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Inleiding 
Door de klimaatverandering wordt het warmer en zijn er vaker extreme 

weersomstandigheden. Gemeenten zijn volop aan de slag om met extra groen (natuur) en 

blauw (water) in de bebouwde kom de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. 

Maar hoe doe je dat zonder extra gezondheidsrisico’s te creëren in de vorm van 

infectieziekten en allergieën?  

Project Blauw en Groen, Goed Doen! Beschrijft in drie factsheets hoe bij de aanleg van 

meer groen en blauw (in het kader van klimaatadaptatie) het opkomen van meer 

infectieziekten en allergenen zoveel mogelijk voorkomen kan worden: wat weten we 

daarover vanuit recente literatuur? De factsheet is opgesteld voor medewerkers van 

GGD’en om hen te ondersteunen bij opstellen van intern beleid en advisering aan 

bijvoorbeeld gemeenten en burgers. De factsheet is met name gericht op de bebouwde 

omgeving. 

 

Aanleiding 

Het is de afgelopen drie decennia jaar 1,1 °C warmer geworden in Nederland. De 

verwachting is dat de gemiddelde temperatuur nog verder zal stijgen. Dat betekent voor 

Nederland zachtere winters, meer neerslag en wateroverlast in voor- en najaar, warmere 

en drogere zomers en veranderingen in de natuur. 

 

In veel gemeenten wordt momenteel nagedacht over lokale klimaatadaptatiestrategieën. 

Het gaat dan vooral om het tegengaan van wateroverlast en hitte, door onder andere meer 

groen en blauw in de directe woonomgeving. Er worden bijvoorbeeld parken, groenstroken, 

vijvers, fonteinen, waterspeelplaatsen en waterbuffers aangelegd. Het uitgangspunt bij 

deze ontwikkelingen is het Rijksbeleid: de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) vanuit 

ministerie van I&W i.s.m. andere ministeries. Ontwikkelingen zouden idealiter ook hand in 

hand moeten gaan met het bevorderen van de biodiversiteit en met een gezonde 

leefomgeving in het kader van de nieuwe omgevingswet. Op de website Klimaat en 

Gezondheid van het RIVM is meer te lezen over klimaatadaptatie en gezondheidsaspecten 

van klimaatverandering. 

 

Hoewel blauw en groen essentieel zijn voor een gezonde en klimaat robuuste 

leefomgeving, is het wijsheid om bij het plannen en de aanleg of aanpassing van groen en 

blauw direct rekening te houden met mogelijke ongewenste neveneffecten. Denk aan een 

grotere kans op verspreiding van infectieziekten, de introductie/toename van dieren die 

een gezondheidsrisico of overlast kunnen vormen (zoals teken, ratten, muggen en 

processierupsen) en het verergeren van pollenallergieën. Met als doel dat er een veilige én 

gezonde inrichting van de leefomgeving ontstaat. 

https://www.rivm.nl/klimaat-en-gezondheid
https://www.rivm.nl/klimaat-en-gezondheid
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Figuur 1: infectieziekten in relatie tot klimaatverandering, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. 
Klimaatadaptatie door aanpassing van de fysieke blauwe en groen leefomgeving kan hand in hand 
gaan met verbetering van biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. 

 

 

Het onderzoek ‘Blauw en Groen, goed doen!’ van GGD regio Utrecht is opgezet om in beeld 

te brengen welke infectieziekten relevant zijn in relatie tot een verandering in groen en 

blauw in de leefomgeving in het kader van klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. 

In de factsheets worden de op dit moment meest relevante risico’s en waar mogelijk 

mitigerende maatregelen samengevat. De factsheets dienen niet om de voordelen van 

klimaatadaptatie af te wegen tegen mogelijke risico’s, maar biedt handelingsperspectief 

om te zorgen dat eventuele risico’s niet op de voorgrond treden. De adviezen kunnen door 

GGD’en gebruikt worden om bijvoorbeeld gemeenten te adviseren bij ontwikkelingen rond 

ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie, of voor het beantwoorden van vragen van 

scholen of inwoners rond klimaatadaptatie.  

