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Woord vooraf
Deze toolkit is voor de behandelaar die zich afvraagt hoe te werken met mensen
die last hebben van klimaatgerelateerde psychische klachten. Dit gaat zowel om
cliënten die zich primair met klimaatgerelateerde klachten aanmelden, als om
cliënten bij wie dit slechts één van de zaken is die in de loop van een
behandeling ter sprake komt. Het is een practice based toolkit, waarbij gebruik
is gemaakt van behandelvormen die al breed in andere contexten binnen de
GGZ worden toegepast (zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte
psychotherapie, Acceptance & Commitment Therapy en interpersoonlijke
therapie).

Deze toolkit bestaat uit vier delen, die ook los van elkaar te lezen zijn. Er wordt
aandacht besteed aan het kader van de klimaatpsychologie en de benodigde
kennis over klimaatproblematiek (deel 1), de attitude van de therapeut, hoe je
als therapeut goed voor jezelf zorgt en het signaleren en in kaart brengen van de
klimaatgerelateerde klachten (deel 2) en aan de behandeling (deel 3 en 4).

We hopen hiermee een eerste aanzet te geven tot de verdere ontwikkeling van
dit vakgebied en inspiratie en handvatten te bieden aan therapeuten die nu in
de (klinische) praktijk werkzaam zijn. Daarbij hopen we dat de lezer zal
ontdekken dat ‘mensen met klimaatgerelateerde psychische klachten’ geen
specifieke, exotische doelgroep vormen, maar dat dit mensen betreft die we nu
al voortdurend tegenkomen – zowel binnen als buiten de spreekkamer.

Het document is met opzet relatief kort en overzichtelijk gehouden. Het is dan
ook niet bedoeld als een volledige cursus, maar als een handreiking om de
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therapeutische kennis
en vaardigheden die je
al bezit óók op dit
gebied effectief te
kunnen gebruiken. Wij
gaan ervan uit dat je je
bij het lezen vooral zult
laten aanspreken door
de kaders en
technieken die je al
(een beetje) kent.
Technieken die je
Bron: unsplash.com
onbekend voorkomen, kun je gerust links laten liggen óf je kunt uit
nieuwsgierigheid één van de referenties volgen om je verder te verdiepen.

We hopen met deze toolkit het leven in deze complexe tijd van klimaatcrisis iets
behapbaarder te maken – zowel voor de behandelaar als voor de cliënt.

We stellen deze toolkit kosteloos ter beschikking op klimaatpsychologie.com en
zullen deze van tijd tot tijd blijven updaten. Wil jij als lezer/professional iets
verbeteren aan deze toolkit? Schroom niet om contact op te nemen via
info@klimaatpsychologie.com.

Christof Abspoel - Iris Weijman – Marieke Siepert – Sara Helmink
Stichting Klimaatpsychologie
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Wat is klimaatpsychologie?
Klimaatpsychologie is zowel een wetenschap, een praktijk als een beweging.
Globaal gezien houdt klimaatpsychologie zich bezig met de volgende vragen:
1. Welke psychologische effecten heeft de klimaatcrisis? Tot welke
emoties, gedachten en gedragsneigingen leidt deze bij mensen?
2. Hoe zijn onze huidige reacties vanuit algemene psychologische
processen te begrijpen?
3. Hoe kunnen we inspelen op deze processen, om mensen te helpen om
effectief en veerkrachtig op de klimaatcrisis te reageren?

Van deze punten is momenteel vooral de rol van emoties nog onderbelicht in
het maatschappelijke discours. Gedachten krijgen wel enige aandacht in de
mediaberichtgeving over de
klimaatcrisis (met name als het
erover gaat hoe meningen zich
verhouden tot feiten). Het belang
van emoties, als drijvende kracht
achter menselijk gedrag, krijgt
echter nog onvoldoende
aandacht.
De genoemde vragen kunnen
zowel op individueel niveau als op
collectief niveau benaderd
worden. De inzet van
klimaatpsychologie kan
bijvoorbeeld zijn om een
afzonderlijke persoon te helpen
zich veerkrachtiger tot de
klimaatcrisis te verhouden, om een organisatie te helpen meer daadkracht te
tonen of om een helpende dialoog in de gehele samenleving te bevorderen. De
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klinische tak, waar het in deze toolkit om draait, is dus slechts één van de
aspecten van klimaatpsychologie.
In verschillende landen zijn er organisaties waarin klimaatpsychologen hun
krachten bundelen, zoals in:
-

