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‘One Health’ is een samenwerkingsbenadering die gericht 
is op het tot stand brengen van optimale gezondheids- en 
welzijnsomstandigheden waarbij rekening wordt gehouden 
met de samenhang tussen mensen, dieren, planten en hun 
gedeelde milieu. Ondanks het feit dat One Health breed 
wordt erkend en theoretisch ver ontwikkeld is blijft de im-
plementatie van deze aanpak in het veld schaars, met name 
in ontwikkelings- en humanitaire contexten in het Globale 
Zuiden. Desondanks biedt One Health mogelijkheden om 
complexe uitdagingen die betrekking hebben op mens, dier 
en milieu aan te kaarten, met name onder vee-afhankelijke 
gemeenschappen. Hierom zouden meer middelen moeten 
worden ingezet om de implementatie ervan te verzekeren.

Dit paper is gericht op het voorzien van bewijs omtrent 
de waarde die One Health bijdraagt als kader voor de tot-
standkoming van duurzame verbeteringen voor het welzijn 
van mens, dier en milieu in het Globale Zuiden door middel 
van multisectoriële en transdisciplinaire samenwerkings-
verbanden tussen ngo’s, lokale gemeenschappen, onder-
zoek, internationale organisaties, financieringsorganen en 
overheden. Het presenteert de principes die het internati-
onale netwerk van VSF leiden in de implementatie van One 
Health en beschrijft de strategieën die VSF International 
onderschrijft om de aandacht te vestigen op de onderling 
samenhangende gezondheidsrisico’s voor vee-afhankelijke, 
arme en kwetsbare gemeenschappen. Ten slotte wordt er 
een mondiale oproep gedaan voor het versterken van de 
implementatie van One Health als bijdrage aan de Duurza-
me Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
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ONE HEALTH ALS RAAKVLAK TUSSEN DIER, 
MENS EN MILIEU
One Health is een benadering die gericht is op het be-
vorderen van de gezondheid van mens, dier en milieu 
door middel van multidisciplinaire en multisectoriële 
samenwerkingen.
Het erkent de intrinsieke verbanden tussen dierziekten, 
volksgezondheid en de transformaties van ecosystemen 
en benadert deze op een holistische en systematische 
manier om langdurige resultaten te boeken.

In onze snel veranderende maatschappij wordt het 
steeds duidelijker dat de oorzaken van gezondheidspro-
blemen meervoudig en complex zijn. Het ontstaan van 
de One Health-benadering begin jaren 2000 was een re-
actie op de noodzaak om complexe gezondheidsproble-
men vanuit meerdere hoeken aan te pakken en te ana-
lyseren en om geïntegreerde oplossingen te ontwerpen. 
Ondanks het feit dat de benadering initieel ontstond op 
academisch en onderzoeksgebied kreeg het al snel steun 
van de internationale gemeenschap. In 2010 werd de 
zogenaamde Tripartite Alliance tot stand gebracht door 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldor-
ganisatie voor diergezondheid (OIE) en de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) 
om de beleidsharmonisatie rondom One Health te be-
vorderen. Vervolgens begonnen meerdere overheden 
van zowel Noordelijke als Zuidelijke Staten het concept 
in hun nationale beleid te omarmen, bijvoorbeeld door 
de ontwikkelingen van nationale One Health-strategieën 
of door de totstandbrenging van One Health-platforms 
waar de coördinatie van verschillende gezondheidssyste-
men op ministeriële en gedecentraliseerde niveaus kon 
worden gerealiseerd.

