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Publiekssamenvatting 

Gezondheid in de IJmond II 
Monitoring medicijngebruik 2007-2015 
 
De verstrekking van medicatie voor bepaalde aandoeningen in de regio 
IJmond lijkt verband te houden met de uitstoot van fijn stof door Tata 
Steel. Er zijn nog te veel onzekerheden om te kunnen concluderen dat 
de uitstoot de directe oorzaak is. Zo is er geen rekening gehouden met 
leefstijlfactoren die invloed hebben op de medicijnverstrekking, zoals 
overgewicht en roken. Het gaat om medicijnen voor een verhoogde 
bloeddruk, diabetes en hartaandoeningen.  Er zijn geen aanwijzingen 
dat er meer medicatie voor luchtwegaandoeningen wordt 
voorgeschreven. 
 
Dit blijkt uit de tweede monitor van het RIVM, waarin gegevens over het 
medicijngebruik van omwonenden in de jaren 2007 tot en met 2015 zijn 
onderzocht. De monitor maakt deel uit van een langetermijnonderzoek 
naar de gezondheid van omwonenden. Dit is in 2009 in gang gezet naar 
aanleiding van zorgen van omwonenden over de risico’s van de uitstoot 
van luchtverontreiniging door Tata Steel. Het RIVM heeft dat jaar de 
samenhang tussen de uitstoot van stoffen door Tata Steel, lokale 
milieukwaliteit en de gezondheid van bewoners onderzocht. Daaruit 
bleek dat door de bijdrage van Tata Steel aan de fijnstofniveaus in de 
lucht iets meer gezondheidsklachten bij omwonenden kunnen optreden. 
Ook bleek dat er in de IJmond relatief meer mensen longkanker hebben, 
maar het was niet mogelijk om dit zonder meer aan de uitstoot van Tata 
Steel toe te schrijven. 
 
De eerste monitor, waarvan de resultaten in 2014 verschenen, betrof 
het medicijngebruik van bloeddrukverlagende middelen en 
luchtwegmedicatie in de periode 2006-2010. Daarin vond het RIVM geen 
verband tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging door Tata Steel 
en het gebruik van bloeddrukverlagende medicatie door volwassenen. 
Dit gold ook voor het gebruik van luchtwegmedicatie door volwassenen 
en jongeren. De methode van onderzoek was destijds minder 
gedetailleerd dan in de tweede ronde. 
 
Beide monitors zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Water (IenW) uitgevoerd. Het RIVM onderzocht het medicatiegebruik. 
GGD Kennemerland rapporteerde namens de gemeenten in de regio 
over gegevens uit de lokale gezondheidsmonitor. Zij publiceerden ook 
de belangrijkste bevindingen over het medicatieonderzoek in maart 
2018. Eventuele effecten van grafietregens zijn in deze tweede 
monitoringsronde niet onderzocht. 
 
Kernwoorden: luchtverontreiniging, IJmond, medicijngebruik 
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Synopsis 

Health in the IJmond region (II) 
Monitoring medication use 2007-2015 
 
The provision of medication for certain conditions in the IJmond region 
appears to be linked to Tata Steel’s emissions of particulate matter. 
There are still too many uncertainties to conclude that emissions are the 
direct cause. For example, lifestyle factors that influence the provision of 
medication (such as obesity and smoking) have not been taken into 
account. The medicinal products concerned are for hypertension, 
diabetes or heart disease. There are no indications that more medication 
is being prescribed for respiratory diseases. 
 
This was found in the second monitoring study, in which data on the 
provision of medication to local residents in the period 2007 to 2015 was 
studied by RIVM. The monitoring study is part of a long-term study into 
the health of local residents. This was initiated in 2009 in response to 
concerns expressed by local residents about the risks of air pollution 
emissions from Tata Steel. That year, RIVM studied the relationship 
between Tata Steel’s emissions, local environmental quality and the 
health of residents. This showed that Tata Steel’s contribution to levels 
of particulate matter in the air could lead to a slight increase in health 
complaints among local residents. It also appeared that there are 
relatively more cases of lung cancer in the IJmond region, but it is not 
possible to attribute them to Tata Steel’s emissions. 
 
The first study, the results of which were published in 2014, concerned 
the provision of medicines for high blood pressure and for respiratory 
diseases in the period 2006-2010. RIVM found no link between exposure 
to air pollution from Tata Steel and the use of antihypertensive 
medication by adults. This also applied to the use of respiratory 
medication by adults and adolescents. The research method was less 
detailed at the time than in the second round. 
 
Both monitoring studies were commissioned by the Ministry of 
Infrastructure and Water Management. RIVM studies the use of 
medication. The Kennemerland Municipal Public Health Service reported 
on behalf of the municipalities in the region on the data from the local 
health monitoring study. They also published the main findings of the 
study on medication use in March 2018. Possible effects of graphite 
rains were not investigated in this second round of monitoring. 
 
Keywords: air pollution, IJmond, medication use 
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Samenvatting 

Inleiding 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in 2011 besloten 
om elke vier jaar te laten onderzoeken welke invloed de luchtkwaliteit in 
de IJmond heeft op de gezondheid van de bewoners. Dit 
gezondheidsmonitorprogramma wordt uitgevoerd door het RIVM en GGD 
Kennemerland. Het RIVM onderzoekt het medicatiegebruik. GGD 
Kennemerland verwerkt namens de IJmondgemeenten de gegevens van 
de lokale gezondheidsmonitor. 
 
Dit rapport beschrijft de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, 
voor diabetes, voor hartaandoeningen en voor luchtwegaandoeningen 
over de periode 2007-2015. De resultaten van dit onderzoek moeten in 
samenhang worden beschouwd met de resultaten van 
Gezondheidsmonitor IJmond 2016 waarover GGD Kennemerland 
afzonderlijk rapporteert (Oosterlee et al., 2018a). Deze samenhang is in 
een samenvattende rapportage beschreven (Oosterlee et al., 2018b). 
 
Deze samenvatting begint met een korte beschrijving van het doel en de 
methode van het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten 
gepresenteerd en toegelicht. De samenvatting sluit af met de conclusies. 
 
Doel 
De doelstelling van het onderzoek is het beschrijven van het verloop van 
de incidentie en prevalentie van medicatieverstrekking in de IJmond in 
de periode 2007-2015 en het beschrijven van de samenhang met 
populatiekenmerken, gezondheidsdeterminanten en de luchtkwaliteit in 
de IJmond. 
 
Methode 
Het onderzoek is over de periode 2007-2015 uitgevoerd, omdat voor 
deze periode routinematig verzamelde gegevens over 
medicatieverstrekking (geaggregeerd per kalenderjaar) beschikbaar 
waren. Het onderzoeksgebied is gelijk aan het gebied waarover in 2014 
is gerapporteerd (Ameling et al., 2014) en omvat, naast de vier 
IJmondgemeenten Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Uitgeest, ook 
(delen van) veertien andere gemeenten. 
 
Inwoners woonachtig in particuliere huishoudens die op 1 januari van 
een kalenderjaar ten minste drie jaar of vanaf de geboorte op hetzelfde 
adres in het onderzoeksgebied woonden vormen het jaarlijkse 
onderzoekscohort.  
 
De volgende medicatiegroepen zijn voor het onderzoek beschouwd: 
medicatie voor hoge bloeddruk en medicatie voor diabetes onder 
inwoners van 20 jaar en ouder, medicatie voor hartaandoeningen onder 
inwoners van 40 jaar en ouder en medicatie voor luchtwegaandoeningen 
onder baby’s, peuters en kleuters van 0 tot en met 5 jaar, onder 
schoolkinderen en adolescenten van 6 tot en met 16 jaar en onder 
inwoners van 17 jaar en ouder. De informatie over de medicatiegroepen 
is afkomstig van het Zorginstituut Nederland en is in verband met de 
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privacy van de onderzoeksdeelnemers geanonimiseerd in een 
afgeschermde omgeving van het CBS door het RIVM geanalyseerd. Er is 
zowel gekeken naar de frequentie van alle gebruikers van een 
medicatiegroep in een kalenderjaar (de zogeheten prevalentie) als naar 
de frequentie van het aantal nieuwe gebruikers ten opzichte van het 
gebruik in het voorgaande jaar (de incidentie). 
 
Als indicatoren voor de luchtverontreiniging in de IJmond zijn gebruikt: 
de indeling in vijf blootstellingstellingscategorieën zoals in het eerdere 
medicatieonderzoek is gebruikt en de concentraties van primair fijnstof 
en van stikstofoxiden afkomstig van de basismetaalindustrie op het 
woonadres. Het gebruik van de blootstelling op het woonadres is een 
verbetering ten opzichte van het eerdere onderzoek omdat de 
blootstelling van de deelnemers daarmee nauwkeuriger is vastgesteld. 
 
De statistische analyses naar de samenhang tussen de luchtkwaliteit en 
medicatieverstrekking zijn per kalenderjaar uitgevoerd. Hierbij is 
rekening gehouden met de leeftijd, het geslacht, de burgerlijke staat, de 
migratieachtergrond en het huishoudinkomen van de cohortdeelnemers. 
Ook is gecorrigeerd voor een indicator voor de sociaaleconomische 
status van het postcodegebied van het woonadres. In de statistische 
analyses met de primair-fijnstofbijdrage van de basismetaalindustrie op 
het woonadres is gecorrigeerd voor de concentraties afkomstig van 
andere lokale bronnen. De resultaten van de verschillende jaren zijn met 
een meta-analyse samengevat. Tevens is onderzocht of er sprake is van 
een trend: verandert de invloed op de medicatieverstrekking van een 
blootstellingscategorie of van de concentratie op het woonadres 
gedurende de onderzoeksperiode? Als laatste is een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met een deelpopulatie van deelnemers 
aan de Gezondheidsmonitor 2012. Hiermee is de invloed van relevante, 
maar in de gehele onderzoeksgroep ontbrekende, leefstijlfactoren zoals 
overgewicht en rookgewoonten op de samenhang tussen de primair-
fijnstofconcentratie op het woonadres en de medicatieverstrekking 
bekeken.  
 
Bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentratie 
In het eerdere medicatieonderzoek zijn vijf blootstellingscategorieën 
gedefinieerd aan de hand van het primair fijnstof afkomstig van de 
basismetaalindustrie in het onderzoeksgebied in 2000. Primair fijnstof is 
het deel dat direct in de atmosfeer wordt gebracht en is vooral afkomstig 
van lokale bronnen. De indeling is ook voor deze rapportage gebruikt 
(Figuur 1). Elk van de vijf blootstellingscategorieën bestaat uit een aantal 
viercijferige postcodegebieden. De laagste blootstellingscategorie is als 
referentiecategorie gebruikt. 
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Figuur 1  Indeling van het onderzoeksgebied in vijf blootstellingscategorieën op 
basis van de primair-fijnstofbijdrage van de basismetaalindustrie in 2000.  
 
Gemiddeld woonden er in de periode 2007-2015 ruim 730.000 personen 
in het onderzoeksgebied. Gemiddeld woont 46,0% van de populatie uit 
het onderzoeksgebied in blootstellingscategorie 1; 25,5% in categorie 2; 
14,8% in categorie 3; 7,6% in categorie 4 en 6,2% in categorie 5. 
 
Uit gegevens van de Emissieregistratie blijkt dat in de jaren negentig de 
fijnstofemissie van Tata Steel is gedaald van 5.900 ton/jaar naar 
1.400 ton/jaar en tussen 2000 en 2010 naar 1.000 ton/jaar. In de periode 
2013-2015 zijn de emissies verder verminderd tot 750-800 ton/jaar. In de 
periode 2007-2015 zijn de emissies van fijnstof met circa 40% gedaald. 
 
In Figuur 2 is weergegeven hoe van jaar tot jaar in de periode 2009-
2015 de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de jaargemiddelde 
gemodelleerde concentratie primair fijnstof zich over het 
onderzoeksgebied verspreidt. In 2009 heeft een belangrijke verbetering 
in de modellering plaatsgevonden, zodat de resultaten vanaf dit jaar zijn 
getoond. 
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Figuur 2  Geografische weergave van de bijdrage van de basismetaalindustrie aan 
de jaargemiddelde gemodelleerde primair-fijnstofconcentratie (PM10 in µg/m3) in 
het onderzoeksgebied in de periode 2009-2015. 
 
In Figuur 3 is de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentraties in de verschillende blootstellingscategorieën in de 
periode 2009-2015 weergegeven als onderdeel van de totale 
concentratie primair fijnstof. 
 
De gemiddelde concentratie primair fijnstof van de basismetaalindustrie 
op de woonadressen in het gehele onderzoeksgebied over de periode 
2009-2015 is 0,53 µg/m3. In de tien postcodegebieden in de hoogste 
blootstellingscategorie (5) bedraagt de gemiddelde concentratie 
2,79 µg/m3. Deze concentratie neemt af in de daaropvolgende 
categorieën: 1,16 (categorie 4), 0,59 (categorie 3), 0,33 (categorie 2) 
en 0,22 µg/m3 (categorie 1). In de hoogste blootstellingscategorie 
draagt de basismetaalindustrie, gemiddeld over de onderzoeksperiode, 
voor circa 43% bij aan de totale concentratie primair fijnstof in dit 
gebied.  
 
Er is enige overlap in concentraties tussen de blootstellingscategorieën 
die in het eerdere onderzoek waren gedefinieerd. Ondanks deze overlap 
zijn de blootstellingscategorieën ook voor de periode 2009-2015 een 
goede indicator van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in het onderzoeksgebied. Deze 
blootstellingscategorieën werden daarom in dit onderzoek ook weer 
toegepast, ook omdat zij zijn te herleiden naar woongebieden in de 
IJmond (Figuur 1). 
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Figuur 3  Totale concentratie primair fijnstof (lichtgrijze balk) en de bijdrage van 
de basismetaalindustrie hieraan (donkergrijze balk) (PM10 in µg/m3) voor het 
gehele onderzoeksgebied en voor de vijf blootstellingscategorieën in de periode 
2009-2015. De gestippelde lijn is de lineaire trend in de bijdrage van de 
basismetaalindustrie. 
 
Uit Figuur 2 en Figuur 3 komt naar voren dat in de periode 2012-2015 
ten opzichte van de periode 2009-2011 er sprake is van een kleinere 
bijdrage aan de primair-fijnstofconcentraties in de omgeving. De blauwe 
en groene contouren om Tata Steel nemen in Figuur 2 in omvang af. De 
vorm van de contouren varieert van jaar tot jaar. Dit is mede de invloed 
van de variatie in het weer. 
De gemodelleerde bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentraties in de woongebieden daalde in de periode 2009-
2015 met gemiddeld 0,08 µg/m3 per jaar (Figuur 3). De vermindering is 
in de woongebieden in de directe omgeving van de basismetaalindustrie 
groter: in categorie 5 is de gemiddelde afname 0,47 µg/m3 per jaar. 
 
In deze samenvatting gaan we vanwege de ruimte niet in op de 
resultaten voor stikstofoxiden; we verwijzen hiervoor naar de volledige 
rapportage. De bevindingen over de invloed van stikstofoxiden 
afkomstig van de basismetaalindustrie op de medicatieverstrekking zijn 
vergelijkbaar met de resultaten voor primair fijnstof zoals in deze 
samenvatting gepresenteerd. 
 
Verloop in medicatieverstrekking in de periode 2007-2015 
Voor alle medicatiegroepen geldt dat, gestandaardiseerd voor leeftijd en 
geslacht, de gemiddelde prevalentie in het onderzoeksgebied lager is 
dan in de rest van Nederland.  
 
Het verloop in de tijd van de prevalentie en incidentie over de 
onderzoeksperiode varieert tussen de medicatiegroepen en 
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leeftijdsgroepen. Er is een toename van de prevalentie van 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en voor 
luchtwegaandoeningen bij volwassenen. Deze trends komen ook in de 
landelijke cijfers terug. Voor de overige combinaties van 
medicatiegroepen en leeftijden geldt dat de prevalentie en/of incidentie 
daalt over de periode 2007-2015. Deze trend is er zowel voor het 
onderzoeksgebied als in de rest van Nederland. Ook voor deze 
medicatiegroepen geldt dat het percentage verstrekkingen in het 
onderzoeksgebied lager is dan in de rest van Nederland. Uitzonderingen 
zijn de medicatie voor hoge bloeddruk onder inwoners van 20 jaar en 
ouder en die tegen luchtwegaandoeningen in de leeftijd van 6 tot en met 
16 jaar. De incidentie van deze medicatiegroepen is ongeveer gelijk aan 
het gemiddelde van de rest van Nederland. 
Uit deze cijfers komt het beeld naar voren dat het gehele 
onderzoeksgebied qua medicatieverstrekking in positieve zin afsteekt 
ten opzichte van de rest van Nederland. 
 
Ook voor de hogere blootstellingscategorieën is er, in het algemeen, 
geen ongunstig beeld wat betreft de medicatieverstrekking. Vergeleken 
met de rest van Nederland, is in deze categorieën de voor leeftijd en 
geslacht gecorrigeerde prevalentie van de medicatieverstrekking tegen 
luchtwegaandoeningen onder volwassenen verlaagd. Dit geldt ook voor 
de prevalentie en incidentie van medicatieverstrekking tegen 
luchtwegaandoeningen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 5 jaar oud.  
Er is in deze categorieën een verhoogde incidentie van 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en voor 
hartaandoeningen. Voor de overige combinaties zijn de prevalentie en 
incidentie ongeveer gelijk aan de rest van Nederland. 
 
Samenhang tussen persoons- en postcodekenmerken en 
medicatieverstrekking 
In dit onderzoek kon voor meer persoonskenmerken worden gecorrigeerd 
dan in de eerste monitoringsronde het geval was. Leeftijd is over het 
algemeen het kenmerk dat het sterkst de prevalentie en incidentie van 
medicatieverstrekking beïnvloedt. Daarnaast is er een effect van het 
huishoudinkomen. Het algemene beeld is dat verstrekking van medicatie 
in de allerlaagste inkomensgroepen en in de hogere inkomensgroepen 
lager ligt dan in de referentiegroep (25-50 percentiel). Ook was er, 
bovenop het effect van het huishoudinkomen, een invloed van de 
postcode: minder medicatieverstrekking in postcodes met een hoge 
sociale status.  
 
Samenhang tussen primair-fijnstofbijdrage van de 
basismetaalindustrie en medicatieverstrekking voor hoge 
bloeddruk, voor diabetes en voor hartaandoeningen 
Een voorbeeld aan de hand van medicatieverstrekking voor hoge 
bloeddruk 
In Figuur 4 wordt een voorbeeld van de resultaten gegeven die met de 
vijf blootstellingscategorieën voor primair fijnstof zijn verkregen. Het 
betreft de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk. De resultaten per 
kalenderjaar in de periode 2007-2015 zijn gecombineerd tot één resultaat 
per blootstellingscategorie; de resultaten worden ten opzichte van de 
referentiecategorie (de laagste blootstellingcategorie, 1) uitgedrukt. 
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Figuur 4  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de prevalentie van medicatie 
voor hoge bloeddruk in de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar 
met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan primair fijnstof 
van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten 
opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1), 
gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, migratieachtergrond, 
huishoudinkomen en sociale status van de postcode. 
 
Er is sprake van een toename van de prevalentie van medicatie voor 
hoge bloeddruk met oplopende blootstellingscategorie, met uitzondering 
van categorie 5. De prevalentie in categorie 4 is ongeveer 13% 
verhoogd ten opzichte van categorie 1 (de relatieve verhouding in het 
figuur is 1,13); categorie 3 is 7,4% verhoogd (de relatieve verhouding is 
ongeveer 1,07). 
De resultaten uit de afzonderlijke kalenderjaren zijn niet onafhankelijk 
van elkaar omdat in de statistische analyses per kalenderjaar voor een 
groot deel dezelfde deelnemers zijn opgenomen. Het is daarom niet 
mogelijk het exacte betrouwbaarheidsinterval van de resultaten in 
Figuur 4 te berekenen. We spreken daarom van indicatieve resultaten. 
 
Er is voor de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk bekeken of de 
resultaten van de afzonderlijke blootstellingscategorieën ten opzichte 
van de laagste blootstellingscategorie gedurende de onderzoeksperiode 
groter of kleiner worden (resultaten zijn niet weergegeven in deze 
samenvatting). Deze resultaten variëren van kalenderjaar tot 
kalenderjaar, waardoor een trend in de tijd niet waarschijnlijk is. Een 
uitzondering hierop is een zwakke toename van het effect in 
blootstellingscategorie 4. 
 
Als laatste is gekeken naar de samenhang tussen de primair-
fijnstofconcentratie afkomstig van de basismetaalindustrie op het 
woonadres en de medicatieverstrekking. Dit effect drukken we per 
3 µg/m3 uit, wat ongeveer gelijk is aan de spreiding die tussen de 
blootstellingscategorieën in het onderzoeksgebied optreedt. De effecten 
zijn daarmee eenvoudiger te vergelijken met de effecten per 
blootstellingscategorie. Voor hoge bloeddruk bleek de medicatie met 
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5,6% per 3 µg/m3 toe te nemen (gemiddeld over de beschouwde 
kalenderjaren). We hechten aan deze resultaten van de concentraties op 
het woonadres meer waarde dan aan de resultaten van de afzonderlijke 
blootstellingscategorieën, omdat de blootstelling nauwkeuriger is 
vastgesteld (woonadres) en omdat er ook gebruik wordt gemaakt van 
de informatie van de tussenliggende blootstellingscategorieën. Ook is 
gekeken of dit effect van de primair-fijnstofconcentratie op het 
woonadres groter of kleiner wordt gedurende de onderzoeksperiode. Dat 
is voor de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk niet het geval. 
 
De resultaten van medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor 
diabetes en voor hartaandoeningen 
In Tabel 1 zijn de resultaten voor de prevalentie en de incidentie van de 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en voor 
hartaandoeningen in relatie tot primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie samengevat. 
 
In de hoogste blootstellingscategorieën (4 en 5) is de 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en voor 
hartaandoeningen veelal verhoogd. De maximale verhoging is 14% ten 
opzichte van de laagste blootstellingscategorie (in categorie 4 voor de 
prevalentie van medicatie voor hartaandoeningen). 
Er is voor de verschillende medicatiegroepen sprake van een trend: het 
risico op medicatieverstrekking neemt toe naarmate de 
blootstellingscategorie oploopt. 
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de effecten in de 
blootstellingscategorieën gedurende de onderzoeksperiode groter of 
kleiner worden. Een uitzonderling hierop is blootstellingscategorie 4. 
Voor deze categorie zijn enkele malen (zwakke) aanwijzingen gevonden 
dat er sprake kan zijn van een toename van het risico gedurende de 
onderzoeksperiode. 
 
Ook wordt voor de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor 
diabetes en voor hartaandoeningen een samenhang met de primair-
fijnstofconcentratie op het woonadres gevonden. Het indicatieve effect 
varieert tussen 5,6 en 17% per 3 µg/m3. Voor de prevalentie van 
diabetes en van hartaandoeningen werd er voor het effect per 3 µg/m3 
een stijgende trend in de tijd gevonden. 
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Tabel 1 Overzicht van de resultaten voor de samenhang tussen primair fijnstof* van de basismetaalindustrie en medicatieverstrekking 
voor hoge bloeddruk, voor diabetes en voor hartaandoeningen, na correctie voor leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, migratieachtergrond, 
huishoudinkomen en sociale status van de postcode, de gemiddelde prevalentie en incidentie en het gemiddeld aantal deelnemers per 
kalenderjaar (n) 
Medicatie Samenhang met de blootstellingscategorieën voor primair 

fijnstof van de basismetaalindustrie 
Samenhang met de primaire 

fijnstofconcentratie* afkomstig 
van de basismetaalindustrie op 

het woonadres 
Indicatieve verhoging 

t.o.v. 
referentiecategorie 

Trend met oplopende 
categorieën 
(kwalitatief) 

Trend in de tijd 
van categorie 

t.o.v. referentie? 

Indicatief effect  
per 3 µg/m3 

Trend in tijd 

Hoge bloeddruk 
onder inwoners 
van 20 jaar en 
ouder 

Prevalentie 
(24,97%) 
(n=447.138) 

+7,4% (cat. 3) en  
+13% (cat. 4) 

Ja, uitgezonderd 
categorie 5 

Mogelijk in 
categorie 4 

(zwak) 

+5,6% Nee 

Incidentie 
(3,44%) 
(n=317.983) 

+4,4% (cat. 3), 
+11% (cat. 4) en 
+6,0% (cat. 5) 

Ja Nee +9,8% Nee 

Diabetes onder 
inwoners van 20 
jaar en ouder 

Prevalentie 
(5,95%) 
(n=447.138) 

+8,7% (cat.4 ) en  
+7,8% (cat. 5) 

Ja Nee +11% +10% per 
jaar  

Incidentie 
(0,58%) 
(n=396.626) 

+9,7% (cat. 4) Ja Mogelijk in 
categorie 4 

(zwak) 

+13%  Nee 

Hartaandoeningen 
onder inwoners 
van 40 jaar en 
ouder 

Prevalentie 
(7,20%) 
(n=350.123) 

+5,0% (cat. 2), 
+8,6% (cat. 3), 

+14% (cat. 4) en  
+11% (cat. 5) 

Ja Indicatief in 
categorie 4 

(2,0% per jaar) 

+17% +11% per 
jaar  

Incidentie 
(2,29%) 
(n=315.499) 

+7,2% (cat. 2), 
+10% (cat. 3), 

+9,4% (cat. 4) en  
+13% (cat. 5) 

Ja Nee +13%  Nee 

* Voor de resultaten met stikstofdioxide verwijzen we naar de volledige rapportage 
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Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met gegevens van circa 
20.000 personen aan de Gezondheidsmonitor 2012 uit het 
onderzoeksgebied. Van deze personen is informatie bekend over 
rookgewoonte en overgewicht. Dit zijn risicofactoren voor hoge 
bloeddruk, diabetes en hartaandoeningen waarover voor de gehele 
onderzoeksgroep geen informatie voorhanden is. 
Uit deze gevoeligheidsanalyse bleek dat, als eveneens voor 
rookgewoonten en overgewicht wordt gecorrigeerd, de grootte van de 
samenhang tussen de primair-fijnstofconcentratie en de 
medicatieverstrekking afneemt. Vooral overgewicht is van invloed. Op 
basis van de bevindingen uit de gevoeligheidsanalyse is vertekening van 
de resultaten door het ontbreken van informatie over overgewicht 
aannemelijk en kan niet worden uitgesloten dat de resultaten van de 
gehele onderzoekspopulatie in Tabel 1 kleiner zouden uitvallen wanneer 
ook informatie over overgewicht voor alle deelnemers beschikbaar zou 
zijn geweest. 
 
Beschouwing van de resultaten van medicatieverstrekking voor hoge 
bloeddruk, voor diabetes en voor hartaandoeningen 
Het is uit de literatuur bekend dat fijnstof het risico op hoge bloeddruk, 
diabetes en hartaandoeningen kan verhogen (WHO, 2013; Héroux et al., 
2015). Daarom zijn de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor 
diabetes en voor hartaandoeningen als indicatoren in het 
monitoringsprogramma opgenomen. 
Er komen uit het onderzoek signalen naar voren van een invloed van 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie op de medicatieverstrekking 
voor deze aandoeningen. Deze invloed loopt op naarmate de concentratie 
in de woongebieden toeneemt. Het is aannemelijk dat de grootte van de 
samenhang wordt overschat omdat in het onderzoek geen rekening kan 
worden gehouden met relevante leefstijlfactoren zoals overgewicht en 
rookgewoonten. We spreken daarom over een signaal. 
 
De effecten zijn beperkt van omvang. De maximale verhoging die in een 
blootstellingscategorie is aangetroffen bedraagt 14%. Dit effect komt 
qua ordegrootte ongeveer overeen met de normale variatie in 
medicatieverstrekking die tussen postcodegebieden in het onderzoek is 
gevonden. 
 
In het vorige medicatieonderzoek is ook naar de medicatieverstrekking 
voor hoge bloeddruk gekeken. De verhogingen voor de prevalentie die 
nu in de blootstellingscategorieën worden aangetroffen zijn kleiner dan 
toen (oplopend tot 25%). De resultaten waren toen niet statistisch 
significant. De opzet van het onderzoek was indertijd anders, waardoor 
de zeggingskracht geringer was dan nu het geval is. Voor de incidentie 
van medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk geldt dat er in het 
eerdere onderzoek geen aanwijzingen waren dat de incidentie van 
medicatieverstrekking verhoogd was. Nu zijn er wel verhogingen 
gevonden. Ook dit kan met de verbetering van de methodiek te maken 
hebben. 
 
In een beschrijvend onderzoek van het NIVEL onder huisartsen in de 
IJmond werden aandoeningen van hart en vaten dichtbij het 
industrieterrein wat vaker gezien dan op grotere afstand (Ten Veen et 
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al., 2009). De cijfers over het voorkomen weken ook toen niet af van de 
landelijke cijfers. 
 
Op voorhand verwachten we geen veranderingen in het effect van 
primair fijnstof wanneer het effect per 3 µg/m3 wordt uitgedrukt. Het is 
namelijk niet aannemelijk dat de schadelijkheid per gewichtseenheid 
verandert. Een mogelijke verklaring voor het feit dat dit in Tabel 1 twee 
keer voorkomt zou kunnen zijn dat de veranderingen in de effecten 
‘achterlopen’ op de veranderingen in de blootstelling. Stel bijvoorbeeld 
dat een zekere verhoging van medicatieverstrekking in de 
blootstellingscategorieën constant over de gehele onderzoeksperiode 
aanwezig is. Door de daling van de bijdrage aan de fijnstofconcentraties 
over de tijd, wordt dezelfde effectgrootte over een steeds kleiner 
concentratieverschil uitgedrukt. Als het effect wordt uitgedrukt per 
3 µg/m3 lijkt het erop dat het toeneemt in de tijd. Een verandering in 
het effect van de fijnstofconcentraties over de tijd, zoals gevonden voor 
de prevalentie van medicatieverstrekking voor diabetes en voor 
hartaandoeningen, wijst dus niet eenduidig op een veranderend risico, 
maar kan ook andere oorzaken hebben.  
 
Voor blootstellingscategorie 4 zijn er zwakke aanwijzingen voor een 
toename van het risico op medicatieverstrekking gevonden; in andere 
blootstellingscategorieën is geen trend aangetroffen. Het is niet bekend 
waarom deze trend wel in categorie 4 optreedt en niet in andere 
categorieën. De gemodelleerde concentratie primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie daalt in alle categorieën, zodat de verklaring 
waarschijnlijk in een andere oorzaak moet worden gezocht. De medicatie 
die in dit onderzoek is beschouwd wordt door een arts voorgeschreven. 
Tussen artsen kunnen verschillen in voorschrijfgedrag optreden. Hierdoor 
kan clustering van verhoogde of verlaagde prevalentie of incidentie voor 
bepaalde geneesmiddelen in woongebieden optreden. Ook kunnen lokaal 
verschillen in trends optreden wanneer een arts vooruit (of achter) loopt 
op de algemene trend in het voorschrijfgedrag van een bepaalde 
medicatie. Informatie over degene die de medicatie voorschrijft ontbreekt 
in het onderzoek, zodat niet nader onderzocht kan worden of dit een 
verklaring voor de stijgende trends in categorie 4 zou kunnen zijn. 
 
Alle resultaten overziend concluderen we dat er geen duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de invloed van de bijdrage van de 
basismetaalindustrie aan de risico’s op medicatieverstrekking in de 
verschillende blootstellingcategorieën ten opzichte van de 
referentiecategorie verandert met de tijd. 
 
Samenhang tussen primair-fijnstofbijdrage van de 
basismetaalindustrie en medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen 
De resultaten van medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen 
In Tabel 2 zijn de resultaten voor de prevalentie en de incidentie van de 
medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen in relatie tot primair 
fijnstof van de basismetaalindustrie vermeld.  
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Tabel 2 Overzicht van de resultaten voor de samenhang tussen primair fijnstof* van de basismetaalindustrie en medicatieverstrekking 
voor luchtwegaandoeningen voor verschillende leeftijdsgroepen, na correctie voor leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, 
migratieachtergrond, huishoudinkomen en sociale status van de postcode. 
Medicatie voor 
luchtwegaandoeningen 

Samenhang met de blootstellingscategorieën voor primair 
fijnstof van de basismetaalindustrie 

Samenhang met de primaire 
fijnstofconcentratie* afkomstig 
van de basismetaalindustrie op 

het woonadres 
Indicatieve 
verhoging t.o.v. 
referentiecategorie 

Trend met oplopende 
categorieën 
(kwalitatief) 

Trend in de tijd 
van categorie 

t.o.v. referentie? 