Nederland: Klimaatpsychologie Alliantie en Stichting Klimaatpsychologie
Duitsland: https://www.psychologistsforfuture.org/
Verenigd Koninkrijk: https://www.climatepsychologyalliance.org

Een overzicht van meer organisaties rondom klimaatpsychologie is te vinden op:
https://psyfuture.org/
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Wat zijn klimaatgerelateerde
psychische klachten?
Gezonde eco-emoties
Zo’n driekwart van de mensen heeft zorgen over klimaatverandering (CBS). 1 Zij
ervaren bijvoorbeeld angst, somberheid of woede als ze geconfronteerd worden
met het uitsterven van dieren en planten, extreme weersomstandigheden of het
menselijk lijden dat hier het gevolg
van is. Dergelijke gevoelens zijn
normaal en passend bij de situatie.
Vaak volstaat het om hier ruimte voor
te maken en de gevoelens te delen in
de eigen sociale omgeving.
Voor sommige mensen zijn deze
emoties echter zo overweldigend, dat
zij er geen raad mee weten. Wanneer
iemand langdurig vastloopt in de
omgang met de eigen gedachten en
emoties rond de klimaatcrisis, is er
sprake van klimaatgerelateerde
psychische klachten.2 Grofweg

1https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/22/drie-kwart-nederlanders-maakt-zich-zorgen-overgevolgen-klimaatverandering
2 We weten nog weinig over de mate waarin klimaatgerelateerde psychische klachten voorkomen
en welke groepen hiervoor vatbaar zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek komen de volgende
bevindingen, hoewel deze niet allemaal even robuust zijn: Veel voorkomende zorgen zijn zorgen
over levensonderhoud, toekomstige generaties, post-apocalyptische toekomsten en het gebrek aan
reactie op klimaatverandering. Mensen hebben doorgaans meer zorgen als zij beschikken over
voldoende kennis van de klimaatcrisis en niet volledig in beslag worden genomen door andere
zorgen. Er is een verhoogd risico op psychische klachten bij mensen met maatschappelijke rollen
waarin zij voortdurend actief bezig zijn met de klimaatcrisis (zoals klimaatactivisten). Het van nabij
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kunnen deze klachten de volgende vormen aannemen:
1.
2.
3.
4.

Angst- en spanningsklachten
Stemmings- en rouwklachten
Zelfbeeldproblematiek
Interpersoonlijke problematiek

Hieronder zal verder op de verschillende categorieën worden ingegaan.

