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Een frisse neus halen i\_.inder gezond dan wel wordt

aangenomen. Buitenlucht bevat fijne stofdeeltjes die de
gezondheid kunnen schaden. In Amsterdàm ligt 0p ,st0ffige'
dagen het sterftecufer zes procent boven het gemiddelde.
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E LUCHTdie wij inadenen is ver-
ontreinisd met fiine srofdcelii€s
die schndetijk zijn voor le !e-
zondheid.In stadíuchr zi t  even-

veel stof als in plattelandslucht. mairr stof
uir  sËdslucht bevár veel m€er schJd€l i i .
ke stoffen zoah lood en orsanrsche vei-
bindingen. Op dágen dar eaveel f i ln srof
'n de lucht aanw€zig is,  l igr in AmsreF
dam het sterftecijfer ro n zes procenr ho-
ger dan op een g€middeld€ dag, zo toonr
ond€rzoek van de Amstedamse GG en
GD aan.

Fijn stoÍ ook w€l rangeduid àls Plí
lparoculate marter) of aërosolen, sraar
steeds vaker in de belànsstelline àls b€-
standdeel van veronrrein:igd€ lu'chr.

Grote íofd€ekjes worden afsevansen
in de neus. Maar de hele kleinaÍofd;et.
tjes (kleiner dan ti€n micrometer, ook
wel Àangeduid als PMl0) zi jn schndet ik
voor de g€zondheid omdJr zii ror (li€D in
de longen kunnen doordrrng€n. De Ce.
zondheidsraad he€ft in okrober 1995 be-
vestigd dat inademen van Rin€ stofdeel-
tjes negatieve effecten vooi de sezond,
heid tot gevols kan hebben.

Fijn stof is vooral aftomsrjs van het
auroverkeer.  cemiddeld is diè bj idrase
15 procent en in drukkc straten kan dit

toename van h€t àutoverkeer. Verhoefi"Het bfàndstofmengsel is €omplexer ver,
gel€ken met vroeger en door de hoserc
concentratie van uitlaatgassen in de
lucht worden ste€ds mcer Dieuwe Íoffcn
gemeten. Ook door het gebruik van dc
katalysator treffeD lre stccds \recr Dicu
lre stoífeD aan in uitlaatgàssen. Ve€lv.rn
diesrotrenzi jngebondcnaanstofAccl t i rs
h dê lucht aanwezis. '

llocwel in stads- en platrelandsluchr de
con(enrrarie srof.leeltj€s ongeveer everl
hoo, j  ̂ ,  is  de samenste l l ing van 6 lne srof ,
Jeel r jes in  de stad duidel ' jk  nn cB d i | l
op het platteland. Verhoeff: "tn de stad
bevat het fijn stof zevenÍnrnl meer lood
en polycyclische aromatischc koolw3tcr
stoften (PAKk). Ofdat verchil ook acvol,
sen heeft voor de sezondheid wetcn wc
niet. Het is moeilijk te bewijzen ornditjr
e(n r tJL isbewoner L lán vccfr ig  j . r . r r  l .  rg
zou moeten volgen en omi làr  ie  rc  mrkcn
hebt nret and€re faltoren zoals rookÍtc,
drag en de woonsituarie.

T\E IN Nederland gehanteerde grens-
I I waarde voor fiin stof staat nro

L, menteel ter discussie. Dic grcDs.
waarde is vastgesteld op basis van ccn
drempclwaarde voor fijn srof, war bere

keDt dat ervan wordt uirgcgaan drt
b€neden een bepaald€ conccnrlntic
geen sprake is van nadelige ellècrcn

Buitenlucht \l/ordt schoner,
en toch steeds gevaarlijker

dOOT ANNEMIDKE VAN IIOEKEL

d€partemente weten war dc v€rloreD le-

Verhoeff: we meten de daseliiks€
nuctuat ies in  tuchrveronrre inrc inp€n
daaraan koppelen we de srcrhectte;s. of
m€nsen door meeÍ frjne srotdcelrjer in rc
adem€D een dag ofeenjaar ko(er lcven
kunnen we op basis van deze gegevens

ln het buitenland ligt het aantÀl extra
íerfgevall€n mer rien procenr nou iets
hoger dÀn jn Amsrerdam. De hoAere
sterfte komt vooral voor in groepen die
vanwege hun gezondheid roch al enigs-
zrns verzwakt zijn zoals nensen die lii-
den aàn kwalen van de luchtwesen {34
proc€nt hoger) of hart- en vaatiietrien
{veertien pro€ent hogcr), zo blijkr uit oD

Verhoetr: Ook voor de AmÍerdamse
cijfers bestaat het vermocdcn dat het
vooral gaar om mensen die to.h al tijden
aan luchtwegaandoeningen en hart en
vaatziekten. Die mensen ziin waarschiin,
lík gevoeliser voor tucÀtverontrci"ni
ging.

