
 

INSTELLINGSBESLUIT COMMISSIE PLANETARY HEALTH 

Het bestuur van de KNAW, gelet op artikel 5.1 van het reglement van de KNAW, besluit tot het instellen 
van de commissie Planetary Health, hierna te noemen ‘de commissie’. 

Artikel 1. Taakopdracht 
De opdracht van de commissie betreft een terreinverkenning. Deze opdracht is tweeledig:  
 

(1) inventariseren van de stand van zaken: wat is de huidige stand van de wetenschappelijke kennis 
aangaande planetary health, wat gebeurt er in Nederland en elders al op dit gebied en welke 
kennislacunes zien we?  

(2) formuleren van een – ambitieuze – agenda voor kennisontwikkeling in Nederland op het gebied 
van planetary health: welke kansen zijn er voor dit wetenschapsterrein, zowel 
wetenschapsinhoudelijk als ten aanzien van faciliteiten en samenwerking (nationaal en 
internationaal), en hoe zijn deze te prioriteren? 

 
Planetary health is een nieuwe, interdisciplinaire wetenschappelijke benadering van het verband tussen 
de gezondheid van mensen en de gezondheid van de biofysische systemen waarvan de mens afhankelijk 
is: wat is de impact van de “gezondheid” van de aarde op de gezondheid van de mens? Het gaat daarbij 
behalve om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit bij voorbeeld ook om grootschalige 
milieuverontreiniging, ontbossing en landerosie, en andere wereldwijde door de mens veroorzaakte 
veranderingen die nieuwe gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Die gezondheidsrisico’s liggen 
behalve in het vlak van de infectieziekten ook op het vlak van voeding en drinkwater, migratie en conflict, 
en mentale gezondheid.  
 
De Covid-19-pandemie is van die risico’s een illustratie: dankzij de steeds intensievere exploitatie van de 
natuur kon een nieuw virus ergens in Azië overspringen van vleermuis naar mens, en dankzij urbanisatie 
en globalisering kon het virus zich vervolgens razendsnel over de hele wereld verspreiden. Ondanks alle 
vooruitgang – of misschien wel juist door die vooruitgang – zijn we kwetsbaar. Die kwetsbaarheid is in de 
loop der eeuwen veranderd, maar niet verdwenen. Het “antropoceen” confronteert ons met nieuwe 
uitdagingen. Om de daaruit voortvloeiende risico’s te onderkennen, hebben we een integrale benadering 
nodig. 
 
Die integrale benadering wordt gevangen in het begrip planetary health. In dit interdisciplinaire 
onderwerp spelen, naast de medische en gezondheidswetenschappen, onder meer 
natuurwetenschappelijke vakgebieden als de biologie en de geologie een belangrijke rol. Ook de gedrags- 
en sociale wetenschappen zijn nodig, voor onder meer een goed begrip van de economische drivers van 
mondiale milieuverandering, inzicht in gedragsverandering en een oplossing voor de governance-
vraagstukken die beheersing van planetaire gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De 
geesteswetenschappen zijn nodig voor onder meer een goede historische analyse en voor een ontrafeling 
van de ethische dilemma’s in de afweging tussen de vele belangen die in het geding zijn. 
 
In deze verkenning wordt het onderwerp planetary health breed aangevlogen, met de bedoeling 
productieve verbindingen te leggen tussen de betrokken disciplines en hun kennisagenda’s, en de 
noodzaak van verduurzaming (nog) beter te laten doorklinken in de onderzoeksprioriteiten. De doelgroep 
bestaat uit kennisinstellingen, wetenschapsfinanciers en de minister van OCW.  

Artikel 2. Samenstelling en instellingsduur 
Tot lid van de commissie worden op persoonlijke titel benoemd: 
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Voorzitter 
• Johan Mackenbach (hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, ErasmusMC) 

Leden 
• Vera Araujo Soares (hoogleraar gezondheidspsychologie en gedrag, UTwente) 
• Lisa Becking (Universitair Hoofddocent mariene dierecologie, WUR)  
• Frank Biermann (hoogleraar global sustainability governance, UU) 
• Tatiana Filatova (hoogleraar computational economics, economics of climate change, TUDelft) 
• Ron Fouchier (hoogleraar moleculaire virologie, EUR) 
• Louise Fresco (hoogleraar voeding, landbouw en tuinbouw, WUR) 
• Pim Martens (hoogleraar sustainable development, climate change & health, UM) 
• Jan Luiten van Zanden (hoogleraar sociaaleconomische geschiedenis, UU) 
 
De commissie wordt ingesteld voor de duur van het traject. De commissie biedt het conceptrapport aan 
het bestuur aan vóór 1 juni 2022. 
 
Als portefeuillehouder namens het bestuur treedt op prof. dr. Linda Steg. Vanuit het bureau van de KNAW 
zullen Drs. Hanneke van Doorn en Dr. Maartje Aukes als secretaris de commissie ondersteunen. 

Artikel 3. Kwaliteit en integriteit 
De commissieleden hebben voorafgaand aan de eerste vergadering van de commissie kennis genomen van 
de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling en dit in een 
schriftelijke verklaring bevestigd. De commissieleden hebben kennis genomen van de Handleiding 
adviezen en verkenningen van de KNAW, die op 18 september 2017 is vastgesteld door het bestuur. Van 
het in deze handleiding beschreven beleid voor beoordeling van de concepttekst wordt niet afgeweken.  

Artikel 4. Werkplan  
De commissie stelt een werkplan op, met daarin haar werkwijze en de communicatie- en 
implementatiestrategie.  

Artikel 5. Kosten en vergoedingen 
De KNAW keert aan de commissieleden een reiskostenvergoeding uit, maar geen andere vergoedingen. 

Artikel 6. Geheimhouding 
De leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die hun bij de 
uitvoering van dit besluit ter ore komt en waarvan vermoed kan worden dat deze vertrouwelijk is. 
 
Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 16 
februari 2021 te Amsterdam. 
 
Namens het bestuur van de KNAW, 
 
 
 
Mr. M. Zaanen 
Algemeen directeur van de KNAW 
 

https://knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling
https://knaw.nl/shared/resources/adviezen/bestanden/HandleidingadviezenKNAWNederlands.pdf
https://knaw.nl/shared/resources/adviezen/bestanden/HandleidingadviezenKNAWNederlands.pdf
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