
ONE HEALTH 
als raakvlak tussen mens, dier en milieu

De One health benadering gaat ervan uit dat de gezondheid van mens, dier en het milieu met elkaar 
samenhangen. Dit vraagt om een veelomvattende benadering vanuit diverse expertises.

Hieronder bevinden zich 600 
miljoen boeren die weinig
middelen tot hun beschikking 
hebben. Velen van hen leven in 
lage- en middeninkomenslanden 
in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, 
waarnaar verwezen wordt met de 
term ‘Globale Zuiden’.

1,3 
miljard

Wereldwijd zijn 1,3 miljard 
mensen voor hun bestaan en 
voedselzekerheid afhankelijk 
van hun vee.

600
miljoen

Om de bovengenoemde uitdagingen aan te pakken gebruikt VSF International een aantal leidende 
principes: 

Volg een systematische aanpak die 
uitgaat van verschillende 
disciplines en sectoren door 
middel van samenwerkingen. 

Betrek lokale gemeenschappen, 
jongeren en vrouwen en erken 
traditionele kennis.

Ontwikkel proefprojecten en
innovatieve oplossingen. 

Bouwen aan veerkrachtige en 
duurzame leefomstandigheden 
voor dier, mens en milieu. 

Het duurzaam beheren 
en produceren van 

natuurlijke
 hulpbronnen en

voedsel

Het steunen van 
inclusieve 

waardeketens en 
toegang tot 

markten 

 Het ondersteunen van
leefomstandigheden 

van populaties die 
geraakt zijn door 

crises

DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN - NL 
DEZE INFOGRAPHIC IS GEBASEERD OP DE 
ONE HEALTH POLICY BRIEF VSF INTERNATIONAL

De kenmerken en uitdagingen van veeafhankelijke 
gemeenschappen in het Globale Zuiden. 

Toename in 
internationale handel 
en in het verkeer van 

goederen en personen

Effecten van 
klimaatverandering

Verminderde 
toegang tot 

landgrond voor 
kleine boeren en 

pastoralisten (=een 
leefwijze gebaseerd 
op vrij grazend vee)

Groeiende vraag naar 
dierlijke producten, 

met intensivering van 
veehouderij tot gevolg

Bevolkingsgroei en 
toenemende 

verstedelijking

Aantasting van de 
grond door 

industriële landbouw, 
mijnbouw, 

commerciële bosbouw 
en andere grote 

investeringen

Gebrek aan of 
inadequate 

infrastructuur

Tekortkomingen in de 
gezondheidszorg voor 

mensen en dieren

Leidende principes

Interventie strategieën

VSF International  integreert het One Health principe in haar projecten en programma's 
waarin ze de focus legt op:

Het versterken van
diergezondheidsdiensten Het versterken van 

vrouwen

Het verbeteren van
veehouderijpraktijken

en dierenwelzijn

Uitdagingen die een 
one health benadering 

vereisen 

Zoönosen

Voedselzekerheid

Voedselveiligheid

Antibioticum 
resistentie

Water, sanitaire 
voorzieningen en 

hygiëne

Economisch 
welzijn

Verlies, verstoring 
of disfunctie van 

ecosystemen

Kenmerken

Ondanks de enorme diversiteit en de unieke eigenschappen van verschillende gebieden in het Globale 
Zuiden kennen zij ook gemeenschappelijke kenmerken, met name in de meest kwetsbare landelijke en 

pastorale gebieden waar het netwerk van VSF International werkzaam is. 


