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Ongeveer 60% van de bekende besmettelijke ziektes bij de mens is afkomstig van dieren, evenals 75% van de 
opkomende ziektes bij de mens (AFD, 2011). Volgens het International Livestock Research Institute (ILRI) 
sterven jaarlijks 2,2 miljoen mensen door 13 zoönotische ziektes (Grace, D., 2012). Om dit sterftecijfer 
te verminderen, om het succes van gezondheidssystemen wereldwijd te verbeteren en om te helpen bij 
de preventie van gezondheidsrisico’s wereldwijd, werd het ‘one health’-concept gecreëerd. Dit concept 
kreeg opnieuw veel aandacht door recente gezondheidsrisico’s zoals de uitbraak van vogelgriep. Deze 
gezondheidsrisico’s zijn enigszins te wijten aan recente ontwikkelingen zoals klimaatverandering en meer 
handel in levende dieren en dierlijke producten door een stijgende consumptievraag. Deze ontwikkelingen 
zorgen er mee voor dat de verbanden tussen de gezondheid van mensen, dieren en het milieu duidelijker 
worden. One health stelt voor om deze verbanden operationeel te maken en de samenwerking tussen 
geneeskunde voor dieren en mensen, milieu- en sociale wetenschappen te verhogen. Als one health meer 
wordt toegepast in doelgericht beleid en concrete programma’s en projecten, dan zou dit een grote 
aanwinst zijn voor de doeltreffendheid en efficiëntie van gezondheidssystemen wereldwijd. En dit zou de 
voedselveiligheid, voedselzekerheid en voeding ten goede komen. Vooral in het Zuiden heeft de one health-
aanpak een belangrijke impact. Daar leven meer dan 987 miljoen mensen van de veeteelt, of 70% van de 
1,4 miljard mensen die onder de armoedegrens leven (FAO, 2009). Bij het toepassen van het concept moet 
de focus daarom meer en meer liggen op het versterken van lokale gezondheidssystemen in het Zuiden 
voor mensen en dieren, en hun onderlinge verbanden met het milieu. Zonder hierbij de plaatselijke kennis, 
culturele gewoontes, risicopercepties en genderproblemen uit het oog te verliezen (Vandersmissen, A., et 
al, 2014). Uitwisselingen tussen het Noorden en het Zuiden zijn van primordiaal belang om “one health, one 
world” te bereiken. Dierenartsen Zonder Grenzen legt zich als internationale ontwikkelingsorganisatie 
toe op het in de praktijk brengen van one health. “Healthy animals, healthy people”, het motto van de 
organisatie, zegt het helemaal: het levensonderhoud en het welzijn van veehouders staat of valt met 
de gezondheid van hun dieren. Door de gezondheid van het vee veilig te stellen, bevordert de ngo een 
duurzame manier van veehouderij, met respect voor dier, mens en milieu.

Om het concept ‘one health’ toe te kunnen passen, is een multidisciplinaire aanpak over 
verschillende sectoren heen vereist. De prioriteit moet liggen op meer communicatie 
en coördinatie tussen netwerken die toezicht houden op de gezondheid van mensen en 
dieren, voedselveiligheid en het milieu, in zowel het Noorden als in het Zuiden. 

Inspanningen om one health in de praktijk te brengen moeten meer en meer het Zuiden 
betrekken en leiden tot een versterking van bestaande gezondheidsdiensten voor mens 
en dier, en hun onderlinge banden met ecologische gezondheid. 

