


Klimaatverandering & 
Infectieziekten

Climate Change

is a Health Crisis

Steven Callens / Algemene Inwendige Ziekten

As Abraham Lincoln said during America’s darkest hour, “The 
occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the 
occasion. As our case is new, so we must think anew, and act 
anew.”
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https://www.sciencehistory.org/distillations/

richard-nixon-and-the-rise-of-american-

environmentalism

https://www.nytimes.com/2022/08/07/

climate/senate-climate-law.html
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Over half of known human pathogenic diseases can be 
aggravated by climate change
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Mora, C. et al. Over half of known human pathogenic diseases can be aggravated by climate 
change. Nature Climate Change 2022 12:9 12, 869–875 (2022).
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Stronger winds bring Sahara dust & Al Erksan
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All systems affected and could influence Infectious
Diseases
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More than climate change alone : Water
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Zoute kwel

Dat komt door zogenaamde 
‘zoute kwel’, zilt water dat vanuit 
de ondergrond opstijgt. Neerslag 
kan dat zoute water weer 
wegspoelen, maar nu hapert de 
spoelmachine. En als dat te lang 
duurt, dreigt de vruchtbare 
kleilaag van de polders in die 
mate door zout te worden 
aangetast dat ze onherroepelijk 
onbruikbaar wordt.
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Mentioned 416 times
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The global burden of climate-

sensitive health risks assessed in the 

IPCC report.

Climate-sensitive diseases were 

estimated to comprise 69.9% of global 

deaths in 2019. The large majority of 

climate-sensitive health outcomes are 

negative, with a few diseases potentially 

having a reduced burden in certain 

regions because of climate change (e.g. 

a reduced number of respiratory tract 

infections in Northern latitudes with 

higher average

temperatures).



Klimaatverandering, infectieziekten en pandemieën

Door de klimaatverandering neemt het risico op nieuwe infectieziekten toe.

Het risico van opkomende infectieziekten is toegenomen vanwege
1. Transport door wereldhandel en reizen;

2. Menselijke inmenging en omschakeling van natuurgebieden voor landbouw, veeteelt, 
industriële/grondstoffenwinning en huisvesting;

3. Toename van de handel in en consumptie van wilde dieren en planten;

4. Toegenomen en snellere menselijke mobiliteit als gevolg van wereldhandel, oorlog/conflicten 
en migratie door reizen op fossiele brandstoffen; en

5. Wijdverbreid gebruik van antimicrobiële stoffen, dat antibioticaresistente infecties kan 
bevorderen
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Infectieziekten beïnvloed door klimaatverandering

- 277 pathogene menselijke ziekten kunnen
worden verergerd
- 58% van alle bekende infectieziekten

- meer dan 1.000 verschillende trajecten
waarin de reeks klimatologische gevaren, 
via verschillende soorten overdracht, 
resulteerde in ziekte-uitbraken door een
taxonomische diversiteit van 
ziekteverwekkers.
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https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1

"Op het meest fundamentele niveau
hangt het af van een

ziekteverwekker en een persoon die 
met elkaar in contact komen, en de 

mate waarin de weerstand van 
mensen vermindert, of de 

ziekteverwekker wordt versterkt, 
door een klimatologisch gevaar." 

https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1
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https://www.nature.com/articles/s41558-022-

01426-1/figures/4

a, Discrimination of pathogenic diseases between 
those aggravated and diminished by climatic 
hazards. b, Set of diseases aggravated by climatic 
hazards in comparison to all reported ‘infectious’ 
diseases known to have affected humanity (that is, an 
authoritative compilation of diseases known to have 
affected humanity in recent history by GIDEON and 
CDC; Methods).



Opwarming en neerslagveranderingen

Uitbreiding van vectoren zoals muggen, 
teken, vlooien, vogels en verschillende 
zoogdieren die betrokken zijn bij 
uitbraken van virussen, bacteriën, dieren 
en protozoën:

• Chikungunya

• Pest

• De ziekte van Lyme

• West-Nijl virus, Zika

• Trypanosomiasis

• Echinokokkose

• malaria, etc....

Klimaatgedreven uitbreidingen
in aquatische systemen

• Vibrio-soorten (bijvoorbeeld cholera), 

• Anisakiasis 

• Kwallen.

Habitatverstoringen
• Nipah-virus en Ebola → Vleermuizen, 

knaagdieren en primaten die zich over 
grotere gebieden verplaatsten om naar 
beperkte voedselbronnen te zoeken. 
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https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1



Klimaatverandering brengt ziekteverwekkers dichter bij
mensen

- Hantavirusuitbraken → Vermindering van de sneeuwbedekking door 
de opwarming dwong woelmuizen onderdak te zoeken in menselijke
nederzettingen.

- West Nile virus → Samenkomst van muggen en vogels rond de 
resterende waterbronnen.