1. Angst- en spanningsklachten
De klimaatcrisis roept allerlei concrete (en vaak ook reële) angsten op:
bijvoorbeeld de angst voor overstromingen, waterschaarste, verdere verarming
van de biodiversiteit en internationale conflicten. Sommige doemscenario’s zijn
zeer persoonlijk: bijvoorbeeld de angst om als gevolg van de klimaatcrisis niet
langer het eigen gezin te kunnen onderhouden. Andere angsten hebben meer
betrekking op macroniveau: angst voor het einde van onze beschaving of van
het leven op aarde.
Dergelijke angstklachten kunnen uitmonden in wat we ‘pre-traumatische
stressklachten’ noemen:3 iemand ziet de doemscenario’s zo levendig voor zich,
dat ze nu al een hevige emotionele impact hebben. Omdat deze gevoelens zo
naar zijn, ontwikkelt zich vaak een copingstrategie om de angsten te bezweren.
Bijvoorbeeld om triggers (zoals het nieuws) koste wat het kost te vermijden. Of
juist om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, voortdurend te piekeren en
meemaken van de negatieve gevolgen van klimaatverandering vergroot de kans op
klimaatgerelateerde psychische klachten. Sommige demografische factoren kunnen invloed
uitoefenen op de specifieke inhoud van de zorgen: mensen met egalitaire opvattingen hebben
bijvoorbeeld meer zorgen om post-apocalyptische scenario’s, en mensen in Westerse landen zien
klimaatverandering eerder als een toekomstige dreiging dan als een actuele crisis. Zie voor deze en
andere bevindingen de recente literatuur-review van Catriona Soutar en Anne P. F. Wand (2022):
Understanding the Spectrum of Anxiety Responses to Climate Change: A Systematic Review of the
Qualitative Literature
3 Het betreft een woordspeling op de meer ingeburgerde term ‘post-traumatische stress’. Bij posttraumatische stress lijdt iemand onder een trauma in het verleden, bij pre-traumatische stress onder
de anticipatie van een trauma in de toekomst.
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over de eigen grenzen te gaan in het zoeken naar een oplossing. Ook kan
iemand last krijgen van dwangklachten in engere zin (dwanghandelingen en
dwanggedachten). Deze copingstijlen kunnen vervolgens weer leiden tot burnout of somatische klachten.

2. Stemmingsklachten & rouw
Bij stemmingsklachten rond de klimaatcrisis staan gevoelens van verdriet,
machteloosheid en hopeloosheid centraal. Deze gaan gepaard met gedachten
als: ‘Het is hopeloos, dus waarom zou ik nog iets proberen te doen?’ Door
gevoelens van hopeloosheid kan iemand vervolgens ook vervreemd raken van
het dagelijks leven en alledaagse handelingen en contacten als betekenisloos
gaan ervaren.
Stemmingsklachten in de context van de klimaatcrisis kunnen gepaard gaan
met dezelfde symptomen die we ook bij andere stemmingsklachten kennen,
zoals concentratieproblemen, verminderde eetlust, slaapproblemen,
vermoeidheid en gedachten over de dood. Vaak hebben de klachten echter een
mild karakter en sluimeren ze op de achtergrond, enigszins vergelijkbaar met
klassieke dysthymie. Zulke klachten kunnen beter worden omschreven als
‘milieumelancholie’ dan met de mediagenieke term ‘klimaatdepressie’. Ook
deze mildere stemmingsklachten kunnen echter een grote invloed op iemands
leven hebben, omdat ze de achtergrond vormen van alle andere ervaringen.

3. Zelfbeeldproblematiek
Zelfbeeldproblematiek doet zich voor wanneer iemand zichzelf voornamelijk als
deel van het probleem ziet en niet of nauwelijks als deel van de oplossing. De
klimaatcrisis kan dan leiden tot zelfverwijt en zelfbestraffing en gevoelens van
schaamte en schuld. Hierdoor kan het een taboe worden om nog ergens van te
genieten of trots te zijn op zichzelf. Ook het gevoel niet slim of competent
genoeg te zijn, kan worden getriggerd door de complexiteit van de klimaatcrisis.
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4. Interpersoonlijke problematiek
In sommige gevallen wijst iemand juist vooral zijn medemensen als daders aan.
Het is moeilijk te verdragen als de urgentie die iemand zelf ervaart niet gedeeld
lijkt te worden door anderen. Iemand kan zich dan bijvoorbeeld in de steek
gelaten voelen door politici of door kennissen die leven alsof er niks aan de
hand is. Pijnlijker wordt het nog als iemand zich in de steek gelaten voelt door
hechtingsfiguren, rolmodellen of steunpilaren, zoals ouders, leraren, siblings,
een partner of goede vrienden. Dit kan leiden tot een activering van het
hechtingssysteem en diepgaande gevoelens van verdriet, eenzaamheid en
paniek.

