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2 Duurzame gezondheid haalt de angel uit 
het conflict tussen volksgezondheid, dier 
en natuur 
 
 
Marcel Verweij en Mariëtte van den Hoven 

Volksgezondheid,  vlees en vis  

De afgelopen decennia zijn wereldwijd miljoenen dieren gedood en vernietigd ter be-

scherming van de gezondheid van mensen. Sommige infectieziekten kunnen van dier op 

mens worden overgebracht en het doden van dieren kan een adequate manier zijn om 

de mens te beschermen.  

 

Een dergelijke redenering werd gevolgd tijdens de recente uitbraak van de Q-koorts. 

Deze uitbraak heeft in Nederland, na enig dralen en veel strijd tussen het ministerie van 

VWS en het toenmalige ministerie van LNV, ertoe geleid dat tienduizenden drachtige 

geiten en schapen werden geruimd. Infectie met Q-koorts kan ernstige gezondheidspro-

blemen veroorzaken: acute infecties leiden vaak tot langdurige vermoeidheid. Chroni-

sche infecties kunnen tot hartproblemen leiden, soms met de dood tot gevolg. De coxiel-

la bacterie die Q-koorts veroorzaakt, komt in besmette boerderijen in grote hoeveelhe-

den vrij bij het lammeren van geiten en schapen en de bacterie verspreidt zich door de 

lucht over relatief grote afstand. In een straal van enkele kilometers rond besmette be-

drijven lopen mensen dan ook een verhoogd risico. Soms bevinden zich complete 

woonwijken in zo’n gebied. Aangezien er in 2009 ook begonnen werd met het vaccine-

ren van dieren, had overwogen kunnen worden om van het ruimen van dieren af te zien; 

uit oogpunt van de volksgezondheid werd dat echter ontoelaatbaar gevonden. 

 

Het ruimen van dieren ter bescherming van de volksgezondheid is niet nieuw. Vooral de 

dreiging van een H5N1 grieppandemie heeft geleid tot enorme maatregelen. In Zuid-

Oost Azië werden in het begin van de 21
e
 eeuw honderden miljoenen kippen geruimd ter 

voorkoming van een grote uitbraak van H5N1. Begrijpelijk, want van de mensen die door 

deze griepvariant ziek werden, heeft meer dan de helft het niet overleefd. Vooralsnog is 

de besmettelijkheid van H5N1 van mens-op-mens zeer beperkt. Influenzavirussen ver-

anderen echter voortdurend en al jaren wordt gevreesd dat H5N1 eigenschappen zal 

krijgen die tot ernstige besmetting onder mensen zal leiden en daarmee uitgroeit tot een 

wereldwijde epidemie die onvergelijkbaar veel ernstiger zou zijn dan de milde (H1N1) 

pandemie van 2009. 
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Gezien het feit dat grote mensenmassa’s dicht op elkaar wonen en ook dicht op grote 

hoeveelheden dieren, is de kans op ziekten die van dier op mens worden overgedragen 

enorm. Niet voor niets is er in Nederland veel verzet tegen de opkomst van megastallen, 

varkensflats en kippenfabrieken. Zelfs in de landelijke delen van Nederland zijn woon-

wijken nooit heel ver weg. Recent wordt in Nederland dan ook beleid ontwikkeld waarin 

het wonen in de buurt van megastallen binnen bepaalde zones wordt ontraden. Het ge-

vaar van zoönoses is - althans op het eerste gezicht - een goed voorbeeld van mogelijke 

conflicten tussen publieke gezondheidszorg en zorg voor dieren. 

 

Een tweede voorbeeld waarbij volksgezondheid en het belang van dieren in conflict ra-

ken, zien we op het gebied van voedingsadviezen, met name waar het gaat om viscon-

sumptie. Uit oogpunt van gezonde voeding is het verstandig om een of twee keer per 

week vis te eten. Met name vette vis bevat omega-3 vetzuren die bescherming bieden 

tegen onder meer hart- en vaatziekten. In Nederland voldoet bijna niemand aan de aan-

beveling om twee keer per week vis te eten. Naarmate dit voedingsadvies weerklank 

vindt, zal meer vis geconsumeerd worden. Wereldwijd is echter sprake van overbevis-

sing en bedreiging van visstand en biodiversiteit. In een recent advies van de Gezond-

heidsraad, Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht (2011), wordt benadrukt dat het 

voedingsadvies over visconsumptie conflicteert met ecologische overwegingen.  

 

Een fundamenteel  moreel  confl ic t?  