© VSF, 2015

Vétérinaires Sans Frontières
avenue Paul deschanel 36-38
B-1030 Brussels
BelGiUM

t + 32 (0)2 539 09 89
F + 32 (0)2 539 34 90

info@vsf-belgium.org
www.vsf-belgium.org

Photos :  © tim dirven

n° 3

aUGUStUS 2015



concept

Het begrip “one health” is het resultaat van een lang denk-
proces met verschillende belangrijke stappen zoals de begrip-
pen “one medicine”, “ecosystem health” en “veterinary public 
health” (veterinaire volksgezondheid) (Zinnstag, J. 2005). Het 
one health-concept als manier om relaties en verbanden tus-
sen de gezondheid van dieren, mensen en hun leefomgeving 
te bekijken, is soms nog onbekend. er bestaat namelijk geen 
universeel aanvaarde definitie van het concept (leboeuf, a., 
2011). er zijn echter wel gemeenschappelijke elementen – 
beginselen – die geïdentificeerd kunnen worden binnen 
bestaande definities zoals het belang van de samenwerking 
tussen gezondheidsdeskundigen voor dieren en mensen en 
de nood om actie te ondernemen op raakvlakken tussen 
de gezondheid van mensen en dieren en het ecosysteem. 
aangezien het concept samenvalt met zowel de gezondheid 
van dieren en mensen als met 
het ecosysteem, omvat het ook 
eco-health, gezondheid van 
landbouwkundige systemen, 
herstellingsvermogen, aanpass-
ingsmanagement en duurzaam-
heid. Het concentreert zich op 
het creëren van verbanden en 
is in die zin een systeemtheorie 
die niet-lineaire relaties tussen 
alle soorten actoren omvat. 
One health is ook gebaseerd 
op sociaal-ecologische syste-
men of de zogenaamde mens-
omgevingssystemen. de manier 
waarop mensen zijn georgani-
seerd in de maatschappij heeft 
inderdaad een enorme im-
pact op gezondheidssystemen. 
Wanneer men de gezondheid 
van de mens wil verbeteren, is er een grondig inzicht nodig in 
de sociale relaties, structuren en functies. de gezondheid en 
het welzijn van mensen en dieren staat duidelijk in verband 
met sociale, culturele, economische, ecologische en politieke 
factoren. 

aangezien one health een heel breed concept blijft, is het een 
hele uitdaging om dit in de praktijk te brengen. Verschillende 
entiteiten en organisaties proberen one health meer 
operationeel te maken door de doelstelling te beperken, 
waardoor er soms onenigheid ontstaat tussen de betrokken 
actoren. er is nog steeds een debat aan de gang binnen de one 
health-protagoniisten tussen enerzijds degenen die vinden 
dat het concept de samenwerking tussen de gezondheidszorg 
voor dieren en mensen moet bewerkstelligen - om zo 
opkomende en terugkerende ziektes onder controle te 
houden - en anderzijds degene die een veel bredere aanpak 
willen door meer te focussen op de relatie tussen gezondheid 
en het milieu (leboeuf, a., 2011).

waarom ”one health”?

Ook al is one health niet nieuw, het concept - in de breedste 
zin - geniet hernieuwde aandacht. dit komt door een aantal 
recente ontwikkelingen, waarvan de meest belangrijke de 
steeds meer voorkomende gezondheidsrisico’s zijn (Zinnstag 

J., 2011). recente uitbraken van vogelgriep, van het ernstig 
acuut ademhalingssyndroom (SarS), van het bovine 
spongiform encephalopathy (BSe – ook wel ‘dollekoeienziekte’ 
genoemd) en van andere ziektes hebben opnieuw de 
aandacht gevestigd op one health. deze uitbraken zijn gelinkt 
aan een aantal ontwikkelingen zoals klimaatverandering, 
snelle verstedelijking, meer handel in levende dieren en 
dierlijke producten, intensivering van productiesystemen - die 
serieuze bedreigingen vormen voor de voedselveiligheid - en 
een sterk groeiende vraag naar dierlijke voedselproducten. 
als gevolg van deze en andere ontwikkelingen – bijvoorbeeld 
de verminderende toegang tot natuurlijke bronnen en de 
sociaal-economische ongelijkheid op wereldvlak  – komen 
gezondheidsrisico’s meer voor en wordt de nood duidelijker 
om meer structurele verbanden tussen de gezondheid van 
mens, dier en milieu te creëren.

One health voor een 
doeltreffend en efficiënt 
volksgezondheidssysteem

One health operationeel 
maken heeft een duidelijke 
positieve impact op de 
internationale volksgezondheid. 
Ongeveer 60% van de bekende 
besmettelijke ziektes en 75% 
van de opkomende ziektes bij 
de mens is afkomstig van dieren 
(aFd, 2011). door consumptie 
(zoals de dollekoeienziekte),  
vectoren (West-nijlkoorts) 
of door rechtstreeks contact 
(hondsdolheid) worden ziektes 
overgebracht van dieren op 
mensen. deze ziektes, bekend 
als zoönosen, hebben een 

one health-aanpak nodig aangezien ze vroeg en snel onder 
controle moeten gehouden worden. Zoönosen zijn een 
belangrijke bedreiging voor de gezondheid van mens en 
dier: volgens het international livestock research institute 
(ilri) sterven er elk jaar 2,2 miljoen mensen aan zoönotische 
ziektes (Grace, d., 2012). Om deze zoönosen doeltreffend 
in bedwang te houden moet de ziektebron bij dieren snel 
worden vastgesteld. als er serieuze inspanningen worden 
geleverd voor het controleren van de gezondheid van dieren 
in het wild, van landbouw- en van huisdieren, en als dit in 
verband wordt gebracht met de gezondheid van mensen, dan 
daalt de kans aanzienlijk op grote epidemieën door zoönosen. 