Achtergrondgevoelens
Het kan bij alle psychische klachten, maar bij klimaatgerelateerde klachten in
het bijzonder, verhelderend zijn om onderscheid te maken tussen ‘voorgrondemoties’ en ‘achtergrondgevoelens’4. ‘Voorgrond-emoties’ komen en gaan
binnen een kort tijdsbestek, en zijn vaak te relateren aan specifieke triggers.
Achtergrondgevoelens worden niet (alleen) getriggerd door specifieke situaties,

4 ‘Achtergrondgevoelens’ is een vrije vertaling van het begrip Existential feelings van de
hedendaagse filosoof Matthew Ratcliffe. Hij heeft dit begrip onder meer gebruikt om licht te werpen
op de beleving van depressie: Experiences of depression: A study in phenomenology (2016).
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maar zijn op de achtergrond sluimerend aanwezig. Ze vormen de achtergrond
waartegen voorgrond-emoties verschijnen. Als iemand bijvoorbeeld het idee
heeft dat ‘de natuur stervende is’, wordt dit idee met de bijbehorende
belevingen niet alleen geactiveerd wanneer hij ergens een omgehakte boom ziet
liggen, maar voortdurend: alle
natuur om hem heen verschijnt
aan hem als ‘stervende’. Het
uitgangspunt kleurt alle
waarnemingen. Dit is een sterk
vervreemdende ervaring; de
werkelijkheid van het huidige
moment wordt als min-of-meer
doods en afwezig ervaren.
Achtergrondgevoelens zijn
moeilijker onder woorden te
brengen dan voorgrond-emoties, juist omdat ze zo op de achtergrond liggen.
Een vis ziet niet het water waarin hij zwemt. Geduldig samen onderzoeken, en
eventueel een korte psycho-educatie over het fenomeen
‘achtergrondgevoelens’, kan helpen om ook deze gevoelens in beeld te krijgen.

Bron: unsplash.com

Enkele termen uit het eco-lect5
Hieronder worden kort enkele termen besproken, die gebruikt worden om
ervaringen en psychische moeilijkheden rond de klimaatcrisis te omschrijven.
Sommige van deze termen komen geregeld terug in deze toolkit en zijn mogelijk
handig om te gebruiken in de spreekkamer. Het is altijd makkelijker om ergens
over te spreken als je er taal voor hebt. Het kan zijn dat cliënten deze termen

5 Een aantal van deze termen zijn ontwikkeld door de Groene Kliniek, een initiatief van theatergroep
Gouden Haas. De Groene Kliniek organiseert projecten op het grensvlak van theater en psychologie,
waaronder een gelijknamige podcast, het aanbieden van psychologische klimaat-consulten op
evenementen en het ontwikkelen van een ‘Groene DSM’.
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gebruiken en dan is het ook verstandig om te vragen wat ze er precies mee
bedoelen.
●

Eco-emoties kunnen beschouwd worden als een gezonde, passende
reactie op de situatie. Dit geldt ook als de emoties heftig zijn, want het
gaat om een heftige situatie.
○

○

○
○

●
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Eco-emoties worden soms gespecificeerd: ‘eco-woede’, ‘ecoschaamte’, ‘natuur-rouw’, ‘milieu-melancholie’, etc. Ook de
term ‘eco-pijn’ wordt vaak gebruikt.
Bij eco-schaamte wordt vaak, soms serieus en soms op speelse
wijze, gespecificeerd waar iemand zich voor schaamt: zo
ontstaan termen als ‘avocadoschaamte’ en ‘vliegschaamte’,
‘baarschaamte’ (de schaamte voor het krijgen van kinderen in
de huidige omstandigheden) of ‘leefschaamte’.
Aan de andere kant kunnen ook positieve emoties
onderscheiden worden, zoals ‘treintrots’.
Landschapspijn6 is een eco-emotie die betrekking heeft op de
relatie tussen de persoon en het landschap. Landschapspijn kan
bijvoorbeeld ervaren worden door iemand die de omgeving
waarin zij is opgegroeid onherkenbaar heeft zien veranderen.
Landschapspijn kan ook betrekking hebben op een ontwikkeling
die nu gaande is; bijvoorbeeld hoe de planten in iemands directe
omgeving er jaar na jaar minder goed bij staan en hoe de
hoeveelheid bijen en vogels er afnemen.