Waar het debat rondom de totstandkoming van het 
One Health concept met name was gericht op zoönosen 
(d.w.z. ziekten die worden overdragen van dier op mens 
en vice versa) en antimicrobiële resistentie (AMR) is het 
bereik nu groeiende en worden onderwerpen als voed-
sel, voedselveiligheid of economisch welzijn in groeiend 
tempo een onderdeel van de thematiek van One Health. 
Dit betekent dat One Health niet alleen betrekking heeft 
op de afwezigheid van ziektes maar op het welzijn1 van 
mens en dier in het algemeen, welke gecorreleerd zijn 
met de gezondheid van het milieu. In dit opzicht zou 
de vooruitgang in het kader van de Agenda 2030 en de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in grote mate

profiteren van de toepassing van de One Health-bena-
dering. Veel van de Ontwikkelingsdoelen zullen niet ge-
haald worden indien de gezondheid van mens, dier, plant 
en ecosystemen opgedeeld blijven en er geen gebruik 
wordt gemaakt van samenwerkingsverbanden. Om deze 
reden is een paradigmaverschuiving in de richting van 
een minder gesectoraliseerde en een meer geïntegreer-
de benadering van gezondheid vereist, welke One Health 
kan bieden.

VEE-AFHANKELIJKE GEMEENSCHAPPEN IN 
HET GLOBALE ZUIDEN EN HUN 
UITDAGINGEN 
Wereldwijd onderhoudt vee het bestaan en de voedsel-
veiligheid van 1.3 miljard mensen, waaronder 600 mil-
joen boeren die weinig middelen tot hun beschikking 
hebben. Velen van hen leven in lage- en middeninko-
menslanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, waarnaar 
verwezen wordt met de term ‘Globale Zuiden’. Ondanks 
de enorme diversiteit en de unieke eigenschappen van 
deze verschillende gebieden kennen zij ook gemeen-
schappelijke kenmerken, met name in de meest kwets-
bare landelijke en pastorale gebieden waar het netwerk 
van VSF International werkzaam is.

In onderstaande Figuur 1 worden zowel enkele van de 
gemeenschappelijke kenmerken getoond (buitenste cir-
kel) als sommige van de terugkerende uitdagingen voor 
vee-afhankelijke gemeenschappen (binnenste cirkel), 
die invloed uitoefenen op twee of drie van de “gezond-
heidspijlers” en aangepakt zouden moeten worden door 
een aangepaste, multisectoriële One Health-benadering.

1 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als 
“een toestand van “volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk 
welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelij-
ke gebreken.” (WHO Constitution: https://www.who.int/about/ who-
we-are/constitution).

2 HLPE (2016) Sustainable agricultural development for food security 
and nutrition: what roles for livestock? Een rapport door het High Le-
vel Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee 
on World Food Security, Rome.

1. ‘ONE HEALTH’ ALS BENADERING VAN 
DE UITDAGINGEN VOOR 
VEE-AFHANKELIJKE GEMEENSCHAPPEN 
IN HET MONDIALE ZUIDEN
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Deze uitdagingen vragen om een praktische aanpak op 
veldniveau vanuit een One Health-perspectief, door 
middel van coördinatie tussen actoren van verschillen-
de sectoren. Hierbij moet opgemerkt worden dat de 
genoemde uitdagingen verder reiken dan de ‘klassieke’ 
onderwerpen van One Health zoals zoönosen en AMR, 
maar ook andere elementen omarmen die essentieel 
zijn voor zowel het algemene welzijn van mens, dier en 
milieu als voor sociale en economische duurzaamheid.

© VSF Suisse
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Figuur 1
Uitdagingen voor veehoudergemeenschappen 
in het Globale Zuiden die een One Health-
benadering vereisen
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LEIDENDE PRINCIPES
Ondanks de theoretische vooruitgang van One Health 
is de implementatie op gemeenschapsniveau nog zwak. 
Om de bovengenoemde uitdagingen aan te pakken ge-
bruikt VSF International een aantal leidende principes 
die onze toewijding aan duurzame impact door middel 
van ontwikkeling en humanitaire acties combineren met 
onze inspanningen om One Health te operationaliseren 
in het veld. Deze principes begeleiden het dagelijkse 
werk van het netwerk van VSF International. Desondanks 
is het nuttig om het fundamenteel belang van deze prin-
cipes ook te benadrukken in het kader van de operatio-
nalisering van One Health in het veld.

