
Veelgestelde vragen: luchtverontreiniging en gezondheid 
 
Veroorzaakt luchtverontreiniging gezondheidsklachten? 
Uitgebreid onderzoek laat zien dat luchtverontreiniging bij sommige mensen tot gezondheidsklachten 
leidt. Bij de inademing van lucht krijg je ook stoffen binnen waarmee die lucht vervuild is. De 
ingeademde stoffen komen dus direct in aanraking met de luchtwegen. Daarom veroorzaakt 
luchtverontreiniging vooral klachten zoals hoesten, piepen en kortademigheid. Ook kunnen de ogen 
geprikkeld worden en geïrriteerd raken. Stoffen in de buitenlucht kunnen na inademing bovendien 
leiden tot vaatvernauwing, bloedklontering en een verstoorde hartslag.  
Bij gezonde mensen kan het inademen van vervuilde lucht al tot klachten leiden. Maar vooral mensen 
met al bestaande luchtwegklachten of een hartkwaal ondervinden last van luchtverontreiniging. Hun 
klachten verergeren. Zij krijgen hevigere of meer astma-aanvallen of verminderde longfunctie. 
Er zijn gezondheidseffecten die optreden nadat iemand kort (enkele uren tot enkele dagen) is 
blootgesteld aan hoge concentraties. Dit zijn de zogenaamde kortdurende of acute effecten. Er zijn 
ook effecten die optreden nadat iemand jarenlang is blootgesteld aan een matige concentratie. Dit 
worden langdurige of chronische effecten genoemd. 
 
Welke effecten treden binnen korte tijd op? 
Piekwaarden van luchtverontreiniging komen voor wanneer gedurende korte tijd de concentratie van 
een stof tijdelijk hoog is. Bij aanhoudend en erg warm zomerweer komt bijvoorbeeld veel ozon in de 
lucht voor. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt een dergelijke smogperiode een of meer 
dagen. Tijdens of vlak na een dergelijke verhoging in concentraties verergeren gezondheidsklachten 
aan luchtwegen, hart of bloedvaten. Vooral mensen uit gevoelige groepen ondervinden deze klachten. 
Bij erg hoge concentraties (van vooral ozon) kunnen ook gezonde mensen last krijgen van 
bijvoorbeeld oogirritatie of hoesten. Tijdens een smogperiode gebruiken mensen meer medicijnen en 
zijn er meer ziekenhuisopnames. 
Zodra de luchtverontreiniging afneemt, verdwijnen de gezondheidseffecten. Bij de meeste mensen is 
dat het geval. Maar de verergering van klachten bij kortdurende hoge blootstelling kan ook zo ernstig 
zijn dat mensen hierdoor overlijden. Vooral (oudere) mensen die al verzwakt zijn door bijvoorbeeld 
een hart- of longziekte. Zij overlijden enkele dagen tot enkele maanden eerder dan wanneer zij geen 
verontreinigde lucht hadden ingeademd. Hogere sterftecijfers komen voor tijdens of vlak na een 
smogperiode. Op Teletekst pagina 711 staat de actuele smogsituatie. Dit is ook te vinden op de site 
van het RIVM. 
 
Welke effecten treden na langere tijd op? 
Het langdurig inademen van relatief lagere concentraties verontreinigende stoffen leidt tot 
gezondheidseffecten. Dit noemen we chronische effecten. Ze treden pas op na een jarenlange 
constante blootstelling zonder herstelperiode. Deze effecten zijn vaak blijvend.  
Na langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging kunnen luchtwegklachten zoals astma en 
chronische bronchitis verergeren. Bovendien ontwikkelen meer mensen deze aandoeningen dan bij 
kortdurende blootstelling. Hetzelfde geldt voor hart- en vaatziekten. Hierdoor kunnen patiënten ook 
eerder overlijden dan het geval zou zijn geweest zonder luchtverontreiniging.  
 
Krijgt iedereen klachten van luchtverontreiniging? 
Niet iedereen heeft evenveel last van luchtverontreiniging. Dat komt omdat mensen er verschillend op 
reageren. Sommige mensen zijn gevoeliger voor vervuilende stoffen in de lucht. Dat is vooral het 
geval bij oudere mensen, kinderen en mensen met een hartziekte of longziekte. 
 
