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Klimaatverandering:  
onderwerp van politiek en maatschappelijk debat 
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Klimaatverandering en gezondheid 
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● Trends in climate change impacts, exposures, and vulnerabilities show an 
unacceptably high level of risk for the current and future health of 
populations across the world. 

● A lack of progress in reducing emissions and building adaptive capacity 
threatens both human lives and the viability of the national health systems they 
depend on. 

● It is clear that the nature and scale of the response to climate change will 
be the determining factor in shaping the health of nations for centuries 
to come. 

● Ensuring a widespread understanding of climate change as a central public 
health issue will be crucial in delivering an accelerated response, with the 
health profession beginning to rise to this challenge. 
 
 
 

Nick Watts et al.  
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Effecten van klimaatverandering 

Bollenschema’s: 
effecten van 4 klimaattrends op 
verschillende sectoren: 
• het wordt warmer 
• het wordt natter 
• Het wordt droger 
• de zeespiegel stijgt 



Transmissiedag | 26 maart 2019 5 



Klimaatverandering en infectieziektenrisico’s: 
hoe zeker en hoe groot is de impact?  
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RIVM-onderzoek 
 “Sickenin’ in the rain” 

Tekenradar.nl 

? 

? 



Hoe klimaatverandering en effecten daarvan beperken?  
Klimaatmitigatie 
● Vermindering emissie broeikasgassen (en waar mogelijk opslaan) 

– Klimaatakkoord 
 

Klimaatadaptatie 
● Aanpassing van leefwijze 

– Nationaal hitteplan 
– Bewuste keuzes (bv zuinig met water) 

● Aanpassing van de leefomgeving 
– Meer groen en blauw in de stad 

› Tegengaan hittestress 
› Meer capaciteit voor waterberging 
› Oog voor infectieziekterisico’s 

● Overheden, burgers en bedrijfsleven 
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Rol van de wetenschap? 
● Kennisontwikkeling waar nodig 

– ZonMW Kennisagenda Klimaat & Gezondheid 
– RIVM strategisch programma Leefomgeving & gezondheid 

 
● Kennisontsluiting 

– Kennis doorontwikkelen in bruikbare instrumenten 
– in samenwerking met en t.b.v. professionals uit het werkveld 
– LIFE IP projectvoorstel ‘NL-NASCCELERATE’ (2020-2027) 

› Implementatie van de NAS, m.n. op lokaal en regionaal niveau 
› Samenwerking tussen o.a. kennisinstellingen, nationale en 

decentrale overheden, GGD’en, koepelorganisaties 
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Rol van het werkveld? 
● Opgave voor o.a. provincies, gemeenten, waterschappen en 

Omgevingsdiensten, maar ook voor professionals werkzaam in de 
publieke gezondheidszorg 

● Omgevingswet (2021) 
– ‘Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving’ (GGD GHOR NL) 
– Vergt o.a. interactie tussen professionals Infectieziektebestrijding en 

Medische Milieukunde 
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Doel van vandaag 

Samen ontwikkelen van  
toepasbare kennisproducten 
in het kader van de klimaatopgave  
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