Indicatief effect  
per 3 µg/m3 

Trend in tijd 

Onder inwoners 
van 17 jaar en 
ouder 

Prevalentie 
(8,96%) 
(n=467.934) 

+5,5% (cat. 2) en  
+7,6% (cat. 4) 

Nee Nee Geen Nee 

Incidentie 
(2,86%) 
(n=403.001) 

Nee Nee Nee Geen Nee 

Onder school-
kinderen en 
adolescenten  
van 6 tot en  
met 16 jaar 

Prevalentie 
(6,16%) 
(n=79.607) 

Nee, wel verlaging 
-5,4% (cat. 3) en  

-8,0% (cat. 4) 

Nee Nee Mogelijk, 
+6,3% 

Nee 

Incidentie 
(2,48%) 
(n=70.586) 

Nee, wel verlaging 
-11% (cat. 3), 

-15% (cat. 4) en  
-9,4% (cat. 5) 

Nee, dalend Nee Geen Nee 

Onder baby’s, 
peuters en 
kleuters van 0 tot 
en met 5 jaar 

Prevalentie 
(10,12%) 
(n=37.432) 

Nee, wel verlaging 
-17% (cat. 4) en  

-17% (cat. 5) 

Nee, dalend Nee Mogelijk 
dalend: 
-10% 

Nee 

Incidentie 
(6,66%) 
(n=26.579) 

Nee, wel verlaging 
-11% (cat. 3)en  
-19% (cat. 5) 

Nee, dalend Nee Indicatief 
dalend: 
-12% 

Nee 

* Voor de resultaten met stikstofdioxide verwijzen we naar de volledige rapportage 
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Er is onderscheid gemaakt tussen baby’s, peuters en kleuters van 0 tot 
en met 5 jaar, tussen schoolkinderen en adolescenten van 6 tot en met 
16 jaar en personen van 17 jaar en ouder. De reden hiervoor is dat in 
de NHG-standaard astma bij kinderen onderscheid wordt gemaakt 
tussen kinderen tot zes jaar en kinderen van zes jaar en ouder omdat 
zowel de diagnostiek als de behandeling verschillend is. Personen van 
17 jaar zijn onderscheiden omdat bij hen andere risicofactoren relevant 
kunnen zijn zoals beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreiniging 
en rookgewoonten. 
 
In de periode 2007-2015 zijn onder de inwoners van 17 jaar en ouder 
voor de prevalentie twee verhogingen gevonden (blootstellingscategorie 
2 en 4) van maximaal 7,6% ten opzichte van de verstrekking in de 
laagste blootstellingscategorie. Er is geen duidelijk oplopend risico bij 
toenemende blootstellingscategorie. Voor de incidentie zijn geen 
verhogingen van blootstellingscategorieën aangetroffen, noch is er een 
trend zichtbaar. Er is voor de prevalentie en incidentie geen samenhang 
gevonden tussen de concentratie fijnstof op het woonadres en de 
medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen. 
 
De resultaten onder de schoolkinderen en adolescenten zijn niet 
consistent. Er worden voor de prevalentie in de blootstellingscategorieën 
3 en 4 verlagingen in medicatieverstrekking aangetroffen. Er is geen 
oplopende trend in de risico’s van de categorieën zichtbaar; er is echter 
wel een zwakke aanwijzing dat het risico bij oplopende concentratie op 
het woonadres toeneemt. Voor de incidentie is ook de 
medicatieverstrekking in categorie 5 verlaagd. Er is een dalende trend 
zichtbaar bij toenemende blootstellingscategorie. Echter deze trend 
wordt niet gesignaleerd wanneer de concentratie op het woonadres 
wordt beschouwd. 
 
Bij de jongste leeftijdsgroep is de medicatievertrekking in de hogere 
blootstellingscategorieën lager dan in de referentiecategorie. Ook is er 
een dalende trend zichtbaar: het risico neemt af bij toenemende 
blootstellingscategorie. Uit het onderzoek komen signalen naar voren 
dat de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen afneemt, 
naarmate de concentratie primair fijnstof van de basismetaalindustrie op 
het woonadres in het onderzoeksgebied stijgt. 
 
Er zijn bij de drie leeftijdsgroepen geen aanwijzingen gevonden voor 
trends in de tijd in de effecten van de blootstellingscategorieën noch in 
die van de concentraties op het woonadres. 
 
Beschouwing van de resultaten van medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen 
Recent is geconcludeerd dat fijnstof het risico op chronische bronchitis 
onder volwassenen en kinderen verhoogt (WHO, 2013; Héroux et al., 
2015). Echter, in de meer recente studies die bij lagere niveaus 
plaatsvonden is de evidentie voor een samenhang met chronische 
bronchitis minder overtuigend (COMEAP, 2016). Voor de huidige situatie 
in het Verenigd Koninkrijk concludeerde COMEAP dat er weliswaar 
aanwijzingen zijn voor een samenhang, maar dat de aanwijzingen 
onvoldoende zijn om te kunnen spreken van een causale relatie. 
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In de vorige rapportage van het medicatieonderzoek is het onderzoek 
onder basisschoolkinderen beschreven dat in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw in de IJmond is uitgevoerd. Destijds werd geconcludeerd ‘dat 
er aanwijzingen zijn dat het wonen in gebieden nabij het industrieterrein 
IJmond leidt tot waarneembare effecten op de luchtwegen. De omvang 
van de effecten is gering en niet zonder meer toe te schrijven aan 
luchtverontreiniging.’ (Projectgroep IJmond, 1985). In een tweede 
onderzoek konden de verschillen tussen scholen in verschillende 
woongebieden niet in dezelfde mate worden gereproduceerd (Opmeer en 
Out, 1987). 
Het NIVEL vond dat de diagnoses COPD en longontsteking wat vaker 
door huisartsen in het gebied met een straal van vier kilometer rondom 
het industrieterrein IJmond-Noord werden geregistreerd dan verder 
weg; astma werd vaker op grote afstanden van het industrieterrein 
gezien (Ten Veen et al., 2009). In geen van de gevallen kwam een 
aandoening echter statistisch significant vaker voor dan in de rest van 
het land en viel de samenhang met afstand weg als voor postcode en 
praktijk werd gecorrigeerd. 
Dit korte overzicht geeft aan dat niet in alle blootstellingssituaties mag 
worden verwacht dat er een duidelijke relatie kan worden gevonden 
tussen de langdurige blootstelling aan fijnstof en chronische 
luchtwegaandoeningen.  
 
Uit het huidige onderzoek komen geen consistente aanwijzingen naar 
voren dat de medicatieverstrekking tegen luchtwegaandoeningen in het 
onderzoeksgebied is verhoogd door de bijdrage van de 
basismetaalindustrie aan de primair-fijnstofconcentraties. De gevonden 
resultaten zijn weliswaar onderling niet altijd even consistent, maar 
wanneer we ons richten op de samenhang met de concentraties op het 
woonadres, waar we de meeste waarde aan hechten, dan is dat het 
algemene beeld. 
 
In het vorige medicatieonderzoek zijn voor kinderen en voor volwassenen 
noch voor de prevalentie noch voor de incidentie verhoogde risico’s in de 
blootstellingscategorieën aangetroffen. De resultaten kenden destijds 
grote betrouwbaarheidsintervallen. Ook was er geen statistisch 
significante samenhang tussen de medicatieverstrekking en de 
concentratie fijnstof afkomstig van de basismetaalindustrie. De resultaten 
van het huidige onderzoek zijn zodoende consistent met de resultaten uit 
het vorige medicatieonderzoek over de periode 2006-2010. 
 
In de eerdere onderzoeken in de IJmond die bij hogere 
fijnstofconcentraties zijn uitgevoerd waren er geen sterke aanwijzingen 
voor langetermijneffecten op de luchtwegen. Het is dan ook goed 
denkbaar dat de verdere verlaging van de blootstelling aan fijnstof ertoe 
heeft geleid dat het steeds moeilijker wordt eventuele effecten op de 
luchtwegen te signaleren en/of dat deze risico’s bij de huidige 
fijnstofconcentraties niet of nauwelijks meer optreden. 
 
Discussie 
De opzet van het onderzoek is sterk verbeterd ten opzichte van het 
vorige medicatieonderzoek. De analyses konden nu op individueel 
niveau worden uitgevoerd waarbij voor meer risicofactoren kon worden 
gecorrigeerd. Er kon rekening worden gehouden met verhuizen en de 
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blootstelling aan luchtverontreiniging is op het woonadres vastgesteld. 
Elke inwoner in het onderzoeksgebied kan in het onderzoek worden 
betrokken waardoor er een kleinere kans op vertekening door selectie 
van deelnemers is. Verder kennen de resultaten kleinere 
betrouwbaarheidsintervallen dan het vorige onderzoek: de resultaten 
zijn nauwkeuriger.  
 
Een zwak punt van het onderzoek is dat vertekening van de bevindingen 
niet kan worden uitgesloten, omdat informatie over leefstijlfactoren zoals 
overgewicht en rookgewoonten voor de gehele onderzoekspopulatie 
ontbreekt. Deze vertekening kwam in de gevoeligheidsanalyse naar 
voren. Verder bleek het, door de grootte van de dataset, niet mogelijk om 
op individueel niveau longitudinale analyses uit te voeren. De 
samenvattende resultaten zijn verkregen met een meta-analyse waarbij 
de onzekerheid in de uitkomsten wordt onderschat. De samenvattende 
resultaten zijn daarom als indicatief geduid. 
 
Daar in het onderzoek geen veranderingen in de medicatieverstrekking in 
relatie tot veranderingen van de luchtkwaliteit zijn gevonden, wordt 
geadviseerd de inhoud van het monitoringsprogramma tegen het licht te 
houden voordat van start wordt gegaan met de geplande derde 
onderzoeksronde. Na afronding van de rapportages van RIVM en van 
GGD Kennemerland in 2018 is er immers tweemaal ervaring opgedaan 
met wat de onderzoeken aan resultaten opleveren en wat deze informatie 
betekent in het licht van de oorspronkelijk doelen van het 
monitoringsprogramma. Potentiële verbeterpunten voor 
medicatieonderzoek zijn het ondervangen van mogelijke vertekening door 
het gebruik van voorspelde individuele leefstijlfactoren op basis van de 
resultaten uit de gezondheidsmonitor en de toepassing van nieuwe 
statistische methoden. Daarnaast kunnen veranderingen in de tijd van het 
medicatiegebruik in relatie tot de luchtkwaliteit mogelijk nauwkeuriger 
worden vastgesteld omdat een langere onderzoeksperiode kan worden 
beschouwd.  
 
Conclusies 
Luchtkwaliteit 

• De emissie van primair fijnstof afkomstig van de 
basismetaalindustrie in de IJmond is in de periode 2007-2015 
circa 40% gedaald. Primair fijnstof is het deel van het fijnstof dat 
direct in de atmosfeer wordt gebracht en dat vooral van lokale 
bronnen afkomstig is. 

• De gemodelleerde bijdrage van de basismetaalindustrie aan de 
primair-fijnstofconcentraties in de tien meest belaste 
postcodegebieden in Beverwijk en Velsen bedroeg in de periode 
2009-2015 gemiddeld 2,79 µg/m3. Dit is gemiddeld 43% van de 
totale concentratie primair fijnstof in deze postcodegebieden. 

• De bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentraties verminderde in deze tien postcodes met 
gemiddeld 0,47 µg/m3 per jaar in de periode 2009-2015. 
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Medicatieverstrekking 
• Uit de cijfers over de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, 

voor diabetes, voor hartaandoeningen en voor 
luchtwegaandoeningen komt het beeld naar voren dat het gehele 
onderzoeksgebied in positieve zin afsteekt ten opzichte van de 
rest van Nederland. De verstrekking voor deze medicatiegroepen 
is gemiddeld lager dan in de rest van Nederland. Uitzonderingen 
hierop zijn de medicatie voor hoge bloeddruk en voor 
luchtwegaandoeningen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar met 
incidenties ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de rest van 
Nederland. 

• Voor de afzonderlijke medicatiegroepen worden verschillende 
trends over de onderzoeksperiode vastgesteld. De trends in het 
onderzoeksgebied treden ook in de rest van Nederland op. In de 
meeste gevallen daalt de medicatieverstrekking. Een stijging 
treedt op voor de prevalentie van medicatieverstrekking voor 
hoge bloeddruk, voor diabetes en voor luchtwegaandoeningen bij 
volwassenen. 

 
Samenhang tussen luchtkwaliteit en de medicatieverstrekking 

• Er zijn signalen gevonden voor een samenhang tussen de 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en 
voor hartaandoeningen en de bijdrage van de 
basismetaalindustrie aan de primair-fijnstofconcentraties. Het is 
aannemelijk dat de grootte van de samenhang wordt overschat 
omdat in het onderzoek geen rekening kan worden gehouden 
met relevante leefstijlfactoren zoals overgewicht en 
rookgewoonten.  

• Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de medicatieverstrekking 
voor luchtwegaandoeningen in het onderzoeksgebied is verhoogd 
door de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentraties. 

• Er zijn in het onderzoek geen duidelijke aanwijzingen 
aangetroffen dat door vermindering van de emissies van de 
basismetaalindustrie de medicatieverstrekking voor hoge 
bloeddruk, voor diabetes en voor hartaandoeningen in de loop 
van de onderzoeksperiode in de verschillende 
blootstellingcategorieën is gedaald. Mogelijk dat de 
observatieperiode hiervoor nog te kort is of dat andere factoren 
van invloed op de medicatieverstrekking dit maskeren. 

• Aanbevolen wordt de inhoud en de frequentie van het 
gezondheidsmonitoringsprogramma te evalueren voordat 
voorbereidingen worden getroffen voor de geplande derde 
onderzoeksronde. 
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Voorwoord 

In mei 2008 besteedde het actualiteitenprogramma Zembla aandacht 
aan de zorgen van omwonenden over de emissies van Corus (het 
huidige Tata Steel). In antwoord op Kamervragen heeft de minister van 
VROM in juni 2008 het RIVM gevraagd te onderzoeken of de uitstoot van 
Corus van invloed zou kunnen zijn op de gezondheid van de bewoners 
van de IJmond. Dit onderzoek mondde in september 2009 uit in een 
drietal RIVM-rapporten en één rapport van het NIVEL (Schols, 2009; 
Lijzen, 2009; Van Wiechen, 2009; Ten Veen et al., 2009). Deze vier 
rapporten zijn samengevat in de publicatie ‘Wonen in de IJmond, 
ongezond?’ (Van Bruggen, 2009). 
 
In oktober 2009 schreef de minister van VROM in de aanbiedingsbrief van 
de rapporten aan de Tweede Kamer dat het onderzoek had bevestigd dat 
de IJmond voor wat betreft de luchtkwaliteit een zwaar belast gebied is. 
Naast het terugdringen van emissies van de verschillende bronnen en het 
optimaliseren van het luchtmeetnet wilde de minister dat er een voorstel 
zou komen voor een doelmatige gezondheidsmonitoring in de IJmond met 
als doel ‘de vinger aan de pols’ te houden. 
 
In dat kader is begin 2011 het briefrapport ‘Opties voor monitoring 
gezondheid in de IJmond in relatie tot luchtkwaliteit’ van het RIVM 
verschenen (Van Wiechen et al., 2011). In de zomer van 2011 heeft de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de uitvoering van maatregelen in de IJmond naar 
aanleiding van de verschenen rapporten. Wat betreft de 
gezondheidsmonitoring in de IJmond heeft de staatssecretaris ervoor 
gekozen om het RIVM periodiek onderzoek te laten uitvoeren naar 
medicatiegebruik op basis van apothekersgegevens en hierbij, qua 
ritme, aan te sluiten bij de reguliere gezondheidsmonitor die GGD 
Kennemerland periodiek uitvoert. 
 
De wethouders van Milieu en Volksgezondheid van de IJmondgemeenten 
hebben gezamenlijk, in het Platform milieu en gezondheid, GGD 
Kennemerland opdracht gegeven om in aanvulling op de reguliere 
gezondheidsmonitor van de GGD een verdiepende gezondheidsmonitor 
in de IJmond uit te voeren: de Gezondheidsmonitor IJmond.  
 
Het RIVM en de GGD Kennemerland hebben in 2014 voor het eerst 
verslag gedaan van de gezondheidsmonitoring (Overberg et al., 2014a; 
Ameling et al., 2014; Overberg et al., 2014b). Voor de tweede ronde is 
er weer voor gekozen de resultaten in drie rapporten te presenteren: 

• Deelrapport 1 (dit rapport): Hierin doet het RIVM verslag van het 
onderzoek naar de samenhang tussen medicijnverstrekking en 
luchtkwaliteit in de IJmond in de periode 2007-2015. 

• Deelrapport 2: Hierin rapporteert de GGD Kennemerland de 
resultaten van de Gezondheidsmonitor IJmond 2016 (Oosterlee 
et al., 2018a). 

• Deelrapport 3: Dit is een samenvattende rapportage waarin de 
bevindingen van de twee deelonderzoeken worden samengevat 
en in een breder kader geplaatst (Oosterlee et al., 2018b). 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
In mei 2008 werd in de media aandacht besteed aan de zorgen van 
omwonenden over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van Tata 
Steel (voorheen Corus en Hoogovens). In antwoord op Kamervragen 
heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M, voorheen VROM) het 
RIVM gevraagd te onderzoeken of de emissies van Tata Steel van invloed 
zouden kunnen zijn op de gezondheid van de bewoners van de IJmond. 
Letterlijk: ‘…een breder onderzoek naar de samenhang tussen emissies, 
lokale milieukwaliteit en de gezondheid van de omwonenden van Corus in 
IJmond’. Dit onderzoek mondde uit in een viertal RIVM-rapporten (Schols, 
2009; Lijzen, 2009; Van Wiechen, 2009; Van Bruggen, 2009) en een 
rapport van een onderzoek dat in opdracht van het RIVM door het NIVEL 
is uitgevoerd (Ten Veen et al., 2009). 
De belangrijkste conclusie uit deze onderzoeken is dat in het gebied 
waar de invloed van Tata Steel op de luchtkwaliteit vroeger het grootst 
was, longkanker vaker voorkomt dan in de gebieden waar de uitstoot 
van Tata Steel niet of nauwelijks bijdroeg aan de lokale luchtkwaliteit.  
Luchtwegklachten werden, met uitzondering van astma, meer frequent 
bij huisartsbezoek geregistreerd in de omgeving van het industrieterrein 
(met name 0-4,0 kilometer) dan verder weg (4,1-10 kilometer).  
 
Om een vinger aan de pols te houden heeft de staatssecretaris van het 
ministerie van I&M in juni 2011 besloten om elke vier jaar na te gaan 
welke invloed de luchtkwaliteit heeft op de gezondheid van de bewoners 
in de IJmond. Op basis van een verkenning van mogelijke opties door 
het RIVM (Van Wiechen et al., 2011) is gekozen voor de variant waarbij 
monitoring van de gezondheid plaatsvindt op basis van de 
medicatiegegevens van apothekers, gegevens uit de periodieke 
gezondheidsmonitor van de GGD en een literatuurreview. 
 

1.2 Doelstelling monitoringsprogramma 
Doelstelling van het programma ‘monitoring gezondheid in de IJmond in 
relatie tot luchtkwaliteit’ is het periodiek bepalen van de 
gezondheidssituatie in de IJmond in relatie tot de luchtkwaliteit. Met het 
programma kunnen eventuele veranderingen in de gezondheidseffecten 
in relatie tot veranderingen in de luchtkwaliteit worden vastgesteld. 
Het programma heeft een signaalfunctie. Wanneer de resultaten uit het 
monitoringsprogramma daartoe aanleiding geven, kan uitvoeriger 
onderzoek worden geadviseerd. 
 
GGD Kennemerland verzorgt namens de IJmondgemeenten de 
verwerking van de periodieke gezondheidsmonitor en de 
literatuurreview. De bevindingen van de GGD worden afzonderlijk 
gerapporteerd. Het RIVM is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de 
medicatieverstrekking. 
 
In 2011 werd beoogd dat vóór de ingebruikname van de 
doekfilterinstallaties in 2015 de medicatieverstrekking tweemaal kan 
worden onderzocht; in 2012 (over de periode 2006-2010) en in 2015 
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(over de periode 2011-2014). Vervolgens zou dan in 2019 een nameting 
worden uitgevoerd over de periode 2015-2018. 
 
Begin 2014 heeft de GGD Kennemerland gerapporteerd over de 
bevindingen uit de reguliere gezondheidsmonitor die GGD Kennemerland 
in het najaar van 2012 uitvoerde (Overberg et al., 2014a). Het RIVM 
rapporteerde gelijker tijd over de analyse van het medicatiegebruik over 
de periode 2006-2010 (Ameling et al., 2014). De gegevens over 
medicatieverstrekking waren afkomstig van openbare apotheken die zijn 
aangesloten bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Ook was 
er een samenvattende rapportage (Overberg et al., 2014b). 
 

1.3 Dit onderzoek 
De doekfilterinstallaties zijn eind 2013 door Tata Steel volledig in 
gebruik genomen. De GGD Kennemerland voerde in het najaar van 2016 
wederom hun periodieke gezondheidsmonitor uit. Door de eerdere 
ingebruikname van de doekfilterinstallaties, zou het RIVM volgens het 
oorspronkelijke plan slechts over een zeer beperkte nieuwe periode 
(2011-2012) hebben kunnen rapporteren. Er is voor gekozen om het 
RIVM-onderzoek, qua rapportagemoment, aan te laten sluiten bij de 
rapportage van de GGD over deze gezondheidsmonitor. Zodoende heeft 
het medicatieonderzoek over een andere periode plaatsgevonden dan 
oorspronkelijk gepland. 
 
Dit rapport beschrijft de analyse van de medicatieverstrekking over de 
periode 2007-2015. Deze periode overlapt deels met de jaren waarover 
eerder is gerapporteerd. De wijze van gegevensverzameling is veranderd 
ten opzichte van het vorige onderzoek. Door een analyse over de eerdere 
periode wordt een mogelijke trendbreuk door de verandering van de 
methode vermeden. Het was niet mogelijk om gegevens uit 2016 of 2017 
in het onderzoek te betrekken; gegevens over de medicatieverstrekking 
in 2016 komen pas na afronding van de statistische analyses voor deze 
rapportage ter beschikking. Ook waren er geen consistente gegevens 
vóór 2007 beschikbaar. 
 
In vergelijking met het eerdere onderzoek over de periode 2006-2010 
naar de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk en voor 
luchtwegaandoeningen (Ameling et al., 2014) is het aantal 
medicatiegroepen uitgebreid met medicatie voor diabetes en voor 
hartaandoeningen. Het RIVM heeft gebruik gemaakt van gegevens die 
zorgverzekeraars jaarlijks verstrekken aan het Zorginstituut Nederland 
over de vergoedingen van medicatie die vallen onder de basisverzekering. 
 
De doelstelling van dit onderzoek is het beschrijven van het verloop van 
de incidentie en prevalentie van medicatieverstrekking in de IJmond 
gedurende de periode 2007-2015 en het beschrijven van de samenhang 
met populatiekenmerken, gezondheidsdeterminanten en de 
luchtkwaliteit in de IJmond. 
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2 Materiaal en methoden 

2.1 Inleiding 
Het onderzoek is over de periode 2007-2015 uitgevoerd, omdat voor 
deze periode routinematig verzamelde gegevens over de prevalentie en 
incidentie van medicatieverstrekking beschikbaar waren. Hieronder 
worden de belangrijkste kenmerken van het onderzoek aangestipt. De 
kenmerken worden in de daaropvolgende paragrafen verder beschreven. 
Het onderzoeksgebied is gelijk aan het gebied waarover in 2014 is 
gerapporteerd (Ameling et al., 2014). Het gebied omvat, naast de vier 
IJmondgemeenten Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Uitgeest, ook een 
groot deel van de GGD-regio Kennemerland. Het gebied wordt in 
paragraaf 2.2 toegelicht. 
 
De informatie over de medicatiegroepen was afkomstig van het 
Zorginstituut Nederland en is in verband met de privacy van de 
onderzoeksdeelnemers geanonimiseerd in een afgeschermde omgeving 
van het CBS door het RIVM geanalyseerd. De volgende medicatiegroepen 
zijn voor het onderzoek beschouwd: medicatie voor hoge bloeddruk en 
medicatie voor diabetes onder inwoners van 20 jaar en ouder, medicatie 
voor hartaandoeningen onder inwoners van 40 jaar en ouder en medicatie 
voor luchtwegaandoeningen onder baby’s, peuters en kleuters van 0 tot 
en met 5 jaar, onder schoolkinderen en adolescenten van 6 tot en met 16 
jaar en onder inwoners van 17 jaar en ouder. De gegevensverzameling 
wordt in paragraaf 2.3 nader beschreven. 
 
Een nadere beschrijving van de indicatoren voor luchtkwaliteit is in 
paragraaf 2.4 te vinden. Er is een geografische indeling in hoog en laag 
belaste woongebieden gebruikt en er zijn de concentraties van primair 
fijnstof en van stikstofoxiden van de basismetaalindustrie op het 
woonadres vastgesteld.  
 
Inwoners woonachtig in particuliere huishoudens in het onderzoeksgebied 
die op 1 januari van een kalenderjaar minstens drie jaar of vanaf de 
geboorte op hetzelfde adres in het onderzoeksgebied woonden, vormen 
het jaarlijkse onderzoekscohort. De selectie van deelnemers wordt 
toegelicht in paragraaf 2.5. 
 
De statistische analyses zijn per kalenderjaar uitgevoerd. Hierbij is 
rekening gehouden met de leeftijd, het geslacht, de burgerlijke status, de 
migratieachtergrond en het huishoudinkomen van de cohortdeelnemers. 
Ook is gecorrigeerd voor een indicator voor de sociaaleconomische status 
van het postcodegebied van het woonadres. De methodiek van de 
statistische analyses wordt in paragraaf 2.6 beschreven. 
 

2.2 Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied is gelijk aan het gebied dat in het eerste onderzoek 
is beschouwd. Destijds zijn bij de afbakening van het onderzoeksgebied 
twee uitgangspunten gehanteerd. Het voornaamste verspreidingsgebied 
van de emissies van de industrie in de IJmond moest binnen het 
onderzoeksgebied vallen. Daarnaast moest er voldoende contrast in de 
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blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in het gebied zijn. Het 
medicatiegebruik in hoog belaste gebieden kan dan worden vergeleken 
met het medicatiegebruik in laag belaste gebieden. 
 
In Figuur 2.1 is het gekozen gebied in kaart gebracht. Het 
onderzoeksgebied omvat, naast de vier IJmondgemeenten Beverwijk, 
Velsen, Heemskerk en Uitgeest, nog (delen van) andere veertien 
gemeenten. 
 

 
Figuur 2.1  Onderzoeksgebieden van het RIVM en GGD Kennemerland met de 
gemeenten die geheel of gedeeltelijk binnen het gebied vallen en de 
postcodegebieden. 
 
Het gebied dat eerder is gebruikt voor het onderzoek naar de 
kankerincidentie in de regio (Van Wiechen, 2009) is in Figuur 2.1 
aangegeven in lichtgeel. Uitgaande van een overheersend zuidwestelijke 
windrichting in de IJmond en verspreidingsmodellen van de 
luchtverontreiniging is dit gebied voor het medicatieonderzoek in 
noordoostelijke richting uitgebreid. Het onderzoeksgebied van GGD 
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Kennemerland verschilt van dat van het RIVM omdat het gebied 
samenvalt met het verzorgingsgebied van de GGD (rode lijn in 
Figuur 2.1). De overige gemeenten in het RIVM-onderzoeksgebied vallen 
in het verzorgingsgebied van GGD Zaanstreek-Waterland of GGD 
Hollands Noorden. 
 

2.3 Medicatieverstrekking 
2.3.1 Bron van gegevens over medicatieverstrekking 

Zorgverzekeraars verstrekken jaarlijks voor de zogeheten 
risicoverevening gegevens aan het Zorginstituut Nederland (voorheen 
College voor Zorgverzekeringen) over de vergoedingen van medicatie 
die vallen onder de basisverzekering. De risicoverevening compenseert 
zorgverzekeraars voor verschillen in de samenstelling van hun 
verzekerdenpopulatie. Voor de vereffening worden onder meer 
farmaciekostengroepen (FKG’s) gebruikt. Verzekerden met een bepaalde 
chronische aandoening zijn identificeerbaar aan de hand van declaraties 
van medicijnen waarvan bekend is dat die voor de betreffende 
aandoening worden voorgeschreven.  
 
De gegevens zijn voor onderzoek beschikbaar binnen een afgeschermde 
omgeving binnen het CBS. Het Zorginstituut Nederland en het CBS 
hebben het RIVM toestemming gegeven gebruik te kunnen maken van 
deze gegevens. De gegevens kunnen in principe op persoonsniveau op 
basis van het BSN-nummer worden gekoppeld aan andere gegevens 
binnen het CBS, bijvoorbeeld die uit de gemeentelijke basisadministratie 
(GBA).  
 
Geneesmiddelen worden internationaal ingedeeld volgens het Anatomisch 
Therapeutisch Chemisch Classificatie met gedefinieerde dagdoses 
(ATC/DDD-systeem). Deze codering bestaat uit zeven letters en cijfers, 
waarbij de geneesmiddelen eerst worden ingedeeld naar het orgaan of 
systeem waarop ze inwerken en daarna op hun therapeutische en 
chemische eigenschappen. De indeling kent vijf niveaus: 

1. Anatomische hoofdgroep: één letter voor 14 hoofdgroepen, zo 
veel mogelijk conform de eerste letter (Engels) van het orgaan of 
systeem. 

2. Therapeutische hoofdgroep: twee cijfers. 
3. Therapeutische/farmacologische subgroep: één letter. 
4. Chemisch/therapeutische/farmacologische subgroep: één letter. 
5. Subgroep voor chemische stof: twee cijfers. 

 
Het CBS voegt de zeven letters en cijfers samen tot 4-positie ATC-codes 
(niveau 1 t/m 3) en stelt deze samengevoegde data voor onderzoek ter 
beschikking. 
 
De beschikbare informatie over medicatieverstrekking is geaggregeerd 
over een kalenderjaar. Het is niet bekend wanneer de medicatie in het 
kalenderjaar is verstrekt. Medicatie die aan patiënten in ziekenhuizen en 
verpleeghuizen wordt verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte 
medicatie aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.  
 
De gegevens over de medicatieverstrekking zijn vanaf 2006 beschikbaar. 
De incidentie (het aantal nieuwe gevallen per jaar) kan echter pas vanaf 
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2007 worden berekend (zie paragraaf 2.3.3). De beschikbaarheid van de 
gegevens loopt achter op het kalenderjaar. Voor de rapportage van dit 
onderzoek in 2018 kan gebruik worden gemaakt van gegevens tot en met 
2015. De onderzoeksperiode is zodoende 2007-2015. 
 
Omdat de informatie over medicatieverstrekking alleen per kalenderjaar 
beschikbaar is, is ervoor gekozen andere informatie benodigd voor het 
onderzoek (kenmerken van deelnemers, luchtkwaliteit, etc.) zo veel 
mogelijk per kalenderjaar te verzamelen en/of de status per 1 januari 
van het kalender jaar als uitgangspunt te nemen en geen rekening te 
houden met veranderingen die gedurende dat kalenderjaar optreden 
(zie paragraaf 2.5 en 2.6). 
 

2.3.2 Beschouwde medicatiegroepen en leeftijden 
Luchtverontreiniging en in het bijzonder fijnstof, is geassocieerd met een 
toename van het risico op aandoeningen zoals diabetes, hart- en 
vaatziekten en luchtwegaandoeningen (WHO, 2013; Héroux et al., 2015). 
Deze gezondheidseffecten kunnen zich uiten in toegenomen 
huisartsbezoek, extra ziekenhuisopnames, extra gebruik van 
geneesmiddelen en een verkorting van de levensduur. 
 
In het kader van het monitoringsprogramma is het idee dat de chronische 
aandoeningen of effecten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van 
declaraties van medicijnen. 
Uit de voor het onderzoek beschikbare gegevens (4-positie ATC-codes) 
zijn medicatiegroepen samengesteld die zo goed mogelijk overeen 
komen met de op 7-positie ATC-codes gebaseerde definities van de 
farmaciekostengroepen 5 en 7 (diabetes type II), 6 (CARA), 10 
(hartaandoeningen), 13 (diabetes type I) en de indicator hypertensie: 

• Medicatie voor hoge bloeddruk (ATC-4-codes: C02A, C02C, 
C02D, C02K; C03A, C03B, C03D, C03E; C07A, C07B, C07C; 
C08C, C08D; C09A, C09B, C09C, C09D), 

• Medicatie voor diabetes (ATC-4-code: A10A en A10B), 
• Medicatie voor hartaandoeningen (ATC-4-codes: C01A, C01B, 

C01D; C03C), 
• Medicatie voor luchtwegaandoeningen (ATC-4-code: R03A, R03B, 

R03C, R03D). 
 
Bij de statistische analyse van de luchtwegmedicatie is onderscheid 
gemaakt tussen kinderen van 0 tot en met 5 jaar, tussen kinderen en 
adolescenten van 6 tot en met 16 jaar en personen van 17 jaar en 
ouder. De reden hiervoor is dat in de NHG-standaard astma bij kinderen 
onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen tot zes jaar en kinderen 
van zes jaar en ouder omdat de diagnostiek als de aanpak verschillend 
is. Personen van 17 jaar en ouder zijn onderscheiden omdat bij hen 
andere risicofactoren relevant kunnen zijn zoals beroepsmatige 
blootstelling aan luchtverontreiniging en de rookgewoonte. 
 