Om de kans op zoönotische uitbraken te verminderen, zijn 
structurele investeringen in de gezondheidsdiensten voor 
dieren – zowel dieren in het wild als huis- en nutsdieren 
– en mensen nodig. Volgens de Wereldbank liggen deze 
kosten lager dan de jaarlijkse verliezen als gevolg van een 
zoönotische ziekteuitbraak (gebaseerd op berekeningen van 
zoönotische uitbraken van ziektes tussen 1997 en 2009). de 
economische verliezen van zes zoönotische ziekteuitbraken 
die erg fataal waren tussen 1997 en 2009, liepen op tot wel 
zeker 90 miljard USd (Wereldbank, 2012). indien ze in een 
vroeger stadium waren ingedamd, zouden de economische 
verliezen beperkter zijn geweest. daarom zou de investering 
in preventie via het one health-perspectief kostenbesparend 
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zijn. One health laat ook toe om kosten van externe gevolgen 
van industriële veehouderij op te nemen en te voorzien, zoals 
bodem- en watervervuiling, ontbossing enz. 

One health is niet alleen economisch duurzaam maar biedt 
ook duidelijke voordelen voor de voedselveiligheid. als gevolg 
van een mondiaal voedselproductie- en consumptiesysteem, 
heeft de bevolking meer aandacht voor voedselveiligheid 
en trekt ze die ook vaker in twijfel. Ziektes die zich via 
voedsel verspreiden, worden een belangrijker, kostelijker en 
wereldwijd probleem (King, l.J. 2012). als het one health-
model toegepast wordt op potentiële, meer holistische 
oplossingen, met de nadruk op preventie, dan zou de 
wereldwijde voedselzekerheid substantieel verhogen. 

One health voor meer voedselzekerheid en een betere 
voeding

naast de voordelen omtrent doeltreffendheid en 
efficiëntie (kosten-baten), creëren investeringen in one 
health-systemen ook belangrijke andere voordelen zoals 
armoedevermindering, meer voedselzekerheid en voeding. 
Volgens de Wereldorganisatie voor dierengezondheid 
(Oie), is ongeveer 20% van de productieverliezen in de 
veehouderij gerelateerd aan dierziektes (Oie, 2012). als 
de gezondheid van dieren verbeterd wordt, zijn er duidelijk 
meer dierlijke voedselproducten voorhanden. dit heeft een 
enorme impact op gezinnen die afhankelijk zijn van vee voor 
hun levensonderhoud. dit aantal wordt geschat op 987 
miljoen mensen of 70% van de 1,4 miljard die nu onder de 
armoedegrens leven (FaO, 2009). als de dierengezondheid 
verbetert, dan zullen hun dieren productiever zijn. een deel 
van de (bijkomende) voedselproducten, die door hun dieren 
geproduceerd worden, gebruiken de veehouders voor eigen 
consumptie. de rest verkopen ze. de extra inkomsten die 
uit deze productieverhoging voortvloeien, worden gebruikt 
om ander eten te kopen maar ook om andere gezinsuitgaven 
te bekostigen, bijvoorbeeld op het vlak van gezondheid en 
onderwijs. Ze zullen gezonder leven dankzij de betere toegang 
tot meer gevarieerde voeding en basisgezondheidszorg. 

niet alleen dierziektes maar ook ziektes bij planten hebben 
een ongunstig effect op kansarme landbouwfamilies over 
de hele wereld (aFd, 2011). Plagen en ziektes bij planten 
verminderen de oogsten en beïnvloeden zo op een negatieve 
manier de volksgezondheid en alle pijlers van voedselzekerheid. 
daarenboven heeft ongeveer ¾ van de oogsten wereldwijd 
een actieve bestuiving van bijen nodig (Oie, 2012). Maar 
bacteriële infecties, parasieten en het gebruik van pesticiden 
bedreigen meer en meer de bijenpopulatie. indien bijen 
verdwijnen, zou dit niet alleen een negatief effect hebben op 
de internationale landbouw en biodiversiteit maar ook op de 
wereldwijde voedselzekerheid en voeding. de gezondheid 
van bijen verbeteren en meer inspanningen leveren voor het 
behouden en vermeerderen van de huidige bijenpopulatie zal 
daarom duidelijke voordelen hebben voor voedselzekerheid 
en voeding wereldwijd. 

