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Summary

The Intergovernmental Panel on Climate Change has warned that a changing climate

could affect public health, which includes diseases like dengue fever. In recent decades,

both the incidence and the geographical distribution of dengue have increased dramat-

ically. Chapter 1 in this thesis is an introduction to the current knowledge on climate

change, both globally and in Vietnam. A small increase in annual mean temperature

could signify moderate variation in daily weather that in turn has an impact on the

ecosystems and biodiversity of the sub-tropical regions where this research was done.

In Chapter 1, we also mention the climate-health linkage and describe that relation-

ship in the case of dengue fever, in which climate affects the dengue virus and vector

populations in both direct and indirect ways. The thesis contributes to the knowledge

base on the potential impact of climate change on the transmission of dengue infection,

which is needed for formulation of effective policies and strategies.

The central question of our thesis was: In what different ways might climate change

affect dengue fever transmission in the specific context of Hanoi?

In answering the research question, a mixture of theoretical and empirical material

was used. The theoretical part in Chapter 2 of the thesis offers a literature review that

provides more detailed background information on dengue fever and climate change,

with specific reference to the city of Hanoi. The 2014 report from IPCC predicted

that climate change may lead to more frequent and intense natural disasters such as

typhoons, floods, droughts and saline water intrusion. The IPCCs Fourth Assessment

characterized Vietnam as a natural disaster hotspot, ranking 7th globally on economic

risk, 9th on land area and population exposed, and 22nd on mortality from multiple

hazards. One key issue in this last point is the growing burden of dengue fever in the

world and in Vietnam. Dengue is not one disease entity, but a spectrum of diseases

caused by four serotypes of dengue virus, which is the most prevalent arthropod-

borne virus affecting human in the tropics and sub-tropics. Because it is transmitted

by a mosquito vector, this infection is quite susceptible to variations in the weather.

Dengue fever is a growing public health problem in Vietnam that has been recognized
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as a major cause of mortality and morbidity, ranking among the top ten communica-

ble diseases in terms of overall health burden. The current surveillance and control

program on the dengue vector in Vietnam was described. In fact, the relation between

dengue fever and climate change has been mentioned in quite a few studies around

the world, but has still not received much attention from the Government of Vietnam.

Integrated Assessment provides an overarching research philosophy to collect all the

information from different sources on one topic, as presented in Chapter 3. In this

thesis, the principles of IA have been realized by combining knowledge from differ-

ent disciplines and research methods, from both social and natural sciences. Using

quantitative methods, we addressed the direct and indirect impact of climate change

on dengue fever. To explore the perceptions of people in Hanoi about climate change

and perceptions of the impact of climate change on health, we applied participatory,

qualitative methods. We also identified a number of limitations related to the method-

ologies used. The major limitation for the quantitative approaches was the issue of

how to control for the uncertainties, especially concerning the quality of the avail-

able data. For the qualitative work, the main limitation was the difficulty of getting

all stakeholders actively involved to provide their opinions and understanding during

group discussions.

Chapters 4 to 7 report on investigations to identify conditions resulting from climate

change that directly or indirectly affect the transmission of dengue fever. First we

checked for direct links between climate change and dengue fever. By applied wavelet

analysis method, we could detect and measure the seasonality of DF and investigate

its direct links to climatic variables. In Chapter 4 we describe how all three climatic

variables investigated - temperature, rainfall and vapor pressure - showed strong sea-

sonality and consistency over time. Meanwhile the relative humidity showed both

strong seasonality and a sub-annual periodicity with a decreased in lag time before

dengue appears, through time. These two peaks per year were also detected when we

calculated the dengue fever reproductive ratio and interpreted it in terms of mosquito

population dynamics and immunological interactions between the different dengue

serotypes in the human compartment.

To demonstrate an indirect link between climate change and dengue, we also explored

other risk factors such as environmental or population factors. In Chapter 5, we

explored the risk factors associated with DF in patients admitted to hospitals in Hanoi.