Voor medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk en voor diabetes zijn 
volwassenen vanaf 20 jaar in de analyses betrokken. Voor 
medicatieverstrekking voor hartaandoeningen is dat vanaf 40 jaar. De 
reden voor de leeftijdsbegrenzing is dat medicatieverstrekking voor deze 
aandoeningen op jongere leeftijd nauwelijks voorkomt. 
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2.3.3 Maten voor medicatieverstrekking 
In epidemiologisch onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen 
incidentie en prevalentie. De prevalentie is in dit onderzoek het aantal 
personen aan wie in een bepaald kalenderjaar medicatie is verstrekt 
(periode prevalentie). De (jaar)prevalentie wordt veelal als percentage 
uitgedrukt. De noemer is dan de gehele bevolking (of de gehele 
subgroep waarop de prevalentie betrekking heeft). 
 
De incidentie is het aantal nieuwe personen aan wie een nader 
omschreven medicatie in een bepaald kalenderjaar is verstrekt. Om de 
incidentie in een bepaald kalenderjaar te kunnen berekenen, is 
informatie over de medicatieverstrekking van het kalenderjaar daaraan 
voorafgaand nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van een 
nieuwe gebruiker. Er is in dit geval sprake van een ‘run-in’ periode van 
één jaar. De incidentie wordt, net als bij de prevalentie, veelal per 
aantal van de bevolking uitgedrukt. Belangrijk onderscheid met de 
prevalentie, is dat in dit rapport bij de incidentie het populatieaantal in 
de noemer betrekking heeft op de populatie waaruit de incidentie 
voortkwam (‘populatie at risk’). Dit zijn de personen die voorafgaand 
aan de betreffende periode de medicatie (nog) niet gebruikten.  
 

2.4 Luchtkwaliteit 
In de eerdere gezondheidsonderzoeken in de IJmond is gekeken of de 
longkankerincidentie of het medicatiegebruik verschilt onder mensen 
woonachtig in 4-positie postcodegebieden met een relatief hoge 
blootstelling aan emissies van Tata Steel ten opzichte van mensen die 
aan lagere niveaus zijn blootgesteld. In het vorige medicatieonderzoek 
zijn de 139 postcodegebieden in het onderzoeksgebied in vijf 
blootstellingscategorieën onderverdeeld op basis van de gemiddelde 
blootstelling per postcodegebied aan primair fijnstof afkomstig van de 
basismetaalindustrie in het jaar 2000 (Figuur 2.2). Voor informatie over 
de totstandkoming van de categorieën, verwijzen we naar de eerdere 
rapportage (Ameling et al., 2014). 
 
Figuur 2.2 maakt inzichtelijk welke woongebieden in de IJmond in welke 
blootstellingscategorie vallen. Van de IJmondgemeenten ligt de gemeente 
Beverwijk in de categorieën 4 en 5 en de gemeente Velsen in de 
categorieën 3, 4 en 5. De gemeente Heemskerk ligt in de categorieën 3 
en 4 en gemeente Uitgeest in categorie 3. Ook enkele postcodegebieden 
van de gemeenten Castricum, Bloemendaal en Haarlem vallen in 
categorie 3. In de vorige rapportage is de indeling nauwkeuriger 
beschreven: de postcodegebieden zijn hierin per categorie aangeduid (zie 
bijlage 1 in Ameling et al., 2014). 
 
Vanwege de vergelijkbaarheid met de resultaten met het vorige 
onderzoek is de indeling in Figuur 2.2 voor dit onderzoek opnieuw 
aangehouden. Ook zijn de vijf blootstellingscategorieën consistent in de 
tijd; elk jaar vallen woonadressen in dezelfde blootstellingscategorie. De 
statistische analyses met de blootstellingscategorieën hebben betrekking 
op de periode 2007-2015 (9 jaar). 
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Figuur 2.2  Indeling van het onderzoeksgebied in vijf blootstellingscategorieën op 
basis van de primair-fijnstofbijdrage van de basismetaalindustrie in 2000. 
 
De blootstelling verandert echter in de tijd, zowel door wijzigingen in de 
uitstoot van primair fijnstof als door de jaarlijkse afwisseling in 
meteorologische omstandigheden. Om de blootstelling van jaar tot jaar 
in het onderzoeksgebied in beeld te brengen, is gebruik gemaakt van de 
luchtverontreinigingsniveaus zoals die jaarlijks standaard door het RIVM 
worden gemodelleerd. 
 
Analoog aan de vorige rapportage is gekozen voor de componenten 
(primair) fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NOx) als indicatoren van de 
luchtverontreiniging in de IJmond. Fijnstof dat direct door menselijke 
activiteiten of natuurlijke bronnen in de atmosfeer wordt gebracht, 
wordt primair fijnstof genoemd. Daarnaast is er secondair fijnstof dat 
door chemische reacties in de atmosfeer uit gassen wordt gevormd. Dit 
gebeurt op grotere afstand van de bron. Vanwege de interesse voor de 
effecten van de lokale bronnen, is alleen de primaire fractie van het 
fijnstof beschouwd. Primair fijnstof is in dit onderzoek als belangrijkste 
indicator voor de blootstelling aan de emissies van de 
basismetaalindustrie gebruikt. Er is alleen naar PM10 gekeken. In het 
vorige medicatieonderzoek is ook informatie over PM2,5 verzameld. De 
ruimtelijke correlatie tussen beide componenten bleek echter bijna gelijk 
aan 1, zodat er destijds voor is gekozen alleen voor PM10 het risico op 
medicatieverstrekking vast te stellen. Deze lijn is ook in dit onderzoek 
gevolgd. Stikstofoxiden afkomstig van de basismetaalindustrie zijn in dit 
onderzoek eveneens als blootstellingsindicator gebruikt. Zij zijn een 
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proxy voor andere verbrandingscomponenten afkomstig van de 
basismetaalindustrie zoals roet en ultrafijnstof.  
 
Voor de berekening van de grootschalige achtergrondniveaus wordt 
gebruikt gemaakt van nationale en internationale emissieregistraties. 
Deze gegevens worden verwerkt tot de Grootschalige Concentratiekaarten 
Nederland (GCN). In deze registraties staan per oppervlakte-eenheid en 
per broncategorie (industrie, verkeer, etc.) de jaarlijkse uitstoot aan 
verontreinigende stoffen. Voor grote industriële bronnen zijn de emissies 
op puntlocaties gegeven. Met behulp van deze emissiegegevens en het 
verspreidingsmodel OPS (Van Jaarsveld en De Leeuw, 1993) worden 1 bij 
1 km gemiddelde concentraties berekend. Modelresultaten worden hierbij 
vergeleken met meetgegevens van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 
en zo nodig aan de hand van deze gegevens gekalibreerd. De gebruikte 
methodiek voor de modellering van de luchtverontreiniging is elders 
uitvoerig beschreven (Velders et al., 2017). 
 
De modellering van de grootschalige concentraties is in de loop van de 
tijd steeds verbeterd. Een belangrijke verbetering in de modellering heeft 
in GCN 2010 plaatsgevonden. In GCN 2010 is een nieuwe ruimtelijke 
verdeling voor de emissies van Tata Steel toegepast en zijn de 
karakteristieken van emissiepunten (hoogte en warmte-inhoud) 
aangepast. Vandaar dat ervoor is gekozen alleen informatie over de 
luchtkwaliteit met ingang van CGN 2010 in het onderzoek te betrekken. 
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid de minister te verzoeken een 
andere kaart met meer ruimtelijk details als achtergrond voor het NSL 
(nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit) te mogen gebruiken. 
De provincie Noord-Holland heeft dit enkele jaren terug voor het gebied 
rond Tata Steel gedaan. Vanaf GCN 2014 wordt in een gebied van 15 bij 
15 km rond Tata Steel met een hogere resolutie (250 bij 250 meter) 
gemodelleerd. 
 
De benaming van de GCN-kaart heeft betrekking op het jaar van 
openbaarmaking. De emissiegegevens en de gegevens over de 
meteorologie dateren echter uit voorafgaande jaren (zie Tabel 2.1). In 
de praktijk wordt de GCN als het meest representatief beschouwd voor 
het jaartal waaruit de meteorologische gegevens dateren. 
 
Voor het onderzoek zijn de luchtverontreinigingsgegevens via de locatie 
van het woonadres en informatie uit het GBA gekoppeld aan de gegevens 
over medicatieverstrekking. Hiertoe zijn de GCN-kaarten geïnterpoleerd 
tot vlakken van 100 bij 100 meter. Er is voor gekozen om voor de 
luchtverontreiniging een tweejarig gemiddelde concentratie te gebruiken: 
het gemiddelde van de concentratie in het jaartal van de informatie over 
medicatieverstrekking en van de concentratie in het jaartal daaraan 
voorafgaand. Het idee hierachter is dat medicatie verstrekt aan begin van 
het jaar, gerelateerd is aan de concentratie in het voorafgaande 
kalenderjaar en medicatie verstrekt aan het einde van het jaar aan de 
concentratie in het huidige kalenderjaar. Omdat de periode van 
medicatieverstrekking niet bekend is, is een tweejarig gemiddelde 
verkozen. Het kalenderjaar 2009 is hierop een uitzondering, omdat, zoals 
hierboven is aangegeven, geen voldoende representatieve concentraties 
voor het kalenderjaar 2008 beschikbaar waren. In Tabel 2.1 is de relatie 
weergegeven tussen het jaartal van de GCN-kaart, van de gegevens over 
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de meteorologie en van de emissies en de kalenderjaren van de 
medicatie-verstrekking waaraan de concentraties zijn gekoppeld.  
 
Tabel 2.1  De relatie tussen het jaartal van de GCN-kaart, van de gegevens over 
de meteorologie en van de emissies en de kalenderjaren van de medicatie-
verstrekking waaraan de concentraties zijn gekoppeld. 
Grootschalige concentratiekaarten Nederland (GCN) Gebruikt voor 

kalenderjaar 
medicatie-

data 

Jaartal 
GCN 
benaming 

Jaartal 
meteogegevens 

Jaartal 
emissies NL 

bronnen 

Kaart/Meest 
representati

ef voor 
2010 2009 2007 2009 2009+2010 
2011 2010 2008 2010 2010+2011 
2012 2011 2009 2011 2011+2012 
2013 2012 2010 2012 2012+2013 
2014* 2013 2011 2013 2013+2014 
2015* 2014 2013 2014 2014+2015 
2016* 2015 2014 2015 2015 
* Verfijnde resolutie in gebied van 15 bij 15 km rond Tata Steel. 
 

2.5 Woonduur, verhuizen, geboorte, overlijden en verandering van 
leeftijdscategorie 
Het is de verwachting dat het enige tijd duurt voordat eventuele nadelige 
effecten van langetermijnblootstelling aan luchtverontreiniging zich 
openbaren in de vorm van ziekte en/of (langdurig) gebruik van medicatie. 
Hoe lang deze periode precies is, is onbekend. Ook zal deze periode van 
persoon tot persoon verschillen. Om het eventuele risico van de 
blootstelling aan de luchtverontreiniging zo goed mogelijk toe te wijzen 
aan de deelnemers is daarom gekozen om een criterium aan de woonduur 
op een adres te stellen. In een eerder onderzoek naar sterftecijfers is 
gekozen voor een periode van vijf jaar (Fischer et al., 2015). Omdat 
ziekte/medicatieverstrekking voorafgaat aan sterfte is voor dit onderzoek 
een periode van drie jaar gehanteerd. Deelnemers moeten op de 
startdatum (1 januari 2007) daarom minstens drie jaar of, voor kinderen 
jonger dan drie jaar oud, vanaf de geboorte op hetzelfde woonadres in 
het onderzoeksgebied hebben gewoond. 
 
Er is rekening gehouden met het verhuizen gedurende de 
onderzoeksperiode door op 1 januari van de kalenderjaren het (nieuwe) 
woonadres van de deelnemers vast te stellen en de blootstelling aan 
luchtverontreiniging van dat betreffende jaar aan de deelnemer toe te 
wijzen. Heeft de verhuizing plaatsgevonden naar een adres buiten het 
onderzoeksgebied, dan wordt de informatie over de medicatieverstrekking 
in het voorafgaande kalenderjaar niet in de statistische analyses 
meegenomen. Het is immers onbekend of de medicatieverstrekking in het 
betreffende kalenderjaar plaatsvond vóór of na de verandering van 
woonadres. 
 
Mocht een persoon op 1 januari niet in een particulier huishouden maar 
in een instelling wonen, dan wordt hij niet in de onderzoekspopulatie 
opgenomen. De medicatieverstrekking valt in sommige instellingen niet 
onder de basisverzekering en de informatie daarover is dan niet 
opgenomen in het gebruikte databestand. 
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In het geval van overlijden kan informatie over de medicatieverstrekking 
in dat kalenderjaar worden gebruikt. Aan overledenen kan slechts een 
deel van het betreffende kalenderjaar medicatie worden verstrekt; bij de 
statistische analyses is met de onvolledigheid van het jaar rekening 
gehouden.  
 
In het onderzoek zijn de statistische analyses voor verschillende 
afzonderlijke leeftijdscategorieën (bijvoorbeeld voor 
luchtwegaandoeningen 0 tot en met 5 jaar, 6 tot en met 16 jaar en 
17 jaar en ouder) uitgevoerd, omdat het beloop van de 
medicatieverstrekking tussen deze leeftijdscategorieën sterk kan 
verschillen. Bij de overgang naar de volgende leeftijdscategorie kan de 
informatie van de betreffende persoon van het betreffende kalenderjaar 
bij de ene óf bij de andere leeftijdscategorie maar niet bij beiden worden 
meegenomen. De verdeling van de deelnemers over de 
leeftijdscategorieën gebeurt zodoende eenmaal per kalenderjaar en is 
gebaseerd op de leeftijd op 1 januari van het betreffende kalenderjaar. 
Wel wordt het laatste kalenderjaar van de voorafgaande 
leeftijdscategorie als ‘run-in’ periode voor de overgang naar de volgende 
leeftijdscategorie gebruikt. 
 

2.6 Statistische analyses 
Voor de statistische analyse naar de jaarlijkse relatie tussen luchtkwaliteit 
en de prevalentie of incidentie van medicatieverstrekking is gebruik 
gemaakt van een logistische regressie. Met logistische regressie wordt de 
kans op een gebeurtenis (in dit geval medicatieverstrekking) beschreven 
als een functie van de mogelijke risicofactoren van deze gebeurtenis. Bij 
het vaststellen van de invloed van de risicofactoren op de 
medicijnverstrekking wordt het effect uitgedrukt als een odds ratio. Een 
odds ratio van 1 geeft aan dat er geen verband is tussen de risicofactor 
en medicijngebruik. Een odds ratio die groter is dan 1 betekent dat er een 
groter kans op medicatieverstrekking is wanneer de risicofactor 
(bijvoorbeeld de concentratie op het woonadres) groter is. Gemakshalve 
(maar op basis van de definities onjuist) beschrijven we de odds ratio in 
dit rapport als een relatief risico. Wanneer de medicatieverstrekking in 
bijvoorbeeld blootstellingscategorie 5 12% is en in de laagste 
blootstellingcategorie 8%, dan is de relatieve verhouding (of relatief 
risico) 1,5 (= 12/8). Een odds ratio is op een iets andere wijze 
gedefinieerd, namelijk als een ratio tussen twee verhoudingen (in het 
voorbeeld: 12/88 gedeeld door 8/92 = 1,57). In de tekst wordt de odds 
ratio als zijnde een relatief risico beschreven, omdat de interpretatie van 
een ratio van twee verhoudingen niet eenvoudig is. Of een odds ratio als 
statistisch significant kan worden aangemerkt, hangt zowel af van de 
hoogte van de odds ratio als van de grootte van de onzekerheid in de 
odds ratio. De onzekerheid wordt in dit rapport met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval aangegeven. Wanneer de ondergrens van dit 
interval groter is dan 1, spreken we van een statistisch significante 
verhoging. 
 
Bij de risicofactoren onderscheiden we persoons- en postcodekenmerken 
en blootstellingsindicatoren. 
De van jaar tot jaar variërende persoonskenmerken, waarvoor in de 
statistische modellen wordt gecorrigeerd, zijn: 
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• Leeftijd (leeftijd op 1 januari van het betreffende kalenderjaar) 
• Geslacht (op 1 januari van het betreffende kalenderjaar) 
• Burgerlijke status (op 1 januari van het betreffende kalenderjaar) 
• Migratieachtergrond (op 1 januari van het betreffende 

kalenderjaar) 
• Gestandaardiseerd huishoudinkomen (op 1 januari van het 

betreffende kalenderjaar) 
 
Daarnaast is er een indicator voor de sociaaleconomische status als 
postcodekenmerk gebruikt: de sociale status van de postcode (Knol, 
1998).  
 
Als blootstellingsindicatoren zijn onderzocht (zie voorafgaande 
paragraaf): 

• Indeling van 4-positie postcodegebieden in vijf categorieën op 
basis van de gemiddelde bijdrage aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 (identiek aan vorige rapportage 
over medicatiegebruik). De laagste blootstellingscategorie is als 
referentiecategorie gebruikt. 

• De concentratie primair fijnstof afkomstig van de 
basismetaalindustrie op het woonadres representatief voor het 
betreffende kalenderjaar (gemiddelde concentratie van het 
betreffende kalenderjaar en van het jaar daarvoor; voor 2009 
alleen 2009). Er is voor de invloed van primair fijnstof van 
andere lokale bronnen gecorrigeerd door ook in het statistisch 
model de totale concentratie primair fijnstof minus de bijdrage 
van de basismetaalindustrie op te nemen. Er zijn uitsluitend 
antropogene bronnen beschouwd. Niet antropogene en mogelijk 
ontbrekende bronnen (zeezout, bodemstof) zijn hier niet in 
verwerkt. 

• De concentraties stikstofoxiden (NOx) afkomstig van de 
basismetaalindustrie op het woonadres representatief voor het 
betreffende kalenderjaar (gemiddelde concentratie van het 
betreffende kalenderjaar en van het jaar daarvoor; voor 2009 
alleen 2009). Er is voor de invloed van stikstofoxiden van andere 
bronnen gecorrigeerd door aan het statistisch model de totale 
concentratie stikstofoxiden minus de bijdrage van de 
basismetaalindustrie toe te voegen. 

 
De onderzoeksperiode bij de statistische analyses met de concentratie 
op het woonadres is korter (2009-2015, in totaal zeven jaar) dan bij de 
analyses met de blootstellingscategorieën het geval is (2007-2015) 
vanwege de onvoldoende representativiteit van de concentraties 
voorafgaand aan het kalenderjaar 2009.  
 
De gebruikte gegevens over het medicatiegebruik, persoonskenmerken 
en het gestandaardiseerd huishoudinkomen zijn geanonimiseerd voor 
het RIVM beschikbaar gesteld binnen een afgeschermde omgeving 
binnen het CBS. De externe gegevens over de sociale status van de 
postcode en over de luchtkwaliteit op het woonadres zijn ten behoeve 
van het onderzoek in de afgeschermde omgeving gebracht. De 
koppeling met de persoonsgegevens is zodanig uitgevoerd dat het RIVM 
individuele cohortdeelnemers niet kan herleiden. 
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De medicatie die in dit onderzoek is beschouwd wordt door een arts 
voorgeschreven. Tussen artsen kunnen verschillen in voorschrijfgedrag 
optreden. Hierdoor kan clustering van verhoogde of verlaagde 
prevalentie of incidentie voor bepaalde geneesmiddelen in 
woongebieden optreden. In principe is het mogelijk met een mogelijke 
clustering rekening te houden. Er kan echter geen relatie tussen de 
cohortdeelnemers en een huisartspraktijk worden gelegd, omdat deze 
informatie ontbreekt. Als alternatief is verondersteld dat de clustering op 
4-positie postcodeniveau optreedt. De kans dat personen woonachtig in 
hetzelfde postcode dezelfde huisarts of huisartspraktijk bezoeken is 
groter dan voor personen die niet in hetzelfde postcodegebied wonen. 
Analoog aan de vorige rapportage is er daarom voor gekozen om een 
‘random effect’ voor 4-positie postcodes in de statistische analyses op te 
nemen. Deze statistische modellen behoren tot de klasse van zogeheten 
‘generalized linear mixed models’. Voor de uitvoering van deze modellen 
is gebruik gemaakt van de GLIMMIX-procedure van de statistische 
software SAS (versie 9.3). 
 
Cohortdeelnemers kunnen van kalenderjaar tot kalenderjaar worden 
gevolgd zodat kan worden vastgesteld wat de gemiddelde samenhang 
tussen de luchtkwaliteit en de medicatieverstrekking over de 
onderzoeksperiode is en of er sprake is van een verandering van de 
samenhang tussen de luchtkwaliteit en de medicatieverstrekking over de 
tijd. Er trad echter een aantal complicaties op bij het uitvoeren van deze 
zogeheten longitudinale analyses. De dataset bleek te groot om in één 
keer te analyseren. Bij het opbreken van de dataset in kleinere delen 
ontstonden problemen met de convergentie van de statistische 
modellen, met name wanneer rekening werd gehouden met de uitval 
van deelnemers door verhuizen. Hierdoor is uiteindelijk afgezien van de 
uitvoering van longitudinale analyses. 
 
Als alternatief is ervoor gekozen de uitkomsten van de analyses van de 
afzonderlijke jaren met een meta-analyse te combineren. Met een meta-
analyse kan uit de vastgestelde samenhang voor de afzonderlijke jaren 
een gemiddeld effect over de gehele onderzoeksperiode worden 
bepaald. Echter, de jaren zijn onderling niet volledig onafhankelijk 
omdat grotendeels dezelfde cohortdeelnemers in de statistische 
analyses zijn betrokken. Het is aannemelijk dat in een meta-analyse 
hierdoor de standard error van het gemiddelde effect wordt onderschat. 
Dit leidt ertoe dat resultaten eerder tot statistisch significant worden 
verklaard, dan daadwerkelijk het geval is. Andersom is het aannemelijk 
dat resultaten die in de meta-analyse als niet significant worden 
aangemerkt, dezelfde kwalificatie zouden krijgen als wel rekening zou 
kunnen worden gehouden met de afhankelijkheid tussen jaren.  
 
Er is met een meta-regressie analyse gekeken of er sprake is van een 
trend: verandert de odds ratio van een blootstellingscategorie ten 
opzichte van de referentiecategorie gedurende de onderzoeksperiode? Of 
verandert de odds ratio van de blootstelling op het woonadres over de 
onderzoeksperiode? De toetsing van een trend vereist meer statistische 
aannames dan bij de vaststelling van het gemiddelde effect het geval is. 
Het is waarschijnlijk dat ook in een meta-regressieanalyse de 
onzekerheden worden onderschat. Een trend kan als statistisch significant 
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worden aangeduid, terwijl dit niet het geval is. Andersom is het plausibel 
dat trends die als niet-significant worden aangemerkt, dit ook niet zijn. 
De meta-analyses zijn uitgevoerd met de statistische software Stata met 
de procedures METAN (Harris et al., 2008), METAREG (Harbord en 
Higgins, 2008) en MVMETA (White, 2009).  
 
De statistische analyses zijn uitgevoerd met de gegevens die in de CBS-
omgeving ter beschikking stonden. Voor het overgrote deel van de 
cohortdeelnemers is geen informatie beschikbaar over relevante 
individuele risicofactoren voor de beschouwde medicatiegroepen die 
samenhangen met de levensstijl, zoals overgewicht en rookgewoonten. 
In 2012 hebben alle GGD-en in Nederland in een steekproef van de 
volwassen bevolking gevraagd naar verschillende gezondheidsaspecten, 
waaronder de leefstijl. Het RIVM heeft toestemming van GGD Nederland 
en het CBS om gebruik te maken van de Gezondheidsmonitor 2012 
binnen de CBS-omgeving. Met deze gegevens is een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.  
Informatie over het rookgedrag en over het gewicht zijn voor personen 
die aan de Gezondheidsmonitor 2012 hebben deelgenomen en die 
woonachtig zijn in het onderzoeksgebied gekoppeld aan gegevens over 
het medicatiegebruik in 2012. Het betreft circa 20.000 cohortdeelnemers. 
In de gevoeligheidsanalyses is vervolgens gekeken wat de invloed is op 
de samenhang tussen de luchtkwaliteit (primair fijnstof op het 
woonadres) en de prevalentie van medicatie voor hoge bloeddruk, voor 
diabetes, voor hartaandoeningen of voor luchtwegaandoeningen, wanneer 
voor wisselende combinaties van persoonskenmerken en leefstijlfactoren 
in de statistische analyses wordt gecorrigeerd. 
 
Om de resultaten uit de statistische analyses te duiden is indicatief 
berekend aan hoeveel extra personen per blootstellingscategorie 
medicatie wordt verstrekt door de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie, onder de aanname dat de samenhang oorzakelijk is. 
Als input voor de berekeningen is de odds ratio uit de meta-analyse 
gebruikt die de samenhang tussen de primair-fijnstofconcentratie op het 
woonadres en het risico op medicatieverstrekking beschrijft. Het extra 
risico op medicatieverstrekking per blootstellingscategorie is mede 
afhankelijk van de tweejaarsgemiddelde concentratie primair fijnstof van 
de basismetaalindustrie van de betreffende categorie. Ook de 
(achtergrond)prevalentie (en incidentie) bepalen mede het extra risico. 
Hiervoor is de gemiddelde prevalentie (en gemiddelde incidentie) per jaar 
van het gehele onderzoeksgebied aangehouden. Daarnaast is de 
informatie over de omvang van de bevolking in de verschillende 
blootstellingscategorieën gebruikt om uit het extra risico het aantal extra 
personen met medicatieverstrekking uit te rekenen. 
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3 Luchtkwaliteit in de IJmond 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de indicatoren voor de luchtkwaliteit in de 
IJmond beschreven die in het onderzoek naar de medicatieverstrekking 
zijn gebruikt. 
In paragraaf 3.2 komt de indeling in de vijf blootstellingscategorieën aan 
bod. Paragraaf 3.3 beschrijft het beloop van de emissie van primair-
fijnstof van de basismetaalindustrie. Deze emissie bepaalt, naast de 
weersomstandigheden, welke bijdrage deze bron aan de primair 
fijnstofconcentraties in de omgeving levert. Deze concentraties in de 
periode 2009-2015 worden in paragraaf 3.4 weergegeven, evenals de 
totale concentratie primair fijnstof. Het betreft gemodelleerde 
concentraties; voor een rapportage over de metingen van fijnstof in de 
IJmond verwijzen we naar de jaarlijkse rapportages van de GGD 
Amsterdam (De Jonge 2015, 2016, 2017). Ook is de concentratie van 
stikstofoxiden als indicator voor blootstelling aan emissies van de 
basismetaalindustrie gebruikt. De emissies en concentraties van 
stikstofoxiden komen in de paragrafen 3.5 en 3.6 aan de orde. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de bevindingen. 
 

3.2 Vijf blootstellingcategorieën, consistent in de tijd 
In het eerdere medicatieonderzoek zijn vijf blootstellingscategorieën 
gedefinieerd aan de hand van het primair fijnstof afkomstig van de 
basismetaalindustrie in 4-positie postcodegebieden in het 
onderzoeksgebied in 2000. Deze indeling is ook voor deze rapportage 
gebruikt. De geografische indeling verandert niet in de loop van de jaren 
en is zodoende constant over de onderzoeksperiode 2007-2015. De 
indeling van de vijf gebieden is weergegeven in paragraaf 2.4 
(Figuur 2.2). De omvang van populatie in de vijf blootstellingscategorieën 
is in Tabel 3.1 beschreven.  
 
Tabel 3.1  De omvang van de populatie in het onderzoeksgebied per jaar en naar 
blootstellingscategorie. 
Jaar Blootstellingscategorie primair fijnstof Totaal 

1 2 3 4 5 
2007 336,695 180,310 107,605 54,490 45,220 724,320 
2008 337,205 182,045 107,580 54,925 45,230 726,985 
2009 336,970 183,930 107,850 55,835 45,305 729,890 
2010 337,700 186,595 108,650 56,205 45,170 734,320 
2011 338,410 188,825 109,110 56,625 45,390 738,360 
2012 339,655 190,065 109,605 57,020 45,430 741,775 
2013 340,545 191,410 110,105 57,140 45,430 744,630 
2014 341,660 193,255 110,320 57,105 45,715 748,055 
2015 342,270 195,340 110,690 57,110 45,740 751,150 
Gemiddeld 339,012 187,975 109,057 56,273 45,403 737,721 
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Gemiddeld woonden er in de periode 2007-2015 ruim 730.000 personen 
in het onderzoeksgebied. Gemiddeld woont 46,0% van de populatie uit 
het onderzoeksgebied in blootstellingscategorie 1; 25,5% in categorie 2; 
14,8% in categorie, 7,6% in categorie 4 en 6,2% in categorie 5. 
 

3.3 Beloop van de emissie van primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie 
In Figuur 3.1 zijn de gegevens uit de Emissieregistratie over de uitstoot 
(emissie) van de basismetaalindustrie in de IJmond over de periode 
1990-2015 weergegeven. De jaartallen in het figuur verwijzen naar het 
jaar waarvoor de emissiecijfers van toepassing zijn. 
 

 
Figuur 3.1  Emissie van fijnstof door de basismetaalindustrie in de periode 1990-
2015 (Bron: Emissieregistratie; in ton per jaar). Links gehele periode; rechts de 
periode 2000-2015. 
 
In de jaren negentig is de fijnstofemissie van Tata Steel gedaald van 
5.900 ton/jaar naar 1.400 ton/jaar. Tussen 2000 en 2010 is de emissie 
van fijnstof licht gedaald naar 1.000 ton/jaar. In de periode 2013-2015 
zijn de emissies verder verminderd tot 750-800 ton/jaar. Over de 
onderzoeksperiode 2007-2015 dalen de emissies gemiddeld 5% per 
jaar. De totale daling over deze periode is circa 40%. 
 

3.4 Verspreiding en beloop van de concentratie primair fijnstof 
In Figuur 3.2 is weergegeven hoe van jaar tot jaar in de periode 2009-
2015 de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de jaargemiddelde 
gemodelleerde concentratie primair fijnstof zich over het 
onderzoeksgebied verspreidt. De jaartallen in het figuur verwijzen naar 
het jaar waarvoor de concentraties het meest representatief zijn; dit is 
het jaartal waarop de meteorologische gegevens betrekking hebben. 
 
Uit Figuur 3.2 komt naar voren dat in de periode 2012-2015 ten 
opzichte van de periode 2009-2011 er sprake is van een kleinere 
bijdrage aan de luchtkwaliteit in de omgeving. De blauwe en groene 
contouren om Tata Steel nemen in omvang af. De vorm van de 
contouren varieert van jaar tot jaar. Dit is mede het gevolg van de 
variatie in het weer. 
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Figuur 3.2  Geografische weergave van de bijdrage van de basismetaalindustrie 
aan de jaargemiddelde gemodelleerde primair-fijnstofconcentratie (PM10 in 
µg/m3) in het onderzoeksgebied voor de periode 2009-2015. 
 
Figuur 3.3 laat de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentraties in de geografisch vastliggende vijf 
blootstellingscategorieën in de periode 2009-2015 zien. 
 
In de vorige rapportage over medicatiegebruik (Ameling et al., 2014) 
was de indeling van de blootstellingscategorieën gebaseerd op de 
gemiddelde bijdrage op de woonadressen in een postcodegebied. Deze 
gemiddelden per postcode zijn in Figuur 3.3 voor het jaartal 2000 
gebruikt. Er is zodoende geen overlap tussen de vijf categorieën voor 
het jaartal 2000. In de periode 2009-2015 is de bijdrage aan het 
woonadres gekoppeld en is de verdeling van deze concentraties op de 
woonadressen per blootstellingcategorie weergegeven. Dit verklaart 
waarom de blootstellingscategorieën in deze periode nu wel zichtbaar 
kunnen overlappen. Het is aannemelijk dat er voor het jaartal 2000 ook 
overlap tussen de categorieën is, wanneer de verdeling van de 
concentraties op het woonadres was weergegeven. Immers, de 
verspreiding van de uitstoot van de basismetaalindustrie verloopt niet 
precies volgens de contouren van de postcodegebieden. 
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Figuur 3.3  Verdeling van de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de 
jaargemiddelde primair-fijnstofconcentratie (in µg/m3) per blootstellingscategorie, 
voor het jaartal 2000 per postcode en voor de periode 2009-2015 op het 
woonadres. Het gemiddelde wordt met een kruisje weergegeven; de boven- en 
onderkant van een doos geven het 25 en 75 percentiel aan; het liggende streepje 
in de doos is de mediaan; de liggende streepjes aan het uiteinde van de verticale 
lijnen verbonden aan de doos zijn het 5 en 95 percentiel. 
 
In Tabel 3.2 is de gemiddelde bijdrage van de basismetaalindustrie in de 
periode 2009-2015 naar blootstellingscategorie vermeld. Om een indruk 
te geven van de ordegrootte die de hoogste bijdragen kunnen 
aannemen, is ook het 99 percentiel van de hoogste 
blootstellingscategorie in Tabel 3.2 opgenomen. 
 
