‘Te weinig oog voor ziektes
door klimaatverandering’
De eikenprocessierups is in aantocht, maar volgens hoogleraar
duurzame ontwikkeling Pim Martens is dat niet het enige insect
waar we dankzij klimaatverandering de komende jaren last van
zullen hebben. En het blijft niet bij insecten. Martens:
“Klimaatverandering brengt meer gezondheidsrisico’s met zich
mee. Daar hebben we te weinig oog voor.”
Hoe kan het dat er
steeds meer vreemde
insecten in Nederland
voorkomen?
“Door de opwarming van
de aarde zijn onze
zomers warmer en onze
winters
milder.
Daardoor
kunnen
insecten die hier vroeger niet voorkwamen ineens in Nederland
overleven. Dat kunnen ‘onschuldige’ nieuwe vlindersoorten
zijn, maar het kunnen ook insecten zijn die een
gezondheidsrisico vormen, zoals de eikenprocessierups die voor
veel jeuk zorgt. Of de tijgermug en de superteek.”
“Er zijn ongeveer tien ziektes die een tijgermug potentieel
kan overbrengen, zoals zika, knokkelkoorts (dengue) en gele
koorts. En de superteek kan ziektes overbrengen zoals krimcongokoorts. Gelukkig zijn de superteken die momenteel in
Nederland zijn gespot daar niet mee besmet. En nog niemand in
Nederland is ziek geworden van de beet van de tijgermug, maar
het zou wel kúnnen dat besmette insecten zich in Nederland
vestigen.”
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“Het zijn niet alleen insecten die een gezondheidsrisico
vormen. De opwarming van de aarde verlengt bijvoorbeeld ook
het pollenseizoen. Wie gevoelig is voor allergieën zoals
hooikoorts, krijgt daar langer last van.”
“De klimaateffecten op gezondheid hebben altijd relatief
weinig aandacht gehad, terwijl we zeker nu zien hoe
bijvoorbeeld een infectieziekte een samenleving kan
lamleggen.”
“We staan ook te weinig stil bij de effecten van onze
klimaatmaatregelen. Klimaatverandering zorgt bijvoorbeeld voor
meer wateroverlast. Om die op te vangen, leggen we
waterbuffers aan. Maar daarbij denken we niet na over insecten
zoals muggen die op water afkomen. Die kunnen verspreiders van
ziekten zijn.”
(Bron en volledig artikel Nu.nl)