1. VOLG EEN SYSTEMATISCHE AANPAK DIE 
UITGAAT VAN VERSCHILLENDE DISCIPLINES EN 
SECTOREN DOOR MIDDEL VAN 
SAMENWERKINGEN
Een holistische, geïntegreerde en systematische aan-
pak erkent de complexiteit en diversiteit van elke context 
en in het bijzonder de nauwe en onderling afhankelijke 
connecties tussen de gezondheid van mens, dier en eco-
systemen. Ontwikkelings- en humanitaire interventies 
zouden ten goede moeten komen aan zowel een trans-
disciplinaire aanpak als een focus op diverse sectoren 
waardoor de kennis vanuit verschillende disciplines in-
tegreert bij elke stap van het project, van de initiële fase 
tot aan de evaluatie. Interventies die gericht zijn op het 
verbeteren van de diergezondheid zouden bijvoorbeeld 
ontworpen moeten worden door verbanden te leggen 
met menselijke gezondheid en bescherming van ecosys-
temen. Het is van essentieel belang dat de milieupijler 
wordt betrokken bij alle gezondheidsinterventies, waar-
door traditionele samenwerkingsvormen tussen enkel 
de menselijke en de dierlijke gezondheidssectoren wor-
den overstegen.

One Health dient beschouwd te worden als een “good 
practice”, d.w.z. als leidende benadering van waaruit vra-
gen en bijdragen uit verschillende perspectieven naar 
voren komen tijdens het identificeren en implementeren 
van projecten. Tevens is het een grote motor achter de 
totstandkoming van coöperaties en samenwerkings-
verbanden die de belangrijkste expertise van elke partij 
complementeren om problemen op een holistische ma-
nier aan te pakken.

2. BETREK LOKALE GEMEENSCHAPPEN, 
JONGEREN EN VROUWEN
Deelname van lokale gemeenschappen en veehou-
dersorganisaties behoren tot de kern van de ontwikke-
ling of humanitaire interventie van VSF International in 

elke stap van de projectscyclus. Met name in gebieden 
waar publieke diensten afwezig of kwetsbaar zijn heb-
ben zij een essentiële rol in het co-identificeren van de 
problemen en in het ontwerp en implementatie van de 
lokaal aangepaste oplossingen. In plaats van beschouwd 
te worden als slechts de “begunstigden” van One Health 
interventies zouden zij een meer centrale en actieve rol 
moeten krijgen. Ook zou hun traditionele kennis erkend 
dan wel gemobiliseerd moeten worden in combinatie 
met wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten.

Al deze elementen vormen de sleutel tot het verzeke-
ren van de duurzaamheid en het lokale eigenaarschap 
van One Health interventies en tot het begrijpen van de 
complexiteit van onderwerpen die een effect hebben op 
welzijn in de brede zin van het woord.

3. ONTWIKKEL PROEFPROJECTEN EN 
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
Vanwege de manier waarop zij begrepen en geïdentifi-
ceerd worden (d.m.v. participerende, holistische en mul-
tisectoriële benaderingen) worden veel projecten die 
gebaseerd zijn op de One Health-benadering uiteinde-
lijk “proefprojecten” die een bepaalde innovatieve ca-
paciteit uitdrukken. “Innovatie” kan hierbij gedefinieerd 
worden als “de ontwikkelingen van nieuwe en duurza-
me reacties op behoeften die nieuw zijn of tekortkomen 
onder de huidige omstandigheden omtrent kennis, de 
markt of publiek beleid”3. Onder het aannemen van een 
One Health benadering is het ontwikkelen van oplossin-
gen mogelijk die duidelijk verschillen van de oplossingen 
die lokaal beschikbaar zijn, terwijl zij passend blijven in 
de context.

Specifieke indicatoren en middelen om te monitoren, 
evalueren en leren moeten ontwikkeld worden om de 
samenhangende prestaties en impact te meten in ter-
men van de voordelen van One Health. 

