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Beleidsmakers zijn zeer alert op de (schadelijke) effecten die dieren, milieu en
natuurverschijnselen kunnen hebben op de menselijke gezondheid. Maar het
omgekeerde effect, namelijk de vraag welke (schadelijke) effecten de huidige
gezondheidszorg heeft op dieren en natuur krijgt in beleidskringen zelden aandacht. Toch acht het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) van de Raad
voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) de tijd rijp om deze vraag te stellen. Het
thema ligt op het raakvlak van drie beleidsterreinen - volksgezondheidszorg,
dierenwelzijn en natuurbeleid - en daarom heeft het CEG contact gezocht met de
Raad voor de leefomgeving en de infrastructuur (Rli) en de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA). Deze samenwerking heeft geresulteerd in de bundel essays van experts die voor u ligt. De bundel zal tijdens een symposium in Naturalis op 5 april 2012 aan Louise Fresco, hoogleraar Duurzame ontwikkeling, worden aangeboden.
Met deze bundel bieden we een eerste verkenning en agenderen we een thematiek die in onze ogen relevant is voor beleidsmakers. Ethici en andere experts die
een bijdrage leverden aan deze bundel, delen de opvatting dat in het gezondheidsbeleid - meer dan nu - een afweging tussen de belangen van mensen, dieren, natuur en toekomstige generaties nodig is. De antwoorden op de vraag wat
die afwegingen inhouden en hoe deze in concrete situaties uitvallen zijn echter
verschillend.
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De bundel bestaat uit drie delen: probleemschets, motieven en oplossingsrichtingen. Het probleem wordt geschetst door in enkele essays een aantal concrete
effecten van het gezondheidsbeleid op dierenwelzijn en natuur te inventariseren.
De tweede set essays bespreekt verschillende opvattingen over de waarde van
dieren en natuur en laat zien wat deze opvattingen (zouden kunnen) betekenen
voor het gezondheidsbeleid. De derde en laatste set essays schetst enkele concrete oplossingsrichtingen om gezondheidsbeleid meer te integreren met goede
zorg voor dieren en natuur. In de afsluiting van de essaybundel formuleren de
drie samenwerkende raden discussievragen die de raden zouden willen agenderen bij beleidsmakers van de overheid, maatschappelijke organisaties en het
bredere publiek. De bundel is een start voor een debat dat een bre ed publiek
verdient. Wij hopen dat de bundel een discussie aanzwengelt over het onderwerp
dat ons allen aangaat: een duurzaam volksgezondheidsbeleid dat rekening houdt
met de belangen van mens, dier en natuur.
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