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De afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van het 

wonen in de nabijheid van veehouderijen. Deze onderzoeksprogramma’s wijzen op een consistente 

associatie tussen het wonen in de nabijheid van geitenhouderijen en een verhoogd risico op 

longontsteking. Dit verhoogde risico is aangetoond voor een straal van twee kilometer rondom 

geitenhouderijen.  

Longontsteking 

Longontsteking is een aandoening die een ernstig verloop met zich mee kan brengen. Vaak is een 

medische behandeling met antibiotica noodzakelijk om de longontsteking te behandelen. Meestal 

gebeurt dit thuis maar voor een deel van de patiënten is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Binnen 

een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen is een verhoogd risico op longontsteking 

aangetoond. De oorzaak van dit verhoogde risico is tot dusver nog onduidelijk. Er loopt 

vervolgonderzoek om de mogelijke oorzaak te achterhalen. Het is wel duidelijk dat Q-koorts niet de 

oorzaak is van dit verhoogde risico op longontsteking.   

Advies GGD Groningen 

GGD Groningen vindt het zorgelijk dat er in meerdere onderzoeken een verhoogd risico op 

longontsteking door het wonen in de nabijheid van geitenhouderijen is aangetoond. Om geen 

nieuwe of grotere gezondheidsrisico’s te laten ontstaan adviseert GGD Groningen om uit voorzorg 

terughoudend te zijn met: 

- Uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen nabij gevoelige bestemmingen zoals 

woningen, scholen, zorgcentra etc.  

- Het plaatsen van nieuwe gevoelige bestemmingen nabij reeds bestaande geitenhouderijen.  

Dit is in lijn met het landelijke standpunt van GGD GHOR Nederland. Dit advies geldt totdat er 

inzichten zijn in de oorzaak en geschikte maatregelen om het risico te reduceren. Hier worden 

verschillende vervolgonderzoeken naar gedaan. De resultaten worden in de periode 2019-2021 

verwacht.  

Beperking van vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden geitenhouderijen 

GGD Groningen geeft gezondheidskundig advies op basis van recente wetenschappelijke informatie, 

ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming. We richten ons als gezondheidsdienst van de 

Groningse gemeenten vooral op de bescherming en bevordering van de volksgezondheid en een 

veilige leefomgeving. Het is aan de betrokken overheidsorganen om een integrale afweging te maken 

over het beperken van de bestaande vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden van geitenhouderijen 

in de provincie Groningen. 

Meer informatie over het onderzoek 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op het Kennisplatform Veehouderij en Gezondheid 

en op de website van het RIVM. Staat de gezochte informatie er niet tussen? Neem dan contact op 

met het team Medische Milieukunde van GGD Groningen via 050 367 4000. 

https://www.kennisplatformveehouderij.nl/
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-vgo-3