Bchàlv€ tot  een Í i is inr  vnn her  aJni r l
st€rfgevallen l€idr diaà;wezrsheid vdn
fijn stoftot dechteÍ funcrionerende lon-
gen, a:ndoeningen zoals CARA en astma

oplopen tot zon zeíis à zeventiq
proccnr van de rornle hoevcclh€ià
fijne stoÍdeeltj€s in de lucht. Behàlv€



komsiig van de industrie, maar ook
natuurlijke bronnen drager eraan
bij, zoals opwaaiend zeezout. De
grcotste bron van fijn stof ligt wat
Nederland betreft echter in het bui-
tenland. Van de totale hoeve€lheid
fijn stof komt circa tachtig procent
ove! degÍenzen ons land ingewaaid.
Het aantal sterfgevall€n in Amster-
dÀm loopt met zes pmcent op op

AUIO S groolsle
producenten
van fijn stof

ge inzicht€n echt€r levert ook ecn
minimale concentratie van fijn stof
risico's voor de gezondhcid op.

''Als h€t princip€ vaD d€ dreNpcl
waarde wordt losgelaten, dan ztillen
de normen €r heel anders llit komen
te zien', aldus Verhoeff Dc maxi
maal toelaàtbar€ dagwaarde ligt nLt
op 140 microgran per kubieke n)e
ter: voor het jaargemiddelde is dar
40 miqogram per kuub per dàg.

Ook vanuit de Europese Unie wordt
dagen dat het PMlo-gehalte vcr-
hoogd is met honderd micÍogram fijn stof
per kubieke meter lucht.

tunoudVeÍhoeffvan de afd€ling m€di-
sche milieukunde van de Amsterdamse
GG en GD maakte dit begin no!€Ínber
bekend op een door de Ver€niging Lucht
georganiseerd symposium over stads-
lu€ht.

Een verhoging van de concentratie fijn
stof met honded microgram per kubieke
meter lucht komt overigens slechts enke-
le dagen peÍ jaar voor. Cir€a 35 dagen per
jaar ligt h€t gehalte fijn stof in Amster-
dam ten minste 30 microgram peÍ kubie-
ke meter bov€n het g€middelde en dat
heeft een toename van het aantal !ter&e'
vallen met 1,8 proc€nt tot gevolg- De
sesevens zij n gecorrig€erd voor seizoens-
invloeden, griepepidemieèn en de dag

OLGENS h€t Rijksinstituut vooÍ
Volksgezondheid en Milieuhygiè'
ne (RIVM) leidt de aanwezigheid

en een hoger medicijng€bruik onder ast.
matici. Mensen met luchtwegaaDdoenin'
gen belanden bij e€n verhoogde concen.
tiatie van fijn€ stofdeeltjes in de buiten-
lLrcht bovendien sncller in het ziekên-
huis. Hoe PM10 prêcies schad€ aandcht
in de longen is niet bekend.

n E CONCENTRATIE fiin stof wofdt
I  I  passinds hereind va; de tÀcht iger

L jaren geregistreerd. Toen werd
bekend datjuist de kleine stoftiacties tot
nadelige effecten op de gezondheid zou'
den kunnen leiden. Het mêest€ onder-
zo€k richt zich op de acute effecten van
stofconcentraties. Omdat de stofconcen-
tratie in de buitenlucht nog maar zo kort
wordt gemeten. is nog geen duideltke
uend ítoe' of aÍiame) zichtbaar.

Voor andere stotren is dat wel het se-
val. Zo isdeuitstootvan zwaveldioxide in
Amsteráam over een periode van 25jaar
met negentig procent aígenomen dooÍ-
dat ea steeds schonere brandstoffen wor-
den gebruikt (zoals gas in plaats van ko'
len). ook is de loodconcentratie in de
buitenlucht fols gedaald, vooÍal dankzij
het gebruik van loodvrije benzine. Màar
het aantal sooÍen stoffen dat in buiten
lucht woÍdt aangetroffen neemt toe. wat
vooral i5 toe te schrijven aan de enorme

gewerkt aan het bijstellen van de nor-
men voor fijn stoí Het zi€t er naar uit dat
de nieuwe EuÍopese gÍenswaade stren-
EeÍ zd zijÍ' darr de nu geidende Ncdcr
landse grenswaarde. In Nederland is eeD
projectgroep ingesteld die het Nederland-
se standpunt gaat voorb€reiden. Aan dic
gro€p nemen verregenwoorqrgcrs varl
het ministeri€ van VROM, de VcrenigiÍrg
van NederlÀndse Gerneenten. de provin-
cies, v€r€nigd in het Interprovinciaal
Overleg (IPO) en het RIVM deelnemen.
Ook het bedrijfsleven en d€ miliêt-orga-
nisaties zijn veÍtegenwooÍdigd.

De projectgroep let ondermeer op de
haalbaarheid en de kosien van de vef-
schillende maatr€gelen om de emissies
van fijn stof te verminderen. Voor wat
betreft maatregelen die gericht zijn op
h€t à toverkeer denkt VROM aan hct
vercherpen van technitche eis€n die
voor voertuigen €n brandstoffcn gclclcn.
het verminderen van de autonobilit€it
en het aanpassen van het rijgedrag va'r
automobilisten.

Uiteind€lijk zal de bedissing omtrent
nieuwe normen een politieke keuze zijn
die afhangt van maatschappelÍkc ovcr
wegingen, zoals bijvoorb€eld extra kos-
ten voor de volksgezondheid.

van fijn stofin Nederland tot duizenden
gevallen varl veÍvroegde sterfte perjaar.
Het RM onderzoekt momenteel in op
dÍacht van het ministerie van VROM of
die zes procent toename in sterfte die
voor Amst€rdam is vastsesteld ook voor
heel Nederland seldt. Ook wil men ten


