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Boeren en veestapel vals
weggezet als boosdoener 

OPINIE Gerard Karelse, gezondheidspsycholoog

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia dese-
runt mollit anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
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Niet het platteland en het
vee, maar de verstedelij-
king, overbevolking en de
afname van biodiversiteit
maakt de mens kwetsbaar
voor virussen, oppert
Gerard Karelse.
FOTO ANP/HH

De overdracht van virussen van dier op
mens wordt ten onrechte gebruikt als ar-
gument om de veestapel te reduceren en

de boeren te belasteren, stelt gezond-
heidspsycholoog Gerard Karelse. „Door

onwetendheid en politiek misbruik rollen
we zo de volgende pandemie in.”

De afgelopen zestig
jaar is de sterfte
aan infectieziek-
ten in de wereld
drastisch gedaald,

vooral dankzij vaccinaties.
Daarentegen zijn niet-over-
draagbare ziekten als hart-
en vaataandoeningen en
kanker enorm toegenomen,
evenals auto-immuunziek-
ten als MS, diabetes I, astma
en allergieën. 

Toch staat de hele wereld
op zijn kop door een infec-
tieziekte. Steeds weer dui-
ken in de media berichten
op over de oorzaken van de
Covid-19-pandemie en waar-
om sommige mensen vaker
in het ziekenhuis belanden
dan anderen. 

Zwartepiet
Volgens de Partij voor de

Dieren is onze grote veesta-
pel, en daarmee de van dier
op mens overdraagbare
ziekten, de boosdoener.
Daarom moet de veestapel
gereduceerd worden. Op
een kwalijke manier krijgen
de boeren de zwartepiet
toegespeeld. 

Natuurlijk hebben de Q-
koorts en de vogelgriep voor
ellende gezorgd. De boeren
beseffen echter zelf ook dat
de intensieve veehouderij
moet worden verbeterd.
Maar daar ligt niet de oplos-
sing om een volgende pan-
demie te voorkomen. Want
gevaarlijker virussen als
Sars en Covid vinden hun

oorsprong elders en sprin-
gen over van dieren die niet
door de mens gehouden
worden. We gaan niet alle
vleermuizen uitroeien. 

Weet PvdD-leider Esther
Ouwehand dat mensen die
opgegroeid zijn op een boer-
derij er beter voor staan met
hun gezondheid dan men-
sen uit een verstedelijkte
omgeving? Dat is niet on-
danks maar dankzij de die-
ren met hun ’gezonde vie-
zigheid’. Wie op jonge leef-
tijd aan deze ’beestjes’ (mi-
croben) in de vorm van
bacteriën, virussen en para-
sieten wordt blootgesteld,
ontwikkelt een beter toege-
rust immuunsysteem.

Verspreiden
Virussen hebben één be-

langrijke missie: zich ver-
spreiden. Als dat door ont-
bossing niet meer lukt in
hun natuurlijke omgeving,
dan worden mensen hun
prooi als deze een vermin-
derde weerstand hebben.

Het probleem is dat de
blootstelling aan virussen
groter is geworden door de
verstedelijking, overbevol-
king en de afname van de
biodiversiteit, met name
door ontbossing.

Niet minder belangrijk is
dat onze weerstand is afge-
nomen door onze leefstijl
(bewegen, voeding en
stress). Dat wil zeggen dat
ons immuunsysteem het
laat afweten. De we-
tenschap stelt dat
veel welvaarts-
ziekten te maken
hebben met ons
immuunsysteem.

De wetenschap
wijst ook op ver-
dere oorzaken
van het verlies
aan weerstand:
het te makkelijk
voorschrijven
van antibiotica,
het gebruik van
pesticiden, op latere
leeftijd kinderen
krijgen, vroegge-

boorte, keizersneden en het
niet geven van borstvoe-
ding. 

Van politieke partijen die
duurzaamheid prediken
zou je verwachten dat ze
aandacht vragen voor deze
wetenschappelijke inzich-
ten, zeker voor leefstijl en
overbevolking - een net zo
groot probleem als het kli-
maat.

Ongemakkelijk
In verschillende boeken,

onder andere van Velas-
ques-Manoff, Kathleen
McAuliffe en Merlin Shel-
drake, wordt haarfijn uit de
doeken gedaan dat wij leven
bij de gratie van een bizar
groot en complex ecosys-
teem, waarin elk organisme
zijn functie heeft. Het wordt
tijd dat wetenschappers de-
ze ongemakkelijke waar-

heid laten horen en dat de
politiek niet opportu-

nistisch en selectief
winkelt bij de weten-
schap, maar gevoeli-
ge onderwerpen ook
durft te agenderen.
Welvaartsziekten
zijn het probleem,
niet de dieren. We
hebben die ’beestjes’
, die evolutionair ook
veel slimmer zijn

dan wij, en dus ook de
beesten, meer nodig
dan we denken.

Gerard Karelse is
gezondheidspsycholoog
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