2. DE OPERATIONALISERING VAN ONE          
HEALTH IN HET VELD

© Tim Dirven / VSF Belgium

3 GASL (2019) Smallholder innovations for sustainability. A policy 
brief from the NGO Cluster of the Global Agenda for Sustainable 
Livestock.
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4. FOCUS OP DUURZAAMHEID
Als conclusie betekent dit dat One Health gezien zou 
moeten worden als een middel om duurzaamheid te 
bereiken op het punt waar de economische, sociale en  
milieupijlers samenkomen. De missie van VSF Internati-
onal is om veerkrachtige en duurzame leefomstandighe-
den te bouwen op de raakvlakken van de gezondheid van 
mens, dier en milieu en om veehoudergemeenschappen 
te integreren in duurzame waardeketens. Het toewerken 
naar One Health en het werken volgens deze benadering 
draagt significant bij aan de Duurzame Ontwikkelings-
doelen (SDG’s).

INTERVENTIESTRATEGIEËN: HOE VSF 
INTERNATIONAL ONE HEALTH INTEGREERT 
DOOR MIDDEL VAN DE PROJECTEN EN 
PROGRAMMA’S
VSF International identificeert enkele strategische invals-
hoeken met betrekking tot interventies om, door middel 
van een One Health benadering, de complexe en multi-
dimensionale uitdagingen aan te kaarten waar kleinscha-
lige boeren en pastoralisten in het Globale Zuiden mee 
te maken hebben. Elke van onderstaande invalshoeken 
dient de leidende principes uit de voorgaande sectie te 
omarmen.

A. KWALITATIEVE DIERGEZONDHEIDSDIENSTEN, 
INCLUSIEF DE GEMEENSCHAPSDIENSTEN
Diergezondheid is cruciaal voor het verbeteren van voed-
selzekerheid aan de ene kant en voor de volksgezond-
heid (in de aanpak van zoönosen, AMR en voedselvei-
ligheid) aan de andere kant, met grotere voordelen voor 
het welzijn van mensen en het behouden van gezonde 
ecosystemen. Pogingen tot het operationeel maken van 
One Health dienen zich te richten op het tegelijkertijd 
versterken van de capaciteiten van gezondheidsdiensten 
voor mens en dier en hun verhouding tot milieufactoren 
om kwalitatieve diensten te verlenen op lokaal niveau, 
met name in afgelegen gebieden.

B. VERBETERDE VEEHOUDERIJPRAKTIJKEN EN 
DIERENWELZIJN
Zoötechnische oplossingen die zijn aangepast op het lo-
kale niveau en gebaseerd zijn op agro-ecologie en duur-
zame veehouderijpraktijken maken verbeteringen met 
betrekking het welzijn en de productiviteit van dieren 
mogelijk. Om verbeteringen op de lange termijn mogelijk 
te maken moeten het vee en het milieu op een geïnte-
greerde manier beheerd worden.

C. VERSTERKEN VAN VROUWEN
Het bevorderen van de rol die vrouwen hebben in het 
veehouden en het veiligstellen van hun toegang tot mid-
delen, besluitvorming en participatie in inkomsten gene-
rerende activiteiten heeft grote invloed op het welzijn 
(goede gezondheid, voeding, educatie etc.) van de leden 

van het huishouden, met name kinderen.

D. DUURZAAM BEHEREN VAN NATUURLIJKE 
HULPBRONNEN EN ACRO-ECOLOGIE
Natuurlijke hulpbronnen die goed onderhouden worden 
vormen de basis van productieve en duurzame landbouw 
en veehouderij, wat resulteert in langdurige voedselvei-
ligheid voor lokale gemeenschappen en een verbeterde 
gezondheid voor mens, dier en milieu. Een holistische 
benadering is ook nodig om er zeker van te zijn dat acti-
viteiten die worden ingezet in verschillende sectoren het 
milieu niet vervuilen of verslechteren, aangezien dit na-
delig zou zijn voor de menselijke en dierlijke gezondheid. 
Om optimaal gebruik te maken van natuurlijke hulpbron-
nen, het behouden van biodiversiteit en gebalanceerde 
ecosystemen en de algemene landbouwproductiviteit te 
verhogen, moedigt het internationale netwerk van VSF 
het gebruikmaken en opvoeren van agro-ecologie onder 
boeren aan.