Klimaatgerelateerde psychische klachten zijn de klachten die iemand
kan ontwikkelen als het niet lukt om op gezonde wijze met deze ecoemoties om te gaan. Iemand kan bijvoorbeeld verstrikt raken in een
patroon van vermijding, passiviteit, over-activiteit of piekeren.
Hieronder worden nog enkele termen genoemd die soms zijn gebruikt
om zulke psychische klachten aan te duiden:

In het Engels is hiervoor de ‘solastalgia’ geïntroduceerd.
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○

○

○

Klimaatdepressie is een term die het een tijdlang goed heeft
gedaan in de media. Het is echter een ietwat verwarrende term,
omdat datgene dat een ‘klimaatdepressie’ wordt genoemd niet
per sé overeenkomt met het beeld van een depressie zoals
beschreven in de DSM 5.
Klimaatangst7 of eco-angst8 (‘climate-anxiety’ of ‘ecoanxiety’)
betreft het lijden onder een chronische angst voor
doemscenario’s rond milieuschade of de ecologische crisis en is
onder andere door de APA omschreven als fenomeen.
Klimaatspagaat is een leuke, speelse term om te gebruiken: dit
gaat om het zoeken van een balans tussen de eigen verlangens
en de toekomst van de leefomgeving. Enerzijds wil ik vliegen
naar Bali, anderzijds wil ik een ‘goede voorouder’ zijn door
overbodige broeikasgassen te voorkomen. De klimaatspagaat
gaat dus over reële dilemma’s: aan beide kanten van de streep
staat iets waardevols en je kunt het niet allemaal tegelijk
hebben.

Behandeling, begeleiding of coaching?

7

8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8499625/
https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf
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Spreken we als het om klimaatgerelateerde psychische klachten gaat over
behandeling, begeleiding, coaching of is een andere term beter van toepassing?
In de huidige toolkit wordt voor ‘behandeling’ gekozen, omdat dit document
handvatten biedt voor die gevallen, waarin iemand vastloopt in zijn omgang
met de klimaatcrisis en de bijbehorende emoties. Er zijn echter ook situaties
denkbaar waarin iemand geen psychische klachten heeft, maar wel behoefte
heeft aan begeleiding in de omgang met eco-emoties. Of situaties waarin
iemand redelijk gezond door het leven gaat, maar behoefte heeft aan wat
begeleiding om, oog in oog met de
klimaatcrisis, meer volgens haar waarden
te leven. Dan is eerder begeleiding of
coaching van toepassing, die buiten de
GGZ geboden kan worden.
In alle situaties is normaliseren van groot
belang: we proberen de eco-emoties niet
te pathologiseren of weg te maken, maar
iemand de holding en handvatten te
geven om hier op een veerkrachtige
manier mee om te kunnen gaan. In alle
gevallen wordt erop ingezet dat de cliënt
deze gevoelens tijdens en na de therapie
niet alleen blijft dragen, maar deze ook elders met naasten en/of
gelijkgestemden weet te delen.

Basiskennis over de klimaatcrisis
Het is nuttig om als psycholoog enige basiskennis te hebben van de ecologische
en maatschappelijke factoren die een rol spelen in de klimaatcrisis.
Tegelijkertijd is het ook nodig om hier bescheiden in te zijn en jezelf niet te
overvragen. De klimaatcrisis raakt immers aan zo ongeveer elk vakgebied dat er
bestaat en het is ondoenlijk om van al die gebieden substantiële kennis te
hebben. Om de worstelingen van cliënten te kunnen plaatsen en serieus te
nemen, is het wel handig om over de volgende basiskennis te beschikken.
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Natuurwetenschappelijk
●

Wat is het broeikaseffect? Het broeikaseffect is een natuurlijk effect.
Zonder broeikaseffect zou de aardse atmosfeer veel sneller warmte
verliezen en zou het een stuk kouder zijn. Broeikasgassen (zoals CO2,
methaan en lachgas) houden een deel van de warmte die de aarde
uitzendt naar het heelal vast. Broeikasgassen zijn dus te beschouwen als
een dekentje dat om de aarde ligt. De gemiddelde temperatuur op aarde
zou zonder natuurlijk broeikaseffect -18 °C zijn. Gelukkig is het door het
natuurlijk broeikaseffect gemiddeld zo'n +15 °C (een verschil van 33 °C).9

