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STaND vaN zaKEN

Klimaatverandering en gezondheid in Nederland
Maud M.T.E. Huynen en arnold J.H. van vliet 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)1 en 
het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)2 
leidt klimaatverandering tot belangrijke volksgezond-
heidsrisico’s. In 2008 nam de WHO zelfs een resolutie 
aan op het gebied van klimaatverandering en gezondheid 
die lidstaten oproept om verder onderzoek te verrichten 
en beschermende maatregelen te nemen waar nodig.1 De 
Europese Commissie stelt dat klimaatverandering over-
duidelijk schadelijke directe en indirecte effecten op de 
volksgezondheid heeft en onderkent de noodzaak van 
onderzoek naar passende adaptatiemaatregelen.3-5

Ook in Nederland is er de afgelopen jaren een groeiende 
ongerustheid over mogelijke effecten op de volksgezond-
heid.6,7 In dit artikel beschrijven wij de mogelijke gezond-
heidseffecten van klimaatverandering in Nederland en 
de eventuele mogelijkheden voor adaptatiebeleid. Ten 
slotte lichten wij het voorstel tot een onderzoekspro-
gramma ‘Klimaatverandering en Gezondheid’ toe.

Mogelijke gezondheidseffecten in nederland

Ook in Nederland zal klimaatverandering naar verwach-
ting een aantal gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. 
Op basis van het rapport ‘Mondiale milieuveranderingen 
en gezondheid: staat van de kennis’6 en discussies met 
experts en belanghebbenden7 zijn de volgende belangrijke 
gezondheidseffecten geïdentificeerd: (a) temperatuurge-
relateerde effecten, hittestress en luchtverontreiniging, 
(b) allergieën, (c) vectorgebonden infectieziekten en  
(d) voedsel- en watergebonden infectieziekten. 

teMperatuurgerelateerde effecten, hittestress en 
luchtverontreiniging 
Klimaatverandering heeft een effect op temperatuurge-
relateerde ziekte en sterfte. Het IPCC verwacht een toe-

•	 Klimaatverandering	heef t	mogelijke	gezondheidsef fecten	in	Nederland,	zoals	veranderingen	in	(a)	temperatuur-
gerelateerde	ef fecten,	hit testress	en	luchtverontreiniging,	(b)	allergieën,	(c)	vectorgebonden	infectieziekten	en	
(d)	voedsel-	en	watergebonden	infectieziekten.

•	 Over	de	precieze	mate	waarin	en	de	snelheid	waarmee	gezondheidsef fecten	zich	voordoen	verschillen	de	menin-
gen	en	is	nog	onvoldoende	duidelijkheid.	Dit	geldt	tevens	voor	de	mate	waarin	de	samenleving	zich	op	de	moge-
lijke	gezondheidsef fecten	moet	of	kan	aanpassen.	De	hiaten	in	onze	kennis	zijn	dus	aanzienlijk.

•	 Wetenschappers	en	deskundigen	maken	zich	duidelijk	zorgen	over	de	geringe	aandacht	voor	de	gezondheidsge-
volgen	van	klimaatverandering	in	Nederland.	Het	afgelopen	jaar	 is	dan	ook	een	voorstel	tot	een	onderzoekspro-
gramma	‘Klimaatverandering	en	Gezondheid’	opgesteld.
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name in de frequentie, duur en intensiteit van extreem 
warme perioden.2 Ondanks de mogelijke toekomstige 
afname in wintersterfte, moeten we een verwachte toe-
komstige toename van sterfte tijdens extreme hitte in de 
zomer dus voorkómen. De hete Europese zomers van de 
afgelopen jaren hebben geleid tot een verheviging van de 
discussie over toekomstige hittestress. Vooral in Frank-
rijk was er in 2003 sprake van een ware crisis met bijna 
15.000 extra sterfgevallen door aanhoudende extreme 
hitte.8

Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat de hoge tem-
peraturen tijdens de hittegolven in de periode 1979-1997 
resulteerden in gemiddeld 40 extra sterfgevallen per hit-
tegolfdag.9 Dit is een oversterfte van ongeveer 12%. De 
extreme hitte in augustus 2003 leidde in Nederland tot 
circa 400-500 extra sterfgevallen in een periode van  
2 weken.10 Met name ouderen, personen met luchtweg-
aandoeningen en personen met hart- en vaatziekten blij-
ken gevoelig voor aanhoudende hitte.
De cijfers verdienen echter enige relativering: een deel 
van de waargenomen extra sterfte bestaat uit personen 
bij wie het tijdstip van overlijden door de hitte een aantal 
dagen of weken is vervroegd, het zogenaamde ‘oogstef-
fect’. De schattingen met betrekking tot de omvang van 
dit effect lopen echter zeer uiteen. Hierbij dient te wor-
den aangetekend dat in Frankrijk geen duidelijk oogst-
effect is waargenomen na de hittegolf van 2003.11 Daar-
naast is er meer risico in stedelijk gebied: de temperatuur 
in een stedelijk gebied is gemiddeld hoger dan in het 
omliggende landelijk gebied, het zogenaamde ‘hitte-
eilandeffect’. Tevens moet men rekening houden met de 
interactie tussen hoge temperatuur en luchtverontreini-
ging: de vorming van zomersmog speelt waarschijnlijk 
een rol bij het waargenomen gezondheidseffect van 
hitte.12 Ook neemt de kwetsbaarste groep door de vergrij-
zing in omvang toe.
Als reactie op de extreem hete zomers in 2003 en 2006, 
werd in 2007 het Nationaal Hitteplan aan de Tweede 
Kamer gepresenteerd.13 Dit hitteplan is een van de eerste 
stappen op weg naar adaptatiebeleid op het gebied van de 
gezondheidseffecten van klimaatverandering. De mate 
van implementatie, effectiviteit en doorontwikkeling van 
dit plan zal in de toekomst nog moeten blijken. Ook in 
andere Europese landen zijn dergelijke ‘heat-health action 
plans’ geïmplementeerd, maar over de effectiviteit van 
deze systemen is ook nog weinig bekend.14

allergieën 
De invloed van klimaatveranderingen op de productie en 
verspreiding van pollen van verschillende bomen en 
planten heeft een direct effect op allergische aandoenin-
gen als hooikoorts en astma en op het relatief grote aantal 
patiënten dat daar last van heeft.6 Ongeveer 15-20% van 

de Nederlandse bevolking heeft allergische rinitis (hooi-
koorts) die bij velen veroorzaakt wordt door pollen.15 
Veranderingen in weer en klimaat beïnvloeden de timing 
en de duur van het pollenseizoen evenals de hoeveelheid 
pollen die worden geproduceerd en hun verspreiding.16,17

Sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw zijn al diverse 
veranderingen zichtbaar. Het groeiseizoen is een maand 
langer geworden, waardoor mensen eerder en langer last 
hebben van hooikoorts.18 Daarnaast zorgen de steeds 
hogere gemiddelde temperaturen ervoor dat zuidelijke 
plantensoorten hun verspreidingsgebied naar het noor-
den uitbreiden, vaak met hulp van de mens.17 Zo voelen 
verschillende planten die bekend staan om hun allergene 
pollen, zoals ambrosia, klein glaskruid en olijfbomen, 
zich steeds beter thuis in Nederland. Vooral ambrosia 
wordt de laatste jaren vaker en in grotere aantallen in ons 
land en in omringende landen aangetroffen. Ook het 
voorkomen van huisstofmijt en de eikenprocessierups 
kan door klimaatverandering toenemen, hetgeen kan 
leiden tot een verhoging van allergische klachten.

vectorgebonden infectieziekten
Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol bij de ver-
spreiding en transmissie van vectorgebonden infectie-
ziekten.2 Een van deze factoren is klimaat. De klimaat-
verandering zal naar verwachting de geografische 
verspreiding beïnvloeden van vectoren, de start en duur 
van het actieve seizoen van vectoren en de lengte van de 
ontwikkelingscyclus van de ziekteverwekkers in de vec-
tor. Hierdoor kunnen vectorgebonden ziekten zich ook 
buiten huidige klimaatbegrensde gebieden gaan voor-
doen en op andere momenten in het jaar als infectie de 
kop opsteken.19 Klimaatverandering kan tevens het 
Nederlandse ecosysteem kwetsbaarder maken voor ves-
tiging van deze ziekten door het ontstaan of de aanleg 
van habitats waarin de vectoren zich goed of beter kun-
nen handhaven.
In Nederland verdrievoudigde in de periode 1994-2005 
het aantal tekenbeten van 23.000 tot 73.000. Ook het 
aantal patiënten met erythema migrans, een eerste uiting 
van de ziekte van Lyme, nam in diezelfde tijd met onge-
veer een factor 3 toe tot 17.000 per jaar.20 De ziekte van 
Lyme kan mogelijk nog een groter probleem worden door 
een verlenging van de actieve periode van teken; circa 
10-20% van de teken is besmet. Er zijn aanwijzingen uit 
onderzoek van de laatste jaren dat het proces van verlen-
ging van de actieve periode reeds in gang is gezet.21