Tabel 3.2  Gemiddelde bijdrage van basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentratie per jaar (in µg/m3) en de gemiddelde lineaire daling (in µg/m3 
per jaar) naar blootstellingscategorie en het 99 percentiel van de hoogste 
blootstellingscategorie naar jaar (in µg/m3). 
Jaar Totale 

gebied 
Blootstellingcategorie primair fijnstof 99 percentiel van 

categorie 5 1 2 3 4 5 
2009 0,58 0,26 0,37 0,69 1,42 2,57 11,9 
2010 0,90 0,33 0,54 0,93 1,77 5,49 11,2 
2011 0,73 0,26 0,40 0,76 1,61 4,36 11,3 
2012 0,47 0,21 0,32 0,56 1,04 2,20 10,5 
2013 0,34 0,15 0,23 0,39 0,73 1,63 5,4 
2014 0,35 0,16 0,23 0,40 0,73 1,63 7,0 
2015 0,36 0,16 0,23 0,41 0,84 1,66 7,0 
Gemiddeld 0,53 0,22 0,33 0,59 1,16 2,79 - 
Gemiddelde 
daling per 
jaar 

0,08 0,03 0,04 0,08 0,17 0,47 - 

 
De gemiddelde concentratie primair fijnstof van de basismetaalindustrie 
op de woonadressen in het gehele onderzoeksgebied over de periode 
2009-2015 is 0,53 µg/m3. In de tien postcodegebieden in de hoogste 
blootstellingscategorie (5) bedraagt de gemiddelde concentratie 
2,79 µg/m3. Deze concentratie neemt af in de daaropvolgende 
categorieën: 1,16 (categorie 4), 0,59 (categorie 3), 0,33 (categorie 2) 
en 0,22 µg/m3 (categorie 1). 
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Uit Figuur 3.3 en Tabel 3.2 komt naar voren dat de bijdrage van de 
basismetaalindustrie aan de primair-fijnstofconcentratie op woonadressen 
over de periode 2009-2015 is gedaald. De lineaire trend over deze 
periode is voor het totale onderzoeksgebied een daling van 0,08 µg/m3 
per jaar. De daling is nabij de basismetaalindustrie groter: in categorie 5 
is de gemiddelde daling 0,47 µg/m3 per jaar. De concentratiedaling over 
de periode 2009-2015 in Figuur 3.3 en Tabel 3.2 volgt niet exact het 
verloop van de emissies (Figuur 3.1) mede door de van jaar tot jaar 
wisselende invloed van het weer op het verspreidingspatroon in het 
onderzoeksgebied. 
 
De verschillen tussen de vijf blootstellingscategorieën worden in de loop 
der jaren kleiner, maar de rangvolgorde van de categorieën blijft over de 
tijd consistent. Dit betekent dat de indeling in blootstellingscategorieën op 
basis van de bijdrage van de basismetaalindustrie in 2000 nog steeds 
betekenis heeft in het jaar 2015: hoog belast blijft relatief hoog belast, en 
laag belast blijft relatief laag belast. Deze bevindingen ondersteunen de 
keuze om de statistische analyses met de in het eerdere onderzoek 
vastgestelde vijf blootstellingscategorieën uit te voeren. 
 
Er is niet alleen gekeken naar mogelijke verschillen in 
medicatieverstrekking in de vier hoogste blootstellingscategorieën ten 
opzichte van de referentiecategorie (1), maar er is ook fijnmaziger 
onderzocht of een verhoogde blootstelling op het woonadres door de 
bijdrage van de basismetaalindustrie leidt tot een toename van de kans 
op medicatieverstrekking. Het gebruik van de blootstelling op het 
woonadres is een verbetering ten opzichte van het eerdere onderzoek 
omdat de blootstelling van de deelnemers daarmee nauwkeuriger is 
vastgesteld. In het onderzoeksgebied zijn ook andere lokale bronnen die 
primair fijnstof uitstoten. Voor de blootstelling aan primair fijnstof van 
andere bronnen is de statistische analyses gecorrigeerd. 
 
In Figuur 3.4 wordt de totale concentratie primair fijnstof afgebeeld. Dit 
is de concentratie afkomstig van de basismetaalindustrie, van andere 
lokale bronnen in het onderzoeksgebied, en van bronnen buiten het 
gebied samen. De gemiddelde concentraties van de andere bronnen dan 
de basismetaalindustrie worden in Tabel 3.3 vermeld.  
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Figuur 3.4  Geografische weergave van de totale jaargemiddelde primair-
fijnstofconcentratie (PM10 in µg/m3) in het onderzoeksgebied voor de periode 
2009-2015. 
 
Tabel 3.3  Gemiddelde bijdrage van andere bronnen aan de primair-
fijnstofconcentratie per jaar (in µg/m3) en naar blootstellingscategorie en totale 
concentratie primair fijnstof voor het onderzoeksgebied. 
Jaar Bijdrage van andere bronnen Totale 

concentratie 
in gebied 

Totale 
gebied 

Blootstellingcategorie primair fijnstof 
1 2 3 4 5 

2009 4,41 4,42 4,62 4,25 4,29 4,03 5,00 
2010 4,44 4,41 4,59 4,26 4,39 4,46 5,34 
2011 4,51 4,47 4,69 4,41 4,55 4,31 5,24 
2012 3,75 3,75 3,97 3,56 3,65 3,38 4,22 
2013 3,48 3,47 3,71 3,29 3,36 3,08 3,82 
2014 3,88 3,88 4,13 3,67 3,72 3,44 4,22 
2015 3,52 3,48 3,90 3,26 3,34 3,10 3,88 
Gemiddel
d 

4,00 3,99 4,23 3,81 3,90 3,69 4,53 

 
Voor een nadere beschrijving van de bijdrage van de verschillende 
bronnen aan de totale concentratie primair fijnstof verwijzen we naar de 
Ruiter et al. (2018). Uit Figuur 3.4 en Tabel 3.3 komt naar voren dat 
ook de bijdrage van andere bronnen aan de totale concentratie primair 
fijnstof in de loop der jaren afneemt. De gemiddelde bijdrage van 
andere bronnen aan de primair-fijnstofconcentraties verschilt niet veel 
tussen de vijf blootstellingscategorieën. De hoogste bijdrage wordt 
gevonden in categorie 2 (gemiddeld 4,23 µg/m3); de laagste in 
categorie 5 (gemiddeld 3,69 µg/m3). In de omgeving van Tata Steel 
blijft in Figuur 3.4 het patroon van de bijdrage van de 
basismetaalindustrie zichtbaar. 
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In Figuur 3.5 is de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentraties in de verschillende blootstellingscategorieën in de 
periode 2009-2015 weergegeven als onderdeel van de totale 
concentratie primair fijnstof. 
 

 
Figuur 3.5  Totale concentratie primair fijnstof (lichtgrijze balk) en de bijdrage van 
de basismetaalindustrie hieraan (donkergrijze balk) (PM10 in µg/m3) voor het 
gehele onderzoeksgebied en voor de vijf blootstellingscategorieën in de periode 
2009-2015. De gestippelde lijn is de lineaire trend in de bijdrage van de 
basismetaalindustrie. 
 
In de hoogste blootstellingscategorie draagt de basismetaalindustrie, 
gemiddeld over de onderzoeksperiode, voor circa 43% bij aan de totale 
concentratie primair fijnstof in dit gebied. 
 

3.5 Beloop van de emissie van stikstofoxiden van de 
basismetaalindustrie 
In Figuur 3.6 zijn de gegevens uit de Emissieregistratie over de emissie 
van stikstofoxiden van de basismetaalindustrie in de IJmond over de 
periode 2007-2015 weergegeven. De jaren zijn de jaartallen waarvoor 
de emissiecijfers gelden. 
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Figuur 3.6  Emissie van stikstofoxiden door de basismetaalindustrie in de periode 
2007-2015 (Bron: Emissieregistratie; in ton per jaar). 
 
De emissie van stikstofoxiden varieert rond de 5.200 en 6.100 ton/jaar, 
met het jaar 2009 als uitzondering (kredietcrisis). 
 

3.6 Verspreiding en beloop van de concentraties stikstofoxiden 
Figuur 3.7 laat zien hoe van jaar tot jaar in de periode 2009-2015 de 
bijdrage van de basismetaalindustrie aan de jaargemiddelde 
concentratie stikstofoxiden (NOx) over het onderzoeksgebied is verdeeld. 
De jaren verwijzen naar het jaartal waarop de meteorologische 
gegevens betrekking hebben. 
 
De rode en gele contouren van de concentratie stikstofoxiden zijn in de 
periode 2009-2015 wat kleiner geworden. Het effect is minder groot dan 
voor primair fijnstof het geval is (Figuur 3.2). 
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Figuur 3.7  Geografische weergave van de bijdrage van de basismetaalindustrie 
aan de jaargemiddelde stikstofoxidenconcentratie (NOx in µg/m3) in het 
onderzoeksgebied voor de periode 2009-2015. 
 
In Figuur 3.8 is de verdeling van de bijdrage per blootstellingscategorie 
van primair fijnstof weergegeven. 
 

 
Figuur 3.8  Verdeling van de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de 
stikstofoxidenconcentraties (in µg/m3) per blootstellingscategorie, voor 2000 per 
postcode en voor de periode 2009-2015 op het woonadres. Het gemiddelde wordt 
met een kruisje weergegeven; de boven- en onderkant van een doos geven het 
25 en 75 percentiel aan; het liggende streepje in de doos is de mediaan; de 
liggende streepjes aan het uiteinde van de verticale lijnen verbonden aan de doos 
zijn het 5 en 95 percentiel. 
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In Tabel 3.4 is Figuur 3.8 deels in getallen uitgedrukt. De bijdrage van 
de basismetaalindustrie aan de concentraties van stikstofoxiden is per 
blootstellingscategorie primair fijnstof vermeld.  
 
Tabel 3.4  Bijdrage van basismetaalindustrie aan de stikstofoxidenconcentratie per 
jaar (in µg/m3) en de gemiddelde lineaire daling (in µg/m3 per jaar) naar 
blootstellingscategorie en het 99 percentiel van de hoogste blootstellingscategorie 
naar jaar (in µg/m3). 
Jaar Totale 

gebied 
Blootstellingcategorie primair fijnstof 99 percentiel 

van categorie 5 1 2 3 4 5 
2009 1,18 0,64 0,82 1,45 3,26 3,46 7,5 
2010 1,07 0,56 0,78 1,25 2,54 3,87 6,1 
2011 0,77 0,41 0,51 0,97 2,24 2,17 5,2 
2012 1,14 0,59 0,79 1,48 3,13 3,41 7,5 
2013 1,09 0,56 0,79 1,34 2,73 3,58 6,7 
2014 1,01 0,53 0,69 1,29 2,63 3,31 8,2 
2015 1,01 0,51 0,66 1,28 2,87 3,13 7,7 
Gemiddeld 1,04 0,54 0,72 1,30 2,77 3,27 - 
Gemiddelde 
daling per 
jaar 

0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02 - 

 
Uit Figuur 3.8 en Tabel 3.4 blijkt dat de vijf blootstellingsklassen voor 
primair fijnstof ook een redelijke indicator zijn voor de blootstelling aan 
andere emissies van de basismetaalindustrie, zoals in dit geval 
stikstofoxiden. De bijdrage aan de concentraties stikstofoxiden in de 
verschillende blootstellingscategorieën veranderen niet statistisch 
significant over de onderzoeksperiode. 
 
Zoals eerder is aangegeven worden niet alleen de blootstellingsklassen 
of de concentratie primair fijnstof op het woonadres als indicator voor de 
luchtkwaliteit gebruikt. Ook de bijdrage van stikstofoxiden van de 
metaalindustrie is als indicator gebruikt. In de statistische analyses in 
relatie tot de medicatieverstrekking is daarbij gecorrigeerd voor de 
stikstofoxidenbijdragen van andere bronnen. In Figuur 3.9 wordt de 
totale concentratie stikstofoxiden in het onderzoeksgebied weergegeven 
om een indruk te geven hoe de concentraties afkomstig van andere 
bronnen zich verhouden tot de concentraties afkomstig van de 
basismetaalindustrie. Deze bijdragen van andere bronnen aan de totale 
concentratie stikstofoxiden worden nader verklaard in De Ruiter et al. 
(2018). De gemiddelde concentraties van deze andere bronnen zijn in 
Tabel 3.5 vermeld. 



RIVM Rapport 2019-0037 

Pagina 53 van 171 

 
Figuur 3.9  Geografische weergave van de totale jaargemiddelde concentraties 
stikstofoxiden (NOx in µg/m3) in het onderzoeksgebied voor de periode 2009-
2015. 
 
Tabel 3.5  Gemiddelde bijdrage van andere bronnen aan de 
stikstofoxidenconcentratie(in µg/m3) per jaar en naar blootstellingscategorie 
fijnstof en totale concentratie stikstofoxiden voor het onderzoeksgebied. 
Jaar Bijdrage van andere bronnen Totale 

concentratie 
in gebied 

Totale 
gebied 

Blootstellingcategorie primair fijnstof 
1 2 3 4 5 

2009 37,0 36,6 38,4 36,4 37,0 35,9 38,2 
2010 36,4 36,2 37,3 35,9 36,2 35,5 37,5 
2011 35,6 35,2 36,8 35,2 35,9 33,8 36,4 
2012 32,6 32,3 34,3 31,4 32,2 31,0 33,7 
2013 28,8 28,6 29,8 28,2 28,5 28,1 29,9 
2014 30,8 30,5 32,2 30,1 30,6 29,7 31,8 
2015 27,7 27,5 28,5 26,9 27,9 27,4 28,7 
Gemiddeld 32,7 32,4 33,9 32,0 32,6 31,6 33,8 
 
Uit Tabel 3.5, uit de schaalverdeling van de stikstofoxidenconcentraties in 
de figuren 3.7 en 3.9 en uit het verspreidingspatroon van stikstofoxiden 
rond Tata Steel in Figuur 3.9 blijkt dat andere bronnen substantieel 
bijdragen aan de stikstofoxidenconcentraties in het onderzoeksgebied. De 
totale concentratie is gemiddeld 33,8 µg/m3 in het onderzoeksgebied; de 
concentratie van andere bronnen 32,7 µg/m3 (97%). 
 
In de hoogste blootstellingsklasse 5 is de bijdrage van de 
basismetaalindustrie gemiddeld 6,5% aan de totale concentratie. 
Stikstofoxiden zijn zodoende een minder specifieke indicator voor de 
luchtkwaliteit afkomstig van Tata Steel dan voor primair fijnstof geldt.  
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3.7 Samenvattend 
• Uit de resultaten van de Emissieregistratie blijkt dat de sinds 

1990 ingezette daling in de emissies van fijnstof (PM10) van de 
basismetaalindustrie zich in de periode 2007-2015 heeft 
doorgezet. De emissies verminderden in deze periode met circa 
40%. 

• De gemodelleerde bijdrage van de basismetaalindustrie aan de 
primair-fijnstofconcentraties bedroeg in de periode 2009-2015 in 
het onderzoeksgebied gemiddeld 0,53 µg/m3. In de hoogste 
blootstellingscategorie is dit gemiddeld 2,79 µg/m3. De 
gemiddelde bijdrage van primair fijnstof afkomstig van de 
basismetaalindustrie aan de totale concentratie primair fijnstof is 
op de woonadressen in dit laatste gebied gemiddeld over de 
onderzoeksperiode 43%. 

• De concentraties primair fijnstof afkomstig van de 
basismetaalindustrie dalen evenals de emissies. In de periode 
2009-2015 is de afname op de woonadressen in het gehele 
onderzoeksgebied gemiddeld 0,08 µg/m3 per jaar. De 
vermindering in de directe omgeving van de basismetaalindustrie 
is groter: in categorie 5 is de gemiddelde afname 0,47 µg/m3 per 
jaar.  

• Deze verminderingen zijn in de concentraties minder goed 
zichtbaar dan in de emissiecijfers. Dit komt omdat de van jaar tot 
jaar wisselende weersomstandigheden het verspreidingspatroon 
van de emissies mede bepalen waardoor de concentraties primair 
fijnstof afkomstig van de basismetaalindustrie van jaar tot jaar 
wat meer variëren dan de emissies. 

• In het eerdere onderzoek naar medicatieverstrekking is het 
onderzoeksgebied geografisch in vijf blootstellingscategorieën 
ingedeeld. Dit gebeurde op basis van de 4-positie 
postcodegemiddelde concentratie primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000. De concentraties primair fijnstof 
zijn voor dit onderzoek aan het woonadres gekoppeld. Uit deze 
verfijnde gegevens blijkt dat er enige overlap in concentraties 
tussen de blootstellingscategorieën is. Ondanks deze overlap, zijn 
de blootstellingscategorieën uit 2000 ook voor de periode 2009-
2015 een goede indicator van de blootstelling aan primair fijnstof 
van de basismetaalindustrie in het onderzoeksgebied. Deze 
blootstellingscategorieën worden daarom in dit onderzoek weer 
toegepast, ook omdat zij zijn te herleiden naar woongebieden in 
de IJmond. 

• Stikstofoxiden worden beschouwd als een proxy voor andere 
emissies van de basismetaalindustrie, zoals roet en ultrafijnstof. 
De vijf blootstellingscategorieën voor primair fijnstof uit 2000 zijn 
ook een redelijke indicator voor de blootstelling aan 
stikstofoxiden (en mogelijk voor andere 
verbrandingscomponenten) in de periode 2009-2015.  
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4 Medicatie voor hoge bloeddruk onder inwoners van 20 jaar 
en ouder 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen beschreven over het beloop van 
de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk onder inwoners van 20 jaar 
en ouder (paragraaf 4.2), over kenmerken van de onderzoekspopulatie 
(paragraaf 4.3) en de samenhang met persoonskenmerken, kenmerken 
van de postcode en de blootstelling aan luchtverontreiniging van de 
basismetaalindustrie in het onderzoeksgebied (paragraaf 4.4 voor de 
prevalentie en paragraaf 4.5 voor de incidentie). Het hoofdstuk sluit af met 
een beschouwing van de bevindingen (paragraaf 4.6) en een samenvatting 
(paragraaf 4.7). 
 

4.2 Medicatieverstrekking in de IJmond 
In totaal wonen er in de periode 2007-2015 gemiddeld 568.763 
personen van 20 jaar en ouder in het studiegebied. Daarvan komen er 
35.761 uit blootstellingsklasse 5 (6,3%), 43.181 (7,6%) uit klasse 4, 
82.193 (14,5%) uit klasse 3, 146.053 (25,5%) uit klasse 4 en 262.574 
(46,2%) uit klasse 1. 
 
Figuur 4.1 beschrijft de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk per 
jaar. Hierbij onderscheiden we de prevalentie (totaal aantal gevallen per 
jaar uitgedrukt als percentage: linkergrafiek) en de incidentie (aantal 
nieuwe gevallen per jaar uitgedrukt als percentage: rechtergrafiek). In 
Figuur 4.1 is de zwarte lijn de totale medicatieverstrekking in het 
onderzoeksgebied; de oranje lijn die in de rest van Nederland. De blauwe 
lijnen en blokjes geven de verstrekking in de vijf blootstellingscategorieën 
weer. De definitie voor medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk was 
gebaseerd op de indicator hypertensie zoals gedefinieerd in de FKG-ATC 
referentiebestanden (zie paragraaf 2.3). De percentages zijn 
gestandaardiseerd voor leeftijd en geslacht, dat wil zeggen dat voor 
eventuele verschillen in leeftijd en geslacht tussen de gebieden met de 
rest van Nederland is gecorrigeerd. 
 
Uit Figuur 4.1 komt naar voren dat de prevalentie in het 
onderzoeksgebied lager ligt dan in de rest van Nederland. Er zijn 
duidelijke verschillen in prevalentie tussen de blootstellingsklassen. 
Deze is verhoogd in categorie 4 en 5. Ook daar liggen de prevalenties 
gemiddeld lager dan in de rest van Nederland. 
Voor de incidentie zijn de verschillen minder duidelijk. De incidentie in 
het onderzoeksgebied komt ongeveer overeen met die van de rest van 
Nederland. Ook voor de incidentie geldt dat deze is verhoogd in 
categorie 4 en 5. 
De trends voor prevalentie en incidentie in de periode 2007-2015 komen 
in het onderzoeksgebied overeen met de trends in de rest van 
Nederland. Voor de prevalentie is er sprake van een toename gedurende 
de onderzoeksperiode. De trend is in alle categorieën ongeveer 
hetzelfde. De incidentie neemt in de loop der jaren af. De incidentie 
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varieert tussen de jaren wat meer dan de prevalentie, maar voor alle 
categorieën is een vergelijkbare (dalende) trend in de tijd zichtbaar.  
 

 
Figuur 4.1  Prevalentie en incidentie van medicatieverstrekking voor hoge 
bloeddruk in de periode 2007-2015 onder personen van 20 jaar en ouder in het 
onderzoeksgebied, in de rest van Nederland en in de vijf blootstellingscategorieën. 
Leeftijd en geslacht gestandaardiseerd. 
 

4.3 Onderzoekspopulatie 
In Tabel 4.1 wordt beschreven hoeveel personen in de statistische 
analyses zijn betrokken en wat de prevalentie en incidentie onder deze 
deelnemers was. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor leeftijd en 
geslacht. Daarom spreken we over ruwe prevalentie en incidentie. 
 
Tabel 4.1  Het aantal deelnemers, de ruwe prevalentie en de ruwe incidentie van 
de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk per jaar onder de 
cohortdeelnemers van 20 jaar en ouder in het onderzoeksgebied. 
jaartal prevalentie incidentie 

deelnemers # cases % deelnemers # cases % 
2007 418.627 99.680 23,81 330.994 12.047 3,64 
2008 425.690 103.536 24,32 298.405 11.338 3,80 
2009 434.189 107.259 24,70 304.040 11.230 3,69 
2010 444.907 111.212 25,00 310.154 11.040 3,56 
2011 452.949 114.558 25,29 317.047 11.324 3,57 
2012 458.541 116.251 25,35 321.579 10.609 3,30 
2013 463.380 116.895 25,23 326.128 10.071 3,09 
2014 463.975 118.060 25,44 327.843 10.494 3,20 
2015 461.984 118.271 25,60 325.656 10.186 3,13 
gemiddeld 447.138 111.747 24,97 317.983 10.927 3,44 
Gemiddeld per jaar waren bijna 450.000 cohortdeelnemers in de 
statistische analyses betrokken. Dit is gemiddeld 78,6% van de populatie 
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van 20 jaar en ouder in het onderzoeksgebied. De ontbrekende personen 
voldoen niet aan het criterium dat zij minstens drie jaar op hetzelfde 
adres woonden of zij verhuisden in het betreffende kalenderjaar. 
De gemiddelde prevalentie onder deelnemers bedraagt 24,97%; de 
gemiddelde incidentie is 3,44%. De incidentie heeft betrekking op die 
deelnemers die het voorafgaande kalenderjaar geen medicatie kregen 
verstrekt (zie paragraaf 2.3.3). Het totaal aantal deelnemers is in de 
statistische analyse voor de incidentie daarom circa een kwart lager 
(gemiddeld bijna 320.000). 
De cijfers voor de prevalentie en incidentie wijken wat af van Figuur 4.1. 
Dat komt doordat Tabel 4.1 betrekking heeft op een deel van alle 
inwoners en omdat de cijfers niet zijn gestandaardiseerd voor leeftijd en 
geslacht.  
 
In Tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de persoonskenmerken 
van de onderzoeksdeelnemers. We doen dit voor één jaar uit de 
onderzoeksperiode, namelijk 2012.  
 
Voor het gestandaardiseerd huishoudinkomen is voor geheel Nederland 
een klasseindeling gemaakt op basis van de percentielen. Het  
0-1 percentiel zijn de deelnemers met de laagste huishoudinkomens; 
het 99-100 percentiel zijn de deelnemers met de hoogste inkomens. 
 
Naast de persoonskenmerken is er in de statistische analyses ook 
gecorrigeerd voor de sociale status van de postcode (Tabel 4.3). Ook is 
de indeling (in vieren) gebaseerd op de sociale status van alle in 
Nederland voorkomende postcodes. Hier geldt dat het eerste kwartiel de 
postcodes met de hoogste status zijn. 
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Tabel 4.2  Persoonskenmerken van de cohortdeelnemers van 20 jaar en ouder in 
het onderzoeksgebied (2012). 
Kenmerk Percentage 
geslacht: 
• man 
• vrouw 

 
48,3 
51,7 

leeftijd: 
• 20-39 jaar 
• 40-64 jaar 
• 65 jaar en ouder 

 
22,4 
60,8 
16,8 

burgerlijke staat: 
• ongehuwd 
• gehuwd 
• verweduwd 
• gescheiden 

 
24,2 
58,4 
7,4 
10,1 

Mirgratieachtergrond: 
• Marokkaans 
• Turks 
• Surinaams 
• Antilliaans 
• Overig niet-westers 
• Westers 
• Nederlands 

 
1,1 
2,8 
1,2 
0,4 
2,7 
9,5 
82,3 

Huishoudinkomen: 
• 0-1 percentiel 
• 1-5 percentiel 
• 5-10 percentiel 
• 10-25 percentiel 
• 25-50 percentiel 
• 50-75 percentiel 
• 75-90 percentiel 
• 90-95 percentiel 
• 95-99 percentiel 
• 99-100 percentiel 

 
0,6 
1,0 
2,4 
9,3 
29,1 
22,0 
20,8 
7,4 
6,0 
1,5 

 
Tabel 4.3  Postcodekenmerken van de cohortdeelnemers van 20 jaar en ouder in 
het onderzoeksgebied (2012). 
Sociale status postcode Percentage 
eerste kwartiel 24,3 
tweede kwartiel 27,4 
derde kwartiel 25,1 
vierde kwartiel 23,2 
 
De volgende paragrafen gaan in op persoons- en postcodekenmerken 
om te illustreren welke factoren de medicatieverstrekking mede bepalen 
(paragrafen 4.4.1 en 4.5.1). We doen deze illustratie ook aan de hand 
van de gegevens over medicatieverstrekking in 2012. 
Vervolgens komt de samenhang tussen de blootstellingcategorieën en 
de medicatieverstrekking aan de orde (paragrafen 4.4.2 en 4.5.2). We 
beschrijven dit voor de afzonderlijke jaren in de periode 2007-2015 en 
voor de trends.  
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Daarna wordt de samenhang tussen de medicatieverstrekking en de 
blootstelling aan primair-fijnstofconcentratie en aan 
stikstofoxidenconcentraties op het woonadres beschreven (paragrafen 
4.4.3 en 4.5.3). Dit wordt voor de afzonderlijke jaren in de periode 
2009-2015 weergegeven. Ook gaan we in op de trend. 
In paragraaf 4.4.4 worden de resultaten van een gevoeligheidsanalyse 
beschreven, waarbij we informatie uit de Gezondheidsmonitor 2012 
betrekken. Deze gevoeligheidsanalyse is alleen voor de prevalentie in 
2012 uitgevoerd.  
 

4.4 Prevalentie 
4.4.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de prevalentie 

Persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht en sociaaleconomische 
status kunnen de prevalentie van medicatie voor hoge bloeddruk mede 
beïnvloeden. Bijvoorbeeld, medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk 
komt meer voor naarmate de leeftijd toeneemt. Mochten mensen die 
aan hogere concentraties primair fijnstof van de basismetaalindustrie 
zijn blootgesteld gemiddeld ouder zijn dan mensen die aan lage 
concentraties zijn blootgesteld, dan is het aannemelijk dat er een 
verschil in medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk tussen beide 
groepen wordt gevonden. Dit verschil wordt echter mede bepaald door 
het leeftijdsverschil. Of de blootstelling ook van invloed is, kan pas 
worden vastgesteld wanneer in de statistische analyses ook voor het 
leeftijdsverschil is gecorrigeerd. 
 
In Figuur 4.2 geven we inzicht welke persoonskenmerken van invloed 
zijn op de prevalentie van medicatie voor hoge bloeddruk in 2012. In 
Figuur 4.2 wordt de relatieve verhouding van de medicatieverstrekking 
(uitgedrukt als odds ratio) weergegeven ten opzichte van een 
referentiecategorie. De keuze voor de referentiecategorie is willekeurig 
gebeurd. De keuze beïnvloedt wel de manier waarop de invloed van de 
persoonskenmerken wordt weergegeven, maar niet de interpretatie van 
de resultaten. 
 
Als voorbeeld nemen we de invloed van leeftijd. In Figuur 4.2 zijn 
15 leeftijdsgroepen opgenomen. De leeftijdsgroep met het witte bolletje 
(65 70 jaar) is de referentiegroep. De odds ratio van deze 
(referentie)groep bedraagt 1. Het gebruik van de medicatie in andere 
leeftijdsgroepen wordt afgezet tegen het gebruik in deze referentiegroep. 
We zien dat in de leeftijdsgroepen jonger dan 65-70 jaar, de relatieve 
verhouding kleiner is dan 1. In deze leeftijdsgroepen wordt minder vaak 
medicatie voor hoge bloeddruk verstrekt. Zo bedraagt de relatieve 
verhouding in de leeftijdsgroep 60-65 jaar ongeveer 0,8. Dit wil zeggen 
dat het medicatiegebruik in de groep 0,8 keer is van het medicatiegebruik 
in de referentiegroep 65- tot 70-jarigen. Dit is 20% minder. 
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Figuur 4.2  Invloed van persoonskenmerken op de prevalentie van de verstrekking 
van medicatie van hoge bloeddruk in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio met het 
bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 
In de leeftijdscategorie 70-75 jaar bedraagt de relatieve verhouding 
circa 1,3. Dit betekent dat in deze groep circa 30% meer medicatie 
wordt verstrekt dan in de leeftijdsgroep 65-70 jaar (de referentiegroep). 
Wanneer als referentiegroep 60-65 jaar was genomen, dan was de odds 
ratio van de leeftijdsgroep 65-70 ongeveer 1,2 (20% hoger) en die van 
de leeftijdsgroep 70-75 circa 1,6 (60% hoger ten opzichte van 
leeftijdscategorie 60-65 jaar) geweest. De interpretatie (toenemende 
prevalentie bij oplopende leeftijd) verandert door een andere keuze van 
de referentiecategorie echter niet. 
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In Figuur 4.2 is ook de onzekerheid van de resultaten vermeld. Dit zijn de 
zwarte liggende streepjes links en rechts van het zwarte bolletje in het 
figuur. Hiermee kan eenvoudig worden vastgesteld of een resultaat 
statistisch significant is. We hanteren hierbij als criterium dat er met 
minimaal meer dan 95% zekerheid moet kunnen worden gezegd of het 
getal inderdaad afwijkt van 1 en geen toevalstreffer is. Als de relatieve 
verhouding significant naar boven/beneden afwijkt van 1, dan overlappen 
de staafjes niet met de verticale lijn in het figuur. Zo blijkt dat de 
medicatieverstrekking in alle leeftijdscategorieën statistisch significant 
afwijkt van de verstrekking in de referentiegroep (65- tot 70-jarigen). 
 
De resultaten van de verschillende persoonskenmerken zijn voor elkaars 
invloed gecorrigeerd. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat invloed van 
leeftijd gecorrigeerd is voor de invloed van geslacht, burgerlijke staat, 
migratieachtergrond, huishoudinkomen en sociale status van de 
postcode (en vice versa). 
 
Uit Figuur 4.2 komt naar voren dat leeftijd de belangrijkste factor is die 
van invloed is op de medicatieverstrekking. 
De migratieachtergrond is eveneens van invloed: onder inwoners met een 
Turkse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond wordt gemiddeld 
vaker medicatie voor hoge bloeddruk verstrekt dan voor inwoners met 
een Nederlandse achtergrond het geval is. Aan inwoners met een 
Marokkaanse achtergrond wordt minder vaak deze medicatie verstrekt.  
Ook de burgerlijke staat is van invloed. De medicatieverstrekking voor 
hoge bloeddruk ligt onder gehuwden en mensen die verweduwd of 
gescheiden hoger dan onder ongehuwden (de referentiegroep). 
Het huishoudinkomen is eveneens van invloed. Als referentiegroep is de 
groep gekozen waarvan het gestandaardiseerd huishoudinkomen tussen 
het 25 en 50 percentiel van alle huishoudens ligt. Dit betekent dat 25% 
van de cohortdeelnemers een lager huishoudinkomen heeft, en 50% van 
de deelnemers een hoger huishoudinkomen heeft. Uit Figuur 4.2 komt 
naar horen dat zowel mensen met een lager huishoudinkomen, als 
mensen met een hoger huishoudinkomen minder frequent medicatie 
voor hoge bloeddruk krijgen voorgeschreven. 
Naast huishoudinkomen is ook de sociale status van de postcode gebruikt 
als indicator voor sociaaleconomische status. De postcodes in het vierde 
kwartiel hebben de laagste status en zijn in dit geval als referentiegroep 
gebruikt. Uit Figuur 4.2 blijkt dat de medicatieverstrekking minder is 
naarmate de sociale status van de postcode hoger is.  
 