●

Waarom neemt het broeikaseffect toe? Het broeikaseffect wordt
sterker naarmate er meer broeikasgassen in onze atmosfeer zijn. De
hoeveelheid broeikasgassen in onze atmosfeer neemt snel toe sinds het
begin van de industrialisatie, en in versneld tempo sinds halverwege de
20e eeuw. Dit wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals
industrie, transport en veeteelt.
Hoelang blijven broeikasgassen in de lucht? De effecten van
broeikasgassen op de temperatuur kennen een zekere vertraging.
Bovendien blijven broeikasgassen tientallen jaren tot wel meer dan
honderd jaar in de lucht. Dit betekent concreet: als je wil dat de
opwarming stopt, moet je lang van tevoren de juiste acties ondernemen.

●

●

Hoeveel is de temperatuur van de aarde al gestegen? De temperatuur
op aarde is sinds 1850 al zo’n 1,2 °C gestegen.10 Belangrijk om hierbij op
te merken is dat deze stijging niet gelijk verdeeld wordt over het
aardoppervlak. De continenten warmen bijvoorbeeld veel sneller op dan

9 Voor een laagdrempelige uitleg over het broeikaseffect, zie:
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2022/enst-jan-kuiperKlimaatverandering--de-belangrijkste-begrippen-uitgelegd-.html
10 Climate Change 2021. The physical science basis; 6th rapport part 1 IPCC intergovernmental panel
on climate change.
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de oceanen. In Nederland is de temperatuur sinds 1850 al zo’n 2 °C
gestegen, aanzienlijk meer dan het wereldwijde gemiddelde. 11
●

Hoeveel mag de temperatuur van de aarde stijgen? Een stijging van
maximaal 1,5 °C (inclusief de 1,2 °C die we al achter de rug hebben) is de
aanbeveling van wetenschappers op dit gebied, om al te schadelijke
klimaatverandering te voorkomen.

●

Wat gebeurt er als we daar overheen gaan? Wanneer de
temperatuurstijging die grens van 1,5 °C overschrijdt, stijgt het risico dat
we tipping points bereiken: vicieuze cycli die de opwarming van de
aarde versnellen. Tipping points zijn onder andere het instorten van de
Groenlandse en West-Antarctische ijskap (met op lange termijn meters
zeespiegelstijging), het afsterven van koraalriffen (biodiversiteitshotspot sterft af) en het ontdooien van permafrost (waarbij weer veel
nieuwe broeikasgassen worden uitgestoten).12

●

Wat voor gevolgen heeft de opwarming van de aarde voor ons? Bij
schadelijke klimaatverandering kan gedacht worden aan
overstromingen, hittegolven, droogtes en andere natuurrampen.
Doordat weersystemen zich grilliger en onvoorspelbaarder gedragen,
wordt het moeilijker erop te anticiperen en op in te spelen.

●

En hoe zit het met stikstof? Doordat de cycli van koolstof en stikstof
gedeeltelijk verbonden zijn, heeft stikstof ook enig effect op
klimaatverandering. De belangrijkste problematiek rond stikstof betreft
echter de invloed van een teveel aan stikstof op bodemkwaliteit, natuur
en biodiversiteit.

11 https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/nederland-warmt-ruim-2-keer-zo-snel-op-als-de-restvan-de-wereld
12 https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/08/world-on-brink-five-climate-tippingpoints-study-finds
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Biologisch
●

En hoe zit het met de biodiversiteitcrisis? De biodiversiteitscrisis is
deels verweven met de klimaatcrisis en heeft deels andere oorzaken,
zoals ontbossing, vervuiling en het gebruik van pesticiden.

