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H
et recent uitgebrachte rapport van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat 
de noodzaak zien van holistisch denken. 
Het rapport ‘Preventing disease through 
healthy environments. A global assessment 

of the burden of disease from environmental risks’ (2016) 
stelt dat 23% van alle sterfgevallen wereldwijd te wijten 
is aan hoe we omgaan met onze omgeving. Denk daarbij 
aan alle mogelijke manieren van milieuvervuiling en 
klimaatverandering, maar ook aan sociale en economische 
ongelijkheid tussen mensen en een te hoge werkdruk. 

Milieurisico’s spelen een rol bij meer dan honderd 
ziekten en aandoeningen, zo stelt het rapport. Er is bij-
voorbeeld een groeiende bewijslast die beroertes in ver-
band brengt met blootstelling aan fijnstof en hoge ozon-
concentraties. Er is ook een verband tussen sterfte door 
hartfalen en luchtvervuiling. Jaarlijks sterven 1,7 miljoen 
mensen aan kankers die veroorzaakt worden door milieu-
factoren en nog eens 846.000 mensen aan diarree. 

Gebrekkig natuurbeheer kan ook van invloed zijn op 
ziekten, zoals bijvoorbeeld bij malaria het geval is. In de 
Amazone verdwijnt steeds meer bos, waardoor de perfecte 
habitat voor muggen ontstaat. Deze gedijen uitstekend op 
de juiste hoeveelheid vocht en zonlicht die er na het kap-
pen overblijft. Een onderzoek toont aan dat dat het kap-
pen van 4% van het bos leidt tot een toename van bijna 
50% van malaria. 

De oplossingen lijken 
voor de hand te liggen: 
schoon drinkwater, goede 
hygiëne, schone energie 
enz. Bij een aantal van deze 
oplossingen komt echter 

ook educatie om de hoek kijken en daarmee armoede en 
genderongelijkheid. Samenwerking tussen verschillende 
sectoren zoals energie, transport, landbouw en industrie 
met gezondheidszorg is dan ook van groot belang, aldus 
de WHO. Het gaat er dus niet alleen over hoe we met de 
natuur omgaan, maar ook met elkaar. 

Het rapport van PREDICT ‘Reducing Pandemic Risk, 
Promoting Global Health’ (2014) stelt een ander aspect 
aan de kaak dat hiermee te maken heeft, namelijk hoe 
we met dieren omgaan. Dit project voert een wereldwijd 
onderzoek uit naar zoönosen: infectieziekten van dieren 
die besmettelijk zijn voor de mens, zoals SARS, ebola, 

Lyme en hiv/aids. Het doel van dit onderzoek is het kun-
nen beperken van de impact van epidemieën en pande-
mieën. Dit is een reëel risico, vanwege het vele reizen en 
de handel, onder andere in exotische dieren.

Doordat mensen steeds dichter bij (wilde) dieren leven 
is het risico van overdracht van zoönosen naar de mens 
toegenomen. Van de opduikende infectieziekten is 60% 
afkomstig van dieren, waarvan twee derde van wilde die-
ren. Bijvoorbeeld: wanneer een vleermuis die besmet is 
met het nipahvirus een stuk gekauwd fruit laat vallen in 
een varkensstal, worden de varkens ziek. Vervolgens is de 
sprong naar de mens snel gemaakt. In 1999 is dit virus in 
Maleisië begonnen en heeft zich sindsdien over Zuid-Azië 
verspreid. 

Klimaatverandering speelt ook een rol, want het brengt 
een verandering van ecosystemen met zich mee. Hierdoor 
kan een gunstig klimaat ontstaan waarin bepaalde dieren 
die pathogenen met zich meedragen beter gedijen. Het is 
ook mogelijk dat soorten die voorheen niet in een gebied 
voorkwamen zich daar nu wel kunnen gaan vestigen. 

Ziekte is dus in veel gevallen het resultaat van wat wij 
met onze omgeving doen en hoe we met elkaar omgaan. Of 
wellicht liever gezegd: van wat we de omgeving en elkaar 
áándoen. De mens is sterk geneigd zichzelf buiten zijn omge-
ving te plaatsen, ofwel zich ‘boven’ de natuur te plaatsen. In 
plaats van zichzelf als onderdeel van de natuur te zien en ver-
antwoordelijkheid te nemen, bevechten we de positie om de 
top van de piramide ook nog eens met elkaar. Vandaar de 
noodzaak tot holistisch denken. We moeten veel meer ver-
banden binnen het geheel gaan zien, want hoe we omgaan 
met onze omgeving, beïnvloedt ons direct of indirect altijd.
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‘Ziekte is dus in veel 
gevallen het resultaat 
van wat wij met onze 

omgeving doen.’


