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Luchtverontreiniging

• Mengsel van honderden stoffen

• Mengsel is bewezen schadelijk 
voor de gezondheid

• Fijn stof: PM10; PM2,5

• Stikstofdioxide: NO2 (goede 
indicator voor 
luchtverontreiniging door 
verkeer)



Luchtverontreiniging: schaal en herkomst

• Fijn stof (PM10 en PM2,5): nationaal/ 
regionaal

• Ultrafijnstof, roet, NO2: lokaal



Verschillende fijn stoffracties

Bron: Gezondheidsraad, 2018



Gezondheidseffecten

• Hoe kleiner ‘t deeltje, hoe schadelijker

• Luchtwegaandoeningen
• Astma

• Verminderde longfunctie

• COPD en bronchitis

• Longkanker

• Hart- en vaatziekten
• Hartinfarct

• beroerte

• Ook: diabetes, laag geboortegewicht, neurologische 
aandoeningen

 Levensduurverlies





Kwetsbare groepen

• Kinderen

• Ouderen

• Mensen met een luchtwegaandoening of een hart-
en vaatziekte
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Normen beschermen gezondheid niet!

• Wettelijke grenswaarden (EU) hoger dan WHO 

advieswaarden

• Ziekte en sterfte ook onder de norm en WHO 

advieswaarde

• Geen veilige waarde waaronder geen 

gezondheidseffecten optreden

Dus: onder wettelijke grenswaarde veel gezondheidswinst 

te behalen



Ziektelast door luchtverontreiniging

Terwijl we vrijwel overal aan de normen voldoen: 4% van 

de totale ziektelast door luchtverontreiniging (VTV, 2018)



Blootstelling in Gelderland

• Rapport Gelderse GGD’en “Luchtkwaliteit in Gelderland” (dec 2019): 
berekeningen gezondheidseffecten op basis van blootstelling 
luchtverontreiniging

• Grote verschillen. Hoogste blootstelling NO2 in Arnhem en Nijmegen 
en langs snelwegen. Hoogste blootstelling fijn stof in Gelderse Vallei

• Laatste decennia sterke verbetering, nu stagnatie luchtkwaliteit



Ziektelast door lucht in Gelderland

Vergelijkbaar met meeroken van 6 sigaretten per dag

• Gemiddeld 1 jaar 
levensduurverlies

• Astma: 1000 kinderen per jaar 
(20% van aantal nieuwe 
astmapatiënten)

• COPD: 700 volwassenen per jaar 
(18% van nieuwe COPD-
patiënten)

• Longkanker: 100 volwassenen 
per jaar (9% van nieuwe 
longkankerpatiënten)



Luchtkwaliteit in Arnhem

• www.atlasleefomgeving.nl (Check je plek): actuele en 

jaargemiddelde concentraties

• Berekeningen gevalideerd met metingen

• Over algemeen kloppen berekeningen goed 

Uitzondering specifieke lokale omstandigheden 

(houtrook, scheepvaart)

Fijn stof (PM2,5) NO2



Naar een gezonde lucht

• Bronmaatregelen belangrijkst: uitstoot bronnen 

verminderen

• Wegverkeer

• Veehouderij

• Houtstook

• Scheepvaart

• Mobiele werktuigen

• Industrie



Samenvatting

• Luchtverontreiniging veroorzaakt gezondheidseffecten

• Gezondheidseffecten beginnen al bij de geboorte en treden 
gedurende het hele leven op

• Er is geen drempel voor het optreden van gezondheidseffecten 
door luchtverontreiniging

• Uitstoot luchtverontreiniging verminderen is belangrijk, door 
iedereen

• Concentraties luchtverontreiniging staan op Atlas Leefomgeving



Tenslotte

• Voor wie meer wil lezen over luchtverontreiniging en 

gezondheid:

• Website GGD Leefomgeving: 

https://ggdleefomgeving.nl/lucht/luchtvervuiling/luchtvervuiling-en-

gezondheid/

• Website Atlas Leefomgeving (berekeningen luchtkwaliteit) 

https://www.atlasleefomgeving.nl/check-je-plek

• Rapport “Luchtkwaliteit in Gelderland”, GGD Gelderland-Midden (2019): 

https://www.vggm.nl/ggd/milieu_en_gezondheid/nieuw_onderzoek_lucht

kwaliteit_gelderland
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