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Welkom en introductie door de dagvoorzitter 

door Lex Burdorf, hoofd afdeling maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC 
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door Sef van den Elshout, DCMR 
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Monitoring incidentie 
medicijngebruik 2008-
2019
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Wilco de Vries, Jurriaan Hoekstra 
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Waarom een Gezondheidsmonitor IJmond?
› In het nieuws bij Zembla

– Bezorgde huisarts Wijk aan Zee: meer kanker dan in rest van Nederland

– Onvrede over nieuwe vergunning verleend door provincie:
gevoel dat gemeenten en provincies ‘geheim akkoord’ gesloten zouden hebben

– Van Corus is niet bekend wat de uitstoot is aan dioxines en zware metalen

– GGD onderzoek naar kanker in regio Kennemerland (2007):
verhoogde incidentie van longkanker in gemeente Beverwijk

› Uitgebreid RIVM onderzoek in 2008/2009 naar de samenhang tussen emissies, lokale milieukwaliteit 
en de gezondheid van omwonenden van Corus:

– Verhogingen van longkanker in delen van de gemeenten Beverwijk en Velsen; de invloed van 
Corus is echter niet goed aan te geven

– Luchtkwaliteit beter dan vroeger (zware metalen, PAK, fijnstof); bij huidige luchtkwaliteit nog 
beperkte gezondheidsrisico’s

› “Juist omdat er gezondheidseffecten kunnen optreden, is het noodzakelijk om spreekwoordelijk «de 
vinger aan de pols» te houden, zeker in gebieden waar meer dan gemiddeld sprake is van dergelijke 
negatieve invloeden op de gezondheid” (minister Cramer, oktober 2010)

– Minister van VROM geeft opdracht aan RIVM om te komen tot een plan voor een doelmatige 
monitoring in samenspraak met GGD Kennermerland
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Opdracht van de Staatsecretaris van IenW in 2011

› Monitoring in relatie tot de maatregelen die Tata Steel neemt om de uitworp door stof 
door de Sinterfabriek terug te dringen (operationeel in 2015).

› Elke vier jaar nagaan wat de invloed van luchtkwaliteit is op de gezondheid van bewoners 
van de IJmond op basis van medicatiegegevens van apothekers.

› Concreet: tweemaal vóór ingebruikname van doekfilter (over perioden 2006-2009 en 
2010-2014) en éénmaal daarna (2015-2018)

Bijstelling van opdracht in de praktijk nodig:

› Maatregelen eerder genomen dan voorzien (najaar 2011 en december 2013)

› In de opdracht was nog geen link aangebracht met de timing van activiteiten van de 
Gezondheidsmonitor van GGD Kennemerland

› Gezondheidsmonitor IJmond:

– Deel GGD: inventarisatie luchtkwaliteit en vragenlijstonderzoek

– Deel RIVM: medicatiegebruik

– GGD Kennemerland procesverantwoordelijke (samenvattende rapportage en communicatie)
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Onderzoeksvragen RIVM deel

› Wat zijn de trends in luchtverontreiniging in de IJmond in de periode 2005-2019 
volgens de Grootschalige Concentratie kaarten voor Nederland?

› Wat is de samenhang tussen incidentie van medicatiegebruik en de bijdrage 
basismetaalindustrie aan de luchtkwaliteit

› Wat zijn de veranderingen in de incidentie in relatie tot veranderingen in de bijdrage 
van de basismetaalindustrie aan de luchtkwaliteit in de periode 2008-2019 (drie 
perioden: 2008-2011, 2012-2015 en 2016-2019) in de IJmond

Derde en laatste keer laatste ronde terugkijkend op gehele periode
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Studiegebied

Uitbreiding van regio Kennemerland in 
noordoostelijke richting

Blootstelling

• Indeling van postcodes in 5 
blootstellingscategorieën op basis 
van de gemodelleerde 
concentratiebijdrage in 2000

• Modellering van primair fijnstof 
(PFS2,5, PFS10) en stikstofoxiden 
(NOx) op basis van emissiecijfers 
Tata Steel 2005-2019

• Modellering van totale concentraties 
fijnstof en stikstofoxiden 2005-2019

Studie-opzet
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Medicatie

› Data op ATC4 niveau per kalenderjaar 
beschikbaar vanaf 2006 (Zorginstituut 
Nederland)

› Medicatie voor aandoeningen in relatie tot 
fijnstof in verschillende leeftijdsgroepen:

– Hoge bloeddruk (20+)

– Diabetes (20+)

– Hartaandoeningen (40+)

– Luchtwegaandoeningen (0-5 jaar, 6-19 jaar, 
20+)

– Ziekte van Parkinson (40+)

› Incidentie (nieuwe gevallen van 
medicatiegebruik) 

– 2 jaar voorafgaand niet gebruikt

– Incidenties beschikbaar voor 2008-2019

Analyses

› Administratief cohort met longitudinale data 
op individueel niveau gecreëerd in 
afgeschermde CBS omgeving

› Discrete survival analyse met random effect 
voor wijk (als surrogaat voor behandelaar)

› Rekening houdend met verhuisgedrag

› Potentieel verstorende variabelen

– demografie (leeftijd, geslacht, land van 
herkomst, burgerlijke status)

– sociaaleconomisch (individueel 
huishoudinkomen en opleiding op 
buurtniveau)

– geluidblootstelling op woonadres

– blootstelling aan fijnstof en stikstofoxiden 
van andere bronnen dan Tata Steel

› Geen informatie over leefstijlfactoren

Studie-opzet vervolg
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Blootstelling aan fijnstof en NOx

Titel | Date_Text
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Component Concentratie
in 2019 
(µg/m3)

Daling per jaar
µg/m3

Gehele
studie-
gebied

Meest
belast
gebied

Gehele
studie-
gebied

Meest
belast
gebied

PFS2,5

Tata Steel
0,14 0,52 0,009 0,033

NOx

basismetaal
0,88 2,57 0,008 0,023

Totaal PM2,5 8,84 9,11 0,48 0,51

Totaal NOx 19,4 20,7 1,13 1,06

bijdrage Tata Steel aan PFS2,5 concentratie

bijdrage Tata Steel aan NOx concentratie



Medicatie voor hoge bloeddruk onder 
vrouwen van 20 jaar en ouder in de 
periode 2012-2015

correctie voor alleen leeftijd (boven) 
en na correctie voor demografische 
en sociaaleconomische factoren 
(onder)

Wat zijn de incidentie voor 
2008-2011, 2012-2015  
en 2016-2019
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Hartaandoeningen onder vrouwen Astma onder jongens van 6-20 jaar
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Hartaandoeningen 40 jaar en ouder Astma jongeren 6-20 jaar

Samenhang medicatie met blootstellingscategorie
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Hartaandoeningen 40 jaar en ouder Astma jongeren 6-20 jaar

Samenhang medicatie met concentratie woonadres
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Lineaire relatie tussen de incidentie van medicatiegroepen in de 
periode 2008-2019 uitgedrukt als percentuele verandering in het 
relatief risico per 0,84 µg/m3 voor PFS2,5

Medicatie (leeftijdsgroep) Vrouwen [95btbi] Mannen [95btbi]

Hartaandoeningen (40+) 16% [7;26] 14% [7;22]

Hoge bloeddruk (20+) 13% [6;20] 11% [5;17]

Diabetes (20+) 16% [6;28] 15% [4;27]

Ziekte van Parkinson (40+) -2% [-26;29] -29% [-45;-8]

Luchtwegaandoeningen (20+) 5% [-4;14] 10% [2;19]

Luchtwegaandoeningen (6-19 jaar) -9% [-23;9] -10% [-25;7]

Luchtwegaandoeningen (<6 jaar) -13% [-27;3] 0% [-14;15]
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Verandering in incidentie in relatie tot 
blootstellingsgebied: hartaandoeningen

Titel | Date_Text
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Verbetering in RR en 95% btbi voor 2016-2019 
t.o.v. 2008-2011: hartaandoeningen

Categorie Analyse van incidenties in  
de blootstellings-

categorieen 

Verbetering 
in PFS2,5

(µg/m3)

Berekend op basis van 
blootstelling-
responsrelatie

vrouwen mannen vrouwen mannen

4 -2 [-14 ; 8] 4 [-7 ; 14] 0,14 3 [1 ; 4] 2 [1 ; 3]

5 5 [-7 ; 15] 6 [-6 ; 16] 0,23 4 [2 ; 7] 4 [2 ; 6]

Titel | Date_Text
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Één uitzondering: voor mannen 20 jaar en ouder nam de incidentie van medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen in categorie 5 met 16% [3 ; 29] toe, terwijl een afname van 3% wordt 
verwacht op basis van de concentratiedaling