- Voedseloverdracht van norovirussen, hantavirus, hepatitis A en
Cryptosporidium → Overstromingen en stormen met 
afvalwateroverloop

- Antrax uitbraak→ Dooiende permafrost
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https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1



Klimaatverandering brengt mensen dichter bij
ziekteverwekkers

- Hittegolven veroorzaken groei van 
cyanobacteriën→ waterrecreatie

- Stormen, overstromingen en stijging van de 
zeespiegel veroorzaakten menselijke
verplaatsingen→ leptospirosis, cryptosporidiose, 
Lassakoorts, giardiasis, gastro enteritis, 
legionellaziekten, cholera, salmonellose, 
shigellose, longontsteking, tyfus, hepatitis A, 
respiratoire en huidziekten
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Veranderingen in 
landgebruik

vergemakkelijken het 
binnendringen van 

mensen in wilde
gebieden en creëeren
nieuwe ecologische

gebieden die mensen
dichter bij vectoren en
pathogenen brengen.

https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1



Ziekteverwekkers versterkt door klimaatverandering

- Opwarming→muggenpopulaties

- beterere overleving

- Hogere bijtpercentages

- Betere virale en parasitaire ontwikkeling, 

- Opwarming van de oceaan→ schadelijke algenbloei en
ziekten veroorzaakt door Pseudonitzschia sp., blauwgroene
cyano bacteriën en dinoflagellaten.

- Verbrakking water (door stijgende zeespiegel en hevige
neerslag) → Vibrio vulnificus en Vibrio cholerae.

- Verhoogde virulentie→ Verbeterde adhesie, penetratie en
overleving bij Vibrio spp. 
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Verbeterde geschiktheid van 
het klimaat voor voortplanting, 
versnelling van de levenscyclus, 

toename van de 
seizoenen/lengte van de 

waarschijnlijke blootstelling, 
versterking van de interacties

tussen pathogene vectoren
(bijvoorbeeld door verkorting
van de incubatieperiode) en

verhoogde virulentie. 

https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1



INVASIVE 
MOSQUITOS

• Worldwide increase
• Belgium

• Australia

• US

• France

• South America



Infection with 
chikungunya virus in 
Italy: an outbreak in
a temperate region



Ziekten negatief beïnvloed door klimaatverandering

- Opwarming vermindert de verspreiding van virusziekten → bijvoorbeeld influenza, SARS, COVID , rotavirale 
en norovirale enteritis).

- Schistosomiasis-infecties werden verminderd door overstromingen → habitatgeschiktheid van de 
slakkengastheer werd beperkt. 

- De droogte verminderde ook de prevalentie van malaria en chikungunya door vermindering van de 
broedplaatsen (maar in andere gevallen leidde de droogte tot een grotere dichtheid van de muggen in 
verminderde waterpoelen)
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https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1



Klimaatverandering en COVID-19

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond hoe kwetsbaar onze 
gezondheidssystemen zijn voor schokken

De pandemie en klimaatverandering treffen vooral mensen die sociaal-economisch 
het meest kwetsbaar zijn in de samenleving. 

De vertraagde en onvolledige internationale respons op COVID-19 lijkt op onze 
reactie aan klimaatverandering.

Veel organisaties, bedrijven en overheden reageerden te traag of ontkenden de de 
ernst van de pandemie voordat wordt gereageerd op de vereiste schaal en urgentie; 

Polarisering van politieke en publieke opinie
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https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1
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Klimaatverandering kan leiden tot migratie en 
ontheemding

Klimaatrampen leiden tot migratie, zowel direct (bv. verwoesting van huizen door 
tropische cyclonen) als indirect (bv. verminderde inkomsten op het platteland door 
aanhoudende droogte). 

Sinds 2008 zijn gemiddeld 12,8 miljoen mensen per jaar ontheemd geraakt door 
natuurrampen, waarvan de meeste verband hielden met het weer 

Vier grote categorieën, die elk door de klimaatverandering zullen worden beïnvloen
1. Adaptieve migratie (d.w.z. waarbij migratie een gevolg is van een keuze van het individu of het 

huishouden)

2. Onvrijwillige verplaatsing (d.w.z. wanneer mensen weinig of geen andere opties hebben dan te 
verhuizen)

3. Georganiseerde verplaatsing van bevolkingsgroepen uit gebieden die in hoge mate zijn 
blootgesteld aan klimaatrisico’s

4. Immobiliteit (d.w.z. het onvermogen om zich om culturele, economische of sociale redenen uit 
gebieden met een hoge blootstelling te verwijderen)
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LOUSE-BORNE RELAPSING FEVER - GERMANY: 
ASYLUM SEEKERS

17 Jul 2015 and 31 Aug 2015, 11 cases of Louse-borne-relapsing fever (LBRF) 
caused by _Borrelia recurrentis_ have been diagnosed in Germany -- all among 
asylum seekers/refugees from Horn-of-Africa countries (Eritrea, Ethiopia, 
Somalia).