In het vorige onderzoek naar medicatieverstrekking (Ameling et al., 
2014) is ook gecorrigeerd voor de invloed van afzonderlijke 
postcodegebieden. Tussen postcodegebieden kunnen verschillen in 
medicatieverstrekking optreden, bijvoorbeeld omdat bewoners uit 
verschillende postcodegebieden een andere huisarts hebben en er 
verschillen in voorschrijfgedrag tussen huisartsen kunnen zijn. Door 
rekening te houden met een mogelijke invloed van postcode kan 
gecorrigeerd worden voor factoren die wel van invloed zijn, maar 
waarvoor niet specifiek kan worden gecorrigeerd omdat informatie over 
de betreffende factor ontbreekt. 
 
In Figuur 4.3 wordt de invloed van de postcode op de prevalentie van de 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk weergegeven. De postcodes 
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zijn gerangschikt naar oplopende invloed. Anders dan in Figuur 4.3 is er 
in dit geval geen specifieke referentiegroep; de referentie is in dit geval 
het gemiddelde effect van alle postcodes (de horizontale lijn met de 
odds ratio 1). 
 

 
Figuur 4.3  Invloed van de postcode op de prevalentie van de verstrekking van 
medicatie van hoge bloeddruk in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio met het 
bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval), gecorrigeerd voor 
persoonskenmerken.  
 
Uit Figuur 4.3 kan worden opgemaakt dat de relatieve verhouding van de 
postcodes in het onderzoeksgebied maximaal varieert tussen 0,7 en 1,25. 
Dit betekent dat in postcodegebieden tussen de 30% minder tot 25% 
meer medicatie voor hoge bloeddruk wordt verstrekt dan gemiddeld in 
het onderzoeksgebied. De standaarddeviatie van de verschillen van alle 
postcodegebieden is 11%. Dit houdt in dat voor bijna 70% van de 
postcodes de verschillen ten opzichte van het gemiddelde minder dan één 
standaarddeviatie bedraagt. Oftewel, tussen een verlaging tot 11% tot 
aan een verhoging met 11%. In totaal wijkt de medicatieverstrekking in 
42 postcodegebieden statistisch significant af van de gemiddelde 
medicatieverstrekking. In 21 postcodes wordt er significant meer en in 
21 postcodes significant minder medicatie verstrekt dan gemiddeld.  
Er kunnen goede redenen zijn waarom de verstrekking in een bepaalde 
postcode afwijkt van het gemiddelde. Omdat de achterliggende reden 
ons echter niet bekend is, hebben we de 4-positie postcodenummers 
niet in Figuur 4.3 vermeld. 
 
De bevindingen in Figuur 4.3 illustreren dat er nog steeds sprake is van 
een substantiële variatie in de medicatieverstrekking tussen postcodes in 
het onderzoeksgebied, ook nadat rekening is gehouden met verschillen in 
persoons- en postcodekenmerken tussen deze postcodes. 
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4.4.2 Samenhang prevalentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof 
van de basismetaalindustrie 
In Figuur 4.4 is het resultaat weergegeven van de analyse naar het 
medicatiegebruik voor hoge bloeddruk in de vijf blootstellingscategorieën. 
De analyses zijn per jaar uitgevoerd. De resultaten in Figuur 4.4 zijn 
gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 

 
Figuur 4.4  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor hoge bloeddruk per 
jaar in de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar met vijf 
blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd 
voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
Uit Figuur 4.4 komt naar voren dat er in vrijwel alle kalenderjaren 
sprake is van een toename van de prevalentie van medicatie voor hoge 
bloeddruk met oplopende blootstellingscategorie. Een uitzondering 
hierop vormt de hoogste blootstellingscategorie (5). Hierop komen we 
bij de beschouwing van de resultaten (paragraaf 4.6) terug. 
 
In Figuur 4.5 zijn de resultaten uit Figuur 4.4 voor de negen jaren 
gecombineerd tot één resultaat per blootstellingscategorie. Echter, de 
resultaten uit de afzonderlijke jaren zijn niet onafhankelijk van elkaar. 
In de statistische analyses van de verschillende jaren zijn voor een groot 
gedeelte dezelfde deelnemers opgenomen. Het is daarom niet mogelijk 
het exacte betrouwbaarheidsinterval van de resultaten in Figuur 4.5 te 
berekenen. We spreken daarom van indicatieve resultaten. 
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Figuur 4.5  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de prevalentie van 
medicatie voor hoge bloeddruk in de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder 
dan 20 jaar met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
Figuur 4.5 bevestigt het beeld dat uit de afzonderlijke figuren in 
Figuur 4.4 naar voren komt. Er is sprake van een toename van de 
prevalentie met oplopende blootstellingscategorie, met uitzondering van 
categorie 5. De prevalentie in categorie 4 is ongeveer 13% verhoogd ten 
opzichte van categorie 1; categorie 3 is 7,4% verhoogd. 
 
Zoals eerder vermeld zijn de betrouwbaarheidsintervallen waarschijnlijk 
onderschat (te klein weergegeven). Uit het figuur komt naar voren dat 
de categorieën 2, 3 en 4 statistisch significant van categorie 1 afwijken. 
Dit hoeft niet het geval te zijn. De kans dat de categorieën 3 en 4 
statistisch significant afwijkt van categorie 1 is echter aannemelijker dan 
dat dit geldt voor categorie 2. Categorie 4 wijkt in alle afzonderlijke 
jaren statistisch significant af van categorie 1 (zie Figuur 4.4). Voor 
categorie 3 is dat in zes van de negen jaren het geval. 
Categorie 5 wijkt niet statistisch significant af van categorie 1. Het is 
aannemelijk dat dit zo blijft als het betrouwbaarheidsinterval wel exact 
zou kunnen worden berekend. 
 
De resultaten van Figuur 4.4 zijn op een andere manier gerangschikt 
opnieuw in Figuur 4.6 weergegeven. De resultaten per jaar zijn nu 
afzonderlijk voor de vier hoogste categorieën weergegeven, zodat 
eenvoudiger kan worden bekeken of er binnen een blootstellingscategorie 
sprake is van een trend ten opzichte van de referentiecategorie over de 
onderzoeksperiode. 



RIVM Rapport 2019-0037 

Pagina 65 van 171 

 
Figuur 4.6  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor hoge bloeddruk per 
jaar in de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar per 
blootstellingscategorie op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1, niet in de 
figuur opgenomen), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
Uit Figuur 4.6 blijkt dat de resultaten in de afzonderlijke 
blootstellingscategorieën van jaar tot jaar variëren, waardoor een trend 
in de tijd niet waarschijnlijk is. Een uitzondering hierop is 
blootstellingscategorie 4. 
Er is voor de blootstellingsklassen getoetst of er sprake is van een 
verandering in de odds ratio in de loop van de tijd. Ook hier geldt dat er 
sprake is van afhankelijkheid tussen de jaren, waardoor de resultaten 
van de statistische toetsing indicatief zijn. 
Voor de categorieën 2, 3 en 5 werd geen trend in de tijd aangetroffen; 
het is plausibel dat dit ook het geval zou zijn, wanneer de toetsing juist 
zou kunnen worden uitgevoerd. 
Voor categorie 4 is een toename in de odds ratio (de relatieve 
verandering) van 1,3% per jaar gevonden. Het verschil in prevalentie 
ten opzichte van de laagste blootstellingscategorie neemt in de loop van 
de jaren toe. Het resultaat is qua statistische significantie niet erg sterk.  
 

4.4.3 Samenhang prevalentie met blootstelling aan primair-
fijnstofconcentratie en aan stikstofoxidenconcentraties 
De samenhang tussen de medicatieverstrekking en de luchtkwaliteit kan 
ook onderzocht worden met de blootstelling aan de primair-
fijnstofconcentratie en aan de stikstofoxidenconcentraties op het 
woonadres in plaats van aan de hand van de blootstellingscategorieën. 
 
In Figuur 4.7 is in de linkergrafiek per jaar de invloed van de primair-
fijnstofconcentratie afkomstig van de basismetaalindustrie op het 
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medicijngebruik uitgedrukt per 3 µg/m3. In de rechtergrafiek is de invloed 
van de stikstofoxidenconcentratie van de basismetaalindustrie op het 
medicijngebruik beschreven per 3 µg/m3. Voor deze 3 µg/m3 is gekozen 
omdat deze waarde ongeveer overeenkomt met het verschil in de 
gemiddelde bijdrage van de basismetaalindustrie tussen de hoogste en de 
laagste blootstellingscategorie gedurende de onderzoeksperiode (zie 
tabellen 3.2 en 3.4). De 3 µg/m3 is daarmee (ongeveer) de spreiding die 
tussen de blootstellingscategorieën in het onderzoeksgebied optreedt. De 
odds ratio per 3 µg/m3 komt daarmee ongeveer overeen met het verschil 
in risico op medicatieverstrekking tussen de hoogste en laatste 
blootstellingscategorie. De effecten van de blootstelling op het woonadres 
zijn daarmee eenvoudiger te vergelijken met de effecten per 
blootstellingscategorie. Echter, nu is de blootstelling nauwkeurig 
vastgesteld (woonadres) en wordt ook gebruik gemaakt van de informatie 
van de tussenliggende blootstellingscategorieën. We hechten aan deze 
resultaten dan ook meer waarde dan aan de resultaten van de 
afzonderlijke blootstellingscategorieën in paragraaf 4.4.2. 
 
In Figuur 4.7 is een verticale lijn weergegeven. Deze correspondeert met 
een odds ratio van 1 (geen effect). Als een resultaat rechts van deze lijn 
ligt, dan neemt het risico op medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk 
toe bij oplopende blootstelling op het woonadres. Als de horizontale 
streep rondom het resultaat (het 95% betrouwbaarheidsinterval) de 
verticale lijn niet raakt, dan is er sprake van een statistisch significant 
resultaat. 
 
In de grafieken is op de onderste regel de gemiddelde invloed afgebeeld. 
Dit resultaat is indicatief vanwege de onderlinge afhankelijkheid van de 
resultaten van de afzonderlijke jaren. 
 
De statistische analyses in de linker- en rechtergrafiek zijn afzonderlijk 
uitgevoerd. Er is daarbij ook gecorrigeerd voor de concentratie primair 
fijnstof (links) of de concentratie stikstofoxiden (rechts) afkomstig van 
andere bronnen. 
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Figuur 4.7  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor hoge bloeddruk per 
jaar in de periode 2009-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar met de 
blootstelling aan primair fijnstof of aan stikstofoxiden van de basismetaalindustrie 
uitgedrukt per 3 µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken en 
voor de blootstelling aan primair fijnstof of stikstofoxiden van andere bronnen. 
 
Zowel in de linker- als rechtergrafiek van Figuur 4.7 is er voor de 
afzonderlijke jaren over het algemeen sprake van dat een toename van 
de concentratie leidt tot een stijging van de odds ratio. Er treden tussen 
de beschouwde jaren wel fluctuaties op in de grootte van de invloed. 
 
Gemiddeld ligt de prevalentie van medicatieverstrekking voor hoge 
bloeddruk 5,6% hoger wanneer de primair-fijnstofbijdrage op het 
woonadres 3 µg/m3 meer bedraagt dan op een adres elders in het 
onderzoeksgebied. Voor stikstofoxiden wordt een verhoging van 8,0% 
per 3 µg/m3 berekend.  
Deze resultaten komen overeen met de bevindingen voor de vijf 
blootstellingscategorieën (Figuur 4.5) waar visueel ook sprake is van 
een toename van de prevalentie naarmate de blootstellingsklasse 
oploopt (uitgezonderd categorie 5). 
 
Er is ook getoetst of in Figuur 4.7 sprake is van een trend in de tijd. 
Daarmee bedoelen we of de odds ratio van primair fijnstof of van 
stikstofoxiden per 3 µg/m3 in de loop der jaren toe- of afneemt. Dit 
bleek niet het geval. 
 

4.4.4 Gevoeligheidsanalyse 
In Figuur 4.8 is voor het jaar 2012 de invloed weergegeven wanneer voor 
verschillende combinaties van persoonskenmerken en leefstijlfactoren in 
de statistische analyses wordt gecorrigeerd. Dit is uitgevoerd met 
gegevens uit de Gezondheidsmonitor 2012 en met de blootstelling aan 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie op het woonadres. De 
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informatie over de leefstijlfactoren is beschikbaar voor 19.944 
cohortdeelnemers van 20 jaar en ouder uit het onderzoeksgebied. 
 

 
Figuur 4.8  Invloed van persoons- en postcodekenmerken op de samenhang 
tussen de prevalentie van medicatie voor hoge bloeddruk per jaar in 2012 en de 
blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie uitgedrukt per 3 
µg/m3 onder 19.994 deelnemers aan de gezondheidsmonitor in 2012 en onder het 
volledige onderzoekscohort (458.541 deelnemers). 
 
In de eerste regel van Figuur 4.8 is in de statistische analyses alleen 
gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht (model 1). Onder de bijna 
20.000 deelnemers is de relatieve verhoging in de prevalentie 33% 
(odds ratio 1,33) per 3 µg/m3.  
 
Vervolgens is in de tabel op de tweede regel weergegeven wat de invloed 
is als we, naast leeftijd en geslacht, ook corrigeren voor burgerlijke staat, 
migratieachtergrond en huishoudinkomen (model 2). De relatieve 
toename wordt dan geschat op 27% (odds ratio 1,27) per 3 µg/m3. 
Aan dit model 2 zijn vervolgens extra factoren toegevoegd: de 
rookgewoonte (model 2A), de rookgewoonte en sociale status van de 
postcode (model 2B), overgewicht (bmi: body mass index) (model 2C), 
de rookgewoonte en overgewicht (model 2D), overgewicht en sociale 
status van de postcode (model 2E) en de rookgewoonte, overgewicht en 
sociale status van de postcode (model 2F). Onder de invloed van deze 
toegevoegde factoren daalt de samenhang met de luchtkwaliteit. De 
invloed van de luchtkwaliteit is het kleinst wanneer voor alle drie de 
extra factoren wordt gecorrigeerd (model 2F). De odds ratio is dan 1,09 
oftewel een toename van 9,1% per 3 µg/m3. 
Op regel 9 wordt het resultaat van model 3 onder de bijna 
20.000 deelnemers weergegeven. In dit model wordt voor dezelfde 
persoons- en postcodekenmerken gecorrigeerd als is gebeurd voor alle 
andere statistische analyses die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd. De 
relatieve toename bedraagt 22% per 3 µg/m3. Dit is meer dan twee keer 
zo groot als het resultaat dat wordt verkregen wanneer ook voor 
overgewicht en roken wordt gecorrigeerd. 
 
Als laatste is aan Figuur 4.8 het resultaat voor 2012 uit Figuur 4.7 
toegevoegd. Dit resultaat is met hetzelfde model (3) onder de volledige 
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onderzoekspopulatie (458.541 deelnemers) gevonden: 4,0% stijging per 
3 µg/m3. 
 
Uit Figuur 4.8 blijkt dat naarmate er meer risicofactoren aan de 
statistische modellen worden toegevoegd de grootte van de samenhang 
tussen de luchtkwaliteit en het medicatiegebruik afneemt. De bevindingen 
suggereren dat in de selectie van de bijna 20.000 cohortdeelnemers die 
aan de Gezondheidsmonitor 2012 hebben deelgenomen, naast de 
persoons- en postcodekenmerken gebruikt in de statistische analyse in dit 
hoofdstuk, vooral overgewicht van invloed is op de samenhang tussen 
luchtkwaliteit en de prevalentie van medicatie voor hoge bloeddruk. De 
rookgewoonte heeft een geringe invloed. 
 
Het indicatief gemiddelde resultaat over de periode 2009-2015 (Figuur 
4.7: 5,6% toename in de prevalentie per 3 µg/m3 komt redelijk goed 
overeen met de toename van 9,1% per 3 µg/m3 uit het model waarin 
zowel voor rookgewoonten als voor overgewicht wordt gecorrigeerd. 
Echter, op basis van de bevindingen onder de deelnemers aan de 
gezondheidsmonitor kan niet worden uitgesloten dat het resultaat in de 
gehele onderzoekspopulatie kleiner zou uitvallen wanneer ook informatie 
over overgewicht voor alle deelnemers beschikbaar zou zijn geweest. 
 

4.5 Incidentie 
4.5.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de incidentie 

Figuur 4.9 geeft aan in welke mate persoonskenmerken van invloed zijn 
op de incidentie van medicatie voor hoge bloeddruk in 2012.  
 
De belangrijkste persoonskenmerken die de incidentie beïnvloeden zijn 
de leeftijd (jonger dan 65 jaar en ouder dan 80 jaar hebben een lagere 
incidentie dan in de referentiegroep van 65-70 jaar) en de 
migratieachtergrond (verhoogde incidentie onder inwoners met een 
Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en overige niet-westerse 
migratieachtergrond). Geslacht, burgerlijke status, huishoudinkomen en 
sociale status van de postcode hebben een geringere invloed op de 
incidentie. 
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Figuur 4.9  Invloed van persoonskenmerken op de incidentie van de verstrekking 
van medicatie van hoge bloeddruk in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio met het 
bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 
Figuur 4.10 beschrijft de invloed van de postcode op de incidentie van 
de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk. De verschillen tussen 
postcodegebieden zijn kleiner als voor de prevalentie het geval is 
(Figuur 4.2). De laagste odds ratio is 0,83; de hoogste 1,23. Dit 
betekent dat in sommige postcodegebieden tot 17% minder of tot 23% 
meer medicatie wordt verstrekt dan gemiddeld. De standaarddeviatie 
van de verschillen tussen postcodegebieden is 6%. In drie 
postcodegebieden is de incidentie van medicatieverstrekking significant 
meer en in één postcodegebied significant minder dan gemiddeld. 
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Figuur 4.10  Invloed van de postcode op de incidentie van de verstrekking van 
medicatie van hoge bloeddruk in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio met het 
bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval), gecorrigeerd voor 
persoonskenmerken. 
 

4.5.2 Samenhang incidentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof van 
de basismetaalindustrie 
Figuur 4.11 beschrijft de bevindingen van de analyse naar het 
medicatiegebruik voor hoge bloeddruk in de vijf blootstellingscategorieën. 
De resultaten zijn per jaar beschreven. De resultaten in Figuur 4.11 zijn 
gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
In een aantal kalenderjaren is er sprake van een zichtbare toename in 
de incidentie van de hoogste twee blootstellingscategorieën ten opzichte 
van de referentiecategorie. In andere jaren is de toename voor de 
hoogste blootstellingsklasse (vrijwel) afwezig. 
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Figuur 4.11  Samenhang van de incidentie van medicatie voor hoge bloeddruk per 
jaar in de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar met vijf 
blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd 
voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
In Figuur 4.12 zijn de resultaten uit Figuur 4.11 voor de negen 
kalenderjaren samengevoegd tot één resultaat per blootstellingscategorie.  
 

 
Figuur 4.12  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de incidentie van 
medicatie voor hoge bloeddruk in de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder 
dan 20 jaar met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
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We spreken in Figuur 4.12 van indicatieve resultaten, omdat het 
betrouwbaarheidsinterval van het gecombineerde resultaat niet goed 
kan worden berekend en het daardoor aannemelijk is dat het te klein 
wordt weergegeven. 
 
Uit Figuur 4.12 komt, indicatief, naar voren dat er sprake is van een 
toename van de incidentie naarmate de blootstellingsklasse oploopt. De 
incidentie van medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk is in categorie 
3 (4,4%), 4 (11,3%) en 5 (6,0%) verhoogd ten opzichte van de 
referentie (blootstellingscategorie 1). 
 
De resultaten van Figuur 4.11 zijn nogmaals in Figuur 4.13 weergegeven: 
niet per jaar, maar ditmaal per blootstellingsklasse. Op deze wijze kan 
worden bekeken of binnen de afzonderlijke blootstellingsklassen sprake is 
van een verandering in de odds ratio in de loop van de tijd. 
 

 
Figuur 4.13  Samenhang van de incidentie van medicatie voor hoge bloeddruk per 
jaar in de periode 2009-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar per 
blootstellingscategorie op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1, niet in de 
figuur opgenomen), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
Er is in geen van de categorieën sprake van een statistisch significante 
trend over de onderzoeksperiode. Het verschil in medicatieverstrekking 
tussen de vier afzonderlijke blootstellingsklassen en de laagst belaste 
groep (referentie) wordt in de loop van de tijd niet groter of kleiner. 
 

4.5.3 Samenhang incidentie met blootstelling aan primair-fijnstofconcentratie 
en aan stikstofoxidenconcentraties 
In Figuur 4.14 is in de linkergrafiek per jaar de samenhang van de 
primair-fijnstofconcentratie afkomstig van de basismetaalindustrie op het 
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woonadres met de incidentie beschreven. In de rechtergrafiek zijn de 
resultaten voor de stikstofoxidenconcentratie van de basismetaalindustrie 
op het woonadres weergegeven. De bevindingen worden per 3 µg/m3 
uitgedrukt. 
 

 
Figuur 4.14  Samenhang van de incidentie van medicatie voor hoge bloeddruk per 
jaar in de periode 2009-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar met de 
blootstelling aan primair fijnstof of aan stikstofoxiden van de basismetaalindustrie 
uitgedrukt per 3 µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken en 
voor de blootstelling aan primair fijnstof of stikstofoxiden van andere bronnen. 
 
De incidentie van medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk is, 
indicatief, gemiddeld 9,8% verhoogd wanneer de primair-fijnstofbijdrage 
op een woonadres 3 µg/m3 meer is dan op een adres elders in het 
onderzoeksgebied. Voor stikstofoxiden wordt een verhoging van 12,4% 
in de incidentie per 3 µg/m3 berekend.  
 
Er is getoetst of er sprake is van een verandering van de odds ratio van 
primair fijnstof of van stikstofoxiden gedurende de onderzoeksperiode. 
Dit is niet het geval. 
 

4.6 Beschouwing van de bevindingen 
In Tabel 4.3 zijn resultaten uit de vorige twee paragrafen samengevat.  
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Tabel 4.3  Samenvatting van de bevindingen voor medicatieverstrekking voor 
hoge bloeddruk onder de cohortdeelnemers van 20 jaar en ouder in het 
onderzoeksgebied. 
Medicatie Blootstellingscategorieën voor primair fijnstof 

van de basismetaalindustrie 
Samenhang met 
concentraties op 
woonadres 

Indicatieve 
verhoging t.o.v. 
referentie- 
categorie 

Trend met 
oplopende 
categorieën 
(kwalitatief) 

Trend in de 
tijd van ca-
tegorie 
t.o.v. refe-
rentie? 

Indicatief 
effect per 3 
µg/m3 

Trend 
in tijd 

Prevalentie +7,4% (cat. 3) 
en  
+13% (cat. 4) 

Ja, uitgezon-
derd catego-
rie 5 

Mogelijk in 
categorie 4 
(zwak) 

+5,6% 
(PM10) 
en 
+8,0% (NOx) 

Nee 

Incidentie +4,4% (cat. 3), 
+11% (cat. 4) 
en 
+6,0% (cat. 5) 

Ja Nee +9,8% 
(PM10) 
en 
+12% (NOx) 

Nee 

 
Zowel voor de prevalentie als incidentie zijn in de periode 2007-2015, 
indicatief, verhogingen voor de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk 
in verschillende blootstellingscategorieën aangetroffen ten opzichte van de 
verstrekking in de referentiegroep. In deze referentiegroep is er een 
geringere bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentraties dan in de overige blootstellingsklassen. 
 
Er is sprake van een trend: naarmate de blootstellingsklasse oploopt, 
neemt het risico op verhoogde medicatieverstrekking toe. De hoogste 
blootstellingsklasse (5) onttrekt zich wat betreft de prevalentie aan deze 
trend. Echter, de uitkomsten van de analyses met de primair-
fijnstofconcentraties van de basismetaalindustrie op het woonadres 
bevestigen deze trend (een toename, indicatief, van gemiddeld 5,6% en 
9,8% per 3 µg/m3 voor respectievelijk de prevalentie en de incidentie).  
We hechten aan de bevindingen uit deze laatste statistische analyses 
meer waarde dan aan de resultaten van de analyses met de 
blootstellingscategorieën. De blootstelling is nauwkeurig in de analyses 
meegenomen, omdat de concentraties aan het woonadres van de 
deelnemers zijn gekoppeld. Als laatste wordt de trend in de 
blootstellingsklassen bevestigd wanneer we stikstofoxiden als 
blootstellingsindicator voor de emissies van de basismetaalindustrie 
gebruiken. 
 
Er is geen specifieke reden bekend waarom de hoogste categorie zich, 
wat betreft de prevalentie, onttrekt aan de trend van oplopend risico op 
medicatieverstrekking bij toenemende blootstellingscategorie. Zoals uit 
de Figuren 4.3 en 4.10 blijkt rest er, na correctie voor persoons- en 
postcodekenmerken, nog een aanzienlijke variatie in 
medicatieverstrekking tussen postcodegebieden. De hoogste 
blootstellingscategorie bestaat uit tien postcodegebieden, zodat een deel 
van de variatie naar verwachting zal uitmiddelen. Niettemin kunnen er 
verschillen in medicatieverstrekking tussen categorieën optreden 
doordat inwoners mogelijk verschillen in hoe frequent zij hun huisarts 
bezoeken of door verschillen in voorschrijfgedrag van huisartsen. Voor 
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dergelijke verschillen kan niet worden gecorrigeerd, omdat over deze 
factoren geen informatie voorhanden is. 
 
In Figuur 4.15 zijn de resultaten voor medicatieverstrekking voor hoge 
bloeddruk uit het vorige medicatieonderzoek (Ameling et al., 2014) 
weergegeven. 
 

 
Figuur 4.15  De medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk over de periode 2006-
2010 bij omwonenden ouder dan 18 jaar per blootstellingscategorie op basis van 
de blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt 
als relatieve verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de 
laagste blootstelling (categorie 1). Figuur is afkomstig uit Ameling et al. (2014, 
Figuur 8). 
 
In het vorige onderzoek over de periode 2006-2010 zijn voor de 
prevalentie (onderste deel van Figuur 4.15) voor de 
blootstellingscategorieën 3 en 4 verhogingen van 25% in de 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk aangetroffen. Deze 
verhogingen kennen grote betrouwbaarheidsintervallen en de resultaten 
zijn niet statistisch significant afwijkend van de referentiecategorie.  
Destijds is de invloed van de fijnstofconcentratie afkomstig van de 
basismetaalindustrie ook per µg/m3 uitgedrukt. Het risico nam met circa 
12% per 3 µg/m3 toe (zie pagina 62 van vorige rapportage, waarin de 
relatieve verhouding per 1 µg/m3 is gerapporteerd). Dit resultaat was 
statistisch niet significant. 
 
Voor de prevalentie komen de huidige bevindingen overeen met het 
beeld uit het eerdere rapport. De verhogingen die nu in de 
blootstellingscategorieën worden aangetroffen (maximaal 13%) zijn 
kleiner dan destijds is vastgesteld (oplopend tot 25%). De opzet van het 
onderzoek was indertijd anders, waardoor de zeggingskracht destijds 
geringer was dan nu het geval is. Hierop komen we in de discussie 
(hoofdstuk 10) terug. 
 
Ter duiding, het grootste indicatieve effect dat is aangetroffen (verhoging 
van 13% in blootstellingscategorie 4) is kleiner dan de verandering van 
de kans op de verstrekking van medicatie voor hoge bloeddruk wanneer 
iemand van de leeftijdscategorie 65-70 jaar naar 70-75 jaar verschuift 
(circa 30% toename, zie paragraaf 4.4.1, Figuur 4.2). Ook is het effect 
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ongeveer gelijk aan de standaarddeviatie van de verschillen die tussen 
postcodegebieden kunnen optreden (zie Figuur 4.3). De verhoogde 
risico’s zijn beperkt van omvang in het licht van de invloed van 
persoonskenmerken en van de variatie van medicatieverstrekking tussen 
postcodegebieden. 
 
Voor de incidentie geldt dat er in het eerdere onderzoek geen 
aanwijzingen waren dat de incidentie van medicatieverstrekking 
verhoogd was door een bijdrage van de basismetaalindustrie aan de 
fijnstofconcentraties. Het beeld over de incidentie dat in het huidige 
onderzoek naar voren komt is in overeenstemming met de resultaten 
voor de prevalentie van medicatieverstrekking, en wijkt dus af van de 
eerdere bevindingen. Ook voor de incidentie geldt dat de 
betrouwbaarheidsintervallen van de resultaten destijds groot waren. 
 
In het vorige onderzoek zijn de prevalentie en incidentie uit verschillende 
jaren samengenomen. In dit onderzoek is over afzonderlijke jaren 
gerapporteerd, zodat ook naar een mogelijke verandering in de tijd van 
de samenhang tussen luchtkwaliteit en medicatieverstrekking is gekeken. 
Uit de verschillende figuren in dit hoofdstuk komt naar voren dat de 
samenhang met de luchtkwaliteit van jaar tot jaar varieert. Het is 
aannemelijk dat de medicatieverstrekking aan de populatie van jaar tot 
jaar wat schommelt (deels andere populatie, mensen veranderen hun 
leefstijl, veranderingen in voorschrijfgedrag door landelijke 
aanbevelingen over behandeling of door wisseling van huisarts). Ook de 
luchtkwaliteit varieert, zowel door de vermindering van de uitstoot als 
door de weersomstandigheden in een jaar. Dit leidt ertoe dat niet voor 
ieder jaar precies dezelfde relatie wordt vastgesteld. Hierdoor treedt er 
variatie in uitkomsten tussen jaren op. Deze variatie beperkt de 
mogelijkheid om trends in de tijd op te pikken. 
Er komt geen duidelijke aanwijzing uit de resultaten naar voren dat er 
een verandering in de loop der jaren optreedt in de grootte van de 
samenhang tussen de luchtkwaliteit en de prevalentie of incidentie van 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk. Een uitzondering hierop is de 
indicatie dat de grootte van de samenhang met de prevalentie in 
blootstellingscategorie 4 in de loop der jaren toeneemt. Dit resultaat is de 
enige aanwijzing. Het is bovendien gelokaliseerd in één deelpopulatie. We 
vatten dit resultaat daarom niet als een signaal op voor een verandering 
van het risico in de blootstellingscategorieën over de tijd. 
 
Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met gegevens van circa 
20.000 personen aan de Gezondheidsmonitor 2012 uit het 
onderzoeksgebied. Van deze personen is informatie bekend over 
rookgewoonten en overgewicht. Dit zijn risicofactoren voor hoge 
bloeddruk waarover voor de gehele onderzoeksgroep geen informatie 
voorhanden is. Uit deze gevoeligheidsanalyse komt naar voren dat, als 
eveneens voor de rookgewoonte en overgewicht wordt gecorrigeerd, de 
grootte van de samenhang tussen de primair-fijnstofconcentratie en de 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk afneemt. Vooral overgewicht 
is van invloed. Op basis van deze bevindingen is vertekening van de 
resultaten door het ontbreken van informatie over overgewicht 
aannemelijk en kan niet worden uitgesloten dat de resultaten van de 
gehele onderzoekspopulatie kleiner zouden uitvallen wanneer ook 
informatie over overgewicht voor alle deelnemers beschikbaar zou zijn 
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geweest. De populatie in de gevoeligheidsanalyse is relatief klein en de 
analyse is voor één kalenderjaar uitgevoerd. Het is daarom niet aan te 
geven hoe groot deze vertekening in het samenvattende resultaat van 
de gehele onderzoekspopulatie kan zijn.  
 

4.7 Indicatief aantal extra personen met medicatie voor hoge 
bloeddruk 
Om de resultaten te duiden hebben we indicatief berekend aan hoeveel 
extra mensen medicatie voor hoge bloeddruk wordt verstrekt door de 
blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie, onder de 
aanname dat de samenhang oorzakelijk is. We doen dit zodat er een 
beeld is hoe groot de impact zou kunnen kan zijn, ondanks de aanwijzing 
van een mogelijke vertekening van de resultaten. Voor de methode 
verwijzen we naar paragraaf 2.6. De resultaten voor de prevalentie zijn in 
Figuur 4.16 weergegeven. 
 

 
Figuur 4.16  Indicatief berekend aantal extra prevalente personen per jaar met 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk over de periode 2009-2015 onder 
omwonenden ouder dan 20 jaar, in totaal en per blootstellingscategorie. 
 
Het berekende aantal extra personen varieert per jaar vooral door de 
wisselende bijdrage van de basismetaalindustrie aan de concentraties 
primair fijnstof en daalt zodoende na 2011. Gemiddeld zijn er over de 
periode 2009-2015 circa 1.070 extra personen in het onderzoeksgebied. 
Dit is 0,75% van de personen van 20 jaar en ouder in het 
onderzoeksgebied waaraan medicatie voor hoge bloeddruk wordt 
verstrekt. In 2014 en 2015 is door vermindering van de bijdrage primair 
fijnstof naar verwachting het aantal extra personen gedaald tot circa 
700 per jaar. 
Het aantal extra personen in de blootstellingsgroepen 1 t/m 4 is 
gemiddeld per jaar 170 tot 200. De concentraties in 
blootstellingscategorie 1 zijn weliswaar lager, maar het aantal personen 
dat hier woont is groter zodat netto het extra aantal personen ongeveer 
gelijk is aan de extra aantallen in de categorieën 2, 3 en 4. Het hoogste 
aantal extra gevallen wordt voor categorie 5 berekend. Gemiddeld 
350 extra personen per jaar; dit komt overeen met 3,7% van de 
personen van 20 jaar en ouder in dit gebied waaraan medicatie voor 
hoge bloeddruk wordt verstrekt. 
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In Figuur 4.17 zijn de resultaten voor incidentie vermeld. Dit zijn de 
nieuwe verstrekkingen in een kalenderjaar onder mensen die in het 
voorafgaande jaar geen medicatie gebruikten. 
 