De effecten van klimaatverandering op andere infectie-
ziekten waarvan de pathogenen, onder andere Babesia, 
Rickettsiae en Anaplasma, in Nederlandse teken worden 
gevonden of waarvoor Nederlandse insecten, met name 
knutten en steekmuggen, potentiële vectoren zijn, zijn 
nog onduidelijk. Beschikbare kennis over vectorziekten 
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en hun vectoren in Nederland is zeer gering; vooral de 
relaties tussen ecologische kenmerken, klimaat, vectoren 
en hun potentiële pathogenen en dierlijke reservoirs zijn 
nauwelijks onderzocht.

Water- en voedselgebonden infectieziekten
Klimaatverandering beïnvloedt naar verwachting de 
introductie, verspreiding en groei van pathogene micro-
organismen in water en voedsel, en daardoor mogelijk 
ook de aantallen infecties, ziekte- en sterftegevallen door 
water- en voedseloverdraagbare infectieziekten. Wat 
betreft voedselveiligheid kunnen klimaatveranderingen 
het vóórkomen van ongedierte beïnvloeden zoals vliegen 
en knaagdieren, die infectieziekten kunnen overdragen.22 
Daarbij kunnen sommige bacteriën groeien bij hogere 
temperaturen. Hoewel de gemiddelde incidentie van sal-
monellose afneemt, neemt in algemeen het aantal salmo-
nellosegevallen met 5-10% toe per 1°C toename in de 
wekelijkse omgevingstemperatuur.23

Een hogere temperatuur van recreatiewater kan leiden 
tot een verhoogd aantal pathogenen zoals blauwalgen. In 
warme zomers zorgt groei van Pseudomonas aeruginosa 
voor een sterk verhoogd aantal oorontstekingen en opko-
mende ziekteverwekkende Vibrio-stammen zorgen voor 
wondontstekingen.24,25 Introductie van Vibrio cholerae, 

Neigleria en andere heropduikende pathogenen zou kun-
nen leiden tot introductie of herintroductie van verdwe-
nen ziektebeelden. 
Door intensievere regenval kunnen zoönotische ziekte-
verwekkers uit dierlijke feces naar het oppervlaktewater 
afstromen en ook kunnen riooloverstorten bijdragen aan 
de lading ziekteverwekkers in het recreatiewater. Hevige 
regenval kan tevens leiden tot blootstelling aan veront-
reinigd water op straat, waarbij het regenwater gemengd 
wordt met rioolwater. 
Klimaatverandering kan mogelijk ook effect hebben op 
de kwaliteit van irrigatiewater voor de voedselproductie 
en van innamewater voor drinkwaterproductie, bijvoor-
beeld door overstroming bij grondwaterwinning en pie-
ken van pathogenen in het innamewater. Gedeeltelijk 
kan dit worden ondervangen door de toegepaste drink-
waterzuivering. Hogere luchttemperatuur kan echter 
leiden tot hogere temperaturen in het drinkwaterdistri-
butiesysteem en vervolgens tot een groter risico dat groei 
van pathogene Legionella-stammen en amoeben optreedt. 
In Nederland nemen de aantallen meldingen van legio-
nellose de laatste jaren toe tot 296 in 2007/2008 met de 
meeste meldingen in de zomermaanden; de incidentie 
van legionellose is geassocieerd met de relatieve lucht-
vochtigheid, de temperatuur en de neerslagintensiteit.26

tabel	Klimaat	en	gezondheid:	overzicht	van	mogelijke	adaptatiestrategieën	(gebaseerd	op	een	eerdere	publicatie)6