E. INCLUSIEVE WAARDEKETENS EN TOEGANG TOT 
MARKTEN
Een toereikend inkomensniveau veroorlooft de toegang 
tot voedzaam eten, gezondheidsdiensten en educatie, 
welke allemaal bijdragen een goede algemene gezond-
heid. Steun aan inclusieve waardeketens door het ver-
beteren van de productkwaliteit (dierlijke producten of

© Régis Défurnau / AVSF
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gewassen) en door het versterken van groepen of coöpe-
raties van producenten is essentieel voor het verzekeren 
van de inkomsten van miljoenen kwetsbare mensen.

F. ONDERSTEUN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN 
POPULATIES DIE ZIJN GERAAKT DOOR CRISIS
Reactiestrategieën met betrekking tot rampen en shocks 
(natuurlijk of door de mens veroorzaakt) dienen zich te 
richten op het herbouwen van de leefomstandigheden 
van de geraakte populatie en het versterken van hun 
veerkracht met het oog eventuele toekomstige crises. In 
dit opzicht is One Health een krachtige benadering voor 
het leiden van multisectoriële interventies en coöpera-
ties tussen gespecialiseerde organisaties die comple-
mentaire diensten verlenen.
   

Contexten die gekenmerkt worden door een hoge mate 
van wederzijdse afhankelijkheid tussen mens, dier en mi-
lieu en een slechte toegang tot diensten kennen vele uit-
dagingen die gerelateerd zijn aan gezondheid en welzijn 
en die vragen om geadapteerde oplossingen. Nu de One 
Health-benadering meer gezien en erkend wordt zijn 
er ook meer mogelijkheden om het concept operatio-
neel te maken, waarbij meer actoren betrokken worden 
vanuit verschillende sectoren op een manier die op een 
duurzame wijze de leefomstandigheden van kwetsbare 
gemeenschappen in het Globale Zuiden verbetert.

Voor een succesvolle implementatie van de One 
Health-benadering in de praktijk is een multidimensio-
naal begrip van de problemen en oplossingen vereist, 
evenals input van verschillende stakeholders vanuit een 
transdisciplinaire benadering. Holistische en systemati-
sche benaderingen die gebaseerd zijn op participatieme-
thodes om lokale gemeenschappen en boerenorgani-
saties te betrekken in het ontwerp, de implementatie en 
evaluatie van de acties, zijn nodig. 

Om dit mogelijk te maken zijn samenwerkingen en part-
nerschappen vereist, met name om de verschillende 
expertise van de mens-, dier- en gezondsheidsgerela-
teerde sectoren te complementeren en om verschillen-
de soorten actoren hierbij te betrekken, inclusief het 
maatschappelijke middenveld en organisaties van boe-
ren en/of pastoralisten. De mate van succes van de One 
Health-implementatie hangt daarom grotendeels af van 
de bereidheid van verschillende organisaties om coöpe-
ratief op te treden en om de gemeenschappelijke doelen 
in elke specifieke lokale context te delen.

De interventiestrategieën zoals geïmplementeerd door 
VSF International resulteren in de voordelen van de One 
Health-benadering omdat zij direct aansluiten bij meer-
dere aspecten die de gezondheid van mens, dier en mili-
eu omvatten, of omdat acties die als specifiek doel hebb-

en om een specifiek gezondheidsrisico aan te spreken, 
indirect ook een positieve invloed hebben op de andere 
twee “gezondheidspijlers”.