One health voor duurzame veehouderij

One health heeft ook voordelen voor het milieu en de 
leefwereld van de mens. Volgens de one health-aanpak 
moeten dieren worden gehouden op een duurzame 

manier, door gebruik te maken van natuurlijke bronnen 
zonder overexploitatie (bijvoorbeeld geen overbegrazing 
of ontbossing voor veevoedergewassen). tegelijkertijd zijn 
kleinschalige, extensieve familiebedrijven waarbij dieren – ope 
een geregulierde manier - de grond bemesten via uitwerpselen, 
en zo de oogst verbeteren, goed voor ecosystemen.

Beleid en hoofdrolspelers

er zijn drie categorieën van one health-hoofdrolspelers: 
internationale organisaties; onderzoekers, academici en 
beroepsinstellingen; en de staten (leboeuf, a., 2011). een 
groep van internationale organisaties - “de alliantie” – is 
de spilfiguur van het concept en neemt het voortouw in 
het vormgeven van het one health-begrip. Op het tweede 
niveau vormen verschillende netwerken van onderzoekers, 
academici, beroepsorganisaties en ngo’s het concept en met 

hun nauwkeurig onderzoek, visie en expertise, dragen ze bij 
tot de ontwikkeling ervan. Op het derde en laatste niveau 
zijn de staten die verantwoordelijk zijn voor het toepassen 
van one health. deze laatste groep omvat zowel individuele 
staten als groepen van staten zoals de europese Unie. 

de kern

enkele international organisaties - “de alliantie” genoemd - 
vormen de kern van het concept. Het gaat onder andere 
over de Voedsel- en landbouworganisatie (FaO), de 
Wereldorganisatie voor dierengezondheid (Oie), de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldbank, de 
United nations System influenza coordination (UnSic) en 
het United nations children’s Fund (UniceF). in de strijd 
tegen vogelgriep breidde de alliantie haar samenwerking uit 
en stelde ze in 2008 een referentietekst op die samenvat hoe 
ze zouden samenwerken voor het bereiken van one health. 
deze tekst  bevestigt opnieuw het idee en onderschrijft 
de noodzakelijkheid dat deze organisaties hun werk samen 
moeten verderzetten in een “strategisch kader tussen 
instanties”.  als absolute kern van deze alliantie staat de erg 
strategische samenwerking tussen Oie, FaO en WHO. de 
Oie verwijst het meest openlijk naar one health. de relaties 
tussen deze instituties variëren echter en noch hun definitie 
van one health noch hun operationele invulling komen volledig 
overeen. Ondanks deze beperkingen bestaan er enkele 
duidelijke one health-samenwerkingsverbanden binnen de 
alliantie zoals het Global early Warning and response System 
for Major animal diseases including Zoonoses (GleWS) 
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en het Global Outbreak alert and response network 
(GOarn). 

de achterban

de achterban behelst de belangrijkste wetenschappelijke 
supporters van one health. de voorbije jaren hebben 
vooraanstaande wetenschappers en deskundigen het 
concept verder doen groeien door onderzoek, conferenties 
van hoog niveau en wetenschappelijke artikelen over one 
health. dit heeft bijgedragen aan een one health-momentum, 
dat nog steeds aan de gang is. Mijlpalen in hun activiteiten 
zijn onder andere de lancering van het “One Health 
initiative” en de Manhattan-beginselen. deze 12 beginselen 
zijn een leidraad voor het definiëren van een holistische 
aanpak voor de preventie van epidemische/epizoötische 
ziektes en het behoud van de integriteit van ecosystemen 
ten voordele van de mensheid, huisdieren en biodiversiteit 
(Oie, 2009). de meeste steun van wetenschappelijke en 
onderzoeksorganisaties lijkt echter te komen uit de wereld 
van diergeneeskunde. 

de staten

de belangrijkste actoren om one health in de praktijk toe 
te passen zijn de staten en regionale statengroepen zoals de 
europese Unie. Staten zijn samen met wetenschappelijke 
en beroepsorganisaties betrokken bij het organiseren 
van interministeriële conferenties waarbij one health in 
de kijker wordt gezet. eén van de mijlpalen van deze 
intergouvernementele conferenties was de Hanoi-verklaring, 
waarin staat dat “one 
health een eerste stap 
is richting een betere 
gezondheid via een 
beleid waarbij rekening 
wordt gehouden met de 
gezondheid van mensen 
en dieren in alle relevante 
sectoren”. 

