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INLEIDING
Door de toename van broeikasgassen in de lucht, waaronder 
CO2, stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het 
klimaat. Dat deze verandering impact heeft op de gezondheid 
wordt onderstreept in het Lancet-rapport Countdown on health 
and climate change: shaping the health of nations for centuries to 
come dat is opgesteld door 27 vooraanstaande academische 
instellingen, de Verenigde Naties en internationale organisaties 
van ieder continent.1 Mede ingegeven door dit rapport, waarin 
wordt gesteld dat het voorkomen en beperken van nadelige 
gezondheidseffecten door klimaatverandering als primaire 
taak voor de volksgezondheid moet worden gezien, was het 
thema van de 29ste Transmissiedag infectieziekten ‘Te warm, te 
droog, te nat: Wat betekent klimaatverandering voor ons?’ 
Dit artikel geeft een samenvatting van deze dag.

KLIMAAT
Uit metingen van over de hele wereld blijkt dat sinds 1850 
een duidelijke stijging waarneembaar is van de gemiddelde 
temperatuur, aldus Gerard van der Steenhoven (KNMI). 
Sinds de tweede helft van de vorige eeuw wordt een versnel-
ling waargenomen van deze stijging, een versnelling die 
voornamelijk wordt veroorzaakt door menselijke factoren. 
Het feit dat de verblijftijd van CO2 in de atmosfeer 100 jaar 
is, zorgt ervoor dat toekomstvoorspellingen kunnen worden 
gedaan en dat deze, met een bepaalde mate van variatie, ook 
uitkomen. Iedere 7 jaar maakt het KNMI klimaatscenario’s 
aan de hand van de verzamelde gegevens. Het betreffen 4 
verschillende scenario’s, waarin rekening wordt gehouden 
met de onzekerheid van de voorspellingen. De scenario’s 
verschillen in de mate waarin de wereldwijde temperatuur 
stijgt (‘gematigd’ en ‘warm’) en de mogelijke verandering 
van het luchtstromingspatroon rond de aarde (‘lage waarde’ 
en ‘hoge waarde’).2 De recentste scenario’s (uit 2014) laten 
zien dat we in Nederland rekening moeten houden met 
hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nat-

tere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers.
Zoals door onder andere Arjen van der Giessen (RIVM) werd 
gesteld, worden bij het beheersbaar houden van de gevolgen 
van klimaatverandering vaak 2 termen gebruikt: klimaatmi-
tigatie (het tegengaan of beperken van klimaatverandering 
door het reduceren van de broeikasgasuitstoot) en klimaat-
adaptatie (aanpassing van natuurlijke en menselijke syste-
men aan de huidige en de te verwachten gevolgen van kli-
maatverandering). In Nederland is, onder andere op basis 
van de KNMI-klimaatscenario’s, in 2016 de Nationale kli-
maatadaptatiestrategie (NAS) opgesteld.3 Het doel van deze 
strategie is Nederland klimaatbestendig maken, door mid-
del van het op gang brengen van nieuwe initiatieven en het 
versnellen en verbreden van bestaande initiatieven. Jeroen 
van Leuken (ministerie van Volksgezondheid, welzijn en 
sport) gaf aan dat er waarschijnlijk een versnellingspro-
gramma komt voor de NAS (uitvoer 2020-2028) met als doel 
het versnellen en stimuleren van implementatie van de NAS 
op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