 
wetgeving techniek voorlichting en monitoring cultuur en gedrag 

 
hittestress	en	
zomersmog

bouwrichtlijnen,	verbeterde	
toegang	tot	medische	zorg	
(inclusief	eerste	hulp)

emissiereducties,	
verkeersrestricties,	
luchtkwaliteitseisen

huisvesting,	openbare	gebouwen,	
stadsplanning,	airconditioning

verbeterd	openbaar	vervoer,	
technologische	innovaties	om	
uitstoot	(op	leefniveau)	te	
verkleinen

waarschuwingssystemen,	
surveillance	en	monitoring,	
training	van	vrijwilligers	en	
gezondheidszorgmedewerkers,	
zie	bijvoorbeeld	het	Nationaal	
Hitteplan

voorlichtingscampagnes,	smog-
waarschuwing

kleding,	siësta,	voorkómen	van	
uitdroging

carpoolen

allergieën	 richtlijnen	landgebruik	en	
aanplant	en	beheer	groen

bouwvoorschriften	om	woningen	
droger	te	maken

aanpassing	landgebruik,	
ventilatiesystemen	met	
ingebrachte	filters

betere	diagnostiek;	drogere	
woningen

voorlichtingscampagnes,	
surveillance	en	monitoring

	voorlichting	gebruik	en	
inrichting	van	woningen,en	
ventilatievoorzieningen

pollenverwachting/-
waarschuwingen

tijdig	medicijngebruik,	
aanpassing	gedrag	ter	
voorkoming	van	blootstelling

vectorgebonden	
ziekten

wettelijk	verplichte	
vaccinatieprogramma’s	(indien	
mogelijk)

noodplan	bij	uitbraak

bestrijding	van	de	vector
aanpassing	habitat/landgebruik
ontwikkeling	van	adequate	
vaccins

plaatsen	van	horren

voorlichtingscampagnes,	
surveillance	en	monitoring

noodplan	bij	uitbraak

aanpassing	(recreatie)gedrag	ter	
voorkoming	van	besmetting	
(onder	andere	kleding,	gebruik	
insectenwerende	middelen)

zelfinspectie	op	tekenbeten
water-	en	voedsel-	
gebonden	ziekten

aanpassing	regels	en	
voorschriften	voor	voedsel	en	
drinkwater	en	de	kwaliteit	van	
zwemwater

rioolwaterberging.	verbeterde	
rioolwaterzuiveringen

drinkwaterzuivering,	aanpassing	
waterdistributie-systeem

voorlichtingscampagnes,	
surveillance	en	monitoring

hygiëne,	aanpassing	(recreatie)
gedrag	ter	voorkoming	van	
besmetting
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Positief in dezen is dat klimaatverandering ook kan lei-
den tot een afname van bepaalde ziekteverwekkers die 
juist gevoelig zijn voor hogere temperatuur of UV-stra-
ling, maar of dit de negatieve effecten kan opheffen, is 
onduidelijk. 

Mogelijkheden voor adaptatiebeleid

De precieze omvang van de mogelijke klimaateffecten op 
sterfte en ziekte is door gebrek aan gegevens nog niet 
goed aan te geven. Er wordt echter verwacht dat door de 
klimaatverandering de genoemde gezondheidsproble-
men kunnen toenemen, met als gevolg een groter beslag 
op de gezondheidszorg waardoor meer aandacht voor 
preventie en gezondheidsmanagement wenselijk is. 
Om de mogelijke effecten tegen te gaan of te beperken 
worden diverse adaptatiemaatregelen genoemd, onder 
andere op het gebied van wetgeving, techniek, voorlich-
ting, monitoring en gedrag (tabel 1).6 Factoren die direct 
van invloed zijn op de volksgezondheid, zoals voorlich-
ting en gezondheidszorg, zijn hierbij van vitaal belang.
Er is echter nog veel onduidelijk over hoe de diverse 
adaptatiemaatregelen het beste geïmplementeerd kun-
nen worden, wat de kosteneffectiviteit is en wie wanneer 
welke acties moet nemen.7 Een beter zicht op de effectivi-
teit, gezondheidswinst, kosten, opbrengsten en maat-
schappelijke neveneffecten van beoogde maatregelen is 
dus noodzakelijk. Hiervoor is ook een beter begrip nodig 
van de onderliggende mechanismen en relaties tussen 
klimaatverandering en de diverse gezondheidseffecten. 
In veel gevallen ontbreekt dergelijke basiskennis echter. 