Het implementeren van One Health vereist omstandig-
heden die de ruimte geven aan praktische samenwer-
kingen en platforms waar alle actoren, van startende 
organisaties tot aan onderzoekscentra, overheidsver-
tegenwoordigers en internationale organisaties, kennis 
kunnen uitwisselen en praktijkoefeningen kunnen doen. 
Donoren hebben eveneens een grote rol in het promo-
ten van een operationele One Health-benadering door 
het definiëren van ontwikkelingsprioriteiten- en beleid 
en bij het maken van beslissingen wat betreft het toewij-
zen van middelen en fondsen.

© AVSF

3. CONCLUSIE
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AANBEVELINGEN

Om omstandigheden te creëren die een implementatie van One Health in het Globale Zuiden mogelijk 
maken, zouden internationale organisaties, beleidsmakers en donoren:

• De voordelen van het implementeren van de One Health-benadering moeten erkennen, wat zorgt voor 
kosteneffectieve interventies (gezien middelen gedeeld/wederzijds zijn om meerdere doelen te realise-
ren binnen de mens-, dier-, en milieupijlers en de efficiëntie en effectiviteit van interventies wordt ver-
groot) waardoor resultaten voor op de lange termijn worden behaald waarbij alle onderling verbonden 
aspecten van een gezondheidsprobleem worden meegewogen;

• One Health als sleutelcomponent binnen ontwikkelingsbeleid en gezondheidsstrategieën moeten 
meewegen, overeenkomstig met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Parallel hieraan moeten 
mechanismen in werking worden gesteld die samenhang tussen beleid en programma’s verzekeren om 
interventies in één sector te voorkomen die een negatieve impact hebben op de gezondheid van mens, 
dier of milieu;

• Mechanismen in werking moeten stellen die multidisciplinaire samenwerkingen bevorderen tussen 
actoren op mondiaal, nationaal en met name lokaal niveau. Dit zou mogelijk gemaakt kunnen worden 
door het creëren van ad-hoc instituties of platforms of simpelweg door het faciliteren van multisectoriële 
coöperaties door middel van passende beleidskaders. Samenwerkingen voor multisectoriële interventies 
waarbij meerdere disciplines gelinkt aan mens-, dier- en milieugezondheid betrokken zijn zouden ver-
sterkt moeten worden door adequate middelen en fondsen;

• Een breed scala aan belanghebbenden moeten betrekken bij One Health interventies, variërend van 
academici tot technici en praktiserenden zoals NGO’s en lokale actoren, met speciale aandacht voor het 
betrekken van lokale gemeenschappen en boerenorganisaties die aan de voorgrond staan van de voed-
selproductie, op het raakvlak van diergezondheid en productiviteit, duurzaam beheer van het milieu en 
de gezondheid van mensen en die een waardevol scala aan traditionele kennis bezitten;

• Moeten streven naar het systematisch betrekken van de milieupijler in het implementeren van de 
One Health-benadering door het focussen op menselijke activiteiten die een invloed hebben op het mili-
eu en daardoor ook op de menselijke gezondheid.

Om de toepassing van One Health in interventies in het veld te steunen en te bevorderen, zouden 
onderzoeksinstituties:

• Meer betrokken moeten zijn in de communicatie en verspreiding van onderzoeksresultaten naar een 
groter publiek om de toepassing en opvoering van aangepaste oplossingen voor One Health-problemen 
te faciliteren;

• Toegepaste onderzoeksprojecten moeten ontwikkelen om problemen met betrekking tot One Health 
aan te pakken, gebaseerd op samenwerkingen tussen onderzoekers, NGO’s en andere lokale belangheb-
benden en instituties.  

Deze policy brief is geëxtraheerd van het Technische Paper “One Health implementation in the Global 
South: a holistic approach to address the key challenges of livestock-dependent communities” en hier-
na vertaald.

Om meer te lezen verwijzen wij u graag naar het technische paper, beschikbaar via:
vsf-international.org/one-health-implementation-paper.
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