Beide voorbeelden tonen een conflict tussen zorg voor humane gezondheid en zorg voor 

dier en milieu. Het menselijk belang krijgt als vanzelfsprekend voorrang boven dat van 

dier en natuur. De walvisvangst na de Tweede Wereldoorlog werd onderbouwd door de 

enorme behoefte aan voedsel voor de bevolking, zoals de groeiende wereldbevolking de 

vraag naar (betaalbaar) vlees doet blijven stijgen.  

 

Maar is het terecht om deze kwesties op die manier te analyseren? In wat verder volgt, 

willen we deze vooronderstelling problematiseren. Er lijkt namelijk een tegenstelling te 

ontstaan tussen volksgezondheidbeleid en huidig beleid omtrent dier en natuur, dat de 

zorg voor dier en milieu als belangrijk en moreel waardevol beschouwt. Als dit een be-

langrijk moreel uitgangspunt is, dan gaan er aan beide kwesties die we beschreven al 

andere morele problemen vooraf.  

 

In de eerste plaats veronderstellen zowel de veehouderij als de visserij dat het gerecht-

vaardigd is om dieren te houden of te vangen en vervolgens te doden ten behoeve van 

consumptie. Dit is niet vanzelfsprekend. Het doden van dieren gaat voorbij aan overwe-

gingen die stellen dat de natuur en dieren in zichzelf waardevol en beschermwaardig 

zijn. Als dieren beschermwaardig zijn, kun je niet alles met ze doen. Vanuit dit idee is 

het ruimen van dieren moreel problematisch, net als dat het problematisch is dieren puur 

als consumptiemiddel voor de mens te fokken. De hierboven genoemde volksgezond-

heidinterventies als het ruimen van dieren vallen in het niet bij het doden van dieren in 
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de intensieve veehouderij: tegenover ieder varken dat geruimd moet worden staan er 

duizenden die ‘gewoon’ voor consumptie geslacht worden. Sommigen menen dat het 

houden en doden van dieren voor consumptie moreel gerechtvaardigd kan worden zo-

lang die dieren een goed leven kunnen leiden; in dat geval is het niet zozeer het leven 

van dieren dat beschermd moet worden, maar hun welzijn. Echter, de omvang en inten-

siviteit van de moderne veehouderij lijkt moeilijk te verenigen met een goed leven voor 

ieder individueel dier. Zelfs scharrelkippen leven in een grote massa, dicht op elkaar. 

Anderen menen dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat diervriendelijke veehouderij 

moreel verdedigbaar is: ook hier worden dieren opgeofferd ten behoeve van consumptie 

en dit gaat in tegen de belangen van het dier zelf (Visak 2011). 

 

Een andere overweging is dat in de intensieve veehouderij niet alleen dierenwelzijn in 

het geding is, maar ook het milieu: de milieubelasting van deze sector is namelijk groot. 

Denk hierbij aan mestoverschotten en CO2-uitstoot, maar ook aan natuurgebieden en 

landbouwgronden die wereldwijd worden ingezet voor het verbouwen van diervoeder. 

Bovendien worden ter voorkoming van dierziekten in omvangrijke veestapels grote hoe-

veelheden antibiotica gebruikt, wat weer gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid. 

Dit alles overwegende wordt begrijpelijk dat de Gezondheidsraad recentelijk adviseert 

dat gezonde voeding vooral minder vleesconsumptie inhoudt (Gezondheidsraad 2011a).  

 

Zo bezien zijn de door ons beschreven conflicten tussen publieke gezondheidszorg en 

zorg voor dier en milieu - althans in het geval van veehouderij en vleesproductie - hoog-

stens secundair. Het conflict ontstaat vooral als gevolg van leefgewoonten van mensen 

en agrarische praktijken die zelf niet duurzaam zijn. Een beperkte en diervriendelijke 

veehouderij zou juist goed kunnen zijn voor zowel dierenwelzijn, milieu als volksgezond-

heid.  

 

Duurzame gezondheid  

De redenering dat minder vleesconsumptie en een beperkte, diervriendelijke veehouderij 

gunstig zijn voor dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid, lijkt niet op te gaan in het 

geval van visconsumptie en overbevissing. Immers, uit oogpunt van gezondheid zouden 

we juist veel meer vis moeten consumeren en dat leidt tot meer vangst en waarschijnlijk 

dus ook tot een grotere aanslag op de visstand en biodiversiteit. Meer en meer wordt 

daarom gekozen voor het kweken van vis. Die praktijk is echter ook belastend voor het 

milieu: afhankelijk van de vissoorten is voor de voeding ofwel veel landbouwgrond nodig, 

of moet er veel (kleinere) vis worden gevangen. En ten slotte liggen ook bij kweekvis 

dierenwelzijnsvraagstukken op de loer. De Gezondheidsraad pleit dan ook voor onder-

zoek naar alternatieve bronnen voor visolievetzuren (Gezondheidsraad 2011a). 