We looked at several independent variables including the demographic characteristics
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of the patients, such as age, education, occupation, and the variables related to their

housing conditions as potential risk factors for dengue. This integrated analysis of

the eco-social determinants of transmission risk helped to identify the key risk factors

for dengue in Hanoi having indirect links with climate change. Factors significantly

associated with occurrence of dengue were: living in rented housing, living near open

sewers, and living in a house discharging sewage directly into ponds.

Together with the findings from Chapter 5, the contribution of environmental factors

to the expansion of dengue transmission was also revealed in Chapter 6. Proximity to

transportation arteries such as major roadways or to rivers was found to contribute

to the geographical spread of dengue. People living within a zone of 50m around

Hanois main roads and within a zone of 50 to 100 m around water bodies (where

the mosquito larvae become adults) tended to have a higher risk of infection than

people living outside these zones. Not only areas with low land topography, but also

areas with high population density were associated with outbreaks of dengue fever.

In the densely populated urban areas, chances of contact between man and mosquito

increase. In Hanoi we found that the six central districts in the North and the Center of

the city, with the highest population density and highest immigration rates, witnessed

more dengue cases than other areas.

Six of the 14 districts of Hanoi, where a higher population is concentrated, recorded the

highest numbers of space-time clusters of dengue infection, lasting 29 days and within a

radius of 1,000 m. This result was described in Chapter 7, which also revealed that the

geographical distribution of dengue in Hanoi has expanded in recent years. Moreover,

in Chapter 7, we found a significant positive spatial autocorrelation of dengue incidence

through time periods, which means that incidence rates per commune can be seen as

clusters. By applying spatial autocorrelation methods, we noticed that the closer a

commune is to another commune, the larger the chance that its incidence rate has

approximately the same value as its neighbor.

The evidence about occurrence of climate change and its impact on human health,

especially on dengue fever transmission, has been shown using different methods in all

of these chapters. In Chapter 8, we address the perception of the inhabitants of Hanoi

about climate change and its possible effects on health. According to the majority of

our respondents, climate change is occurring; they interpreted it in the form of changes

in rainfall, temperature, or strong wind during the rainy season. Illness among family

members, especially children, was thought to have increased during both summer and
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winter compared to five years earlier. The most common symptoms reported during

hot weather were headaches, fatigue, and dizziness; hypertension and other cardiovas-

cular diseases were also reported. During cold weather, people reported experiencing

cough, fever, and influenza, as well as pneumonia and emerging infectious diseases such

as dengue and Japanese encephalitis. Appreciating the complex relations between cli-

mate change and human health as well as awareness of peoples concerns are keys for

the policy-makers and planners working towards future sustainable development and

effective health protection.

Chapter 9 recapitulates the main conclusions drawn from the results in this PhD

thesis, provides a brief reflection on the methods and findings, and offers an outlook

to future work. The main research question underlying this study asks in what different

ways climate change might affect dengue fever transmission in Hanoi. We answer this

question based on the results of investigations into three aspects: potential effects of

climate change on dengue transmission; potential changes in dengue fever patterns;

and public perceptions on climate change and human health. We demonstrate that

climate can affect the size and geographical spread of the dengue epidemic through

both direct and indirect effects on the virus, the vector and the population. As

the climate continues to change, we can expect continued spread of the disease in

Vietnam. This thesis contributes to the understanding of the burden of dengue disease,

its epidemiology and disease transmission, for a better understanding of dengue fever

epidemiology as climate change goes on in Hanoi, Vietnam. The findings from detailed

investigations in this large urban area in which dengue is still an emerging disease will

be relevant for other areas especially in Southeast Asia with a similar context.
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Het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) waarschuwt dat een ver- 

anderend klimaat de volksgezondheid kan bëınvloeden, onder meer door ziekten als 

knokkelkoorts. In de afgelopen decennia is zowel de incidentie als de geografische ver- 

spreiding van knokkelkoorts aanzienlijk toegenomen. Hoofdstuk 1 van dit proefschrift 

bevat een inleiding op de huidige kennis van de klimaatverandering, zowel wereldwijd 

als in Vietnam. Een kleine stijging van de jaarlijkse gemiddelde temperatuur kan tot 

een gematigde variatie in de dagelijkse weersomstandigheden leiden, die op haar beurt 