Zowel de europese Unie 
(eU) als de Verenigde 
Staten (VS) spelen een 
leidinggevende rol bij het 
wereldwijd promoten 
van het concept, maar 
het lijkt erop dat ze niet 
voor dezelfde reden 
het project steunen. 
de eU bekijkt one 
health meer als een 
ontwikkelingskwestie, met name als een oplossing voor 
opkomende ziektes en zwakke gezondheidssystemen 
die leiden tot minder bestaansmiddelen en vertraagde 
economische groei en ontwikkeling. de VS, het Verenigd 
Koninkrijk en canada bekijken one health meer als 
een veiligheidskwestie. Zowel de eU als de VS hebben 
samenwerkingsprogramma’s ontwikkeld die hun visie over 
one health promoten en toepassen. in verschillende andere 
landen zoals het Verenigd Koninkrijk en india, bestaan er reeds 
best practices en ervaringen om one health operationeel te 
maken. 
dankzij al deze betrokken actoren bestaat er al een breed 

one health-netwerk. de ondersteuning van het concept 
is verzekerd. Maar het is belangrijk dat dit netwerk blijft 
veranderen en ontwikkelen, dat er meer deskundigen aan 
deelnemen die werken in de sector van de gezondheid 
van de mens en het milieu, en dat meer landen betrokken 
geraken. daarenboven moeten de protagonisten het concept 
verdedigen en anderen ervoor bewustmaken om zo one 
health verder te ontwikkelen, zonder de drie sterke pijlers 
van de one health-beweging uit het oog te verliezen: de 
internationale organisaties, de staten en de achterban.
 
 Uitdagingen en aanBevelingen

Samenwerking over de sectoren heen

aan de basis van one health staan de onderlinge verbanden 
tussen de gezondheid van mens, dier en milieu. Samenwerk-
ing tussen de betrokken actoren in deze verschillende disci-
plines en vakken is daarom van primordiaal belang om ervoor 
te zorgen dat de one health-beginselen correct worden toe-
gepast. denken en doen in beroepsvakjes moet stoppen, en 
samenwerking tussen de verschillende sectoren zou moeten 
worden aangemoedigd. in dit opzicht is één van de grootste 
uitdagingen om one health operationeel te maken de inte-
gratie tussen de milieu-, veterinaire en medische expertise 
(Galaz, V., 2015). Over het algemeen lijkt er minder interesse 
te zijn in one health vanuit de medische sector en worden de 
hoofdrolspelers van one health eerder bekeken als “een klein 
aantal ruimdenkende dierenartsen en een kleine en aparte 
gemeenschap van ecologen”. Vaak schiet de communica-
tie tekort tussen de verschillende overheidsinstanties voor 

publieke gezondheid, 
diergeneeskunde en 
milieu. daarom moet 
de wisselwerking tus-
sen deze sectoren 
beter overeenstem-
men en geïnstitutionali-
seerd worden (Gibbs, 
P., 2015). Praktisch 
gezien kan dit leiden 
tot intersectorale insti-
tutionele hervormingen 
en meer gemeenschap-
pelijke studies over de 
gezondheid van dieren 
en mensen om zo de 
detectietijd van opko-
mende zoönosen te 
verminderen. daarom 
is het belangrijk om te 
steunen op bestaande 

regionale en subnationale platformen voor one health (a. 
Okello, et al. 2015). dergelijke goed functionerende platfor-
men bestaan al. Zij werden opgericht voor het detecteren 
van opkomende risico’s om zo de gevolgen van endemische, 
besmettelijke ziektes voor de gemeenschap in kaart te bren-
gen. deze platformen en netwerken verder uitbouwen zal 
zeker bijdragen tot een one health-cultuur. 

daarnaast kan een gemeenschappelijke training van 
dierenartsen en humane artsen ook belangrijk zijn, net 
zoals het versterken van sociale wetenschappers in het 
omgaan met wereldwijde gezondheidskwesties. One health 
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mag inderdaad niet enkel gaan over de integratie van 
dierenartsen, humane artsen en ecologen, maar moet ook 
sociale wetenschappers erbij betrekken. de rol van sociale 
wetenschappers binnen one health bestaat erin om een link 
te leggen met lokale perspectieven en expertise op het niveau 
van de maatschappij. Over heel de wereld zijn traditionele 
landbouwsystemen complex en aangepast aan lokale situaties. 
deze systemen zorgen er voor dat familiale landbouwers 
kunnen omgaan met ongunstige omstandigheden en 
aan hun dagelijkse basisnoden kunnen voldoen. Sociale 
wetenschappers kunnen een belangrijke rol spelen bij het 
insluiten van deze inlandse kennis en traditionele agrarisch-
ecologische praktijken in een one health-perspectief (VSF 
international, 2014). Gemeenschappelijke financiering voor 
one health-projecten en -programma’s en voor uitwisselingen 
tussen gezondheidsdeskundigen van mens, dier en milieu 
blijken uitstekende manieren om one health in de praktijk te 
brengen (leboeuf, a., 2014). 
 