het prograMMavoorstel ‘kliMaatverandering en 
gezondheid’

In Nederland zijn er twee grote onderzoeksprogramma’s 
op het gebied van klimaatverandering: Klimaat  
voor Ruimte (KvR) en Kennis voor Klimaat (KvK)  
(www.klimaatonderzoeknederland.nl). Gezondheids-
aspecten komen echter in deze programma’s nauwelijks 
aan bod; wel is er binnen de programma’s een toene-
mende belangstelling voor volksgezondheidsaspecten.7 
Ook de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid 
2008-2012 onderkent dat er in Nederland kennishiaten 
zijn op het gebied van klimaateffecten.27

Het afgelopen jaar hebben het onderzoeksprogramma 
KvK en de Nederlandse organisatie voor gezondheidson-
derzoek en zorginnovatie (ZonMw) gezamenlijk het ini-
tiatief genomen tot het opstellen van een voorstel tot een 
onderzoeksprogramma ‘Klimaatverandering en Gezond-
heid’. Het doel van het voorgestelde onderzoekspro-
gramma is het vergroten van de kennis om de effecten 
van klimaatverandering op de gezondheid in Nederland 

te begrijpen, huidige en toekomstige risico’s in te schat-
ten en mogelijkheden voor preventie en aanpassing te 
ontwikkelen en te implementeren. 
Het programmavoorstel richt zich met name op boven-
genoemde gezondheidseffecten. Onderzoek naar deze 
mogelijke effecten van klimaatverandering vereist inte-
gratie tussen de verschillende onderdelen van de causale 
keten, inclusief (a) het effect van klimaatverandering op 
relevante biotische en abiotische processen; (b) het effect 
van deze processen op de gezondheid, en (c) de mogelijk-
heden voor een effectieve adaptatie. Hiervoor is een 
interdisciplinaire aanpak noodzakelijk die empirisch 
onderzoek, monitoring, scenario-onderzoek (inclusief 
impact assessment en modellering) en adaptatieonder-
zoek combineert. Tevens is er een betrokkenheid vereist 
van een groot aantal verschillende soorten experts waar-
onder: epidemiologen, meteorologen, biologen (aquatisch 
biologen, veldbiologen, microbiologisch biologen), ecolo-
gen, milieugezondheidskundigen, sociologen, sociaal 
geografen, planologen, milieukundigen, economen, com-
municatiespecialisten, veterinair specialisten en juristen. 
Vanuit de medische specialisten is er betrokkenheid 
nodig van onder andere kno-artsen, cardiologen, derma-
tologen, longartsen, immunologen en neurologen.

conclusie

Wetenschappers en deskundigen maken zich duidelijk 
zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het 
veranderende klimaat.6,7 Over de precieze mate waarin en 
de snelheid waarmee effecten zich voordoen verschillen 
echter de meningen en is nog onvoldoende duidelijkheid. 
Dit geldt tevens voor de mate waarin de samenleving zich 
op de mogelijke gezondheidseffecten moet of kan aan-
passen. De hiaten in onze kennis zijn dus aanzienlijk, 
terwijl het nemen van passende maatregelen steeds 
urgenter wordt.3 De deelnemers van het oploopdebat 
‘Klimaatverandering en Gezondheid’ concludeerden 
vorig jaar dan ook dat de Nederlandse samenleving nog 
onvoldoende voorbereid is op de volksgezondheidsrisico’s 
van klimaatverandering.7

Nederlands klimaatonderzoek en -beleid zouden zich 
dus niet alleen moeten richten op waterveiligheid, zoet-
watervoorziening, natuurbehoud, landbouw of ruimte-
lijke inrichting, maar ook op de verwachte gezondheids-
risico’s en de adaptatie daaraan, om zodoende ons land 
ook op het gebied van volksgezondheid klimaatbestendi-
ger te maken. 

Dit artikel is gebaseerd op het programmavoorstel ‘Klimaatverandering en 

Gezondheid’ (juni 2009), dat is opgesteld door dr. Maud Huynen (ICIS, UM) 

en dr.ir. Arnold van Vliet (WUR), op initiatief van Kennis voor Klimaat (KvK) 

en de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 
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