effect heeft op de ecosystemen en biodiversiteit van de subtropische regio’s waar dit 

onderzoek werd verricht. In hoofdstuk 1 noemen we tevens het verband tussen kli- 

maat en gezondheid en beschrijven we deze relatie voor knokkelkoorts: het klimaat 

heeft zowel direct als indirect invloed op het knokkelkoortsvirus en de vectorpopula- 

ties. Het proefschrift levert een bijdrage aan de kennis van de mogelijke effecten van 

klimaatverandering op de overdracht van een knokkelkoortsinfectie. Dergelijke kennis 

is nodig met het oog op de formulering van doeltreffend beleid en dito strategieën. 

De centrale vraag van ons proefschrift luidde: op welke verschillende manieren kan 

klimaatverandering de overdracht van knokkelkoorts in de specifieke context van Hanoi 

bëınvloeden? 

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag werd een combinatie van theoretisch 

en empirisch materiaal gebruikt. Het theoretische deel van hoofdstuk 2 van het proef- 

schrift bevat een literatuurstudie waarin  meer  gedetailleerde achtergrondinformatie 

over knokkelkoorts en klimaatverandering wordt verschaft, met een specifieke verwij- 

zing naar de stad Hanoi. In het IPCC-rapport van 2014 werd voorspeld dat klimaat- 

verandering tot frequentere en intensere natuurrampen als tyfoons, overstromingen, 

droogtes en insijpeling van zout water kan leiden. In het vierde rapport van de IPCC 

werd Vietnam als een “kritiek gebied voor natuurrampen” gekenschetst. Dat land 

stond op de 7de plaats wat betreft economische risico’s, op de 9de plaats wat betreft 

de blootgestelde oppervlakte en populatie en op de 22ste plaats wat betreft de sterfte 

als gevolg van diverse gevaren.   Belangrijk bij dit laatste punt is de groeiende last 

119



 

van knokkelkoorts in de wereld en in Vietnam.  Knokkelkoorts vormt niet één ziekte- 

entiteit, maar een spectrum van ziekten die wordt veroorzaakt door vier serotypen van 

het knokkelkoortsvirus, het meest voorkomende door muggen overgebracht virus met 

nadelige gevolgen voor mensen in tropische en subtropische gebieden. Omdat deze 

infectie via vectormuggen wordt overgedragen, is zij behoorlijk vatbaar voor weersver- 

schillen. Knokkelkoorts is een groeiend volksgezondheidsprobleem in Vietnam dat als 

een belangrijke oorzaak van sterfte en ziekte is erkend. Knokkelkoorts staat in dat land 

in de top tien van overdraagbare ziekten wat de algehele gezondheidslast betreft. Er 

is een lopend programma voor toezicht op en bestrijding van de knokkelkoortsvector 

in Vietnam. Echter, alhoewel de relatie tussen knokkelkoorts en klimaatverandering 

in een flink aantal studies over de hele wereld wordt vermeld, schenkt de Vietnamese 

regering daar nog steeds weinig aandacht aan. 

Een gëıntegreerde benadering (Integrated Assessment (IA) biedt een overkoepelende 

onderzoeksfilosofie om alle informatie over één onderwerp uit diverse bronnen te ver- 

zamelen. Dit komt aan de orde in hoofdstuk 3. In dit proefschrift zijn de beginselen 

van een IA toegepast door kennis uit verschillende disciplines en onderzoeksmethoden 

van zowel sociale als natuurwetenschappen te combineren. Met behulp van kwanti- 

tatieve methoden hebben we het directe en indirecte effect van klimaatverandering 

op knokkelkoorts onder de loep genomen. Om de opvattingen van mensen in Hanoi 

over klimaatverandering en de opvattingen over het effect van klimaatverandering op 

de gezondheid te onderzoeken, hebben we participatieve, kwalitatieve methoden toe- 

gepast. Ook hebben we een aantal beperkingen vastgesteld die met de gehanteerde 

methodieken verband houden. De belangrijkste beperking bij de kwantitatieve bena- 

deringen was de vraag hoe voor onzekerheden moest worden gecontroleerd, met name 

wat de kwaliteit van de beschikbare gegevens betreft. Ten aanzien van de kwalitatieve 

analyses was de grootste beperking de moeilijkheid om alle belanghebbenden actief 

betrokken te krijgen zodat zij hun standpunten en inzichten tijdens groepsdiscussies 

kenbaar zouden maken. 