 
Figuur 4.17  Indicatief berekend aantal extra incidente personen per jaar met 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk over de periode 2009-2015 onder 
omwonenden ouder dan 20 jaar, in totaal en per blootstellingscategorie. 
 
Voor de berekende extra incidentie geldt hetzelfde patroon als de 
prevalentie omdat beide resultaten in de figuren op de concentratie 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie zijn gebaseerd. Gemiddeld 
zijn er over de periode 2009-2015 circa 240 extra incidente gevallen in 
het onderzoeksgebied (1,3% van het totaal aantal nieuwe personen in 
het onderzoeksgebied waaraan medicatie voor hoge bloeddruk wordt 
verstrekt).  
Het aantal extra gevallen ligt in de blootstellingsgroepen 1 t/m 4 
gemiddeld rond de 40 per jaar. In de hoogste blootstellingscategorie 
bedraagt het extra aantal personen gemiddeld 81 per jaar. Dit komt over 
de periode 2009-2015 overeen met 6,3% van de personen van 20 jaar en 
ouder in dit gebied waaraan medicatie voor hoge bloeddruk wordt 
verstrekt. 
 
We bedrukken dat de hier beschreven aantallen waarschijnlijk de impact 
overschatten, omdat er aanwijzingen zijn dat de onderzoeksresultaten 
zijn vertekend door het ontbreken van informatie over overgewicht.  
 
Uit de berekende resultaten is ook af te leiden wat de verwachte daling 
in de medicatieverstrekking over de periode 2009-2015 is door de 
afname van de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentratie in de verschillende blootstellingscategorieën. 
In blootstellingscategorie 5 is de verwachte daling het grootst, omdat hier 
de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de fijnstofconcentratie het 
meest vermindert (zie hoofdstuk 3). Voor de prevalentie berekenen we 
een verwachte afname in de odds ratio van 0,6% per jaar in categorie 5. 
Voor de incidentie is de verwachte daling 0,8% per jaar. Voor de overige 
blootstellingscategorieën zijn de verwachte dalingen in de odds ratio’s 
minder dan 0,3% per jaar. Deze verwachte veranderingen over de tijd 
zijn in dit onderzoek niet opgepikt. 
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Voor de prevalentie is in categorie 4 een verandering (toename) in de 
odds ratio van 1,3% per jaar gevonden. Deze verandering is qua 
statistische significantie zwak. Veranderingen in de odds ratio die kleiner 
zijn dan een toe- of afname van 1,3% per jaar zullen mogelijk niet 
worden gedetecteerd, omdat het onderzoek waarschijnlijk onvoldoende 
statistische power heeft om dergelijke kleine veranderingen te vinden. 
 

4.8 Samenvattend 
• De medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk ligt in het 

onderzoeksgebied voor de prevalentie gemiddeld wat lager dan in 
de rest van Nederland; voor de incidentie is dat ongeveer in 
overeenstemming met de rest van Nederland. 

• Er is een lichte toename van de prevalentie in de 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk gedurende de 
onderzoeksperiode. Voor de incidentie is er sprake van een 
afname. Deze trends komen overeen met die in de rest van 
Nederland. 

• Er zijn verschillen in de prevalentie en incidentie tussen de 
blootstellingscategorieën. De trends in de tijd van de 
medicatievertrekking vertonen in alle blootstellingscategorieën 
ongeveer hetzelfde patroon. 

• Vooral de leeftijd is van invloed op de prevalentie en incidentie 
van medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk.  

• Er zijn signalen voor een invloed van primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie op de medicatieverstrekking voor hoge 
bloeddruk. Deze invloed loopt op naarmate de concentratie op 
het woonadres toeneemt. Vertekening van de resultaten kan 
echter niet worden uitgesloten door het ontbreken van informatie 
over overgewicht. We spreken daarom over een signaal en niet 
over aanwijzingen. 

• Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de medicatieverstrekking 
voor hoge bloeddruk in de verschillende blootstellingcategorieën 
gebaseerd op de bijdrage van de basismetaalindustrie ten 
opzichte van de referentiecategorie in de loop van de 
onderzoeksperiode verandert. 

• Over de periode 2009-2015 komt het berekende effect van de 
concentratie primair fijnstof van de basismetaalindustrie op de 
prevalentie indicatief overeen met jaarlijks gemiddeld circa 1.100 
extra personen aan wie medicatie voor hoge bloeddruk wordt 
verstrekt. Dit is 0,8% van alle personen in het onderzoeksgebied 
die deze medicatie gebruiken. In 2014 en 2015 waren dit er naar 
verwachting circa 700 per jaar door de daling van de bijdrage 
aan de fijnstofconcentraties in het onderzoeksgebied. Vanwege 
de mogelijke vertekening van de resultaten, zijn deze aantallen 
waarschijnlijk een overschatting van de daadwerkelijke impact. 
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5 Medicatie voor diabetes onder inwoners van 20 jaar en 
ouder 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komen de bevindingen voor de medicatieverstrekking 
voor diabetes onder inwoners van 20 jaar en ouder aan bod. Het 
hoofdstuk kent dezelfde opzet als het hoofdstuk over de medicatie voor 
hoge bloeddruk. De introductie en de beschrijvingen van figuren en 
tabellen is echter beperkt, omdat deze in het vorige hoofdstuk al 
uitgebreid zijn toegelicht. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op het beloop 
van de medicatieverstrekking. Paragraaf 5.3 beschrijft de 
onderzoekspopulatie. De samenhang tussen persoonskenmerken en de 
luchtkwaliteit met de prevalentie van medicatieverstrekking komt in 
paragraaf 5.4 aan bod. De incidentie in paragraaf 5.6. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een beschouwing en een samenvatting. 
 

5.2 Medicatieverstrekking in de IJmond 
De totale populatie in het onderzoeksgebied is identiek aan de populatie 
beschreven in het hoofdstuk over medicatie voor hoge bloeddruk. Voor 
informatie over de aantallen per blootstellingsklasse verwijzen we naar 
hoofdstuk 4. 
 
Figuur 5.1 geeft de medicatieverstrekking voor diabetes per jaar weer. 
De definitie voor medicatieverstrekking voor diabetes was gebaseerd op 
de farmaciekostengroepen diabetes type I en diabetes type II (zie 
paragraaf 2.3).  
 

 
Figuur 5.1  Prevalentie en incidentie van medicatieverstrekking voor diabetes in de 
periode 2007-2015 onder personen van 20 jaar en ouder in het onderzoeksgebied, 
in de rest van Nederland en in de vijf blootstellingscategorieën. Leeftijd en 
geslacht gestandaardiseerd. 
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De prevalentie in het onderzoeksgebied is gemiddeld lager dan in de 
rest van Nederland. Er zijn duidelijke verschillen in prevalentie tussen de 
blootstellingscategorieën. Net zoals bij de medicatieverstrekking voor 
hoge bloeddruk is de prevalentie verhoogd in categorie 4 en 5.  
De incidentie in het onderzoeksgebied ligt ook iets lager dan het 
gemiddelde in de rest van Nederland en deze is verhoogd in categorie 4 
en 5. 
 
De trends in medicatieverstrekking in het onderzoeksgebied komen 
overeen met die in de rest van Nederland. De prevalentie neemt 
gedurende de onderzoeksperiode toe; dit geldt voor alle groepen in 
Figuur 5.1. De incidentie neemt na 2009-2010 geleidelijk af. Ook hier is 
de trend in de verschillende groepen onderling redelijk vergelijkbaar.  
 

5.3 Onderzoekspopulatie 
Tabel 5.1 beschrijft hoeveel personen in de statistische analyses zijn 
betrokken en wat de prevalentie en incidentie onder deze deelnemers is.  
 
Tabel 5.1  Het aantal deelnemers, de ruwe prevalentie en de ruwe incidentie van 
de medicatieverstrekking voor diabetes per jaar onder de cohortdeelnemers van 
20 jaar en ouder in het onderzoeksgebied. 
jaartal prevalentie incidentie 

deelnemers # cases % deelnemers # cases % 
2007 418.627 22.242 5,31 398.730 2.345 0,59 
2008 425.690 23.396 5,50 371.271 2.309 0,62 
2009 434.189 25.067 5,77 379.664 2.643 0,70 
2010 444.907 26.566 5,97 387.991 2.447 0,63 
2011 452.949 27.474 6,07 397.154 2.338 0,59 
2012 458.541 28.271 6,16 404.052 2.255 0,56 
2013 463.380 28.703 6,19 409.544 2.108 0,51 
2014 463.975 29.040 6,26 411.551 2.107 0,51 
2015 461.984 29.191 6,32 409.674 2.067 0,50 
gemiddeld 447.138 26.661 5,95 396.626 2.291 0,58 
 
De gemiddelde prevalentie bedraagt 5,95%; de gemiddelde incidentie 
0,58%.  
 
De onderzoekspopulatie is identiek aan de populatie beschreven in het 
hoofdstuk over medicatie voor hoge bloeddruk. Voor informatie over de 
persoons- en postcodekenmerken verwijzen we naar de tabellen 4.2 en 
4.3 in hoofdstuk 4. 
 

5.4 Prevalentie 
5.4.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de prevalentie 

Figuur 5.2 geeft de invloed weer van persoonskenmerken op de 
prevalentie van medicatie voor diabetes in 2012. De invloed van een 
persoonskenmerk wordt als relatieve verhouding ten opzichte van een 
referentiecategorie (wit bolletje) uitgedrukt. 
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Figuur 5.2  Invloed van persoonskenmerken op de prevalentie van de verstrekking 
van medicatie voor diabetes in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio met het 
bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 
Uit Figuur 5.2 blijkt dat vooral de leeftijd, de migratieachtergrond, het 
huishoudinkomen en de sociale status van de postcode de prevalentie 
mede beïnvloeden.  
 
Tussen postcodegebieden kunnen verschillen in de prevalentie optreden. 
We laten het figuur dat dit kan illustreren achterwege. De variatie is 
vergelijkbaar met die voor de medicatie van hoge bloeddruk in Figuur 
4.3: de standaarddeviatie van de verschillen tussen postcodegebieden is 
12%. Er kan in postcodegebieden tot 24% minder en tot 35% meer 
medicatie voor diabetes worden verstrekt dan gemiddeld in het 
onderzoeksgebied. In 16 4-positie postcodegebieden wordt er significant 
meer en in 12 gebieden significant minder medicatie voor diabetes 
verstrekt dan gemiddeld. 
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5.4.2 Samenhang prevalentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof 
van de basismetaalindustrie 
In Figuur 5.3 wordt de samenhang tussen het medicatiegebruik en de 
vijf blootstellingscategorieën per jaar weergegeven. Hoewel de 
resultaten variëren tussen de jaren, komt naar voren dat de prevalentie 
in de hoogste blootstellingscategorieën verhoogd is ten opzichte van de 
laagste bloostellingsklasse. 
 

 
Figuur 5.3  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor diabetes per jaar in 
de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar met vijf 
blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd 
voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
In Figuur 5.4 zijn de resultaten uit Figuur 5.3 voor de negen jaren 
gecombineerd tot één indicatief resultaat per blootstellingscategorie.  
De prevalentie van medicatie voor diabetes is in categorie 4 (8,7%) en 
in categorie 5 (7,8%) verhoogd ten opzichte van de referentie 
blootstellingscategorie. Er is visueel sprake van een trend in het risico 
bij toenemende blootstellingsklasse. 
 
De resultaten van Figuur 5.3 zijn in Figuur 5.5 niet per jaar maar per 
blootstellingsklasse weergegeven, zodat kan worden bekeken of er 
binnen een blootstellingscategorie sprake is van een trend over de tijd. 
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Figuur 5.4  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de prevalentie van 
medicatie voor diabetes in de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder dan 20 
jaar met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan primair 
fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding 
ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling 
(categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 

 
Figuur 5.5  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor diabetes per jaar in 
de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar per 
blootstellingscategorie op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1, niet in de 
figuur opgenomen), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
Voor geen van de blootstellingscategorieën was er sprake van een trend 
in de tijd. De grootte van de odds ratio ten opzichte van de referentie 
blootstellingsklasse wordt in de loop der jaren niet groter of kleiner. 
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5.4.3 Samenhang prevalentie met blootstelling aan primair-
fijnstofconcentratie en aan stikstofoxidenconcentraties 
In Figuur 5.6 wordt de invloed van de luchtkwaliteit op het woonadres 
beschreven. In de linkergrafiek is de invloed van de primair-
fijnstofconcentratie afkomstig van de basismetaalindustrie weergegeven; 
in de rechtergrafiek de invloed van de stikstofoxidenconcentratie. De 
invloed op het medicijngebruik wordt uitgedrukt per 3 µg/m3. 
 

 
Figuur 5.6  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor diabetes per jaar in 
de periode 2009-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar met de blootstelling aan 
primair fijnstof of aan stikstofoxiden van de basismetaalindustrie uitgedrukt per 3 
µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken en voor de 
blootstelling aan primair fijnstof of stikstofoxiden van andere bronnen. 
 
Zowel in de linker- als rechtergrafiek van Figuur 5.6 komt tot 
uitdrukking dat voor vrijwel alle jaren er een toename van de odds ratio 
is: het risico op medicatieverstrekking neemt toe wanneer twee 
woonadressen in het onderzoeksgebied worden vergeleken die 
verschillen in bijdrage van de basismetaalindustrie. De prevalentie van 
medicatie voor diabetes is, indicatief, gemiddeld met 11% verhoogd 
wanneer het verschil 3 µg/m3 bedraagt. Voor stikstofoxiden wordt een 
verhoging van 10% in de prevalentie per 3 µg/m3 geschat.  
 
Er is getoetst of er sprake is van een verandering van de invloed van 
primair fijnstof of stikstofoxiden over de tijd. Dit bleek indicatief voor 
primair fijnstof het geval te zijn: de odds ratio neemt met 10% per jaar 
toe. Voor stikstofoxiden is geen trend in de tijd gevonden. 
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5.4.4 Gevoeligheidsanalyse 
In Figuur 5.7 zijn de resultaten van de gevoeligheidsanalyse samengevat. 
Hierbij is gebruik gemaakt van extra informatie over leefstijlfactoren die 
voor 19.944 cohortdeelnemers uit de Gezondheidsmonitor 2012 
beschikbaar was. 
 

 
Figuur 5.7  Invloed van persoons- en postcodekenmerken op de samenhang 
tussen de prevalentie van medicatie voor diabetes per jaar in 2012 en de 
blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie uitgedrukt per 3 
µg/m3 onder 19.994 deelnemers aan de Gezondheidsmonitor 2012 en onder het 
volledige onderzoekscohort (458.541 deelnemers). 
 
In Figuur 5.7 is er onder de deelnemers aan de Gezondheidsmonitor 
2012 sprake van een duidelijke afname van de samenhang tussen de 
luchtkwaliteit en de prevalentie van medicatiegebruik voor diabetes 
naarmate er voor meer kenmerken in de statistische modellen wordt 
gecorrigeerd. De kleinste samenhang wordt gevonden wanneer voor 
sociale status van het postcodegebied, het rookgedrag en de body mass 
index (overgewicht) wordt gecorrigeerd (model 2F). De odds ratio 
bedraagt dan 1,01. In de daarop volgende regel (model 3) wordt het 
resultaat weergegeven wanneer gecorrigeerd wordt voor de factoren die 
in de CBS-omgeving voor de gehele populatie aanwezig waren. Het 
resultaat is een toename van 16% per 3 µg/m3 (odds ratio is 1,15).  
Voor de gehele onderzoekspopulatie wordt in 2012 een grotere invloed 
gevonden dan in de deelpopulatie wordt gevonden. De odds ratio 
bedraagt 1,09 oftewel, een toename van 9,1% per 3 µg/m3. 
 
Op basis van deze gevoeligheidsanalyse kan niet worden uitgesloten dat 
zowel de bevindingen in de gehele onderzoekspopulatie in 2012 als de 
samengevatte resultaten over de gehele onderzoeksperiode (Figuur 5.6: 
11% per 3 µg/m3) vertekend zijn en daardoor te groot uitvallen. 
 

5.5 Incidentie 
5.5.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de incidentie 

Figuur 5.8 geeft aan in welke mate persoonskenmerken van invloed zijn 
op de incidentie van medicatie voor diabetes in 2012. 
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Figuur 5.8  Invloed van persoonskenmerken op de incidentie van de verstrekking 
van medicatie voor diabetes in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio met het 
bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 
Voor de incidentie zijn net zoals bij de prevalentie vrijwel alle 
persoonskenmerken van belang. Leeftijd en migratieachtergrond kennen 
de grootste invloed op de incidentie van medicatie voor diabetes. 
 
Tussen postcodegebieden treden kleine verschillen in de incidentie op 
(niet weergegeven). De standaarddeviatie is 6%. Er kan in 
postcodegebieden tot 15% minder en tot 15% meer medicatie voor 
diabetes worden verstrekt dan gemiddeld in het onderzoeksgebied. In 
geen van de postcodegebieden wijkt de incidentie van 
medicatieverstrekking statistisch significant af van het gemiddelde.  
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5.5.2 Samenhang incidentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof van 
de basismetaalindustrie 
In Figuur 5.9 worden de jaarlijkse bevindingen van de statistische 
analyse naar het medicatiegebruik voor diabetes in de vijf 
blootstellingscategorieën gepresenteerd. In Figuur 5.10 wordt het, 
indicatieve, gemiddelde effect van de verschillende 
blootstellingscategorieën weergegeven.  
 

 
Figuur 5.9  Samenhang van de incidentie van medicatie voor diabetes per jaar in 
de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar met vijf 
blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd 
voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
Uit Figuur 5.9 komt geen duidelijk beeld van het effect naar voren; de 
resultaten fluctueren tussen de verschillende kalenderjaren. 
 
De samengevatte resultaten in Figuur 5.10 wijzen uit dat de incidentie 
van medicatie voor diabetes in categorie 4 is verhoogd (indicatief: 9,7%) 
ten opzichte van de referentie blootstellingscategorie. Er is visueel sprake 
van een trend: het risico lijkt op te lopen bij toenemende 
blootstellingsklasse. 
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Figuur 5.10  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de incidentie van 
medicatie voor diabetes in de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder dan 20 
jaar met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan primair 
fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding 
ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling 
(categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
De resultaten uit Figuur 5.9 zijn anders gerangschikt om te bekijken of 
het verschil in incidentie tussen de vier blootstellingscategorieën en de 
referentiecategorie in de loop van de tijd verandert. Dit is weergegeven 
in Figuur 5.11. 
 

 
Figuur 5.11  Samenhang van de incidentie van medicatie voor diabetes per jaar in 
de periode 2007-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar per 
blootstellingscategorie op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1, niet in de 
figuur opgenomen), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
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Er blijkt sprake te zijn van een indicatieve trend met de tijd in 
categorie 4. De odds ratio van deze blootstellingscategorie neemt ten 
opzichte van de referentiecategorie per jaar met 2,7% toe. Deze relatie 
is qua statistische significantie niet erg sterk. Dit indicatieve resultaat 
blijft mogelijk niet staan wanneer met de onderlinge afhankelijkheid van 
de jaarlijkse resultaten rekening zou kunnen worden gehouden. 
 

5.5.3 Samenhang incidentie met blootstelling aan primair-fijnstofconcentratie 
en aan stikstofoxidenconcentraties 
Figuur 5.12 geeft de resultaten weer van de analyses naar samenhang 
van de concentraties primair fijnstof en stikstofoxiden op het woonadres 
en de incidentie van medicatieverstrekking voor diabetes. 
 

 
Figuur 5.12  Samenhang van de incidentie van medicatie voor diabetes per jaar in 
de periode 2009-2015 bij omwonenden ouder dan 20 jaar met de blootstelling aan 
primair fijnstof of aan stikstofoxiden van de basismetaalindustrie uitgedrukt per 3 
µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken en voor de 
blootstelling aan primair fijnstof of stikstofoxiden van andere bronnen. 
 
De incidentie van medicatie voor diabetes is, indicatief, gemiddeld 13% 
verhoogd wanneer de primair-fijnstofconcentratie tussen twee 
woonadressen 3 µg/m3 verschilt. Voor stikstofoxiden wordt een verhoging 
van 15% in de incidentie per 3 µg/m3 geschat.  
 
Er is getoetst of er sprake is van een verandering van de invloed van 
primair fijnstof of stikstofoxiden over de tijd. Dit bleek noch voor primair 
fijnstof, noch voor stikstofoxiden het geval te zijn. 
 

5.6 Beschouwing van de bevindingen 
In Tabel 5.2 zijn de bevindingen voor diabetes samengevat.  
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Tabel 5.2  Samenvatting van de bevindingen voor medicatieverstrekking voor 
diabetes onder de cohortdeelnemers van 20 jaar en ouder in het 
onderzoeksgebied. 
Medicatie Blootstellingscategorieën voor primair 

fijnstof van de basismetaalindustrie 
Samenhang met 
concentraties op 
woonadres 

Indicatieve 
verhoging t.o.v. 
referentie- 
categorie 

Trend met 
oplopende 
categorieën 
(kwalitatief
) 

Trend in de 
tijd van ca-
tegorie 
t.o.v. 
referentie? 

Indicatief 
effect per  
3 µg/m3 

Trend 
in tijd 

Prevalentie +8,7% (cat.4 ) 
en  
+7,8% (cat. 5) 

Ja Nee +11% 
(PM10) 
en 
10% (NOx) 

+10% 
per 
jaar 
(PM10) 

Incidentie +9,7% (cat. 4) Ja Mogelijk in 
categorie 4 
(zwak) 

+13% 
(PM10) 
en 
+15% (NOx) 

Nee 

 
In de periode 2007-2015 zijn verschillende verhogingen van de 
medicatieverstrekking voor diabetes in blootstellingsklassen 4 en 5 
gevonden ten opzichte van de verstrekking in de laagste 
blootstellingsklasse. De resultaten voor de prevalentie zijn echter 
duidelijker dan voor de incidentie. De verhogingen lopen op tot maximaal 
10%. Deze verhogingen zijn beperkt van omvang wanneer zij worden 
vergeleken met de invloed van persoonskenmerken op de medicatie voor 
diabetes of met de verschillen die tussen postcodegebieden optreden. 
 
Bij de prevalentie is er sprake van een trend in de categorieën: naarmate 
de categorie oploopt, neemt het risico op verhoogde medicatieverstrekking 
toe. Voor de incidentie is deze trend minder eenduidig.  
De resultaten van de analyses met de primair-fijnstofconcentraties van 
de basismetaalindustrie op het woonadres bevestigen de trends, zowel 
voor de prevalentie als de incidentie. De medicatieverstrekking neemt 
11-13% per 3 µg/m3 toe. 
 
De resultaten over een mogelijke trend in de tijd lijken niet eenduidig. 
Voor de prevalentie is er geen trend waargenomen: het verschil in 
medicatieverstrekking tussen de vier blootstellingscategorieën en de 
referentiecategorie neemt niet toe of af. Voor de grootte van het effect 
van de primair-fijnstofconcentratie wordt wel een indicatieve trend 
gevonden: de odds ratio neemt in de periode 2009-2015 licht toe. 
 
Op voorhand verwachten we geen veranderingen in het effect van 
primair fijnstof of van stikstofoxiden wanneer de effecten van deze 
componenten per 3 µg/m3 worden uitgedrukt. Het is namelijk niet 
aannemelijk dat de schadelijkheid van de componenten per 
gewichtseenheid verandert. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn 
dat de veranderingen in de medicatieverstrekking ‘achterlopen’ op de 
veranderingen in de blootstelling. Stel bijvoorbeeld dat een zekere 
verhoging van medicatieverstrekking in de blootstellingscategorieën 
constant over de gehele onderzoeksperiode aanwezig is. Door de daling 
van de bijdrage aan de fijnstofconcentraties over de tijd, wordt dezelfde 
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constante effectgrootte over een steeds kleiner wordende concentratie 
uitgedrukt. Als het effect wordt uitgedrukt per 3 µg/m3 lijkt het erop dat 
het toeneemt in de tijd. Een verandering in het effect van de 
fijnstofconcentraties over de tijd wijst dus niet eenduidig op een 
veranderend risico, maar kan ook een andere oorzaak hebben. 
 
Voor de incidentie is er een zwakke aanwijzing voor een toename van 
het risico in blootstellingscategorie 4; in andere blootstellingsklassen of 
voor de concentraties op het woonadres is geen trend aangetroffen. 
Alle resultaten overziende concluderen we dat er geen duidelijke 
aanwijzingen voor een trend in de tijd zijn. 
 
De bevindingen kunnen niet vergeleken worden met eerdere resultaten. 
In het vorige onderzoek is niet naar medicatie voor diabetes gekeken.  
 
Naarmate in een gevoeligheidsanalyse meer risicofactoren aan de 
statistische analyses worden toegevoegd, wordt de invloed van de 
concentratie primair fijnstof kleiner. 
 
De populatie in de deelpopulatie is aanmerkelijk kleiner dan in het gehele 
onderzoekscohort (20.000 versus ruim 400.000 personen) en het betreft 
de analyse van één jaar (2012) zodat dit resultaat minder representatief 
voor het onderzoeksgebied en de onderzoeksperiode is dan de analyses in 
het gehele cohort. Echter, uit de gevoeligheidsanalyse komen 
aanwijzingen dat de invloed van de fijnstofconcentratie wordt overschat 
wanneer niet voor overgewicht wordt gecorrigeerd. Het is niet bekend hoe 
groot de overschatting is.  
 

5.7 Indicatief aantal extra personen met medicatie voor diabetes 
In Figuur 5.13 zijn de berekende aantallen weergegeven van de extra 
personen per jaar aan wie voor diabetes medicatie wordt verstrekt door 
de blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie, onder 
de aanname dat de samenhang oorzakelijk is.  
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Figuur 5.13  Indicatief berekend aantal extra prevalente en incidente personen per 
jaar met medicatieverstrekking voor diabetes over de periode 2009-2015 onder 
omwonenden ouder dan 20 jaar, in totaal en per blootstellingscategorie. 
 
Gemiddeld zijn er over de periode 2009-2015 circa 560 extra prevalente 
en bijna 60 extra incidente personen per jaar in het onderzoeksgebied. 
Dit is voor de prevalentie en incidentie respectievelijk 1,7% en 1,9% 
van alle personen van 20 jaar en ouder in het onderzoeksgebied waar 
voor diabetes medicatie wordt verstrekt. Op basis van de concentraties 
wordt voorspeld dat dit aantal geleidelijk daalt. In 2015 zou het 380 
prevalente en circa 30 incidente personen betreffen. 
Deze extra personen vinden we voornamelijk in de hoogste 
blootstellingscategorie terug. Het betreft hier bijna 190 en 20 extra 
personen. Dit komt overeen met 8 en 9% van alle personen in deze 
blootstellingsklasse die medicatie voor diabetes gebruiken. 
De berekende aantallen en percentages zijn waarschijnlijk een 
overschatting van de daadwerkelijke impact. 
 
Voor de prevalentie en incidentie berekenen we voor categorie 5 een 
verwachte afname in de odds ratio van 1,1% per jaar. Voor de overige 
blootstellingscategorieën zijn de verwachte dalingen in de odds ratio’s 
minder dan 0,4% per jaar. Deze verwachte veranderingen zijn in dit 
onderzoek niet gevonden. 
Voor de incidentie is in blootstellingscategorie 4 een verandering 
(toename) in de odds ratio van 2,7% per jaar gevonden. Deze 
verandering is uit oogpunt van statistische significantie niet erg sterk. 
Veranderingen in de odds ratio die kleiner zijn dan 2,7% per jaar zullen 
niet eenvoudig worden gedetecteerd, omdat zij waarschijnlijk als 
statistisch niet significant zullen worden geduid. Het huidige onderzoek 
heeft mogelijk onvoldoende statistische power om de te verwachten 
veranderingen in de prevalentie of incidentie van diabetes in de 
verschillende blootstellingscategorieën door vermindering van de 
fijnstofconcentraties van de basismetaalindustrie te detecteren. 
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5.8 Samenvattend 
• De medicatieverstrekking voor diabetes ligt in het 

onderzoeksgebied gemiddeld wat lager dan in de rest van 
Nederland. 

• Over de periode 2007-2009 is er een lichte toename van de 
prevalentie in de medicatieverstrekking voor diabetes. De 
incidentie neemt na 2009 licht af. 

• Er bestaan verschillen in de prevalentie en incidentie tussen de 
blootstellingscategorieën. De trends in de tijd komen voor de 
verschillende blootstellingscategorieën redelijk goed overeen. 
Ook komen de trends overeen met die in de rest van Nederland. 

• De leeftijd, migratieachtergrond, het huishoudinkomen en de 
sociale status van het postcodegebied zijn van invloed op de 
medicatieverstrekking voor diabetes.  

• Er komen uit het onderzoek signalen naar voren dat primair 
fijnstof van de basismetaalindustrie een verhoogd risico heeft 
voor de medicatieverstrekking voor diabetes. Dit risico loopt op 
naarmate de concentratie toeneemt. Deze signalen zijn voor de 
prevalentie duidelijker dan voor de incidentie. Er zijn echter ook 
aanwijzingen dat de resultaten vertekend zijn door het ontbreken 
van informatie over overgewicht. We spreken daarom van 
signalen en niet van aanwijzingen. 

• Er zijn geen duidelijke signalen dat de verschillen in 
medicatieverstrekking voor diabetes tussen de verschillende 
blootstellingcategorieën en de referentiecategorie verkleinen in 
de loop van de onderzoeksperiode. 

• Het verhoogde risico houdt voor de prevalentie in dat, indicatief, 
jaarlijks gemiddeld aan circa 560 extra personen medicatie voor 
diabetes wordt verstrekt. Dit is 1,7% van de alle personen van 
20 jaar en ouder die in het onderzoeksgebied medicatie voor 
diabetes ontvangen. Op basis van de concentraties in het 
onderzoeksgebied is de verwachting dat dit extra aantal in de 
afgelopen jaren tot circa 380 extra personen is teruggebracht. 
Vanwege de mogelijke vertekening van de resultaten, zijn deze 
aantallen waarschijnlijk een overschatting van de daadwerkelijke 
impact. 
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6 Medicatie voor hartaandoeningen onder inwoners van 40 
jaar en ouder 

6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten voor de medicatieverstrekking 
voor hartaandoeningen onder inwoners van 40 jaar en ouder. 
Achtereenvolgens komen het beloop (paragraaf 6.2), de 
onderzoekspopulatie (paragraaf 6.3), de samenhang met de prevalentie 
(paragraaf 6.4) en met de incidentie (paragraaf 6.5) aan bod. Het 
hoofdstuk sluit af met een beschouwing van de bevindingen 
(paragraaf 6.6) en een samenvatting (paragraaf 6.7). 
 

6.2 Medicatieverstrekking in de IJmond 
In totaal wonen er over de periode 2007-2015 gemiddeld 
395.474 personen van 40 jaar en ouder in het studiegebied. Daarvan 
zijn er 24.857 afkomstig uit blootstellingsklasse 5 (6,3%), 30.024 
(7,6%) uit klasse 4, 59.596 (15,1%) uit klasse 3, 196.300 (24,3%) uit 
klasse 2 en 184.697(46,7%) uit klasse 1. 
 
Figuur 6.1 beschrijft de medicatieverstrekking voor hartaandoeningen 
per jaar. De definitie voor medicatieverstrekking voor hartaandoeningen 
is gebaseerd op de farmaciekostengroep 10 (hartaandoeningen) (zie 
paragraaf 2.3).  
 

 
Figuur 6.1  Prevalentie en incidentie van medicatieverstrekking voor 
hartaandoeningen in de periode 2007-2015 onder personen van 40 jaar en ouder 
in het onderzoeksgebied, in de rest van Nederland en in de vijf 
blootstellingscategorieën. Leeftijd en geslacht gestandaardiseerd. 
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Uit Figuur 6.1 komt naar voren dat de prevalentie en incidentie in het 
onderzoeksgebied lager ligt dan in de rest van Nederland. Er zijn 
duidelijke verschillen in prevalentie en in incidentie tussen de 
blootstellingsklassen. Ook hier treffen we een verhoging voor de hogere 
blootstellingsklassen aan.  
De trends in het onderzoeksgebied komen overeen met de trends in 
medicatieverstrekking die in de rest van Nederland optreden. De 
prevalentie en incidentie dalen gedurende de onderzoeksperiode. De 
trends zijn in alle groepen ongeveer hetzelfde.  
 

6.3 Onderzoekspopulatie 
Tabel 6.1 vermeldt hoeveel personen in de statistische analyses zijn 
betrokken en wat de prevalentie en incidentie onder deze deelnemers is.  
 