 

Zorg voor volksgezondheid lijkt hier dus wel degelijk te conflicteren met zorg voor dier 

en milieu. Toch is het niet zo dat optimale volksgezondheid en een goede milieuzorg 

principieel tegengesteld zijn; de verschillende waarden botsen vooral vanwege de al-
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maar groeiende wereldbevolking en de daardoor groeiende behoefte aan (gezonde) 

voeding. Een interessante kwestie is of dit in welvarende delen van de wereld reden is 

om terughoudend te zijn met het advies om meer vis te eten. Een dieet met meer visolie 

helpt hart- en vaatziekten te voorkomen. Maar er zijn nog veel andere factoren die daar 

een bijdrage aan kunnen leveren, zoals meer bewegen, een groter aandeel groente en 

fruit in de voeding, het uitbannen van tabaksgebruik, enzovoorts.  

 

Wellicht is in dit kader een notie van duurzaamheid relevant waarin dierlijk en menselijk 

belang minder als elkaar uitsluitende perspectieven worden beschouwd. In een samen-

leving waarin consumptie vooral overconsumptie en overvloed aan keuzes impliceert, 

lijkt het belang van dier en milieu voortdurend op gespannen voet te staan met dat van 

het menselijk belang. Echter, vanuit volksgezondheidperspectief is minder consumeren, 

meer bewegen en gevarieerd eten aan te raden. Die aanbeveling gaat wel degelijk sa-

men met zorg voor dier en milieu: minder vlees consumeren kan immers leiden tot min-

der intensieve veehouderij. Een duurzaam consumptiepatroon houdt rekening met de 

impact op allerlei waarden: niet alleen milieuwaarden, maar ook de gezondheid van je-

zelf en van anderen. Voor eetgewoonten betekent dat vooral: minder vlees, meer geva-

rieerd eten, meer groente en fruit. Gezondheid wordt bij voorkeur niet slechts behartigd 

door bepaalde producten te eten, maar door meer bewegen en afzien van ongezonde 

leefgewoonten. Het belang van meer vis in een gezond dieet wordt dan ook minder 

groot. Duurzaam consumeren is op die manier in het belang van dier, mens en milieu.  

 

Duurzaam antibiot icagebruik  

De notie van duurzaamheid haalt niet in alle gevallen de angel uit het conflict tussen 

menselijk en dierlijk belang. De omgang met antibiotica is een interessant derde voor-

beeld waar zorg voor gezondheid en zorg voor ‘de natuur’ fundamenteel lijken te botsen. 

Antibiotica zijn immers bedoeld om bepaalde vormen van biologisch leven, namelijk bac-

teriën, te bestrijden. Zonder bacteriën is geen leven mogelijk, maar sommige bacteriën 

veroorzaken ziekte en verderf. Die proberen we met antibiotica zo effectief mogelijk te 

bestrijden. Het ideaal is soms om zo'n ziekteverwekker compleet uit te roeien, zodat die 

niet vroeg of laat weer de kop opsteekt.  

 

Antibiotica hebben de laatste zeventig jaar een belangrijke rol gespeeld in de bescher-

ming tegen infectieziekten. ‘De natuur’ slaat echter terug: antibioticagebruik leidt nood-

zakelijkerwijze tot resistentievorming. Biologisch leven - ook microbiotisch leven - past 

zich via natuurlijke selectie aan aan de omstandigheden. In Nederland kampen we met 

staphylococcen die resistent zijn tegen bepaalde antibiotica (MRSA). Sommige bacteriën 

scheiden enzymen (ESBL) af die antibiotica zoals penicilline ‘onschadelijk’ maken. Ex-

treem resistente vormen van tuberculose vormen een levensgevaarlijke bedreiging voor 

de volksgezondheid, met name in ontwikkelingslanden (Singh ea. 2007).  
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Resistentievorming kan worden beperkt en uitgesteld door antibiotica alleen in te zetten 

wanneer het echt nodig is. En als antibiotica gebruikt worden, is het essentieel dat een 

kuur volledig wordt afgemaakt. Een half kuurtje laat juist de bacteriën in leven die al be-

ter beschermd zijn en dat werkt verdere resistentievorming in de hand. De Nederlandse 

gezondheidszorg scoort relatief goed in het zorgvuldig gebruik van antibiotica. Resisten-

tieproblemen (MRSA en ESBL) in ons land worden vooral ook veroorzaakt door overma-

tig gebruik in de veehouderij (Gezondheidsraad 2011b). 