In de hoofdstukken 4 t/m 7 wordt verslag gedaan van onderzoek naar omstandighe- 

den als gevolg van klimaatverandering die de overdracht van knokkelkoorts direct of 

indirect bëınvloeden. Eerst hebben we gekeken naar directe verbanden tussen klimaat- 

verandering en knokkelkoorts. Met behulp van een Wavelet-analysemethode konden 

we opsporen en meten hoe seizoensgebonden knokkelkoorts is en de directe verbanden 

tussen deze ziekte en klimaatvariabelen onderzoeken.  In hoofdstuk 4 beschrijven we 
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hoe alle drie onderzochte klimaatvariabelen - temperatuur, regenval en dampdruk - in 

de loop van de tijd een sterke seizoensgebondenheid en consistentie vertoonden. On- 

dertussen liet de relatieve luchtvochtigheid zowel een sterke seizoensgebondenheid als 

een subjaarlijkse periodiciteit zien met in de loop van de tijd een kortere aanlooptijd. 

Deze twee pieken in het jaar werden eveneens gedetecteerd toen we de reproductiera- 

tio van knokkelkoorts berekenden en deze interpreteerden in termen van muggenpo- 

pulatiedynamiek en immunologische interacties tussen de verschillende serotypen van 

knokkelkoorts in het humane compartiment. 

Om een indirect verband tussen klimaatverandering en knokkelkoorts aan te tonen, 

hebben we ook onderzoek verricht naar andere risicofactoren, zoals milieu- of popu- 

latiefactoren. In hoofdstuk 5 onderzoeken we de risicofactoren die met knokkelkoorts 

worden geassocieerd, bij patiënten in ziekenhuizen in Hanoi. We hebben gekeken 

naar diverse onafhankelijke variabelen waaronder de demografische kenmerken van de 

patiënten, zoals leeftijd, opleiding en beroep, en naar de variabelen die verband hou- 

den met hun woonomstandigheden als potentiële risicofactoren voor knokkelkoorts. 

Mede dankzij deze gëıntegreerde analyse van de ecosociale determinanten van het 

overdrachtsrisico konden de belangrijkste risicofactoren voor knokkelkoorts in Hanoi 

die indirect met  klimaatverandering  in  verband  staan,  worden  vastgesteld.  Facto- 

ren die significant met het voorkomen van knokkelkoorts werden geassocieerd, waren: 

wonen in een huurhuis, wonen bij een open riool en wonen in een huis waarvan het 

rioolwater rechtstreeks in een vijver wordt geloosd. 

De bijdrage van milieufactoren aan de toegenomen overdracht van knokkelkoorts komt 

niet alleen aan de orde in hoofdstuk 5, maar ook in hoofdstuk 6. Gebleken is dat de 

nabijheid van verkeersaders zoals grote wegen of van rivieren een bijdrage levert aan 

de geografische verspreiding van knokkelkoorts. Mensen die binnen een straal van 50 

meter rond de hoofdwegen en binnen een straal van 50-100 meter rond waterlichamen 

(waar de muggenlarven volwassen worden) woonden, liepen meer kans besmet te 

raken dan mensen die buiten deze gebieden woonden. Niet alleen laag liggende 

gebieden, maar ook gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid werden geassocieerd 

met uitbraken van knokkelkoorts. In de dichtbevolkte stedelijke gebieden is de kans 

op contact tussen mensen en muggen het grootst. In Hanoi constateerden we dat in 

de zes centrale districten in het noorden en het centrum van de stad met de hoogste 

bevolkingsdichtheid en de hoogste immigratiecijfers, meer gevallen van knokkelkoorts 

voorkwamen dan in andere gebieden. 
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In zes van de veertien districten van Hanoi, die het dichtstbevolkt zijn, werden de 

grootste aantallen tijd-ruimteclusters van knokkelkoortsinfectie geregistreerd (29 da- 

gen binnen een straal van 1.000 meter). Dit resultaat wordt beschreven in hoofdstuk 