 

  

Meer groen 

Met ‘groen’ wordt hier bedoeld: natuurlijke elementen of plekken die in de bebouwde 

omgeving op verschillende schaalniveaus voorkomen, variërend van straatniveau - zoals 

bomen en groenstroken - tot stedelijk en regionaal niveau - bijvoorbeeld parken en 

natuurgebieden die overlappen met de bebouwde omgeving van dorpen en steden. Andere 

voorbeelden zijn natuurspeelplaatsen, plantsoenen, openbaar toegankelijke sportvelden, 

particuliere en openbare tuinen, groene gevels en groene daken. Eerder onderzoek 

(overzicht groen en gezondheid op te vinden via de WHO, RIVM Kennisbundeling Groen en 

Gezondheid en thegreencities.eu) laat zien dat groene infrastructuren niet alleen kunnen 

leiden tot de gewenste temperatuurverlaging, maar ook tot andere positieve effecten, zoals 

verbetering van de mentale gezondheid en het uitnodigen tot bewegen. De aanleg van 

nieuw groen biedt bovendien de mogelijkheid tot het vergroten van de biodiversiteit. Meer 

groene infrastructuur is daarmee wenselijk, maar dan het liefst zonder de toename van 

allergieën of infectieziekten. 

 

Meer Blauw 

Met blauw worden waterconcepten in de bebouwde omgeving. Blauwe ontwikkelingen 

gericht op klimaatadaptatie hebben als doel het vergroten van de waterberging in de 

openbare ruimte en/of het reduceren van ‘hitte-eiland-effect’, waarbij sterk bebouwde 

omgevingen sterker opwarmen en langer warmte vasthouden dan het buitengebied. 

  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/345751
https://www.rivm.nl/documenten/kennisbundeling-groen-en-gezondheid
https://thegreencities.eu/wp-content/uploads/2020/12/Green_Cities_Poster.pdf
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Methodiek 
Interviews en literatuuronderzoek 

Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: 1) oriënterende interviews met enkele experts 

(vanuit RIVM, LUMC) om de belangrijkste ontwikkelingen in kaart te brengen (in 2019) 2) 

Mede met input uit de projectgroep en de interviews werden de zoek strategieën voor de 

literatuursearch ontwikkeld. Hiervoor werd de projectgroep ondersteund door een externe 

expert op het gebied van literatuuronderzoek. In de loop van 2019 werd de literatuursearch 

uitgewerkt. De coronapandemie in 2020-2022 leverde vertraging op in de uitwerking. In 

het najaar van 2022 werden de uiteindelijke factsheets en dit achtergronddocument 

opgeleverd. 

Factsheet Groen en allergenen 

In de database Pubmed, is op zoek gegaan naar studies uit de jaren 2007 tot 2020 die de 

potentiële risico’s van infectieziekten en allergenen gerelateerd aan blauwe 

klimaatadaptatiestrategieën in de bebouwde leefomgeving beschrijven. 2007 is het jaar 

waarin het eerste IPPC rapport verscheen, waarna wereldwijd aandacht voor 

klimaatadaptatie gestimuleerd werd. 

 

De gehanteerde zoekopdracht: 

((((((Garden*[ti] or garden*[ot] or flora[ti] or flora[ot] or Urban_Green[ti] or 

urban_green[ot] or green_Infrastructure[ti] or green_roof[ti] or green_roof[ot] or 

urban_landscape[ti] or urban_landscape[ot] or wildlife[ti] or wildlife[ot] or vegetation[ti] 

or vegetation[ot] or green_space[ti] or green_space[ot] or habitat[tw])) OR ("Environment 

Design"[Mesh] or environment_design[ti] or environment_design[ot] or 

built_environment[ti] or built_environment[ot])) OR ("Parks, Recreational"[Mesh] or 

park[ti] or parks[ti] or park[ot] or parks[ot]))) AND ("Bacterial Infections and 

Mycoses"[MAJR] OR "Virus Diseases"[MAJR] OR "Disease Vectors"[MAJR] OR 

"Allergens"[MAJR] OR "Bites and Stings"[MAJR:NoExp] OR "Insect Bites and Stings"[MAJR] 

OR "Tick Bites"[MAJR] OR "Infection Control"[MAJR] OR "Pest Control"[MAJR] OR "Disease 

Transmission, Infectious"[MAJR] OR infection[ti] OR infectious[ti] OR infected[ti] OR 

infection_control[ti] OR infection[ot] OR infectious[ot] OR infected[ot] OR 

infection_control[ot] OR "Parasitic Diseases"[Mesh] OR parasitic_disease[ti] OR 

parasitic_disease[ot] OR parasitic_infection[ti] OR parasitic_infection[ot] OR 

parasite_infection[ti] OR parasite_infection[ot] OR parasitic_diseases[ti] OR 

parasitic_diseases[ot] OR parasitic_infections[ti] OR parasitic_infections[ot] OR 

parasite_infections[ti] OR parasite_infections[ot])) AND (("Urban Renewal"[Mesh] OR "City 