INFECTIEZIEKTEN
Welke consequenties heeft de klimaatverandering voor infec-
tieziekten? Bij het antwoord op deze vraag ging Ana Maria de 
Roda Husman (RIVM) vooral in op de invloed op waterover-
draagbare infectieziekten. Zij stipte de relatie aan tussen 
‘extreme weather events’ en infectieziekten: bij overstromin-
gen en hevige neerslag worden vaker infecties geconstateerd 
die worden veroorzaakt door Vibrio cholera,  leptospiren, Cam-
pylobacter- en Cryptosporidium-species, pathogene Escherichia 
coli en norovirussen. De besmettingen hangen meestal samen 
met het vrijkomen van rioolwater bij overstromingen. Tevens 
worden in warme zomers gemiddeld 2-3 keer vaker infecties 
door Vibrio-species waargenomen. Hierover is eerder gepubli-
ceerd door Vezzulli et al. en het heeft ook aandacht gekregen 
in de landelijke pers.4,5 Door milde winters en warme zomers 
bestaat ook een verhoogd risico op leptospirose, te wijten aan 
betere overleving van knaagdieren (het reservoir) en een 
betere overleving van de bacterie in open water.
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Chantal Reusken (RIVM) ging in op vectorovergedragen 
infectieziekten, zoals malaria, denguevirus, zikavirus, west-
nijlvirus en de ziekte van Lyme. Hierbij vindt de overdracht 
van het micro-organisme plaats via een geleedpotige (onder 
andere muggen en teken), ofwel de vector. Geleedpotigen zijn 
ectotherm: de inwendige temperatuur is gelijk aan de uitwen-
dige temperatuur, waardoor deze vectoren gevoelig zijn voor 
klimaatveranderingen. Chantal Reusken benadrukte hierbij 
dat een combinatie van factoren (onder andere globalisering, 
verstedelijking) bepaalt of er daadwerkelijk een toename is 
van vectorovergedragen infectieziekten en dat klimaatveran-
dering maar een van deze factoren is. In dit kader is de gehele 
context van belang.
Stijgende temperaturen in combinatie met hevige neerslag 
zorgen voor een verhoogd risico op een Legionella-pneumonie. 
Dit werd toegelicht door Petra Brandsema (RIVM) en Ariene 
Rietveld (GGD Hart voor Brabant). Naast de bekende bron-
nen, zoals natte koeltorens, wellnesscentra, jacuzzi’s en 
waterleidingsystemen, wordt hierbij ook gedacht aan regen-
waterplassen. Legionella-species zijn ook daarin aangetoond. 
Omgekeerd zorgt extreme droogte juist voor een lager risico 
op Legionella-pneumonie. Naast deze algemene trends bespra-
ken Brandsema en Rietveld ook 2 Legionella-clusters in 
Noord-Brabant, waarbij een afvalwaterzuiveringsinstallatie 
als bron kon worden aangewezen. Mede door de inzet van de 
betrokken specialisten om sputumkweken bij de patiënten te 
verkrijgen, kon deze bron worden opgespoord. Via een spu-
tumkweek kon de bacterie namelijk worden geïsoleerd en 
hiermee getypeerd, waarbij een match kon worden gemaakt 
met de Legionella-stam in de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

SURVEILLANCE
Om de impact van klimaatverandering te verkleinen is goede 
surveillance onontbeerlijk. Enerzijds gebeurt dit vanuit het 
KNMI, dat inzet op een ‘early warning concept’, zodat eerder 
en lokaler kan worden gewaarschuwd en waarbij ook de 
impact van klimaatverschijnselen wordt meegenomen. Het 
doel hiervan is om meer tijd voor actie te creëren, waardoor 
ziekte, ongevallen en schade kunnen worden voorkomen.
Daarnaast vindt ook op het gebied van infectieziekten surveil-
lance plaats om nieuwe ziekten snel te detecteren. Hierbij 
werd door Chantal Reusken de uitbraak van het usutuvirus 
onder vogels in Nederland als voorbeeld genoemd. In eerste 
instantie werd dit virus in 2016 gedetecteerd via de surveil-
lance van levende vogels, dat wordt uitgevoerd door het Vogel-
trekstation van het Nederlands Instituut voor Ecologie en het 
Erasmus MC, en later in het jaar via het Dutch Wildlife Health 
Centre bij dode vogels. Bij deze uitbraak van het usutuvirus 
werden hogere temperaturen als een van de drijfveren gezien. 
Door de vroege signalering door de surveillancesystemen kon 

de geografische spreiding in Nederland goed in kaart worden 
gebracht en kon daarnaast tijdig worden gecommuniceerd en 
geanticipeerd op vragen vanuit het publiek over de aanwezig-
heid van het virus in Nederland. Dit toont het belang aan van 
vroege signalering in de ‘One health’-context.

MOGELIJKE RISICO’S VAN 
KLIMAATADAPTATIE
Binnen klimaatadaptatie past het om meer groen (natuur) 
en blauw (water) te hebben in stedelijk gebied om onder 
andere wateroverlast en hittestress te verminderen. Marieta 
Braks (RIVM) plaatste hierbij de kanttekening dat deze ont-
wikkeling kan leiden tot een hoger risico op bepaalde infec-
tieziekten in deze gebieden. De groene gebieden kunnen 
bijvoorbeeld dienen als habitat voor teken. Qua aantal zul-
len teken in deze stedelijke gebieden in de minderheid zijn 
ten opzichte van bosrijke gebieden, maar door de hogere 
kans op blootstelling aan teken kan het risico op een teken-
beet in groene stedelijke gebieden alsnog zijn verhoogd. Dit 
zijn zaken om rekening mee te houden, ook bij de toekom-
stige Omgevingswet, waarin bij de ruimtelijke ordening spe-
cifiek aandacht wordt gevraagd voor de volksgezondheid.6

SLOT
Buiten het plenaire programma werden meerdere workshops 
en ‘skills classes’ georganiseerd, waardoor er voldoende 
interactie was tussen de verschillende deelnemers. Tevens 
was er ruim de tijd om de wetenschappelijke posters te 
bekijken, waarbij auteurs van 3 posters plenair hun onder-
zoek konden toelichten. Al met al was het een zeer geslaagde 
dag, met een duidelijke boodschap: wacht niet af, ga aan de 
slag om de gevolgen van klimaatverandering voor de volks-
gezondheid te beperken.
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