7, waar ook staat vermeld dat de geografische verspreiding van knokkelkoorts in 

Hanoi de afgelopen jaren is vergroot. Bovendien hebben we in hoofdstuk 7 

vastgesteld dat er sprake is van een significante positieve ruimtelijke autocorrelatie 

van de incidentie van knokkelkoorts gedurende verschillende tijdsperioden,  wat 

betekent dat de incidentiecijfers per gemeente als clusters kunnen worden 

beschouwd. Met behulp van ruimtelijke autocorrelatiemethoden hebben we 

geconstateerd dat hoe dichter een gemeente bij een andere gemeente ligt, hoe 

groter de kans is dat haar incidentiecijfer ongeveer dezelfde waarde heeft als dat van 

de buurgemeente. 

Dat het klimaat verandert en dat dit fenomeen invloed heeft op de menselijke ge- 

zondheid, vooral op de overdracht van knokkelkoorts, is in al deze hoofdstukken met 

behulp van diverse methoden aangetoond. In hoofdstuk 8 gaan we in op de vraag 

hoe de inwoners van Hanoi tegen klimaatverandering en de mogelijke effecten daar- 

van op de gezondheid aankijken. Volgens de meeste van onze respondenten was er 

sprake van een veranderd patroon van weersfactoren; dat leidden ze af uit verande- 

ringen in regenval, temperatuur of een krachtige wind tijdens het regenseizoen. Men 

dacht dat gezinsleden, vooral kinderen, vaker ziek waren dan vijf jaar daarvoor, zowel 

in de zomer als in de winter. De symptomen bij warm weer die het vaakst werden 

genoemd, waren hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid; verder werd melding ge- 

maakt van hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Bij koud weer hadden mensen 

last van hoesten, koorts en griep, en tevens van longontsteking en opkomende infectie- 

ziekten als knokkelkoorts en Japanse encefalitis. Voor de beleidsmakers en planners 

die aan duurzame ontwikkeling en doeltreffende bescherming van de gezondheid in de 

toekomst werken, is het van essentieel belang dat zij inzicht hebben in de complexe 

relaties tussen klimaatverandering en menselijke gezondheid en zich bewust zijn van 

de zorgen die mensen bezighouden. 

In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste conclusies die uit de resultaten van dit proef- 

schrift kunnen worden getrokken, samengevat, met tevens een korte reflectie op de 

methoden en bevindingen en een vooruitzicht op toekomstige werkzaamheden. De 

belangrijkste onderzoeksvraag die aan deze studie ten grondslag ligt, is op welke ma- 

nieren klimaatverandering de overdracht van knokkelkoorts in Hanoi kan bëınvloeden. 

Wij beantwoorden deze vraag op basis van de uitkomsten van onderzoek naar drie 

122



aspecten: potentiële effecten van klimaatverandering op de overdracht van knokkel- 

koorts; potentiële wijzigingen in patronen van knokkelkoorts; en de opvattingen van 

de bevolking over klimaatverandering en menselijke gezondheid. We tonen aan dat 

het klimaat invloed kan hebben op de omvang en geografische verspreiding van de 

knokkelkoortsepidemie via zowel directe als indirecte effecten op het virus, de vector 

en de populatie. Omdat het klimaat blijft veranderen, kunnen we verwachten dat 

de verspreiding van de ziekte in Vietnam zal doorgaan. Dit proefschrift helpt meer 

inzicht te krijgen in de last van knokkelkoorts en het epidemische karakter en de over- 

dracht ervan. Doel is een beter inzicht in het epidemische karakter van knokkelkoorts 

te verkrijgen, aangezien het klimaat in Hanoi, Vietnam zal blijven veranderen. De 

bevindingen van gedetailleerd onderzoek in dit grote stedelijke gebied waarin knokkel- 

koorts nog steeds een opkomende ziekte is, zijn relevant voor andere gebieden binnen 

een soortgelijke context, met name in Zuidoost-Azië. 
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