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Programma

 Even voorstellen

 One health en klimaatadaptatie

 “Kleine beestjes”

 Pollen

 Andere gezondheidsrisico’s

 Project GGD regio Utrecht

 Brainstorm / discussie



Even voorstellen

 Fedor Gassner

 Bioloog, PHD ecologie van teken (2010), Natuurkalender (2011), RIVM LCI (2012-2017)

 Werkzaam bij:

 Gassner Biologisch Risico Advies (eigenaar, ZZP)

 Opdrachten voor KNZMN, GGDrU, KAD, NEN,  RIVM, groen-organisaties, nascholingsinstanties

 KNZMN: Kennisnetwerk zoonosen Midden Nederland (www.vandieropmens.nl)

 Landelijke groene Lyme werkgroep

http://www.vandieropmens.nl/


Doel van deze workshop

- “Elk voordeel heb zijn nadeel” –

H.J. Cruijf

F. Gassner



Doel van deze workshop:
“weeg negatieve gezondheidsaspecten van klimaatadaptatie ook mee waar dit

relevant, proportioneel en idealiter onderbouwd is”

Informeren klimaatadaptatie en potentieel negatieve gezonheidseffecten

Voorbeelden klimaatadaptatie met mogelijke gezondheidsrisico’s

Welke kennis is beschikbaar?

Welke kennis is gewenst?

Hoe kan hierover het best gecommuniceerd worden?

Welke stakeholders zijn hierin belangrijk?

Andere vragen



GGD project Blauw en Groen: Goed doen



 Definitie volgens ‘Onehealthglobal.net”:

“recognizes that the health of humans, animals and ecosystems are 

interconnected. It involves applying a coordinated, collaborative, 

multidisciplinary and cross-sectoral approach to address potential or existing

risks that originate at the animal-human-ecosystems interface.”

One Health 



Project GGD (juni 2019 – december 2019)

 RIVM regiobudget infectieziektenbestrijding

 GGD IJsselland, GGD Groningen, GGD regio Utrecht, IZB & MMK

 Klankbord RIVM

 In kaart brengen risico’s infectieziekten en allergieën in blauw en groen in 
relatie tot klimaatverandering en klimaatadaptatie

 Voor gefundeerd advies aan gemeenten (in relatie tot klimaatadaptatie en de 
aankomende omgevingswet)

 Interviews

 Literatuuronderoek

 Inventarisatie lopende projecten

 Factsheets blauw en groen voor gemeenten; Overzichtsdocument voor GGD



Gezondheidsrisico’s klimaatadaptatie: 

voorbeelden Groen blauw

 Vectoren

 Teken (o.a. Lyme borreliose, TBE)

 Muggen (o.a. West-Nijl koorts, Usutu virus)

 Steekvliegen etc (Tularemie)

 Plaagdieren - Gewervelde reservoirs van zoönotische agentia

 Hantavirus, leptospirose (ziekte van Wijl), Lyme borreliose, Papagaaienziekte

(psittaccose)

 Pollenallergie

 Processierups(en)

 Overage bacteriën, schimmels, viruses, eencelligen



https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/nas/adaptatietool/

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/nas/adaptatietool/


Welke risico’s?



Vectoren: complexe interacties

met klimaat

 Warmer

 Langer groeiseizoen

 Snellere groei / ontwikkeling

 Groter verspreidingsgebied

 Bij teken: uitdroging

 Natter

 Grotere overlevingskans

 Meer overlevingsplekken

 Menselijk gedrag (blootstelling)

Reisen WK. Landscape epidemiology of vector-borne diseases. Annu Rev Entomol. 2010;55:461-83. 



Teken

Foto: RIVM

F. Gassner



Hoe vaak komt het voor?

https://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Aantal_mensen_met_lyme_ruim_verviervoudigd

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Elk_jaar_300_000_tekenbeten_in_stedelijk_gebied

 Lyme borreliose:

 Jaarlijks 1.3 miljoen tekenbeten en 27.000 keer Lymeziekte

 300.000 tekenbeten in de stad, met c.a. 4000 keer Lymeziekte

 1/3e van de tekenbeet in de tuin (gemeld via www.tekenradar.nl)

 Trend mogelijk door meer wild, meer groen, langer groeiseizoen, en andere

 Tekenencefalitis

 Sinds 2016 c.a. 6 gevallen

 Trend stabile inveel gebieden in Europa, vooral door vaccinatie

 Ontwikkeling in Nederland nog onzeker

https://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Aantal_mensen_met_lyme_ruim_verviervoudigd
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Elk_jaar_300_000_tekenbeten_in_stedelijk_gebied


Waar komen de teken vandaan?

