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Beleidsmakers zijn alert op de (schadelijke) effecten die dieren, milieu en 
natuurverschijnselen kunnen hebben op de menselijke gezondheid.  Maar de 
vraag andersom: welke schade de huidige gezondheidszorg toebrengt aan 
dieren en natuur wordt in beleidskringen echter zelden gehoord. Moet in het 
volksgezondheidsbeleid, meer dan nu het geval is, rekening gehouden 
worden met de mogelijke negatieve gevolgen voor dieren en natuur? 
Vandaag overhandigt Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg, namens drie adviesraden de essaybundel ‘De 
mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg 
voor dier en natuur’ aan Louise Fresco. 
 
Hoeveel geiten mag je ruimen om één mensenleven te redden? Moet je mensen wel adviseren om 
met het oog op hun gezondheid tweemaal in de week vis te eten als dat leidt tot overbevissing? En 
wat te denken van de negatieve effecten van humane geneesmiddelen op het oppervlakte- en 
grondwater? Het zijn een paar voorbeelden van ethische kwesties die de aanleiding vormden voor 
het samenstellen van deze essaybundel.    
 
De essaybundel is een gezamenlijk initiatief van drie adviesraden: de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) 
en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).   
Vanwege het gemeenschappelijk belang en omdat het thema op het raakvlak ligt 
van drie beleidsterreinen: volksgezondheidszorg, dierenwelzijn en natuurbeheer, is 
deze samenwerking tussen de adviesraden, RDA, Rli en RVZ, tot standgekomen. 
 
Met de bundel zwengelen de Raden een discussie aan over een onderwerp dat ons 
allen aangaat: een duurzaam volksgezondheidsbeleid dat rekening houdt met de 
belangen van mens, dier en natuur. De bundel is een eerste verkenning en een start 
voor het debat dat een breed publiek verdient. 
 
Prof. dr. ir.  Louise O. Fresco is landbouw- en voedseldeskundige en als universi-
teitshoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, met als aan-
dachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal per -
spectief. Zij neemt de essaybundel in ontvangst. 
 
Om 15.30 uur vindt de aanbieding van de essaybundel plaats. Namens de drie 
adviesraden zal RVZ-voorzitter Rien Meijerink de bundel aan Louise Fresco 
overhandigen. Daarna zal zij een reactie geven op de essaybundel.  
 
Noot aan de redactie 

Een exemplaar van deze essaybundel kunt u opvragen door contact op te nemen met de 
projectsecretaresse mw. Louise Romein, bereikbaar op 070 340 5815, een e-mail te sturen 
naar info@ceg.nl of door een fax te sturen naar 070 340 7575.  Het signalement is ook 
beschikbaar op de website www.ceg.nl Voor nadere inlichtingen over dit signalement  kunt u 
contact opnemen met Monique Noteboom 070 340 7059 of 06 31631002 (communicatie 
adviseur). 
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