Planning"[Mesh] OR "Parks, Recreational"[Mesh] OR "Cities"[Mesh] OR cities[ti] or 

towns[ti] or town[ti] or village[ti] or villages[ti] or urban[tw] or municipal*[tw] OR 

cities[ot] or towns[ot] or town[ot] or village[ot] or villages[ot]) 

 

In totaal werden 468 artikelen gevonden, waaruit door selectie en het lezen van 

literatuurlijsten 17 artikelen relevant bleken, waarvan er uiteindelijk 14 concrete adviezen 

bevatten en in de factsheet verwerkt werden. 

 

De selectiecriteria die werden gehanteerd waren: Datum vanaf 2007; Nederlands- of 

Engelstalige literatuur; beschrijft effecten van allergenen in relatie tot groen in de 

bebouwde (stedelijke) omgeving in gematigde aan het huidige en toekomstige Nederland 

vergelijkbare klimaatregio’s. De klimaatregio is een subjectieve beoordeling door de 

projectleden. 
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De tekstbestanden met de titels en abstracts die voortkomen uit deze zoekstrategie zijn 

op aanvraag beschikbaar. De voor de factsheet gebruikte literatuur staat in de factsheet 

vermeld. 

 

Factsheet Groen en infectieziekten 

In de database Pubmed, is op zoek gegaan naar studies uit de jaren 2007 tot 2020 die de 

potentiële risico’s van infectieziekten en allergenen gerelateerd aan blauwe 

klimaatadaptatiestrategieën in de bebouwde leefomgeving beschrijven. 2007 is het jaar 

waarin het eerste IPPC rapport verscheen, waarna wereldwijd aandacht voor 

klimaatadaptatie gestimuleerd werd. 

 

De gehanteerde zoekopdracht: 

((((((Garden*[ti] or garden*[ot] or flora[ti] or flora[ot] or Urban_Green[ti] or 

urban_green[ot] or green_Infrastructure[ti] or green_roof[ti] or green_roof[ot] or 

urban_landscape[ti] or urban_landscape[ot] or wildlife[ti] or wildlife[ot] or vegetation[ti] 

or vegetation[ot] or green_space[ti] or green_space[ot] or habitat[tw])) OR ("Environment 

Design"[Mesh] or environment_design[ti] or environment_design[ot] or 

built_environment[ti] or built_environment[ot])) OR ("Parks, Recreational"[Mesh] or 

park[ti] or parks[ti] or park[ot] or parks[ot]))) AND ("Bacterial Infections and 

Mycoses"[MAJR] OR "Virus Diseases"[MAJR] OR "Disease Vectors"[MAJR] OR 

"Allergens"[MAJR] OR "Bites and Stings"[MAJR:NoExp] OR "Insect Bites and Stings"[MAJR] 

OR "Tick Bites"[MAJR] OR "Infection Control"[MAJR] OR "Pest Control"[MAJR] OR "Disease 

Transmission, Infectious"[MAJR] OR infection[ti] OR infectious[ti] OR infected[ti] OR 

infection_control[ti] OR infection[ot] OR infectious[ot] OR infected[ot] OR 

infection_control[ot] OR "Parasitic Diseases"[Mesh] OR parasitic_disease[ti] OR 

parasitic_disease[ot] OR parasitic_infection[ti] OR parasitic_infection[ot] OR 

parasite_infection[ti] OR parasite_infection[ot] OR parasitic_diseases[ti] OR 

parasitic_diseases[ot] OR parasitic_infections[ti] OR parasitic_infections[ot] OR 

parasite_infections[ti] OR parasite_infections[ot])) AND (("Urban Renewal"[Mesh] OR "City 

Planning"[Mesh] OR "Parks, Recreational"[Mesh] OR "Cities"[Mesh] OR cities[ti] or 

towns[ti] or town[ti] or village[ti] or villages[ti] or urban[tw] or municipal*[tw] OR 

cities[ot] or towns[ot] or town[ot] or village[ot] or villages[ot])) 

 

 