Welke stoffen veroorzaken gezondheidseffecten? 
Luchtverontreiniging bestaat uit een mengsel van stoffen. Het is daarom niet altijd duidelijk welke stof 
verantwoordelijk is voor welk effect. Toch is er steeds meer bewijs voor dat het zogenaamde fijn stof 
een belangrijke veroorzaker van gezondheidsklachten is, zowel na korte als lange blootstelling. Fijn 
stof is een verzamelnaam voor allerlei kleine deeltjes, die diep in de longen kunnen doordringen.  
Bij zomerse smogperioden speelt naast fijn stof ook ozon een grote rol. Ozon ontstaat niet door 
uitstoot van verkeer of industrie uitgestoten, maar wordt in de lucht gevormd uit stikstofdioxiden en 
vluchtige koolwaterstoffen onder invloed van zonlicht. Bij warm weer met weinig wind kunnen 
ozonconcentraties hoog oplopen. 
Stikstofdioxide kan ook schadelijke effecten hebben, maar bij de huidige concentraties ervan in 
Nederland zijn deze effecten minder groot dan die van fijn stof en ozon. Stikstofdioxide is vooral een 
maat voor luchtverontreiniging die wordt uitgestoten door het verkeer.  
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Wat is fijn stof en ultrafijn stof precies? 
Fijn stof is een mengsel van deeltjes die, doordat ze zo klein zijn, diep in longen en luchtwegen 
doordringen. Het verkeer en de industrie vormen een belangrijke bron van fijn stof. Ook huishoudens 
dragen bij aan de uitstoot van fijn stof in de directe omgeving. Vooral door gebruik van een 
allesbrander, open haard of barbecue. Fijn stof kan ook een natuurlijke bron hebben, bijvoorbeeld 
zeezout of fijne zanddeeltjes. Fijn stof is in feite dus een mengsel van deeltjes, die verschillen in 
oorsprong en eigenschappen. We beschouwen fijn stof als een van de meest schadelijke stoffen van 
luchtverontreiniging.  
Fijn stof wordt ook wel PM10 genoemd. Dit zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer 
(1 micrometer is 1 duizendste millimeter). De laatste jaren is er meer aandacht voor PM2,5 stof, 
deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer. Deze fijn stof deeltjes komen bij inademing 
dieper in de luchtwegen terecht dan PM10. Ook is de bijdrage van natuurlijke bronnen aan de PM2,5 
concentratie kleiner dan aan de PM10 concentratie. Ultrafijn stof is nog kleinere deeltjes 
(nanodeeltjes). Deze kunnen na inademing in de bloedbaan worden opgenomen en zo 
gezondheidsschade veroorzaken. Ook ‘zwarte rook’ is een maat voor fijn stof. Dit is een maat voor 
dieselroet. Veel wetenschappers denken dat vooral deze maat voor fijn stof samenhangt met 
gezondheidseffecten. Voor ultrafijn stof en zwarte rook bestaan geen normen. Voor PM10 wel en 
vanaf 2015 voor PM2,5 ook.  
 
Kan ik ziek worden of eerder overlijden omdat ik langs een drukke weg woon? 
Wetenschappers hebben onderzocht of mensen langs drukke wegen eerder ziek worden en 
overlijden. Daarbij keken ze vooral naar de woonafstand tot een drukke weg en het aantal personen- 
en vrachtauto’s op die weg. Nederlands onderzoek uit 2008 gaf aan, dat mensen die vlak langs een 
drukke weg wonen, een iets grotere kans hebben om vervroegd te overlijden aan een long- of 
hartziekte dan mensen die verder van een drukke weg woonden. Mensen die binnen een afstand van 
100 meter vanaf een snelweg of 50 meter vanaf een drukke stadsweg woonden, liepen dit extra risico.  
 
Kan mijn kind ziek worden omdat het langs een drukke weg woont of naar school gaat? 
Kinderen die dicht langs drukke wegen wonen of naar school gaan hebben, gemiddeld genomen, 
meer luchtwegklachten dan kinderen die ver van drukke wegen wonen of naar school gaan. Ook 
hebben ze gemiddeld een iets lagere longfunctie. Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat vooral 
het aantal vrachtauto’s op de snelweg samenhangt met luchtwegklachten en een verlaagde 
longfunctie bij kinderen. Het vermoeden bestaat dat de roetdeeltjes in uitlaatgassen (van vooral 
dieselmotoren) hierbij een belangrijke rol spelen. 
De onderzoeken zijn gedaan door grote groepen kinderen met elkaar te vergelijken. Op basis daarvan 
kun je uitspraken doen op groepsniveau. Voor uw kind betekent dit dat de kans op luchtwegklachten 
en lagere longfunctie iets groter is. Er zijn andere factoren die (mede) bepalen hoe de luchtwegen van 
uw kind zich zullen ontwikkelen en of uw kind luchtwegklachten zal krijgen.  
 
Zijn de risico’s van luchtverontreiniging te vergelijken met andere risico’s? 
Het is lastig om luchtverontreiniging in het algemeen te vergelijken met andere risico’s, omdat er 
verschillende gradaties in luchtverontreiniging zijn. Daarnaast wordt de beleving van risico’s ook 
beïnvloed door de vraag of men ze vrijwillig loopt en of men ze zelf kan beheersen.  
Als je wilt vergelijken met één maat dan kan dat bijvoorbeeld met ‘het verlies aan gezonde 
levensjaren’. Deze maat houdt in dat er gemeten wordt hoeveel levenstijd iemand verliest door 
vroegtijdige sterfte, of hoeveel kwaliteit van leven iemand verliest door ziekte. Op basis van die maat 
heeft het RIVM berekend dat luchtverontreiniging een kleiner effect op de ziektelast heeft dan roken, 
vergelijkbaar is met het risico van overgewicht en weinig bewegen en groter dan het risico van 
verkeersongevallen en infectieziekten. 
 
 