Focus van one health op duurzame ontwikkeling

Hoewel een van de premissen van one health is dat 
de gezondheid van mens, dier en milieu op wereldvlak 
gelinkt zijn, lijkt de nadruk minder te liggen op de nood 
om one health te promoten in het Zuiden, als een motor 
voor economische, sociale en milieuontwikkeling. Zoals 
hierboven reeds vermeld, kan one health enorm bijdragen 
tot het verbeteren van duurzame landbouw en veeteelt in 

het Zuiden, waar 70 tot 80% van de gezinnen betrokken 
zijn bij de landbouwproductie - vergeleken met 2% in het 
noorden (conclusies van de Stone Mountain conference, 
2010). de huidige focus van de one health-discussies lijkt 
niettemin meestal gerelateerd te zijn aan voedselveiligheid en 
veiligheidskwesties. inspanningen in verband met one health 
zouden echter vooral gefocust moeten zijn op duurzame 
ontwikkeling in het Zuiden.

Om tot het gewenste resultaat van one health te komen 
in het Zuiden is het echter van essentieel belang dat de 
gezondheidssystemen van zowel mensen als van dieren, 
hun onderlinge verbanden en hun verbanden met de 
omgeving waarin ze leven, versterkt worden (leboeuf, a., 
2014). One health gaat niet enkel over het versterken van 
de samenwerking maar ook over de nood om bestaande 
gezondheidssystemen te verbeteren voor zowel dieren 
- inclusief wilde dieren, huisdieren en dieren die op een 
boerderij leven - als voor mensen. landen in het Zuiden 
moeten daarom ondersteund worden om hun capaciteiten 
op het vlak van vroege waarschuwingssystemen voor de 
uitbraak van ziektes en epidemieën te ontwikkelen, voor 
ziektepreventie en controlemaatregelen, en om te voldoen 
aan de internationale normen, richtlijnen en aanbevelingen 
(aFd, 2011). Samenwerking tussen gezondheidsdiensten 
voor mensen en dieren overal ter wereld is daarom van 
essentieel belang om “one health, one world” te realiseren. 

conclusie
Hoewel een algemeen aanvaarde definitie van one health uitblijft, 
ligt de bestaansrede van het concept in de wisselwerking tussen de 
gezondheid van mensen, dieren en het milieu. Beter inspelen op deze 
ingewikkelde wisselwerking zal zeker belangrijke voordelen bieden op het 
vlak van doeltreffendheid en efficiëntie, en zal ook de voedselveiligheid, 
voedselzekerheid en voeding ten goede komen. Tot hiertoe zijn de 
inspanningen echter meer gericht op voedselveiligheid dan op het verbinden 
van one health met duurzame ontwikkeling, ook al krijgt het concept opnieuw 
aandacht door recente gezondheidscrisissen. De eigenlijke dialoog over one 
health is in feite “vooral gericht op reactie van instellingen in het Noorden en 
ziet andere werelden en andere soorten gezondheid over het hoofd” (Galaz, 
V., 2015). In het Zuiden daarentegen zou het toepassen van one health de 
levensomstandigheden van miljoenen mensen verbeteren die van de familiale 
veeteelt leven. Internationale organisaties, wetenschappelijke instellingen, 
beroepsorganisaties en staten zouden daarom meer aandacht moeten 
besteden aan uitwisselingen hierover tussen het Noorden en het Zuiden. 
Belangrijk hierbij is ook de capaciteitsversterking van gezondheidssystemen 
voor mensen en dieren in het Zuiden en hun relatie met het milieu. One 
health zou ook een manier moeten bieden om perspectieven, kennis en 
praktijkervaring van mensen in het Zuiden te integreren aangezien ze deel 
uitmaken van de omstandigheden waar 
ziekteverspreiding en -uitbraak voorkomen. 
Dit zou effectief leiden tot “one health, one 
world”. 
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