In totaal werden 459 artikelen gevonden, waaruit door selectie op titel en abstract 17 

artikelen volledig gelezen zijn op zoek naar concrete adviezen voor het beheersen van 

infectierisico’s in groene infrastructuur. In 9 van de 17 artikelen werden daadwerkelijk 

adviezen genoemd. Dit waren echter geen experimenteel getoetste adviezen. Derhalve 

berusten de adviezen op deskundige adviezen  (‘expert opinions’). Het betrof voor het 

grootste deel beschrijvende studies naar het vóórkomen bacteriën en parasieten in 

hondenpoep. Daarnaast waren er twee studies die focusten op Toxocara-eieren, onder 

andere in zandbakken, en was er nog één studie die met name maatregelen tegen ratten 

noemde. De geformuleerde adviezen zijn in de factsheet gegroepeerd per categorie. Ten 

slotte dient nog vermeld te worden dat een groot aantal artikelen over teken ging, hier is 

echter door de GGD Gelderland Midden en de GGD Twente reeds een overzichtelijke 

factsheet over gemaakt met daarin mogelijke beheersmaatregelen (zie link), derhalve zijn 

de artikelen over teken voor deze factsheet buiten beschouwing gelaten. 

 

De selectiecriteria die werden gehanteerd waren: Datum vanaf 2007; Nederlands- of 

Engelstalige literatuur; beschrijft effecten van infectieziekten in relatie tot groen in de 

bebouwde (stedelijke) omgeving in gematigde aan het huidige en toekomstige Nederland 

vergelijkbare klimaatregio’s. De klimaatregio is een subjectieve beoordeling door de 

projectleden. Beschouwde infectieziekten zijn infectieziekten die vanuit de leefomgeving 

eventueel via gewervelde reservoirs van zoönotische agentia of vectoren op de mens 

kunnen worden overgedragen. 

https://www.rivm.nl/regionale-infectieziektebestrijding/regionale-arts-consulenten-rac/projecten-rac/tekenpreventie
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De tekstbestanden met de titels en abstracts die voortkomen uit deze zoekstrategie zijn 

op aanvraag beschikbaar. De voor de factsheet gebruikte literatuur staat in de factsheet 

vermeld. 

 

Factsheet Blauw en infectieziekten 

In de database Pubmed, is op zoek gegaan naar studies uit de jaren 2007 tot 2020 die de 

potentiële risico’s van infectieziekten en allergenen gerelateerd aan blauwe 

klimaatadaptatiestrategieën in de bebouwde leefomgeving beschrijven. 2007 is het jaar 

waarin het eerste IPPC rapport verscheen, waarna wereldwijd aandacht voor 

klimaatadaptatie gestimuleerd werd. 

 

De gehanteerde zoekopdracht: 

((("Bacterial Infections and Mycoses"[MAJR] OR "Virus Diseases"[MAJR] OR "Disease 

Vectors"[MAJR] OR "Allergens"[MAJR] OR "Bites and Stings"[MAJR:NoExp] OR "Insect 

Bites and Stings"[MAJR] OR "Tick Bites"[MAJR] OR "Infection Control"[MAJR] OR "Pest 

Control"[MAJR] OR "Disease Transmission, Infectious"[MAJR] OR infection[ti] OR 

infectious[ti] OR infected[ti] OR infection_control[ti] OR infection[ot] OR infectious[ot] OR 

infected[ot] OR infection_control[ot] OR "Parasitic Diseases"[Mesh] OR 

parasitic_disease[ti] OR parasitic_disease[ot] OR parasitic_infection[ti] OR 

parasitic_infection[ot] OR parasite_infection[ti] OR parasite_infection[ot] OR 

parasitic_diseases[ti] OR parasitic_diseases[ot] OR parasitic_infections[ti] OR 

parasitic_infections[ot] OR parasite_infections[ti] OR parasite_infections[ot])) AND 

(("Urban Renewal"[Mesh] OR "City Planning"[Mesh] OR "Parks, Recreational"[Mesh] OR 

"Cities"[Mesh] OR cities[ti] or towns[ti] or town[ti] or village[ti] or villages[ti] or urban[tw] 

or municipal*[tw] OR cities[ot] or towns[ot] or town[ot] or village[ot] or villages[ot]))) 

AND ((“Fresh Water"[Mesh] OR "Water Resources"[Mesh] OR "Water Supply"[Mesh] OR 

"Groundwater"[Mesh] OR "Swimming Pools"[Mesh] OR "Water Pollution"[Mesh] OR "Water 