The cluster of LBRF-cases diagnosed in Germany -- n=11, thereof 5 published 
(1), Switzerland (2) and the Netherlands (n=2) (3) -- is likely the tip of the iceberg

Promed Mail archive number: 20150911.3638819 and 20150903.3620174 and 20151110.3779157 and 20150731.3549645
Lucchini, A., Lipani, F., Costa, C., Scarvaglieri, M., Balbiano, R., Carosella, S., … Perri, G. Di. (2016). Louseborne Relapsing Fever among East African Refugees, Italy, 
2015. Emerging Infectious Disease Journal, 22(2). http://doi.org/10.3201/eid2202.151768

http://doi.org/10.3201/eid2202.151768


TUBERCULOSIS COVER-UP? OVER 80 PER 
CENT OF WESTERN CASES ARE AMONG 
MIGRANTS

Austria’s government is continuing to cover up the names of schools 
suffering outbreaks of Tuberculosis (TB) in the name of community 
cohesion, even as a 14-year-old immigrant girl living in Tyrol is revealed to 
have been killed by the preventable disease.

Speaking exclusively to Breitbart London, Dr. Masoud Dara of the World Health 
Organization confirmed that in some European countries up to 80 per cent of all 
TB cases were found within migrant populations but refused to comment on 
whether it was mass migration itself that was causing rates of infection in Austria 
to rise.

http://www.breitbart.com/london/2015/06/19/tuberculosis-cover-up-over-80-per-cent-of-western-cases-are-among-migrants/
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ONE HEALTH - HEALTH CARE IS JUST ONE SMALL FACTOR

The one health triad
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ONE HEALTH - HEALTH CARE IS JUST ONE SMALL FACTOR

A paradigm shift to one health concept is necessary to win the global fight and prevent the emergence and spread of VBDs to new areas.

Failure is evident from West Nile Virus(WNV), Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF),and Japanese encephalitis or CCHF, that has spread 
to more than 30 countries in a range of ecological conditions

Japanese encephalitis 
unexpectedly emerged 

in Australia, highly 
distant from the 
previous known 

outbreak in Indonesia;

The widespread 
establishment of WNV 

demonstrates the 
vulnerability of non-
endemic countries to 

the introduction of 
arboviruses;

Wildlife is decimated by 
Usutu virus, yet little 

more than counting is 
done apparently

Economic damage due to 
bluetongue virus, and 

schmallenberg virus, transmitted 
by Culicoides biting midges, in 
ruminants in Europe, seems to 

portray a disturbing trend in the 
emergence of new disease 

threats associated with vector-
borne pathogens that impact 

humans and livestock.

Ref Infection Ecology and Epidemiology 2015, 5: 28132 - http://dx.doi.org/10.3402/iee.v5.28132

http://dx.doi.org/10.3402/iee.v5.28132


Klimaat rechtvaardigheid

Ongelijke samenlevingen zijn kwetsbaarder voor klimaatverandering

De kwetsbaarheid van mensen voor klimaatverandering wordt bepaald door 
maatschappelijke ontwikkelingen in het verleden, zoals kolonisatie (cfr exploitatie gas 
reserves DRCongo regenwoud), toegang tot aangepaste huisvesting, …

COVID-19 en oorlog Ukraïne heeft de ongelijkheid verergerd, waardoor 
achtergestelde groepen kwetsbaarder zijn geworden voor klimaateffecten (cost of 
living)

Klimaatoplossingen zijn nauw verbonden met klimaatrechtvaardigheid.
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Gedeelde voordelen voor de gezondheid van 
oplossingen voor het klimaat

Veel klimaatoplossingen hebben ook voordelen voor de gezondheid en het welzijn
Betere luchtkwaliteit (industrie)

Toegang tot veilig water

Hernieuwbare energie (gezin)

Ander en actief transport (wandelen en fietsen)

Groene gezondere gebouwen

Lagere uitstoot door gewijzigd dieet, gezonder dieet met minder NCD door plantaardig dieet

Stedelijke groene ruimtes verbeteren lichamelijke en geestelijke gezondheid
• Cohesie bewoners

• Lagere temperaturen door reductie hitte eiland effect

Door investeringen is er spreiding van voordelen naar lagere socio economische klasses
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Weerbare gezondheidsstructuren

Klimaatneutraal
Energie (hernieuwbare energie)

Watermanagement

“Renewables” / “Consumables” lage impact of recylceerbaar

Weerstaan aan extreme weersomstandigheden
Toegankelijkheid

Personeel getraind in calamiteiten

Plannen voor extreme omstandigheden (Vb ziekenhuis in Uganda)

“Activistische artsen”
Wijzen op klimaatimpact

Actie bij overheden waar nodig

“Practice what you preach”
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