 

Infectieziekten houden zich echter niet aan landsgrenzen en daarmee heeft nationaal 

beleid onvoldoende effect. Er zijn hier dan ook interessante parallellen met een ander 

duurzaamheidthema te maken, namelijk de beperking van CO2-emissies. De gevolgen 

van de uitstoot van broeikasgassen overstijgen zowel landsgrenzen als generaties.  

 

CO2-emissies ontstaan als gevolg van industriële ontwikkeling - nodig voor groei van de 

welvaart. Het is daarmee bij uitstek een probleem van rechtvaardigheid: hoe kunnen de 

lusten en lasten van industriële ontwikkeling - wereldwijd - rechtvaardig worden ver-

deeld? Hetzelfde geldt voor antibioticagebruik. Door overconsumptie en onzorgvuldig 

gebruik in de gezondheidszorg en in de veehouderij wordt andere mensen (hier, elders, 

of in de toekomst) een adequate behandeling bij infectieziekten ontnomen. Slachtoffers 

zullen dan vooral vallen in gebieden waar mensen toch al slechter af zijn door honger en 

armoede en daardoor kwetsbaarder voor infectieziekteziekten.  

 

Veelvuldig antibioticagebruik is dus niet alleen onverstandig maar vooral ook onrecht-

vaardig (Millar 2011). De analogie zou aangegrepen kunnen worden om internationale 

afspraken te maken over quota voor het gebruik van antibiotica, zoals men dat ook met 

CO2-emissierechten heeft gedaan in Kyoto (Anomaly 2010). ‘Kyoto’ is geen onverdeeld 

succes, omdat afspraken nog geen garantie zijn dat landen zich hieraan zullen houden 

en omdat enkele belangrijke landen niet meedoen. Het is echter wel een eerste stap. 

Voor antibioticagebruik geldt hetzelfde: cruciaal voor duurzaam antibioticagebruik is dat 

strikt medische criteria voor gebruik worden aanvaard en gehandhaafd. Ook in de dier-

geneeskunde. Routinematig gebruik van antibiotica in de veehouderij past dus geens-

zins in een duurzaam antibioticabeleid vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Een 

duurzaamheidsagenda in de publieke gezondheidszorg betekent dus dat bemoeienis 

met aanpalende beleidsterreinen zoals landbouw en veeteelt onvermijdelijk is en dat de 

uitroeiing van sommige bacteriën pas bereikt zal kunnen worden als beperkt gebruikge-

maakt wordt van antibiotica in alle sectoren. Misschien dat daardoor risico’s op dierziek-

ten wel toenemen, hetgeen dierenwelzijn negatief kan beïnvloeden. Het conflict in het 

geval van antibioticagebruik in de veehouderij lijkt daarmee nog het meest fundamenteel 

de oppositie tussen menselijk en dierlijk belang te illustreren.  
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Conclusie  

Het klassieke beeld is dat volksgezondheid geen rekening houdt met het belang van 

dieren of de natuur. We hebben twee voorbeelden besproken waarin dit evident aan de 

orde lijkt: de bestrijding van Q-koorts heeft tot een massale ruiming van drachtige geiten 

geleid. Het voedingsadvies dat we meer vis moeten eten zou nog meer overbevissing in 

de hand werken.  

 

Deze oppositie van belangen is echter simplistisch. Als we verder kijken, zien we dat 

dergelijke conflicten vooronderstellen dat de mens altijd meer vlees, meer vis en dus 

meer consumptie moet nastreven. Veel van de huidige problemen houden direct verband 

met het feit dat veel mensen dicht bijeen wonen, dieren intensief gehouden worden en 

beiden relatief dicht bij elkaar verblijven. Duurzaam consumeren, door minder te consu-

meren en meer te bewegen, is niet alleen een direct menselijk volksgezondheidbelang, 

maar komt ook dier en natuur ten goede.  

 

Er is (slechts) één voorbeeld waarbij duurzaamheid niet leidt tot het meewegen van niet-

menselijk leven: duurzaam antibioticagebruik beoogt per definitie microbiotisch leven te 

vernietigen. Bovendien kan duurzaam (en dus terughoudend) antibioticagebruik in de 

veehouderij ten koste gaan van dierenwelzijn.  

Door de bank genomen zullen de ontwikkeling van duurzaam volksgezondheidbeleid en 

een duurzaam consumptiepatroon echter de belangen van dier, mens en natuur als ge-

heel dienen. 
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