Quality"[Mesh] or water[ti] or freshwater[tw] or water_pool[tw] or water_pond[tw])) 

 

 

In totaal werden 642 artikelen gevonden. Door selectie op basis van in- en exclusiecriteria 

werden 12 artikelen relevant geacht met het oog op adviezen en maatregelen. Dit aantal 

werd aangevuld met nog 6 artikelen over muggen uit de zoekstrategie voor groene 

klimaatadaptatie. Veel van de geïncludeerde artikelen rapportages van uitbraken zijn, zijn 

de aanbevelingen die in deze artikelen worden gedaan voornamelijk deskundig advies en 

observationele studies, met over het algemeen geringe sterkte van bewijs. 

 

De selectiecriteria die werden gehanteerd waren: Datum vanaf 2007; Nederlands- of 

Engelstalige literatuur; beschrijft effecten van infectieziekten in relatie tot groen in de 

bebouwde (stedelijke) omgeving in gematigde aan het huidige en toekomstige Nederland 

vergelijkbare klimaatregio’s. De klimaatregio is een subjectieve beoordeling door de 

projectleden. Beschouwde infectieziekten zijn infectieziekten die vanuit de leefomgeving 

eventueel via gewervelde reservoirs van zoönotische agentia of vectoren op de mens 

kunnen worden overgedragen. 

 

De tekstbestanden met de titels en abstracts die voortkomen uit deze zoekstrategie zijn 

op aanvraag beschikbaar. De voor de factsheet gebruikte literatuur staat in de factsheet 

vermeld. 

Overige bronnen 

De facstsheets zijn verder aangevuld met relevante bronnen zoals websites, handreikingen 

en artikelen uit Nederlandstalige vakbladen. Deze zijn voortgekomen uit gesprekken met 
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betrokken experts, deelname aan diverse bijeenkomsten rond klimaatadaptatie en het door 

de projectleden bijwonen van GGD en RIVM werkgroepen. 
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Tot slot 
Een algemene constatering is dat de gevonden literatuur voor een groot deel 

casusbeschrijvingen, observationele studies en expert reviews zijn. Hoewel alle literatuur 

in peer reviewed bronnen gevonden is, is de mate van wetenschappelijk bewijs niet 

optimaal als deze vergeleken wordt met bijvoorbeeld studies naar de effecten van 

medicijnen, waarin bijvoorbeeld gerandomiseerde herhalingen met controles worden 

ingezet. Deze waarneming is inherent aan het onderwerp: klimaatadaptatie is een relatief 

nieuw concept, en de leefomgeving leent zich nauwelijks voor een experimentele opzet. 

Het project Blauw en Groen, Goed doen levert concrete adviezen, maar gezien de geringe 

bewijslast van deze adviezen dienen deze beschouwd te worden vanuit de advisering van 

de GGD in samenspraak met de ontvanger van het advies, meestal een gemeente. De 

factsheets dienen dan ook ter ondersteuning en verduidelijking, niet als norm. 

Met een continue uitbreiding van klimaatadaptatie in de leefomgeving, en andere 

ontwikkelingen in klimaat en breder (global change), is het belangrijk aandacht te hebben 

voor gezondheidsrisico’s zoals allergenen en infectieziekten uit de leefomgeving. Dit wordt 

ook benadrukt in een recente RIVM publicatie: Veranderingen in de leefomgeving: 

aandacht voor infectieziekten is urgent | RIVM 

 

Meer informatie? 

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling Infectieziekte- 

bestrijding (IZB) van de GGD regio Utrecht, te bereiken via 030 608 6077 of via 

infectie@ggdru.nl. 

 

 

 

Aan project ‘Blauw en Groen, Goed Doen’ werkten verschillende medewerkers van de 

afdelingen Infectieziektenbestrijding en Afdeling Milieu en Gezondheid van GGDrU mee, 

daarnaast wordt de bijdrage van collega’s van enkele andere GGD’en, de NVWA en het 

RIVM en het LUMC gewaardeerd. 
 

 

https://www.rivm.nl/nieuws/veranderingen-in-leefomgeving-aandacht-voor-infectieziekten-is-urgent
https://www.rivm.nl/nieuws/veranderingen-in-leefomgeving-aandacht-voor-infectieziekten-is-urgent
mailto:infectie@ggdru.nl
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