●

Hoe heeft klimaatverandering invloed op biodiversiteit? De invloed
van klimaatverandering op dieren en planten is groot. Ineens bevinden
allerlei soorten zich in een andere leefomgeving dan waarin ze
oorspronkelijk geëvolueerd waren. We zien dat soorten als gevolg van
de opwarming opschuiven richting de polen. Dit is een fragiel en
onvoorspelbaar proces, omdat soorten ook onderling sterk afhankelijk
zijn.

●

Hoeveel biodiversiteit zijn wij verloren? In Nederland is 85% van de
biodiversiteit (dier- en plantensoorten) verdwenen tussen het jaar 1900
en nu. We hebben dus nog 15% over.13

Maatschappelijk
●

Wat zijn de beleidsdoelen momenteel? Het advies van de meeste
klimaatwetenschappers is te streven naar een opwarming van maximaal
1,5 °C. Daarom is het beperken van de opwarming tot 1.5 °C ook als
streven opgenomen in het Parijs-akkoord opgenomen, met daarnaast
als afspraak de opwarming sowieso ruim onder de 2 °C te houden.

●

Welke effecten zijn te verwachten van het huidige beleid van
overheden en bedrijven? Met het huidige beleid is niet te verwachten
dat de stijging onder de 2 °C blijft. Zelfs als alle concrete beloftes die zijn

13 Balans van de leefomgeving 2020. Burger in zicht, overheid aan zet. Planbureau voor de
Leefomgeving.
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gedaan, werden waargemaakt, bleven we nog niet onder de 2 °C.
Waarschijnlijker is dat we rond de 3 °C opwarming uitkomen.14
Wie is verantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem? Een
groot probleem in het oplossen van de klimaatcrisis is de diffusie van
verantwoordelijkheid. Overheden, bedrijven en burgers wijzen naar
elkaar en ook activisten zijn het er vaak over oneens uit welke hoek de
oplossing moet komen. Ook hebben verschillende landen de neiging
naar elkaar te wijzen. Een mooie theatervoorstelling over deze diffusie
van verantwoordelijkheid is De zaak Shell, gratis online te bekijken.15
Bedrijven en overheden hebben pogingen gedaan om burgers te wijzen
op hun verantwoordelijkheid voor
het verminderen van hun gebruik
van broeikasgassen. Sommige van
die pogingen zijn deel geworden van
ons alledaagse taalgebruik. Denk
bijvoorbeeld aan de overheidsslogan ‘een beter milieu begint bij
jezelf’ of aan de term ‘ecologische
voetafdruk’, die is geïntroduceerd
door het oliebedrijf British
Bron: climatevisuals.com
Petroleum (BP). Juridisch gezien
staat vast dat de Nederlandse overheid een plicht heeft om de
Nederlandse burgers te beschermen tegen en te informeren over
klimaatverandering.16 Meer recent beginnen rechtszaken uit te wijzen
dat ook bedrijven een zorgplicht hebben richting burgers en een
verantwoordelijkheid hebben voor de klimaatschade die zij
veroorzaken.17 Een andere ontwikkeling is dat bestuurders (in plaats van
●

14 https://climateactiontracker.org/
15 https://www.npostart.nl/de-zaak-shell/POMS_S_BV_16510552
16 De Nederlandse rechter heeft in de Urgenda-zaak van 2015 vastgesteld dat de Nederlandse
overheid tekort schoot in het naleven van internationale akkoorden om ernstige
klimaatverandering te voorkomen.
17 Een recent voorbeeld hiervan is de zaak van Milieudefensie tegen Shell in 2019.
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alleen de organisaties) steeds meer hoofdelijk aansprakelijk worden
gesteld voor de klimaatschade die hun bedrijven veroorzaken.18
●