Mens

1,5mln 
tekenbeten

/jaar

Teken op 
huisdieren

Teken in 
bebouwde

kom

Teken op 
wilde dieren

Teken in 
“natuurlijke
vegetatie”

Bewezen
Onzeker



Teken in het groen
 Drie eisen van de teek:

1. Vochtige lucht (enkele dagen onder 80% luchtvocht is dodelijk)

2. Bodemdekking (humus, strooisel, mos, klimop, hoog gras)

3. Gastheren (teken eten uitsluitend bloed, en bewegen zelf nauwelijks)

 Onderzoek GGD regio Utrecht: teken aanwezig in 17 vd

27 onderzochte plekken openbaar groen in de bebouwde kom. 10-30% besmet 

met de Lyme-bacterie

 Intensief gebruik van dergelijk groen: spelende kinderen, huisdieren en 

baasjes, hoveniers, sporters

F. Gassner



Teken – maatregelen?

 Review groene boek GGD’en OZON (2019)

 Gastheermanagement (huisdieren?)

 GGDrU Teek II: verwijderen strooisellaag ineffectief (2018)

 Biologische bestrijding? Aaltjes / schimmels

 Maaibeheer?

 Gebiedsplanning / inrichting groen?

 Voorlichting

https://doi.org/10.3920/978-90-8686-838-4

https://doi.org/10.3920/978-90-8686-838-4


Eikenprocessierups

F. Gassner
F. Gassner

F. Gassner



Eikenprocessierups

F. Gassner



Aanplant eiken, of andere bomen?

F. Gassner



Essentaksterfte … plantgezonheid

F. Gassner



Processierups maatregelen

 Bestrijding (biologisch, wegzuigen) Timing variëert per jaar.

 Aanpassing aanplant?

 Gezonhiedsaspecten pollen etc?

 Waarschuwen, voorlichten

 Biodiversiteit?

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=24604

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=24604


Allergenen: Pollen

 Ook andere allergenen, zoals schimmels en

huisstofmijt relevant*

 15-20% van de bevolking

 Pollenseizoen langer

 Ook door nieuwe cultivars In aanplant

 Spntane exoten ( b.v. klein glaskruid, 

alsemambrosia

 Verwacht medicijngebruik stijgt

 Slechtere nachtrust, concentratieproblemen en 

slechter functioneren.  meer ziekteverzuim

December 2018

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbeschermin

g/Kennisagenda_Klimaat_en_Gezondheid_digi_versie.pdf#page=39&zoom=100,

0,108

F. Gassner

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Kennisagenda_Klimaat_en_Gezondheid_digi_versie.pdf#page=39&zoom=100,0,108


Maatregelen pollen

 Voorlichting, bijvoorbeeld met behulp van pollentellingen LUMC

 Medicatie

 Aanplant?

 Ook sterk effect grote afstand (De Weger, in prep 2019)

https://www.lumc.nl/org/longziekten/patientenzorg/pollen-en-hooikoorts/pollentelling/

Hiemstra et al: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/544261

https://www.lumc.nl/org/longziekten/patientenzorg/pollen-en-hooikoorts/pollentelling/
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/544261


Kennisagenda klimaat en gezondheid ZonMW
(27 mei 2019)

Prioriteiten kennisagenda

 Analyseer de huidige en toekomstige gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in 
samenhang met elkaar

 Ontwikkel maatregelen om huidige en toekomstige gezondheidseffecten van 
klimaatverandering aan te pakken. Bepaal de meest effectieve mix van 
maatregelen om gezondheid te bevorderen en risico’s te minimaliseren en de 
maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden

 Ontwikkel een systeem om gezondheidseffecten van klimaatverandering tijdig te 
herkennen en effecten van maatregelen te evalueren

 Neem gezondheid standaard mee bij de evaluatie van klimaatmaatregelen 
(bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en Klimaatwet), 
om ongewenste neveneffecten op de gezondheid te voorkomen en positieve 
neveneffecten te versterken

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-

onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/


Discussie / feedback negatieve effecten

klimaatadaptatie

Welke kennis is beschikbaar?

Welke kennis is gewenst?

Hoe kan hierover het best gecommuniceerd worden?

Welke stakeholders zijn hierin belangrijk?



Take Home Messages

 Bij natuur in de leefomgeving komt veel kijken

 Voordelen groenwegen op tegen mogelijke nadelen(?)

 In planning en onderhoud gezondheidsrisico's 
meewegen

 Betrek expertise van alle verschillende invalshoeken

 Neem gezondheid standaard mee bij de evaluatie van 
klimaatmaatregelen (om ongewenste neveneffecten op de 
gezondheid te voorkomen en positieve neveneffecten te 
versterken

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-

onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/


Fedor Gassner
Mail: fedorgasner@gmail.com

Tel: 0614643333

www.gassneradvies.nl

LinkedIn: 

nl.linkedin.com/in/fedorgassner/


