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Aanleiding
• Corona heeft wereldwijd tot 

ontwrichtende situaties geleid

• Het kabinet zet zich in om dit in de 
toekomst zo veel mogelijk te voorkomen

• Dit doet het kabinet vanuit de One
Health gedachte

• Input voor het actieplan:
- Huidig beleid
- Expertgroep rapport 

“Zoönosen in het vizier”
- Evaluatie COVID-19 nertsenaanpak
- Gesprekken met stakeholders  



Zoönosenstructuur

• Zie ook ‘Vademecum Zoönosen’ van het RIVM



Ontwikkelingen die het zoönosenrisico kunnen verhogen

Klimaatverandering

Maatschappij

Verandering landgebruik

Omgang met dieren
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Het actieplan
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One Health 
gegevensuitwisseling

2022 – 2026: 
• Analyse huidige mogelijkheden
• Pilot monitoring en gegevensuitwisseling  

varkensinfluenzavirussen (RIVM)
• Leidraad gegevensuitwisseling
• Platform One Health gegevensuitwisseling

Internationaal:
• Europese versterking surveillance in dieren en milieu 

(door EFSA ism ECDC)
• EU joint action (met RIVM, WBVR)
• Mondiaal: agenda’s door WHO, FAO, WOAH



Internationale onderwerpen rond zoönosen

• Kennisdeling over Nederlandse zoönosenstructuur
• Nationale actieplannen zoönosen
• Tegengaan handel in levende (wilde) dieren en bushmeat
• Risico’s ‘wet markets’
• Tegengaan verandering landgebruik (klimaat, ontbossing, 

biodiversiteit)
• Vaccinatie vogelgriep
• Verminderen lange afstandstransporten landbouwhuisdieren
• Versterking monitoring en data-uitwisseling over ziekteverwekkers



Zoönosengeletterdheid
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• Algemeen: publieksinformatie.

• Huisartsen en dierenartsen: 
- samenwerking en informatiedeling 

over (dreiging van) zoönosen

• Huisartsen: 

- vragen naar contact met 
(huis)dieren en vectoren 
(muggen/teken etc.)

- patiënt informeren over risico’s van
contact met dieren



Betrokken partijen
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• RIVM
• WUR
• Erasmus MC
• Universiteit Utrecht - DWHC
• Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
• GGD’en: regionaal arts consulenten
• NHG (Nederlands Huisartsengenootschap)
• KNMVD
• NVWA: Centrum Monitoring Vectoren

Diergezondheid, regionaal veterinair
consulenten

• Dierhouderijsectoren
• Natuurorganisaties
• Lokale autoriteiten (provincies, gemeentes, 

natuurbeheerders)



Vragen?
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