~1/6

~1/4



Ervaren hinder van bedrijven/industrie en bezorgdheid over de 
woonsituatie door de nabijheid van bedrijven/industrie in de jaren 
2012, 2016 en 2020 (GGD Kennemerland-onderzoek)

Titel | Date_Text
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Discussie
› Sterke punten

– In principe doen alle bewoners mee in administratief cohort

– Rekening houdend met verhuisgedrag

– Concentraties op woonadres doen recht aan variatie binnen blootstellingsgebieden

– Longitutinale aanpak met incidenties (nieuwe gevallen)

– “Time-varying” blootstelling en confounders

› Zwakke punten

– Concentraties gebaseerd op gerapporteerde emissies door Tata Steel en beoordeeld door bevoegd gezag

– Focus op fijnstof. Geen aandacht voor PAK en zware metalen.

– Alleen gekeken naar die relevante gezondheidseindpunten die met medicatie-data konden worden 
bepaald

– Informatie over leefstijlfactoren ontbreekt wat tot vertekening van resultaten kan leiden

– “Vinger aan de pols” kan samenhang tussen blootstelling en effect duidelijk maken, maar “power” is 
ontoereikend om veranderingen in incidenties in relatie tot verandering in blootstelling te observeren.
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Conclusies
› De incidentie van medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en voor 

hartaandoeningen is gemiddeld 11 tot 16% en voor luchtwegaandoeningen 5 tot 10% 
verhoogd in de meest belaste woongebieden rondom Tata Steel ten opzichte van het 
referentiegebied.

› Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een verhoogde incidentie voor medicatie voor 
luchtwegaandoeningen onder bewoners jonger dan twintig jaar en voor medicatie voor de 
ziekte van Parkinson door de concentratiebijdrage van het Tata Steel-terrein.

› De verandering in het gebruik van medicatie kon niet nauwkeurig worden bepaald uit de 
informatie over de blootstellingsgebieden en is daarom afgeleid uit de verkregen 
blootstellingresponsrelaties en de concentratieafname over de tijd.
Door de jaren heen lijken de verhogingen in de incidentie van medicatieverstrekking voor 
hoge bloeddruk, voor diabetes en voor hartaandoeningen in de meest belaste 
woongebieden rondom het Tata Steel-terrein met een kwart af te nemen. Voor medicatie 
voor luchtwegaandoeningen is dit niet duidelijk.
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Dank voor de aandacht

danny.houthuijs@rivm.nl



Luchtverontreiniging 
afkomstig van de industrie 

en geboorte-uitkomsten 

Door Arnold Bergstra





Onderzoeksvraag

Wat is de associatie tussen luchtverontreiniging 
afkomstig van de industrie en geboorte uitkomsten? 



Aanleiding voor het onderzoek. 

Kanaalzone Terneuzen – Sas van Gent Haven van Antwerpen 



Onderzoeksmethode 

Trusted
Third Party 



Resultaten beschrijvende statistiek

Kenmerk Missing (n)

Kind

Laag gewicht (<2500 gr) 5,2%

Vroeggeboorte  (<37 weken ) 5,3%

Klein voor de duur van de zwangerschap 11,8% 19

Gewicht (gemiddeld) 3383 gr

Lengte (gemiddeld) 50,0 cm 510

Hoofdomtrek (gemiddeld) 34,4 cm 927

Moeder

Rookt gedurende de zwangerschap 13,9 % 410

Drinkt alcohol gedurende de zwangerschap 2,0 % 456

Tabel 1: Geboorte-uitkomsten en gedrag. Zeeuws-Vlaanderen (n=4488), 2012 – 2017.



Stikstofoxide (NOX) concentratie contouren (µg/m3)



Correlatie componenten luchtverontreiniging 



Resultaten regressieanalyse 

Zwangerschapsduur Gewicht Lengte 

dagen gram cm

Luchtverontreiniging B B B

PM10 -0,54 -53,02 -0,29

NOX -0,29 -18,56 -0,11

SO2 -1,60 -71,26 -0,36

VOS -0,38 -21,81 -0,12

Tabel 2: Associatie tussen industriële luchtverontreiniging (per µg/m3) en geboorte-
uitkomsten (vet gedrukte cijfers zijn significant)

Gecorrigeerd voor geslacht baby, pariteit, seizoen geboorte, leeftijd moeder, opleiding moeder, etniciteit moeder, 
roken en alcohol gebruik gedurende de zwangerschap. 