Tabel 6.1  Het aantal deelnemers, de ruwe prevalentie en de ruwe incidentie van 
de medicatieverstrekking voor hartaandoeningen per jaar onder de 
cohortdeelnemers van 40 jaar en ouder in het onderzoeksgebied. 
jaartal prevalentie incidentie 

deelnemers # cases % deelnemers # cases % 
2007 324.238 24.770 7,64 306.839 7.371 2,40 
2008 330.611 25.023 7,57 292.381 7.390 2,53 
2009 338.493 25.228 7,45 300.551 7.336 2,44 
2010 347.543 25.872 7,44 308.529 7.410 2,40 
2011 354.434 25.903 7,31 316.024 7.311 2,31 
2012 359.679 25.296 7,03 323.070 6.971 2,16 
2013 364.115 24.887 6,84 328.452 6.896 2,10 
2014 366.161 24.922 6,81 331.831 7.203 2,17 
2015 365.837 24.398 6,67 331.813 6.934 2,09 
gemiddeld 350.123 25.144 7,20 315.499 7.202 2,29 
 
Gemiddeld waren circa 350.000 personen in de statistische analyses 
betrokken. Dit is 88,5% van de totale populatie van 40 jaar en ouder in 
het onderzoeksgebied. De gemiddelde prevalentie bedraagt 7,20%; de 
gemiddelde incidentie 2,29%.  
 
In Tabel 6.2 wordt een overzicht gegeven van de persoons- en 
postcodekenmerken van de onderzoeksdeelnemers in 2012.  
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Tabel 6.2  Persoons- en postcodekenmerken van de cohortdeelnemers van 40 jaar 
en ouder in het onderzoeksgebied (2012). 
Kenmerk Percentage 
geslacht: 
• man 
• vrouw 

 
47,8 
52,2 

leeftijd: 
• 40-64 jaar 
• 65 jaar en ouder 

 
67,6 
32,4 

burgerlijke staat: 
• ongehuwd 
• gehuwd 
• verweduwd 
• gescheiden 

 
13,5 
64,9 
9,5 
12,1 

Mirgratieachtergrond: 
• Marokkaans 
• Turks 
• Surinaams 
• Antilliaans 
• Overig niet-westers 
• Westers 
• Nederlands 

 
0,7 
2,1 
1,0 
0,4 
1,9 
9,6 
84,4 

Huishoudinkomen: 
• 0-1 percentiel 
• 1-5 percentiel 
• 5-10 percentiel 
• 10-25 percentiel 
• 25-50 percentiel 
• 50-75 percentiel 
• 75-90 percentiel 
• 90-95 percentiel 
• 95-99 percentiel 
• 99-100 percentiel 

 
0,5 
0,9 
2,0 
9,3 
22,3 
28,6 
20,7 
7,5 
6,3 
1,7 

Sociale status postcode 
• eerste kwartiel 
• tweede kwartiel 
• derde kwartiel 
• vierde kwartiel 

 
23,2 
27,5 
25,9 
23,4 

 
6.4 Prevalentie 
6.4.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de prevalentie 

Figuur 6.2 geeft de invloed weer van persoonskenmerken op de 
prevalentie van medicatie voor hartaandoeningen in 2012. 
 
Uit Figuur 6.2 wordt duidelijk dat de leeftijd zeer sterk de prevalentie 
beïnvloedt. Daarnaast is er een invloed van geslacht, burgerlijke status, 
migratieachtergrond, huishoudinkomen en van de sociale status van de 
postcode. 
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Figuur 6.2  Invloed van persoonskenmerken op de prevalentie van de verstrekking 
van medicatie voor hartaandoeningen in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio met 
het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 
Tussen postcodegebieden kunnen statistisch significante verschillen in 
de prevalentie optreden: in 21 gebieden wordt er significant meer en in 
16 gebieden significant minder medicatie verstrekt dan gemiddeld. De 
standaarddeviatie in de verschillen is 13%. Er kan in postcodegebieden 
tot 30% minder en tot 40% meer medicatie voor hartaandoeningen 
worden verstrekt dan gemiddeld in het onderzoeksgebied (resultaten 
niet weergegeven).  
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6.4.2 Samenhang prevalentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof 
van de basismetaalindustrie 
In Figuur 6.3 is de samenhang per jaar tussen het medicatiegebruik en 
de vijf blootstellingscategorieën te zien. Voor de meeste jaren is er een 
verhoging van de prevalentie in de hoogste blootstellingsklassen te zien. 

 
Figuur 6.3  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor hartaandoeningen 
per jaar in de periode 2007-2015 bij deelnemers van 40 jaar en ouder met vijf 
blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd 
voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
Het indicatieve gemiddelde effect per blootstellingsklasse is in Figuur 6.4 
weergegeven. De prevalentie van medicatieverstrekking voor 
hartaandoeningen is in de opeenvolgende blootstellingscategorieën met 
respectievelijk 5,0, 8,6, 13,5 en 10,9% verhoogd ten opzichte van 
blootstellingsklasse 1 (de laagste). 
 
Er is getoetst of het effect per blootstellingscategorie in de loop van de 
tijd verandert. Deze mogelijke verandering kan met behulp van 
Figuur 6.5 inzichtelijk worden gemaakt. Indicatief is er een trend voor 
blootstellingscategorie 4 vastgesteld. De odds ratio (de relatieve 
toename) stijgt in deze categorie ten opzichte van de referentiecategorie 
met 2,0% per jaar. 
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Figuur 6.4  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de prevalentie van 
medicatie voor hartaandoeningen in de periode 2007-2015 onder deelnemers van 
40 jaar en ouder met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling 
aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 

 
Figuur 6.5  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor hartaandoeningen 
per jaar in de periode 2007-2015 bij deelnemers van 40 jaar en ouder per 
blootstellingscategorie op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1, niet in de 
figuur opgenomen), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
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6.4.3 Samenhang prevalentie met blootstelling aan primair-
fijnstofconcentratie en aan stikstofoxidenconcentraties 
In Figuur 6.6 wordt de invloed van de luchtkwaliteit op het woonadres 
beschreven.  
 

 
Figuur 6.6  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor hartaandoeningen 
per jaar in de periode 2009-2015 bij deelnemers van 40 jaar en ouder met de 
blootstelling aan primair fijnstof of aan stikstofoxiden van de basismetaalindustrie 
uitgedrukt per 3 µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken en 
voor de blootstelling aan primair fijnstof of stikstofoxiden van andere bronnen. 
 
Beide grafieken laten zien dat bij een toename van de concentratie 
primair fijnstof of stikstofoxiden afkomstig van de basismetaalindustrie 
in vrijwel alle afzonderlijke jaren een samenhang met de prevalentie van 
medicatie voor hartaandoeningen is aangetroffen.  
 
Het risico op medicatieverstrekking voor hartaandoeningen neemt, 
indicatief, gemiddeld met 17% per 3 µg/m3 toe. Voor stikstofoxiden wordt 
een stijging van het risico met, gemiddeld, 14% per 3 µg/m3 berekend.  
 
Er is ook getoetst of er sprake is van een verandering van de invloed 
van primair fijnstof of stikstofoxiden over de tijd. Dit bleek indicatief 
voor primair fijnstof het geval te zijn: de odds ratio neemt met 11% per 
jaar toe. Voor stikstofoxiden is geen trend in de tijd aangetroffen. 
 

6.4.4 Gevoeligheidsanalyse 
In Figuur 6.7 zijn de resultaten van de gevoeligheidsanalyse weergegeven. 
De informatie over de leefstijlfactoren is afkomstig uit de 
gezondheidsmonitor 2012 en is beschikbaar voor 17.392 cohortdeelnemers 
van 40 jaar of ouder. 
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Figuur 6.7  Invloed van persoons- en postcodekenmerken op de samenhang 
tussen de prevalentie van medicatie voor hartaandoeningen per jaar in 2012 en 
de blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie uitgedrukt per 3 
µg/m3 onder 17.392 deelnemers aan de Gezondheidsmonitor 2012 en onder het 
volledige onderzoekscohort (359.679 deelnemers) van 40 jaar en ouder. 
 
In de kleinere deelpopulatie leidt het toevoegen van informatie over 
overgewicht tot een verzwakking van de samenhang tussen de 
fijnstofconcentraties en het risico op medicatieverstrekking; de invloed 
van roken is relatief gering. Het verschil in effectgrootte tussen het model 
met overgewicht en rookgewoonte (model 2F) en het model waarin 
dezelfde variabelen zijn toegevoegd als in het gehele onderzoekscohort 
(model 3) is in de onderzochte deelpopulatie beperkt en statistisch niet 
significant. 
De bevindingen in deze deelpopulatie duiden op een risico van 
vertekening. De resultaten gevonden in de gehele onderzoekspopulatie 
overschatten mogelijk de invloed van primair fijnstof op de 
medicatieverstrekking voor hartaandoeningen. 
 

6.5 Incidentie 
6.5.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de incidentie 

Figuur 6.8 laat zien in welke mate de incidentie van medicatieverstrekking 
voor hartaandoeningen beïnvloed wordt door persoonskenmerken. 
 
De invloed van de leeftijd is minder sterk dan voor de prevalentie het 
geval was. Naast de leeftijd zijn vrijwel alle andere persoonskenmerken 
in Figuur 6.2 van invloed op de incidentie. 
 
Tussen postcodegebieden treden verschillen in de incidentie van de 
medicatieverstrekking voor hartaandoeningen op (de resultaten zijn niet 
weergegeven). De standaarddeviatie is 13%. Er kan in postcodegebieden 
tot 25% minder en tot 60% meer medicatie verstrekt worden dan 
gemiddeld in het onderzoeksgebied. Deze verschillen zijn slechts voor 
enkele postcodegebieden statistisch significant (vijf gebieden zijn 
verlaagd en zeven verhoogd).  
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Figuur 6.8  Invloed van persoonskenmerken op de incidentie van de verstrekking 
van medicatie voor hartaandoeningen in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio met 
het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 

6.5.2 Samenhang incidentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof van 
de basismetaalindustrie 
Figuur 6.9 beschrijft de resultaten van de statistische analyses naar het 
medicatiegebruik voor hartaandoeningen in de vijf 
blootstellingscategorieën. Uit de resultaten komt het beeld naar voren 
dat de incidentie in enkele jaren in de hoogste blootstellingsklassen is 
verhoogd ten opzichte van de laagst belaste categorie 1. 
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Figuur 6.9  Samenhang van de incidentie van medicatie voor hartaandoeningen 
per jaar in de periode 2007-2015 bij deelnemers van 40 jaar en ouder met vijf 
blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd 
voor persoons- en postcodekenmerken. 
 
De indicatieve samenvatting over de negen jaren in Figuur 6.10 
bevestigt dit beeld. Blootstellingscategorie 2 is 7,2% verhoogd ten 
opzichte van de laag belaste categorie; categorie 3 is 10,2% verhoogd. 
De incidentie in categorie 4 en 5 ligt respectievelijk 9,4 en 13,2% hoger 
dan in de referentiecategorie. 
 
De odds ratio verandert voor geen van de categorieën in de loop van de 
tijd (Figuur 6.11). Er zijn geen trends voor de incidentie voor 
hartaandoeningen in de verschillende categorieën ten opzichte van de 
referentiecategorie aangetroffen. 
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Figuur 6.10  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de incidentie van 
medicatie voor hartaandoeningen in de periode 2007-2015 bij deelnemers van 40 
jaar en ouder met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 

 
Figuur 6.11  Samenhang van de incidentie van medicatie voor hartaandoeningen 
per jaar in de periode 2007-2015 bij deelnemers van 40 jaar en ouder per 
blootstellingscategorie op basis van de blootstelling aan primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van 
het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1, niet in de 
figuur opgenomen), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
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6.5.3 Samenhang incidentie met blootstelling aan primair-fijnstofconcentratie 
en aan stikstofoxidenconcentraties 
Het risico op medicatieverstrekking voor hartaandoeningen neemt in het 
onderzoeksgebied, indicatief, gemiddeld met 13% per 3 µg/m3 toe 
(Figuur 6.12). Voor stikstofoxiden wordt een relatieve verhoging van 
13% in de incidentie per 3 µg/m3 gevonden.  
 
Er is getoetst of er sprake is van een verandering van de odds ratio van 
primair fijnstof of van stikstofoxiden over de tijd. Dit is niet het geval. 
 

 
Figuur 6.12  Samenhang van de incidentie van medicatie voor hartaandoeningen 
per jaar in de periode 2009-2015 bij deelnemers van 40 jaar en ouder met de 
blootstelling aan primair fijnstof of aan stikstofoxiden van de basismetaalindustrie 
uitgedrukt per 3 µg/m3 toename, gecorrigeerd voor persoons- en 
postcodekenmerken en voor de blootstelling aan primair fijnstof of stikstofoxiden 
van andere bronnen. 
 

6.6 Beschouwing van de bevindingen 
In Tabel 6.3 zijn de resultaten samengevat.  
 
In de verschillende statistische analyses zijn verhogingen voor de 
medicatieverstrekking voor hartaandoeningen in de 
blootstellingscategorieën 2 t/m 4 ten opzichte van de referentiecategorie 
aangetroffen. De maximale verhoging die is aangetroffen bedraagt 14%. 
Deze verhoging is beperkt van omvang in vergelijking met de variatie 
die we aantreffen in medicatieverstrekking tussen postcodegebieden.  
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Tabel 6.3  Samenvatting van de bevindingen voor medicatieverstrekking voor 
hartaandoeningen onder de cohortdeelnemers van 40 jaar en ouder in het 
onderzoeksgebied. 
Medicatie Blootstellingscategorieën voor primair 

fijnstof van de basismetaalindustrie 
Samenhang met 
concentraties op 
woonadres 

Indicatieve 
verhoging 
t.o.v. 
referentie- 
categorie 

Trend met 
oplopende 
categorieën 
(kwalitatief) 

Trend in de 
tijd van ca-
tegorie 
t.o.v. 
referentie? 

Indicatief 
effect per  
3 µg/m3 

Trend 
in tijd 

Prevalentie +5,0% (cat. 
2), 
+8,6% (cat. 
3), 
+14% (cat. 4) 
en  
+11% (cat. 5) 

Ja Indicatief in 
categorie 4 
(2,0% per 
jaar) 

+17% 
(PM10) 
en 
+14% (NOx) 

+11% 
per 
jaar 
(PM10) 

Incidentie +7,2% (cat. 
2), +10% (cat. 
3), 
+9,4% (cat. 4) 
en  
+13% (cat. 5) 

Ja Nee +13% 
(PM10) 
en 
+13% (NOx) 

Nee 

 
Er is sprake van een trend in de categorieën. Wanneer de 
blootstellingsklasse oploopt, neemt het risico op verhoogde 
medicatieverstrekking toe. Deze trends zien we ook terugkomen in de 
uitkomsten van de analyses met de primair-fijnstofconcentraties en 
stikstofoxideconcentraties van de basismetaalindustrie op het woonadres. 
In het onderzoeksgebied neemt het risico op medicatievestrekking voor 
hartaandoeningen met 13-17% toe wanneer woonadressen 3 µg/m3 
verschillen in de concentratie fijnstof of stikstofoxiden afkomstig van de 
basismetaalindustrie. 
 
Voor de incidentie treffen we voor de blootstellingscategorieën geen 
veranderingen van het effect in de loop van de tijd aan. Voor de 
prevalentie vinden we alleen in categorie 4 een signaal. Zoals in het 
vorige hoofdstuk aangegeven is er geen eenduidige interpretatie te geven 
aan een toename van het effect in de fijnstofconcentratie (uitgedrukt per 
3 µg/m3). Op voorhand wordt er geen verandering verwacht. En de 
verandering kan worden veroorzaakt door een daling van de concentraties 
bij min of meer gelijkblijvende verschillen in medicatieverstrekking tussen 
de blootstellingscategorieën. Dit kan erop wijzen dat de veranderingen in 
de medicatieverstrekking ‘achterlopen’ op de veranderingen in de 
blootstelling. 
We concluderen daarom dat er uit de statistische analyses geen 
duidelijke aanwijzingen komen dat de medicatieverstrekking in de 
blootstellingscategorieën verandert in de loop van de tijd ten opzichte 
van de verstrekking in de laagste blootstellingscategorie (de referentie). 
 
Uit de gevoeligheidsanalyse komen aanwijzingen voor de vertekening van 
de bevindingen door het ontbreken van informatie over leefstijlfactoren. 
De deelpopulatie waarin dit is vastgesteld is relatief klein en het 
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onderzoeksresultaat heeft betrekking op één kalenderjaar waardoor het 
niet mogelijk is te kwantificeren in welke mate de vertekening optreedt. 
 
De bevindingen over medicatieverstrekking voor hartaandoeningen 
kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de eerste ronde 
van gezondheidsmonitoring in de IJmond omdat toen geen informatie 
over deze medicatiegroep is verzameld. Wel voerde het NIVEL in 2009 
een onderzoek onder 22 huisartspraktijken in de IJmond uit (Ten Veen 
et al., 2009). Hartinfarcten en chronische aandoeningen van het hart 
werden in het gebied met een straal van 4 kilometer rondom het 
industrieterrein IJmond-Noord vaker door de huisarts geregistreerd. Na 
correctie voor praktijk en postcode waren de verschillen niet significant 
verhoogd. Ook een aantal medicijnen tegen hart- en vaataandoeningen 
werd dicht bij het industrieterrein in 2007 vaker voorgeschreven. Deze 
analyses waren echter beschrijvend van aard.  
 

6.7 Indicatief aantal extra personen met medicatie voor 
hartaandoeningen 
Indicatief hebben we berekend aan hoeveel extra mensen medicatie 
voor hartaandoeningen wordt verstrekt door de blootstelling aan primair 
fijnstof van de basismetaalindustrie, onder de aanname dat de 
samenhang oorzakelijk is. De resultaten zijn voor de prevalentie en 
incidentie in Figuur 6.13 vermeld. Vanwege de mogelijke vertekening 
van de bevindingen, zijn deze aantallen waarschijnlijk een overschatting 
van de daadwerkelijke impact. 
 

 
Figuur 6.13  Indicatief berekend aantal extra prevalente en incidente personen per 
jaar met medicatieverstrekking voor hartaandoeningen over de periode 2009-
2015 onder omwonenden ouder dan 40 jaar, in totaal en per 
blootstellingscategorie. 
 
Voor het gehele onderzoeksgebied berekenen we indicatief dat 
gemiddeld over de 2009-2015 aan circa 650 extra personen per jaar 
medicatie door de luchtkwaliteit wordt verstrekt. Dit is 2,4% van alle 
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personen die medicatie voor hartaandoeningen gebruiken. Voor de 
incidentie (mensen die het jaar daarvoor de medicatie niet gebruikten), 
zijn er circa 140 extra nieuwe gevallen per jaar. Dat is 1,6% van de 
nieuwe gevallen in het onderzoeksgebied. 
De berekende aantallen variëren met de fijnstofbijdrage in het 
onderzoeksgebied. Omdat deze in de loop der jaren daalt, verwachten 
we dat het aantal extra prevalente personen in 2014 en 2105 in totaal 
op circa 400 per jaar (1,5%) bedraagt en het extra aantal incidente 
personen circa 80 per jaar (1,0%). 
De hoogste blootstellingscategorie heeft een belangrijk aandeel in deze 
extra gevallen. Ongeveer een derde van de extra prevalente personen is 
woonachtig in deze categorie (gemiddeld 220 per jaar). Deze extra 
personen betreft 11% van het totaal aantal personen dat in dit gebied 
medicatie voor hartaandoeningen gebruikt. De laatste jaren gaat het om 
circa 120 personen per jaar. Voor de nieuwe gevallen (incidentie) zijn circa 
45 personen per jaar, die 7,7% deel uitmaken van de totale groep die in 
deze hoogste blootstellingscategorie medicatie krijgt. De laatste jaren 
betreft het ongeveer de helft van het gemiddelde (circa 25 per jaar). 
 
Voor de prevalentie is er een verwachte afname in de odds ratio van 
1,6% per jaar. Voor de incidentie is de verwachte daling 1,0% per jaar. 
Voor de overige blootstellingscategorieën zijn de verwachte dalingen in 
de odds ratio’s minder dan 0,6% per jaar. Deze verwachte 
veranderingen zijn in dit onderzoek niet aangetroffen. 
In blootstellingscategorie 4 is voor de prevalentie een verandering van 
2,0% per jaar gevonden. Niet duidelijk is of het onderzoek voldoende 
onderscheidingsvermogen heeft om ook kleinere veranderingen over de 
tijd, zoals die voorspelt op basis van de daling van de concentraties, te 
detecteren. 
 

6.8 Samenvattend 
• De medicatieverstrekking voor hartaandoeningen is in het 

onderzoeksgebied verlaagd ten opzichte van de rest van 
Nederland. 

• Er treedt gedurende de onderzoeksperiode een daling op in zowel 
de prevalentie als de incidentie in de medicatieverstrekking voor 
hartaandoeningen. Deze trends komen overeen met de trends in 
de rest van Nederland. 

• Er worden tussen de blootstellingscategorieën verschillen in de 
prevalentie en incidentie aangetroffen. In de tijd vertonen de 
blootstellingscategorieën ongeveer hetzelfde patroon wat betreft 
de prevalentie en de incidentie. 

• De leeftijd en in minder mate andere persoonskenmerken zijn 
van invloed op de prevalentie en incidentie van 
medicatieverstrekking voor hartaandoeningen.  

• Er zijn verhogingen gevonden in de prevalentie en incidentie in 
de blootstellingscategorieën gebaseerd op de bijdrage van de 
basismetaalindustrie aan de primair-fijnstofconcentratie. De 
verhogingen stijgen naarmate de blootstellingscategorie oploopt 
of de concentratie op het woonadres toeneemt. 

• Er zijn aanwijzingen dat de bevindingen mogelijk vertekend zijn 
door het ontbreken van informatie over leefstijlfactoren. Het is 
onbekend in welke mate dit het geval is. De aangetroffen 
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verhoogde risico’s voor medicatieverstrekking in samenhang met 
de blootstelling moeten daarmee als signaal worden 
geïnterpreteerd. 

• Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat het risico op 
medicatieverstrekking voor hartaandoeningen in de verschillende 
blootstellingcategorieën in de loop van de onderzoeksperiode ten 
opzichte van de referentiecategorie kleiner wordt door 
vermindering van de fijnstofbijdrage. 

• Over de periode 2009-2015 komt de op basis van de 
concentraties berekende invloed op de prevalentie indicatief 
overeen met jaarlijks gemiddeld circa 650 extra personen aan 
wie medicatie voor hartaandoeningen wordt verstrekt. Dit is 
2,4% van alle personen in het onderzoeksgebied aan wie deze 
medicatie wordt verstrekt. Door de vermindering van de bijdrage 
aan de fijnstofconcentraties waren dit er in 2014 en 2015 naar 
verwachting circa 400 per jaar. De aantallen zijn mogelijk een 
overschatting van de daadwerkelijke impact. 
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7 Medicatie voor luchtwegaandoeningen onder inwoners van 
17 jaar en ouder 

7.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten voorde medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen onder inwoners van 17 jaar en ouder. We 
verwijzen voor de resultaten voor andere leeftijdscategorieën naar de 
hoofdstukken 8 (schoolkinderen en adolescenten van 6 tot en met 
16 jaar) en 9 (baby’s, peuters en kleuters van 0 tot en met 5 jaar). 
Inwoners van 17 jaar en ouder zijn apart beschouwd omdat bij hen 
andere risicofactoren van belang kunnen zijn dan bij jongeren het geval 
is (bijvoorbeeld beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreiniging).  
 

7.2 Medicatieverstrekking in de IJmond 
Gemiddeld wonen er 594.425 personen van 17 jaar en ouder in de 
periode 2007-2015 in het studiegebied. Daarvan woont 6,3% in de 
hoogste blootstellingscategorie (37.288 personen), 7,6% in categorie 4 
(45.251), 14,5% in categorie 3 (86.383), 25,4% in categorie 4 
(151.072) en 46,2% in de laagste blootstellingscategorie (274.431). 
 
Figuur 7.1 geeft de medicatieverstrekking voor diabetes per jaar weer. 
De definitie voor medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen is 
gebaseerd op de farmaciekostengroep 6 (CARA) (zie paragraaf 2.3).  
 

 
Figuur 7.1  Prevalentie en incidentie van medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen in de periode 2007-2015 onder personen van 17 jaar en 
ouder in het onderzoeksgebied, in de rest van Nederland en in de vijf 
blootstellingscategorieën. Leeftijd en geslacht gestandaardiseerd. 



RIVM Rapport 2019-0037 

Pagina 114 van 171 

De prevalentie in het onderzoeksgebied is gemiddeld lager dan in de 
rest van Nederland. Er zijn duidelijke verschillen in prevalentie tussen de 
blootstellingscategorieën. In de hoogste blootstellingscategorieën is de 
prevalentie verhoogd. Er is sprake van een toename van de prevalentie 
in de loop van de onderzoeksjaren. Deze trend is wat grillig, maar komt 
in de verschillende groepen min of meer overeen. Ook wordt de trend in 
de rest van de Nederland gevolgd. 
 
De verschillen in incidentie zijn kleiner dan die voor de prevalentie. De 
incidentie ligt vanaf 2010 in het onderzoeksgebied wat lager dan in de 
rest van Nederland. De onderlinge verschillen in incidentie zijn tussen de 
blootstellingsklassen klein; er is geen consistent beeld van verhoogde of 
verlaagde blootstellingsklassen. 
Er is in zijn algemeen sprake van een dalende trend in de incidentie. 
Door de jaarlijkse variatie in de incidentie zijn eventuele verschillen in 
de trend in groepen niet goed zichtbaar. De trends in de tijd komen 
ongeveer overeen met die in de rest van Nederland. 
 

7.3 Onderzoekspopulatie 
Tabel 7.1 is opgesomd hoeveel personen in de statistische analyses zijn 
betrokken en wat de prevalentie en incidentie onder deze deelnemers is.  
 
Tabel 7.1  Het aantal deelnemers, de ruwe prevalentie en de ruwe incidentie van 
de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen per jaar onder de 
cohortdeelnemers van 17 jaar en ouder in het onderzoeksgebied. 
jaartal prevalentie incidentie 

deelnemers # cases % deelnemers # cases % 
2007 438.021 37.842 8,64 411.791 11.612 2,82 
2008 445.785 39.510 8,86 375.682 11.009 2,93 
2009 454.933 41.669 9,16 384.235 11.976 3,12 
2010 466.039 42.171 9,05 392.391 11.369 2,90 
2011 474.297 43.310 9,13 402.706 11.758 2,92 
2012 479.816 43.756 9,12 409.471 11.721 2,86 
2013 484.387 42.839 8,84 414.974 10.961 2,64 
2014 484.886 42.923 8,85 418.467 11.446 2,73 
2015 483.245 43.549 9,01 417.290 11.601 2,78 
gemiddeld 467.934 41.952 8,96 403.001 11.495 2,86 
 
Gemiddeld is 78,7% van de totale populatie van 17 jaar en ouder uit het 
onderzoeksgebied in de statistische analyses opgenomen. 
 
In Tabel 7.2 wordt een overzicht gegeven van de persoons- en 
postcodekenmerken van de onderzoeksdeelnemers in 2012.  
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Tabel 7.2  Persoons- en postcodekenmerken van de cohortdeelnemers van 17 jaar 
en ouder in het onderzoeksgebied (2012). 
Kenmerk Percentage 
geslacht: 
• man 
• vrouw 

 
48,5 
51,5 

leeftijd: 
• 17-39 jaar 
• 40-64 jaar 
• 65 jaar en ouder 

 
25,6 
58,2 
16,1 

burgerlijke staat: 
• ongehuwd 
• gehuwd 
• verweduwd 
• gescheiden 

 
27,3 
55,9 
7,1 
9,7 

Mirgratieachtergrond: 
• Marokkaans 
• Turks 
• Surinaams 
• Antilliaans 
• Overig niet-westers 
• Westers 
• Nederlands 

 
1,1 
2,9 
1,2 
0,5 
2,7 
9,4 
82,1 

Huishoudinkomen: 
• 0-1 percentiel 
• 1-5 percentiel 
• 5-10 percentiel 
• 10-25 percentiel 
• 25-50 percentiel 
• 50-75 percentiel 
• 75-90 percentiel 
• 90-95 percentiel 
• 95-99 percentiel 
• 99-100 percentiel 

 
0,6 
1,0 
2,4 
9,2 
28,6 
22,4 
20,9 
7,4 
5,9 
1,5 

Sociale status postcode 
• eerste kwartiel 
• tweede kwartiel 
• derde kwartiel 
• vierde kwartiel 

 
24,2 
27,4 
25,2 
23,1 
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7.4 Prevalentie 
7.4.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de prevalentie 

Figuur 7.2 geeft de invloed weer van persoonskenmerken op de 
prevalentie van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012. 
 

 
Figuur 7.2  Invloed van persoonskenmerken op de prevalentie van de verstrekking 
van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio 
met het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 
Uit Figuur 7.2 blijkt dat vooral de leeftijd, geslacht, het huishoudinkomen 
en de sociale status van het postcodegebied de prevalentie mede 
beïnvloeden. Migratieachtergrond en burgerlijke status hebben een 
kleinere invloed. 
 
Tussen postcodegebieden kunnen verschillen in de prevalentie optreden 
(niet weergegeven): de standaarddeviatie van de verschillen is 11%. In 
postcodegebieden kan tot 25% minder en tot 30% meer medicatie voor 
luchtwegaandoeningen worden verstrekt dan gemiddeld in het 
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onderzoeksgebied. In 21 postcodegebieden wordt er significant meer en 
in 16 significant minder medicatie verstrekt dan gemiddeld. 
 

7.4.2 Samenhang prevalentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof 
van de basismetaalindustrie 
In Figuur 7.3 wordt de samenhang tussen het medicatiegebruik en de 
vijf blootstellingscategorieën per jaar weergegeven. Uit het figuur 
komen voor de afzonderlijke jaren geen duidelijk consistente 
verhogingen van blootstellingscategorieën ten opzichte van de laagste 
bloostellingscategorie naar voren. 
 
In Figuur 7.4 zijn de resultaten uit Figuur 7.3 samengevat tot één 
indicatief resultaat per blootstellingscategorie.  
De prevalentie van medicatie voor luchtwegaandoeningen is in categorie 
2 (5,5%) en in categorie 4 (7,6%) verhoogd ten opzichte van de 
referentie blootstellingscategorie. Er is geen duidelijke trend zichtbaar. 
 
De resultaten van Figuur 7.3 zijn opnieuw in Figuur 7.5 weergegeven, 
maar nu gerangschikt naar jaar. Op deze manier wordt inzichtelijk 
gemaakt of sprake is van een trend van de odds ratio’s over de tijd van 
de verschillende blootstellingscategorieën ten opzichte van de referentie. 
Voor geen van de categorieën is er een trend in de tijd vastgesteld. 
 

 
Figuur 7.3  Samenhang van de prevalentie van medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder deelnemers van 
17 jaar en ouder met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling 
aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
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Figuur 7.4  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de prevalentie van 
medicatie voor luchtwegaandoeningen in de periode 2007-2015 onder deelnemers 
van 17 jaar en ouder met vijf blootstellingscategorieën op basis van de 
blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt 
als relatieve verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de 
laagste blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en 
postcodekenmerken. 
 

 
Figuur7.5  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder deelnemers van 
17 jaar en ouder per blootstellingscategorie uitgedrukt als relatieve verhouding 
ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling 
(categorie 1, niet in de figuur opgenomen), gecorrigeerd voor persoons- en 
postcodekenmerken. 
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7.4.3 Samenhang prevalentie met blootstelling aan primair-
fijnstofconcentratie en aan stikstofoxidenconcentraties 
Figuur 5.6 geeft de invloed van de luchtkwaliteit op het woonadres op de 
verstrekking van medicatie tegen luchtwegaandoeningen weer. De 
invloed is uitgedrukt per 3 µg/m3. Links is het resultaat voor primair 
fijnstof en rechts voor stikstofoxiden afgebeeld. 
 

 
Figuur 7.6  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2009-2015 onder deelnemers van 
17 jaar en ouder met de blootstelling aan primair fijnstof of aan stikstofoxiden van 
de basismetaalindustrie uitgedrukt per 3 µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- en 
postcodekenmerken en voor de blootstelling aan primair fijnstof of stikstofoxiden 
van andere bronnen. 
 
Voor vrijwel geen van de afzonderlijke kalenderjaren wordt een 
statistisch significante samenhang tussen de prevalentie en de 
concentraties op het woonadres aangetroffen. 
 
Gemiddeld over de jaren neemt het risico op medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen onder 17-jarigen en ouder, indicatief, met 2,7% 
toe wanneer woongebieden 3 µg/m3 in bijdrage aan de primair-
fijnstofconcentratie van elkaar verschillen. Dit resultaat is niet statistisch 
significant. 
Voor stikstofoxiden is een gemiddelde verhoging van 4,0% in de 
prevalentie per 3 µg/m3 berekend. Dit resultaat is statistisch significant. 
We brengen in herinnering dat er sprake is van afhankelijkheid tussen 
de jaren, waardoor dit resultaat indicatief is. 
 
