonde-leefomgeving
https://www.rivm.nl/veilige-leefomgeving
https://www.rivm.nl/veilige-leefomgeving
https://www.interventiedatabase.nl/
https://www.interventiedatabase.nl/
http://www.volksgezondheid.info/
http://www.atlasleefomgeving.nl/
http://www.rivm.nl/circulaire-economie/
http://www.rivm.nl/circulaire-economie/
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/
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website doelgroep belangrijkste 
informatie 

informatie over 
infectieziekten 

www.regiobeeld.nl  geïnteresseerden in 
gegevens over 
volksgezondheid en 
zorg 

inzicht in de stand 
van zaken en 
toekomstige 
ontwikkelingen over 
gezondheid, zorg en 
welzijn in de regio  

nee 

www.vggm.nl/ggd/milieu_en_g
ezondheid/quickscan_gezonde
_leefomgeving  

gemeenten quickScan Gezonde 
Leefomgeving  

nee 

www.rivm.nl/binnenmilieu/vent
ilatie 

geïnteresseerden  voorlichting over 
binnenhuisventilatie  

ja, over schimmels 

www.rivm.nl/veehouderij-en-
gezondheid 

algemeen publiek informeren over 
onderzoeksprogram
ma veehouderij en 
gezondheid 

ja 

https://sophie2020.eu/ 
 

geïnteresseerden informatie over het 
Horizon 2020-project 
SOPHIE (Seas, 
oceans, and public 
health)  

ja 

https://bluehealth2020.eu/  geïnteresseerden informatie over het 
Horizon 2020-project 
BLUE HEALTH 

ja 

www.vtv2018.nl/inrichting-
van-de-leefomgeving 

beleidsmakers vierjaarlijkse 
rapportage over de 
ontwikkeling van de 
volksgezondheid 

ja, bij klimaatveran-
dering/adaptatie-
maatregelen 

www.onehealth.nl professionals uit het 
humane en het 
veterinaire domein 

platform voor 
uitwisseling 
samenwerking 

ja 

www.rivm.nl/ziek-door-dier algemeen publiek overzicht van ziektes 
die via dieren 
kunnen worden 
opgelopen 

ja  

www.lchv.nl  GGD’en  hygiënerichtlijnen ja 

www.rivm.nl/legionella/legionel
la-preventie 

algemeen publiek adviezen voor 
legionella-preventie 

ja 

www.lci.rivm.nl/draaiboeken  professionals in 
infectieziektebestrijdi
ng 

draaiboeken en 
richtlijnen voor een 
breed scala aan 
onderwerpen 

ja 

www.lci.rivm.nl/folders-
publieksinformatie 
 

algemeen publiek voorlichting en 
adviezen over een 
scala aan 
infectieziekten 

ja 

http://www.regiobeeld.nl/
http://www.vggm.nl/ggd/milieu_en_gezondheid/quickscan_gezonde_leefomgeving
http://www.vggm.nl/ggd/milieu_en_gezondheid/quickscan_gezonde_leefomgeving
http://www.vggm.nl/ggd/milieu_en_gezondheid/quickscan_gezonde_leefomgeving
http://www.rivm.nl/binnenmilieu/ventilatie
http://www.rivm.nl/binnenmilieu/ventilatie
http://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid
http://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid
https://sophie2020.eu/
https://bluehealth2020.eu/
http://www.vtv2018.nl/inrichting-van-de-leefomgeving
http://www.vtv2018.nl/inrichting-van-de-leefomgeving
http://www.onehealth.nl/
http://www.rivm.nl/ziek-door-dier
http://www.lchv.nl/
http://www.rivm.nl/legionella/legionella-preventie
http://www.rivm.nl/legionella/legionella-preventie
http://www.lci.rivm.nl/draaiboeken
http://www.lci.rivm.nl/folders-publieksinformatie
http://www.lci.rivm.nl/folders-publieksinformatie
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website doelgroep belangrijkste 
informatie 

informatie over 
infectieziekten 

www.tekenradar.nl 
 

algemeen publiek en 
professionals 

achtergrond-
informatie ziekte van 
Lyme, mogelijkheid 
tot meldingen 

ja 

www.rivm.nl/rattenmonitor  gemeenten, plaag-
dierbeheersers, 
onderzoeks-
instituten 

registratie van 
rattenoverlast door 
professionele 
plaagdier-beheersers 

ja 

www.signalenleefomgeving.nl 
 

professionals risico’s en kansen 
voor de gezondheid 
die het gevolg zijn 
van omgevings-
factoren 

ja 

www.waterkwaliteitscheck.nl 
 

professionals en 
initiatiefnemers die 
zich bezighouden 
met water in de stad 

instrument om 
microbiologische 
risico’s in kaart te 
brengen en te 
schatten 

ja 

 
 

http://www.tekenradar.nl/
http://www.rivm.nl/rattenmonitor
http://www.signalenleefomgeving.nl/
http://www.waterkwaliteitscheck.nl/
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