Conclusie en discussie  

• Er is een negatieve associatie gevonden tussen de blootstelling aan 
industriële luchtverontreiniging en geboorte uitkomsten (zwangerschapsduur, 
gewicht, lengte en hoofdomtrek). 

• De tien procent hoogst blootgestelde moeders
hebben gemiddeld 74 gr. lichter kind gekregen.
Ter vergelijking, rokende moeder krijgen 
gemiddeld 266 gr. lichter kind.  

• Longitudinaal onderzoek. Kinderen volgen in de tijd en onderzoeken of onder 
de groep met een laag geboortegewicht meer astma voorkomt. 



Bedankt voor uw aandacht

Vragen? 



Stofhinder, blootstelling en gezondheid - Hoek van Holland

Sef van den Elshout (en vele anderen!)

•
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BLANCO

Complexe casus

• Klachten stofhinder – niet (?) gezondheidsrelevant

• Gut feeling: ‘het kan niet goed zijn’
• Onbehaaglijk gevoel en waarnemingen: uitzicht, stank, stof 
• Perceptie veel luchtwegklachten, kanker

• Gevoel van miskenning: gemeentehuis op de Coolsingel (35 km), 
DCMR – klachten



BLANCO

Historie van stofoverlast

• Strand, zand, braakliggend terrein 
• Op- en overslaan van kolen en erts, en agribulk

• Vanaf 2001-2003: verbeteringen stofbestrijding, bewustzijn bedrijven
• Afname klachten, maar: 

• Stofoverlast – schoonwerken! 
• Schoon: het nieuwe normaal?
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BLANCO

Klachten

• Sinds 2019 meer klachten (geen oorzaak?)

 Feitenonderzoek & communicatie (i.s.m. GGD)
 Intensief overleg burgers, gemeente en bedrijven
 Veel inspecties & aanpassen vergunningen

www.dcmr.nl/sites/default/files/2021-
03/Trendonderzoek%20luchtkwaliteit%20Hoek%20van%20Holland.pdf



BLANCO

Klachten - concentraties

• Geen relatie klachten - concentraties/blootstelling 

• Concentraties dalen (PM10 in alle windrichtingen) en onder normen
• Relatieve kwalificatie: lager dan in Rotterdam/Randstad!
• Gezondheid: geen bijzonderheden



BLANCO

Trends sinds 2000/2008

100 = 2000 of 2008

Stof en roet: daling 
stagneert vanaf ca 2016 
(‘overal’ in NL) tot corona

V: scheepvaart (o.a.)



BLANCO

Niveaus 2019: ‘normaal urbaan’ 



BLANCO

Klachten

Geen relatie!



BLANCO

PM10



BLANCO

GGD - gezondheidsdata



BLANCO

Luchtwegklachten 2016

16,6?



BLANCO

Conclusie gezondheid

We vinden geen duidelijke aanwijzingen dat het aantal mensen met 
longziekten of hart- en vaatziekten hoger is in Hoek van Holland ….. 
De ervaren gezondheid en de levensverwachting …..[is] vergelijkbaar met 
Westvoorne en hoger dan in Rotterdam. 

…… stofoverlast ……is een bron van zorgen voor een deel van de inwoners. 



BLANCO

Eerste reacties

• Boodschap aarzelend welkom  
• Rotterdam slechte vergelijking
• Er is cumulatie (Benzeen, NO2, PAK, …..) 

Klopt maar…… de gezondheid is niet wezenlijk anders/minder

• Frustratie over hinder blijft



BLANCO

Samenvattend

• Gezondheidsperceptie klopt die? Wat zijn de feiten?

• Wetgeving: weinig handvatten voor hinder; weinig wettelijke 
beperkingen

• Wat 20 jaar geleden goed (genoeg) was, klopt dat nog?

• Is alle fijnstof eigenlijk wel hetzelfde? 



BLANCO

Dank voor de aandacht!

sef.vandenelshout@dcmr.nl
t.koeman@rotterdam.nl (GGD)

mailto:sef.vandenelshout@dcmr.nl
mailto:t.koeman@rotterdam.nl
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BLANCO

HvH vergelijkbaar

Atlas leefomgeving PM10 2020: HvH 16-18



BLANCO

Vanadium



BLANCO

Hart- en vaatziekten



Bedankt voor uw aandacht 