Wat kunnen we verwachten van de technologieën die nu worden
uitgerold? Er zijn verschillende technologieën die helpen om minder
broeikasgassen uit te stoten; daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan ontwikkelingen op het vlak van zonne-, wind- of kernenergie. Ook
waterstof wordt vaak genoemd als oplossing; waterstof biedt inderdaad
mogelijkheden rond de opslag, transport en distributie van energie,
maar de productie van waterstof kost energie en levert geen energie op.
Verder wordt er gewerkt aan nieuwe technieken om bijvoorbeeld
broeikasgassen af te vangen en aan technieken om zuiniger met
grondstoffen om te gaan (circulaire economie). Het ontwikkelen en
toepassen van de technieken kost energie, grondstoffen en tijd en gaat
soms gepaard met serieuze risico’s. Bovendien staan sommige
technologieën nog in de kinderschoenen.19 Tot nu toe zijn er geen
overtuigende aanwijzingen dat technologieën ons in staat zullen stellen
de opwarming van de aarde voldoende af te remmen, zonder dat deze
gepaard gaan met gedragsveranderingen. Minder energie en
grondstoffen verbruiken lijkt een voorwaarde om het plaatje enigszins
rond te krijgen.

●

Hoe komt het dat vervuilende activiteiten zo goedkoop zijn? Dit
wordt in de economie het probleem van ‘externaliteiten’ genoemd. De
activiteiten van een bedrijf (zeg een luchthaven of een fabriek) hebben
kosten en baten voor het bedrijf zelf. Daarnaast zijn er effecten voor
anderen buiten het bedrijf, waaronder gezondheidsschade en
klimaatschade20. Wanneer dit echter geen directe weerslag heeft op het

18 Zie bijvoorbeeld de momenteel lopende zaak van ClientEarth.
19 https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2022/ernst-jan-kuiper-koolstofbudgetnegatieve-emissies.html
20 We bekijken vaak maar een deel van de impact en niet het totaalplaatje, ook in ons eigen dagelijks
leven, als we spullen kopen bijvoorbeeld. Dit is onder andere beschreven in het boek ‘De verborgen impact:
alles voor een eco-positief leven’ (Babette Porcelijn, 2016). Zie voor meer informatie ook:
www.thinkbigactnow.org/nl/de-verborgen-impact/
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bedrijf, zijn deze kosten irrelevant voor het doen en laten van het bedrijf
zelf (behalve als hier bijvoorbeeld door middel van juridische straf of
reputatieschade alsnog gevolgen aan verbonden worden). Sommige
verdragen zorgen er zelfs voor dat bepaalde vervuilende activiteiten,
zoals vliegen, extra vrijgesteld worden van belastingen.

Psychologisch
●

Waarom hebben we ons gedrag niet collectief allang aangepast? De
klimaatcrisis is psychologisch gezien een moeilijke motivator voor
individuen.21 Enerzijds lijkt het gevaar van klimaatverandering al snel
abstract en ver weg, terwijl de voordelen van vervuilende activiteiten juist
meteen beleefd kunnen worden en heel concreet zijn. Anderzijds kan het wél
stilstaan bij de omvang van het probleem tot zulke paniek leiden, dat dit
vervolgens allerlei defensiemechanismen activeert22. De bereidheid van
mensen om hun gedrag aan te passen neemt wel toe nu duidelijk wordt dat
zij de gevolgen van klimaatverandering al in hun eigen leven (of op dit
moment) meemaken. Extreem weer is bijvoorbeeld in Nederland al steeds
vaker merkbaar.

21 Per Espen Stoknes onderscheidt vijf obstakels voor mensen, om zich effectief te engageren met de
klimaatproblematiek: Distance, Doom, Dissonance, Denial en iDentity. Zie bijvoorbeeld zijn TED talk:
https://www.ted.com/talks/per_espen_stoknes_how_to_transform_apocalypse_fatigue_into_action_on_glob
al_warming
22 Meer hierover is ook te vinden in de boeken ‘Don’t even think about it; Why our brains are wired to
ignore climate change’ (George Marshall, 2015) en ‘What we think about when we try not to think about
global warming’ (Per Epsen Stoknes, 2015).
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Wil je meer weten over de
behandeling van
klimaatgerelateerde
klachten of over
klimaatpsychologie in de
behandelkamer?
Lees dan verder in deel 2, 3
of 4 van deze toolkit op:
www.klimaatpsychologie.
com/eco-emoties
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