GEITENHOUDERIJ EN GEZONDHEID
Bewoners hebben vragen over hun gezondheid en geitenbedrijven. Het Kennisplatform
veehouderij en humane gezondheid maakte samen met de GGD een lijst met antwoorden op
vragen over geitenhouderijen, milieu en gezondheid, Q-koorts, overige dierziekten en
maatregelen/afstanden.
Welk risico loop ik als ik woon binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij?
Uit onderzoek blijkt dat mensen die in een straal van 2 km van een geitenhouderij wonen
meer risico lopen op het krijgen van een longontsteking. Over het algemeen herstellen
gezonde mensen van een longontsteking en ondervinden zij geen blijvend effect. De ernst
van een longontsteking hangt onder meer af van de gesteldheid van een patiënt. Bij een
patiënt uit een risicogroep zijn er eerder complicaties. Ook kan onderliggend lijden de ernst
van de symptomen verergeren. Behoort u tot de risicogroep en hebt u klachten? Dan kunt u
dit bespreken met uw huisarts.
Wie behoren tot de risicogroep? Wie hebben er het meeste last van?
Ouderen en jonge kinderen zijn het meest vatbaar voor longontsteking en een
longontsteking bij deze kwetsbare groepen leidt vaker tot een ziekenhuisopname. Verder
blijkt uit onderzoek dat vooral COPD-patiënten meer last hebben van hun ziekte wanneer zij
bij veel veehouderijen wonen. Deze groep gebruikt meer medicijnen dan vergelijkbare
patiënten uit andere regio’s. Als u (meer) klachten ondervindt, kunt u dit bespreken met uw
huisarts.
Kan ik dit risico voorkomen?
Als u in de buurt van een geitenhouderij woont (binnen een straal van 2 km) loopt u een
hoger risico op een longontsteking. U kunt zelf niets doen om dat risico te voorkomen.
Aanvullend onderzoek is nodig om de oorzaak van het hogere risico te achterhalen. Op basis
hiervan kunnen er dan maatregelen volgen om het risico te verlagen. Gezond leven is
belangrijk. Gezonde mensen herstellen over het algemeen van een longontsteking en
ondervinden geen blijvend effect. Als u (meer) klachten ondervindt, kunt u dit bespreken
met uw huisarts en afwegen wat voor u persoonlijk het beste is.


Op de RIVM-website staan de rapporten, de resultaten en meer informatie. Bekijk
ook het filmpje Veehouderij en gezondheid.



Het Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid maakte een vraag- en
antwoordenlijst naar aanleiding van de resultaten van het RIVM-onderzoek.

Heeft u nog vragen over dit onderzoek of onze reactie op de onderzoeksresultaten? Dan kunt
u contact opnemen met het team Gezondheid, milieu en veiligheid van de Brabantse GGD’en
(0900 3 68 68 68).
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