Er is getoetst of er sprake is van een verandering van de odds ratio van 
primair fijnstof of van stikstofoxiden over de tijd. Dit bleek niet het geval 
te zijn. 
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7.4.4 Gevoeligheidsanalyse 
In Figuur 7.7 zijn de resultaten van de gevoeligheidsanalyse weergegeven. 
De informatie over de leefstijlfactoren is afkomstig uit de 
Gezondheidsmonitor 2012 en is beschikbaar voor 20.041 cohortdeelnemers 
van 17 jaar en ouder. 
 

 
Figuur 7.7  Invloed van persoons- en postcodekenmerken op de samenhang 
tussen de prevalentie van medicatie voor luchtwegaandoeningen per jaar in 2012 
en de blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie uitgedrukt per 
3 µg/m3 onder 20.041 deelnemers aan de Gezondheidsmonitor 2012 en onder het 
volledige onderzoekscohort (458.541 deelnemers) van 17 jaar en ouder. 
 
Uit Figuur 7.7 blijkt dat de effectgrootte van de samenhang tussen de 
medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen en de concentratie 
primair fijnstof op het woonadres kleiner wordt naarmate er extra 
informatie over leefstijlfactoren aan de statistische modellen wordt 
toegevoegd. Het rookgedrag heeft hierop de grootste invloed.  
De laagste odds ratio bedraagt in de deelpopulatie 1,18 per 3 µg/m3, 
wanneer zowel rookgewoonten, overgewicht als sociale status van de 
postcode in de statistische analyses zijn opgenomen (model 2F in 
achtste regel). 
Op regel 9 is het resultaat weergegeven wanneer aan model 2 alleen de 
sociale status van het postcodegebied is toegevoegd (model 3). Dit leidt 
tot een odds ratio van 1,25 per 3 µg/m3, een overschatting van circa 
35% ten opzichte van het model met rookgewoonte en overgewicht.  
In de gehele onderzoekspopulatie wordt een odds ratio van 1,03 per 
3 µg/m3 aangetroffen. Dit is aanmerkelijk kleiner dan in de 
deelpopulatie wordt aangetroffen. 
 
Er komen uit de gevoeligheidsanalyse duidelijke aanwijzingen naar 
voren dat er mogelijk sprake is van een overschatting van de 
samenhang tussen de luchtkwaliteit en de medicatieverstrekking onder 
personen van 17 jaar en ouder door het ontbreken van informatie over 
leefstijlfactoren. 
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7.5 Incidentie 
7.5.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de incidentie 

Figuur 7.8 beschrijft in welke mate persoonskenmerken van invloed zijn 
op de incidentie van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012. 
 

 
Figuur 7.8  Invloed van persoonskenmerken op de incidentie van de verstrekking 
van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio 
met het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 
Voor de incidentie van de medicatieverstrekking zijn de leeftijd, het 
geslacht, burgerlijke status, migratieachtergrond, het huishoudinkomen 
en de sociale status van de postcode belangrijke risicofactoren. 
 
Tussen postcodegebieden kunnen grote verschillen in de incidentie 
optreden (niet weergegeven): de standaarddeviatie is 14%. Er worden 
in postcodegebieden variërend tussen tot 25% minder en tot 60% meer 
medicatie voor luchtwegaandoeningen verstrekt dan gemiddeld in het 
onderzoeksgebied. In vijftien postcodegebieden is de incidentie van 
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medicatieverstrekking significant meer en in acht gebieden significant 
minder dan gemiddeld. 
 

7.5.2 Samenhang incidentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof van 
de basismetaalindustrie 
In Figuur 7.9 zijn de resultaten van de statistische analyse naar het 
medicatiegebruik voor luchtwegaandoeningen in de vijf 
blootstellingscategorieën per jaar gepresenteerd. In Figuur 7.10 wordt 
het indicatieve gemiddelde effect van de verschillende 
blootstellingscategorieën samengevat.  
 
In geen van de jaren en geen van de blootstellingscategorieën zijn 
verhogingen aangetroffen; dit laatste geldt ook voor de samengevatte 
resultaten (Figuur 7.10). Ook is er geen trend in tijd vastgesteld in de 
relatieve grootte van het effect per blootstellingscategorie ten opzichte 
van de referentiegroep (Figuur 7.11).  
 

 
Figuur 7.9  Samenhang van de incidentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder deelnemers van 
17 jaar en ouder met vijf blootstellingscategorieën uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
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Figuur 7.10  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de incidentie van 
medicatie voor luchtwegaandoeningen in de periode 2007-2015 onder deelnemers 
van 17 jaar en ouder per blootstellingscategorie uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 

 
Figuur 7.11  Samenhang van de incidentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder deelnemers van 
17 jaar en ouder per blootstellingscategorie op basis van de blootstelling aan 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1, niet in de figuur opgenomen), gecorrigeerd voor 
persoons- en postcodekenmerken. 
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7.5.3 Samenhang incidentie met blootstelling aan primair-fijnstofconcentratie 
en aan stikstofoxidenconcentraties 
Figuur 7.12 geeft de resultaten weer van de analyses naar de 
samenhang van de concentraties primair fijnstof en stikstofoxiden op 
het woonadres en de incidentie van medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen. 
 
Er is geen invloed van de concentraties op het woonadres op de 
incidentie in de resultaten zichtbaar. 
Ook is getoetst of er over de jaren heen sprake is van een trend in de 
odds ratio’s. Dit blijkt niet het geval te zijn. 
 

 
Figuur 7.12  Samenhang van de incidentie van medicatie voor diabetes per jaar in 
de periode 2009-2015 onder deelnemers van 17 jaar en ouder met de 
blootstelling aan primair fijnstof of aan stikstofoxiden van de basismetaalindustrie 
uitgedrukt per 3 µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken en 
voor de blootstelling aan primair fijnstof of stikstofoxiden van andere bronnen. 
 

7.6 Beschouwing van de bevindingen 
In Tabel 7.3 zijn de resultaten voor luchtwegaandoeningen onder 
bewoners van 17 jaar en ouder samengevat.  
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Tabel 7.3  Samenvatting van de bevindingen voor medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen onder deelnemers van 17 jaar en ouder in het 
onderzoeksgebied. 
Medicatie Blootstellingscategorieën voor primair 

fijnstof van de basismetaalindustrie 
Samenhang met 
concentraties op 
woonadres 

Indicatieve 
verhoging 
t.o.v. 
referentie- 
categorie 

Trend met 
oplopende 
categorieën 
(kwalitatief
) 

Trend in de 
tijd van ca-
tegorie 
t.o.v. 
referentie? 

Indicatief 
effect per  
3 µg/m3 

Trend 
in tijd 

Prevalenti
e 

+5,5% (cat. 
2) 
en  
+7,6% (cat. 
4) 

Nee Nee +4,0% 
(NOx) 

Nee 

Incidentie Nee Nee Nee Geen Nee 
 
In de periode 2007-2015 zijn voor de prevalentie twee verhogingen 
gevonden (blootstellingsklassen 2 en 4) van maximaal 7,6% ten opzichte 
van de verstrekking in de laagste blootstellingsklasse. Er is geen duidelijk 
oplopend risico bij toenemende blootstellingsklasse. Voor de incidentie 
zijn geen verhogingen aangetroffen, noch is er een trend zichtbaar. 
De (maximale) verhoging van 7,6% is beperkt van omvang in het licht 
van de verschillen die tussen postcodegebieden kunnen optreden. 
 
De resultaten van de analyses met de concentraties primair fijnstof en 
stikstofoxiden van de basismetaalindustrie op het woonadres genereren 
voor de prevalentie een zwak signaal voor enige invloed van de 
luchtkwaliteit. Voor fijnstof is de invloed niet statistisch significant. 
Voor de incidentie zijn er geen aanwijzingen dat het risico op 
medicatieverstrekking door de concentraties op het woonadres toeneemt.  
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor enige trend in de tijd in de 
odds ratio’s van de blootstellingscategorieën of van de concentraties op 
het woonadres. 
 
Op basis van de gevoeligheidsanalyses in een deelpopulatie concluderen 
we dat het ontbreken van informatie over rookgewoonten tot een 
mogelijke vertekening van de onderzoeksresultaten kan leiden. Er zou 
sprake kunnen zijn van een overschatting van de invloed van de 
luchtkwaliteit. 
 
Figuur 7.13 toont de resultaten voor medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen die in het vorige onderzoek zijn gevonden. 
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Figuur 7.13  De medicatieverstrekking tegen luchtwegaandoeningen onder 
volwassenen over de periode 2006-2010 in vijf blootstellingscategorieën op basis 
van de blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 
uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie 
met de laagste blootstelling (categorie 1). Figuur is afkomstig uit Ameling et al. 
(2014, Figuur 9). 
 
Figuur 7.13 laat zien dat in het vorige onderzoek, noch voor de 
prevalentie (onderste deel van figuur) noch voor de incidentie verhoogde 
risico’s in de blootstellingscategorieën zijn aangetroffen. De resultaten 
kenden destijds grote betrouwbaarheidsintervallen: de verhogingen of 
verlagingen in Figuur 7.13 zijn niet statistisch significant afwijkend van de 
referentiecategorie.  
 
Destijds is de invloed van de fijnstofconcentratie afkomstig van de 
basismetaalindustrie ook binnen het onderzoeksgebied per µg/m3 

uitgedrukt. Het risico nam destijds voor de prevalentie met circa 7% per 
3 µg/m3 toe (zie pagina 62 van vorige rapportage, waarin de relatieve 
verhouding per 1 µg/m3 is gerapporteerd). Ook dit resultaat was 
statistisch niet significant. Voor de incidentie was er geen relatie. 
 
Het NIVEL vond dat de diagnoses COPD en longontsteking wat vaker 
door huisartsen in het gebied met een straal van vier kilometer rondom 
het industrieterrein IJmond-Noord werden geregistreerd dan verder 
weg; astma werd vaker op grote afstanden van het industrieterrein 
gezien (Ten Veen et al., 2009). In geen van de gevallen kwam een 
aandoening echter statistisch significant vaker voor dan in de rest van 
het land en viel de samenhang met afstand weg als voor postcode en 
praktijk werd gecorrigeerd.  
 
Recent is geconcludeerd dat fijnstof het risico op chronische bronchitis 
onder volwassenen en kinderen verhoogt (WHO, 2013; Héroux et al., 
2015). Echter, in de meer recente studies die bij lagere niveaus 
plaatsvonden is de evidentie voor een samenhang met chronische 
bronchitis minder overtuigend (COMEAP, 2016). Voor de huidige situatie 
in het Verenigd Koninkrijk concludeerde COMEAP dat er weliswaar 
aanwijzingen zijn voor een samenhang, maar dat de aanwijzingen 
onvoldoende zijn om te kunnen spreken van een causale relatie. 
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Op basis van de resultaten over de periode 2007-2015 is er voor de 
incidentie geen duidelijke indicatie dat de luchtkwaliteit van invloed is op 
de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen. Voor de 
prevalentie komt er geen consistente aanwijzingen uit de bevindingen 
naar voren. Er is mogelijk sprake van lichte verhoging van het risico bij 
oplopende blootstelling op het woonadres. Dit geldt voor stikstofoxiden, 
en niet voor fijnstof. Deze aanwijzingen zijn echter niet zodanig 
consistent dat we dit als een duidelijk signaal opvatten, mede in het licht 
van de bevindingen voor de incidentie en de aanwijzingen uit de 
gevoeligheidsanalyse dat een vertekening (overschatting) van de 
resultaten mogelijk is. 
Het beeld dat uit dit onderzoek over de medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen onder inwoners van 17 jaar en ouder in het 
onderzoeksgebied naar voren komt past bij de recente bevindingen uit 
de literatuur en komt overeen met de resultaten uit de eerdere 
onderzoeken die de afgelopen tien jaar rond Tata Steel zijn uitgevoerd. 
 
Omdat we concluderen dat er geen duidelijk signaal uit de bevindingen 
naar voren komt, hebben we hebben ervan afgezien om de mogelijke 
invloed van de luchtkwaliteit op de medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen in termen van extra aantal personen van 17 jaar 
en ouder met medicatieverstrekking te beschrijven. 
 

7.7 Samenvattend 
• De prevalentie en de incidentie in de medicatieverstrekking voor 

luchtwegaandoeningen onder inwoners van 17 jaar en ouder 
liggen in het onderzoeksgebied over het algemeen wat lager dan 
in de rest van Nederland. 

• Over de periode 2007-2015 is er een toename in de prevalentie. 
De incidentie neemt over deze periode licht af. Deze trends 
komen ongeveer overeen met de trends die in de rest van 
Nederland optreden. 

• Er bestaan verschillen in de prevalenties tussen de 
blootstellingscategorieën; de trends in de categorieën komen 
redelijk overeen. Voor de incidentie geldt dat deze varieert 
tussen de jaren. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen de 
blootstellingscategorieën; ook is niet goed vast te stellen of de 
trends verschillen of overeenkomen. 

• De leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, het huishoudinkomen 
en de sociale status van de postcode zijn vooral van invloed op 
de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen.  

• Er komen uit het onderzoek geen duidelijk signaal naar voren dat 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie een verhoogd risico 
heeft voor de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen. 
Voor de incidentie is er geen enkele aanwijzing; voor de 
prevalentie zijn de indicaties niet zodanig consistent dat dit als 
een signaal wordt aangeduid. 

• Er zijn geen indicaties gevonden voor een trend in de tijd in het 
risico op medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen 
onder inwoners van 17 jaar en ouder in de diverse 
blootstellingscategorieën ten opzichte van de referentiecategorie.  
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8 Medicatie voor luchtwegaandoeningen onder inwoners van 6 
tot en met 16 jaar 

8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we in op de bevindingen over de 
medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen onder schoolkinderen 
en adolescenten van 6 tot en met 16 jaar oud. Deze leeftijdsgroep is 
apart beschouwd omdat de diagnostiek en behandeling van astma 
verschilt van die in de leeftijdsgroep 0 tot en met 5 jaar. 
In afwijking van de voorgaande hoofdstukken is er geen 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. De Gezondheidsmonitor 2012 van de 
GGD-en beperkt zich tot volwassenen. Er is zodoende geen informatie 
over leefstijlfactoren in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar beschikbaar. 
 

8.2 Medicatieverstrekking in de IJmond 
In totaal wonen er over de periode 2007-2015 gemiddeld 
95.051 schoolkinderen en adolescenten van 6 tot en met 16 jaar in het 
studiegebied. De verdeling over de blootstellingscategorieën is: 5.392 in 
klasse 5 (5,7%), 7.407 (7,8%) in klasse 4, 15.477 (16,3%) in klasse 3, 
23.676 (24,9%) in klasse 4 en 43.099 (45,3%) in klasse 1. 
 
Figuur 8.1 toont de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen 
per jaar.  
 

 
Figuur 8.1  Prevalentie en incidentie van medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen in de periode 2007-2015 onder personen van 6 tot en met 
16 jaar in het onderzoeksgebied, in de rest van Nederland en in de vijf 
blootstellingscategorieën. Leeftijd en geslacht gestandaardiseerd. 
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Uit Figuur 8.1 komt naar voren dat de prevalentie in het 
onderzoeksgebied lager ligt dan in de rest van Nederland. De incidentie 
is ongeveer gelijk. 
 
Er zijn duidelijke verschillen in prevalentie tussen de blootstellingsklassen. 
De prevalentie daalt gedurende de onderzoeksperiode. Deze trend is ook 
voor de afzonderlijke groepen zichtbaar en komt overeen met die in de 
rest van Nederland. 
 
Voor de incidentie is er een grotere variatie van jaar tot jaar. De 
verschillen tussen de diverse blootstellingsklassen zijn daardoor minder 
duidelijk. Er is sprake van een daling van de incidentie in de loop van de 
tijd. Door de variatie is niet goed zichtbaar of de trend in alle groepen 
gelijk is. De trends komen ongeveer overeen met die in de rest van 
Nederland. 
 

8.3 Onderzoekspopulatie 
In Tabel 8.1 is opgesomd hoeveel schoolkinderen en adolescenten in de 
statistische analyses zijn betrokken en wat de prevalentie en incidentie 
onder hen is. 
 
Tabel 8.1  Het aantal deelnemers, de ruwe prevalentie en de ruwe incidentie van 
de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen per jaar onder de 
cohortdeelnemers van 6 tot en met 16 jaar in het onderzoeksgebied. 
jaartal prevalentie incidentie 

deelnemers # cases % deelnemers # cases % 
2007 76.652 5.102 6,66 73.541 1.991 2,71 
2008 77.517 5.045 6,51 66.521 1.699 2,55 
2009 78.887 5.351 6,78 68.207 1.984 2,91 
2010 79.968 4.908 6,14 69.181 1.563 2,26 
2011 80.797 5.231 6,47 70.855 1.897 2,68 
2012 81.311 5.026 6,18 71.394 1.821 2,55 
2013 81.371 4.506 5,54 72.266 1.515 2,10 
2014 80.794 4.584 5,67 72.339 1.736 2,40 
2015 79.170 4.368 5,52 70.972 1.533 2,16 
gemiddeld 79.607 4.902 6,16 70.586 1.749 2,48 
 
Gemiddeld is 83,8% van de totale populatie van 6 tot en met 16 jaar uit 
het onderzoeksgebied in de statistische analyses opgenomen. Onder de 
deelnemers is de prevalentie gemiddeld 6,16% en de incidentie 
gemiddeld 2,48%. 
 
In Tabel 8.2 wordt een overzicht gegeven van de persoons- en 
postcodekenmerken in 2012.  
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Tabel 8.2  Persoons- en postcodekenmerken van de cohortdeelnemers van 6 tot 
en met 16 jaar in het onderzoeksgebied (2012). 
Kenmerk Percentage 
geslacht: 
• jongen 
• meisje 

 
51,2 
48,8 

Mirgratieachtergrond: 
• Marokkaans 
• Turks 
• Surinaams 
• Antilliaans 
• Overig niet-westers 
• Westers 
• Nederlands 

 
2,4 
4,5 
1,6 
0,6 
5,5 
7,1 
78,2 

Huishoudinkomen: 
• 0-1 percentiel 
• 1-5 percentiel 
• 5-10 percentiel 
• 10-25 percentiel 
• 25-50 percentiel 
• 50-75 percentiel 
• 75-90 percentiel 
• 90-95 percentiel 
• 95-99 percentiel 
• 99-100 percentiel 

 
0,7 
1,5 
4,2 
10,8 
21,7 
29,8 
18,0 
5,8 
5,6 
1,8 

Sociale status postcode 
• eerste kwartiel 
• tweede kwartiel 
• derde kwartiel 
• vierde kwartiel 

 
21,1 
25,3 
27,0 
26,6 

 
8.4 Prevalentie 
8.4.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de prevalentie 

Figuur 8.2 beschrijft de invloed van persoonskenmerken op de 
prevalentie van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012. 
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Figuur 8.2  Invloed van persoonskenmerken op de prevalentie van de verstrekking 
van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio 
met het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 
Onder jongens/mannen komt een hogere prevalentie voor dan onder 
meisjes/vrouwen. De prevalentie daalt met de leeftijd. Zowel de 
migratieachtergrond, het huishoudinkomen als de sociale status van de 
postcode is mede van invloed op de prevalentie van 
medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen in de leeftijd van 6 
tot en met 16 jaar. 
 
Tussen postcodegebieden kunnen relatief kleine verschillen in de 
prevalentie optreden (niet weergegeven): de standaarddeviatie is 6%. 
In postcodegebieden kan tot 15% minder en tot 20% meer medicatie 
voor luchtwegaandoeningen worden verstrekt dan gemiddeld in het 
onderzoeksgebied. Er is één postcodegebied waarin de 
medicatieverstrekking statistisch significant is verhoogd. 
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8.4.2 Samenhang prevalentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof 
van de basismetaalindustrie 
 
In Figuur 8.3 wordt de samenhang per jaar tussen het medicatiegebruik 
en de vijf blootstellingscategorieën afgebeeld. In geen van de jaren 
wordt een verhoging van de medicatieverstrekking in één van de 
blootstellingscategorieën aangetroffen. 
 
Het indicatieve gemiddelde effect per blootstellingsklasse is in Figuur 8.4 
weergegeven. De prevalentie van medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen onder 6- tot en met 16-jarigen is in de 
blootstellingscategorieën 3 en 4 met 5,4 en 8,0% verlaagd. 
 
Er is getoetst of er sprake is van een trend in de tijd in de odds ratio’s 
van de verschillende categorieën op de prevalentie. De mogelijke 
invloed wordt zichtbaar gemaakt met Figuur 8.5. Er is geen trend in de 
tijd vastgesteld. 
 

 
Figuur 8.3  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder deelnemers van 6 
tot en met 16 jaar met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling 
aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
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Figuur 8.4  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de prevalentie van 
medicatie voor luchtwegaandoeningen in de periode 2007-2015 onder deelnemers 
van 6 tot en met 16 jaar met vijf blootstellingscategorieën op basis van de 
blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt 
als relatieve verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de 
laagste blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en 
postcodekenmerken. 
 

 
Figuur 8.5  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder deelnemers van 6 
tot en met 16 jaar per blootstellingscategorie op basis van de blootstelling aan 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1, niet in de figuur opgenomen), gecorrigeerd voor 
persoons- en postcodekenmerken. 
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8.4.3 Samenhang prevalentie met blootstelling aan primair-
fijnstofconcentratie en aan stikstofoxidenconcentraties 
In Figuur 8.6 wordt de invloed van de luchtkwaliteit op het woonadres 
beschreven.  
 
He risico op medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen is voor 
primair fijnstof verhoogd. Indicatief is het gemiddelde risico binnen het 
onderzoeksgebied met 6,3% per 3 µg/m3 verhoogd. Voor stikstofoxiden 
is geen samenhang met de medicatieverstrekking aangetroffen. 
 
Er is ook getoetst of er sprake is van een verandering van de invloed 
van primair fijnstof of stikstofoxiden over de tijd. Dit was niet het geval. 
 

 
Figuur 8.6  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2009-2015 onder deelnemers van 6 
tot en met 16 jaar met de blootstelling aan primair fijnstof of aan stikstofoxiden 
van de basismetaalindustrie uitgedrukt per 3 µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- 
en postcodekenmerken en voor de blootstelling aan primair fijnstof of 
stikstofoxiden van andere bronnen. 
 

8.5 Incidentie 
8.5.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de incidentie 

Figuur 8.7 laat zien welke kenmerken mede de incidentie van 
medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen beïnvloeden. 
 
Voor de incidentie geldt dat dezelfde kenmerken als bij de prevalentie 
van invloed zijn. De invloed van huishoudinkomen en sociale status van 
de postcode is wat minder sterk. 
 
De resultaten van verschillen tussen postcodegebieden zijn met grotere 
onzekerheden omgeven door het relatief wat geringer aantal deelnemers 
per postcodegebied (niet weergegeven). De verschillen zijn hierdoor 
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klein (standaarddeviatie is 3%). Verschillen tussen postcodegebieden 
zijn beperkt tot plus of min 10% en niet statistisch significant. 
 

 
Figuur 8.7  Invloed van persoonskenmerken op de incidentie van de verstrekking 
van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio 
met het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 

8.5.2 Samenhang incidentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof van 
de basismetaalindustrie 
Figuur 8.8 beschrijft de analyseresultaten per jaar naar de incidentie van 
het medicatiegebruik voor luchtwegaandoeningen in de vijf 
blootstellingscategorieën. Uit de resultaten komt het beeld naar voren 
dat de incidentie in de hogere blootstellingsklassen over het algemeen 
verlaagd is ten opzichte van de incidentie in de laagst belaste categorie. 
De indicatieve samengevatte resultaten over de negen jaren in Figuur 8.9 
bevestigen dit beeld. Blootstellingscategorie 3 is 11,0% verlaagd ten 
opzichte van de laag belaste categorie. De incidentie in categorie 4 en 5 
ligt respectievelijk 15,3 en 9,4% lager dan in de referentiecategorie. 
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Er zijn geen trends voor de incidentie voor luchtwegaandoeningen 
aangetroffen (Figuur 8.8). De invloed verandert voor geen van de 
categorieën ten opzichte van de referentiecategorie in de loop van de tijd. 
 

 
Figuur 8.8  Samenhang van de incidentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder deelnemers van 6 
tot en met 16 jaar met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling 
aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
 

 
Figuur 8.9  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de incidentie van medicatie 
voor luchtwegaandoeningen in de periode 2007-2015 onder deelnemers van 6 tot 
en met 16 jaar met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
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Figuur 8.10  Samenhang van de incidentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder deelnemers van 6 
tot en met 16 jaar per blootstellingscategorie op basis van de blootstelling aan 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1, niet in de figuur opgenomen), gecorrigeerd voor 
persoons- en postcodekenmerken. 
 

8.5.3 Samenhang incidentie met blootstelling aan primair-fijnstofconcentratie 
en aan stikstofoxidenconcentraties 
Er is geen samenhang tussen de bijdrage van de basismetaalindustrie 
aan de primair-fijnstofconcentratie op het woonadres en de incidentie 
(zie Figuur 8.11, linkergrafiek). 
Voor stikstofoxiden (rechtergrafiek) geldt indicatief dat de incidentie van 
medicatie voor luchtwegaandoeningen in het onderzoeksgebied onder 6- 
tot en met 16-jarigen afneemt, wanneer de concentratie in het 
onderzoeksgebied oploopt (met 8,5% per 3 µg/m3). De odds ratio is 
gemiddeld kleiner dan 1. 
 
Er is getoetst of er sprake is van een verandering van de odds ratio’s 
van primair fijnstof of stikstofoxiden over de tijd. Dit is niet het geval. 
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Figuur 8.11  Samenhang van de incidentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2009-2015 onder deelnemers van 6 
tot en met 16 jaar met de blootstelling aan primair fijnstof of aan stikstofoxiden 
van de basismetaalindustrie uitgedrukt per 3 µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- 
en postcodekenmerken en voor de blootstelling aan primair fijnstof of 
stikstofoxiden van andere bronnen. 
 

8.6 Beschouwing van de bevindingen 
In Tabel 8.3 zijn de resultaten uit dit hoofdstuk samengevat. 
 
In de verschillende statistische analyses met de blootstellingscategorieën 
zijn geen verhogingen van het risico op medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen aangetroffen. Als er aanwijzingen zijn voor een 
mogelijke samenhang, dan wijzen die in de richting van een verlaging van 
de medicatieverstrekking met oplopende blootstellingscategorie. 
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Tabel 8.3  Samenvatting van de bevindingen voor medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen onder de cohortdeelnemers van 6 tot en met 16 jaar in het 
onderzoeksgebied.  
Medicatie Blootstellingscategorieën voor primair fijnstof 

van de basismetaalindustrie 
Samenhang met 
concentraties op 
woonadres 

Indicatieve 
verhoging t.o.v. 
referentie-
categorie 

Trend met 
oplopende 
categorieën 
(kwalitatief) 

Trend in de 
tijd van 
categorie 
t.o.v. 
referentie? 

Indicatief 
effect per  
3 µg/m3 

Trend 
in tijd 

Prevalentie Nee, wel 
verlaging 
-5,4% (cat. 3) 
en  
-8,0% (cat. 4) 

Nee Nee Mogelijk, 
+6,3% 
(PM10) 

Nee 

Incidentie Nee, wel 
verlaging 
-11% (cat. 3), 
-15% (cat. 4) 
en  
-9,4% (cat. 5) 

Nee, dalend Nee Mogelijk 
verlaging 
-8,5% (NOx) 

Nee 

 
De bevindingen van de analyses met de concentraties op het woonadres 
zijn niet consistent met het beeld uit de analyses met de 
blootstellingscategorieën. Voor de prevalentie wordt wel een mogelijke 
samenhang met de primair-fijnstofconcentratie (verhoging risico bij 
oplopende concentratie), maar niet met de stikstofoxiden. En voor de 
incidentie is er een samenhang met de stikstofoxiden (verlaging van 
risico bij oplopende blootstelling), maar niet met fijnstof.  
 
Er zijn geen duidelijk aanwijsbare redenen waarom er in sommige 
blootstellingscategorieën verlaagde prevalenties en incidenties worden 
gevonden. In eerdere hoofdstukken hebben we al gespeculeerd over 
redenen (verschillen in voorschrijfgedrag, verschillen in huisartsbezoek) 
die deze resultaten kunnen verklaren, maar er is geen informatie om 
deze mogelijke verklaringen te onderbouwen. 
 
De resultaten van het vorige onderzoek naar medicatieverstrekking 
onder jongeren (destijds 0 tot 18 jaar) zijn in Figuur 8.13 weergegeven.  



RIVM Rapport 2019-0037 

Pagina 141 van 171 

 
Figuur 8.12  De medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen bij 0- tot 18-
jarigen over de periode 2006-2010 per blootstellingscategorie op basis van de 
blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt 
als relatieve verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de 
laagste blootstelling (categorie 1). Figuur is afkomstig uit Ameling et al. (2014, 
Figuur 10). 
 
Destijds zijn geen aanwijzingen gevonden voor een verhoging van het 
risico. Ook toen was het beeld dat de medicatieverstrekking in de hogere 
blootstellingscategorieën afnam ten opzichte van de referentiecategorie. 
De resultaten waren destijds niet statistisch significant. 
 
In de vorige rapportage van het medicatieonderzoek is het onderzoek 
onder basisschoolkinderen beschreven dat in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw in de IJmond is uitgevoerd. Destijds werd geconcludeerd ‘dat 
er aanwijzingen zijn dat het wonen in gebieden nabij het industrieterrein 
IJmond leidt tot waarneembare effecten op de luchtwegen. De omvang 
van de effecten is gering en niet zonder meer toe te schrijven aan 
luchtverontreiniging.’ (Projectgroep IJmond, 1985). In een tweede 
onderzoek konden de verschillen tussen scholen in verschillende 
woongebieden niet in dezelfde mate worden gereproduceerd (Opmeer en 
Out, 1987). Opgemerkt moet worden dat deze onderzoeken uit de vorige 
eeuw bij hogere fijnstofconcentraties zijn uitgevoerd dan nu het geval is. 
 
De resultaten onder de schoolkinderen en adolescenten zijn niet geheel 
consistent. Ook in het verleden zijn er onderzoeken onder schoolkinderen 
in de IJmond uitgevoerd waarvan de resultaten onderling niet consistent 
zijn. 
Alle bevindingen afwegend concluderen we dat er geen duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de uitstoot van de basismetaalindustrie leidt tot 
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een verhoging van het risico op medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen onder 6- tot 17-jarigen. 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor trends in de tijd in de effecten 
van de blootstellingscategorieën of van de concentraties op het 
woonadres. 
 

8.7 Samenvattend 
• De prevalentie van medicatieverstrekking voor 

luchtwegaandoeningen onder 6- tot en met 16-jarigen ligt in het 
onderzoeksgebied lager dan in de rest van Nederland. De 
incidentie is ongeveer gelijk. 

• In de periode 2007-2015 nemen de prevalentie en incidentie van 
medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen af. 

• Er worden tussen de blootstellingscategorieën verschillen in de 
prevalentie en incidentie aangetroffen. Voor de prevalentie is de 
trend in alle groepen ongeveer hetzelfde. Voor de incidentie is dit 
door de grotere variatie minder goed zichtbaar. De trends in de 
tijd komen ongeveer overeen met die in de rest van Nederland. 

• Het geslacht, de leeftijd, migratieachtergrond, het 
huishoudinkomen en de sociale status van de postcode zijn van 
invloed op de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen.  

• Er komen uit het onderzoek geen duidelijk signalen naar voren 
dat primair fijnstof van de basismetaalindustrie een verhoogd 
risico heeft voor de medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen. 

• Er zijn geen aanwijzingen dat de kans op medicatieverstrekking 
voor luchtwegaandoeningen onder 6- tot en met 16-jarigen in de 
verschillende blootstellingcategorieën verandert gedurende de 
onderzoeksperiode ten opzichte van de referentiecategorie. 
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9 Medicatie voor luchtwegaandoeningen onder kinderen van 0 
tot en met 5 jaar 

9.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komen de bevindingen voor de medicatieverstrekking 
voor luchtwegaandoeningen onder baby’s, peuters en kleuters (0- tot en 
met 5-jarigen) aan bod. Deze leeftijdsgroep is apart beschreven omdat 
de diagnostiek en behandeling van luchtwegaandoeningen verschilt van 
die in andere leeftijdsgroepen. Ook voor deze leeftijdsgroep kon geen 
gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd omdat de Gezondheidsmonitor 
2012 zich beperkt tot volwassenen. 
 

9.2 Medicatieverstrekking in de IJmond 
In totaal wonen er over de periode 2007-2015 gemiddeld 
48.262 kinderen van 0 tot en met 5 jaar in het studiegebied. Hiervan 
vinden we er 2.736 in blootstellingsklasse 5 (5,7%), 3.634 (7,5%) in 
klasse 4, 7.198 (14,9%) in klasse 3, 13.233 (27,4%) in klasse 4 en 
21.460 (44,5%) in klasse 1. 
 
Figuur 9.1 toont de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen 
onder baby’s, peuters en kleuters per jaar.  
 

 
Figuur 9.1  Prevalentie en incidentie van medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen in de periode 2007-2015 onder kinderen van 0 tot en met 
5 jaar in het onderzoeksgebied, in de rest van Nederland en in de vijf 
blootstellingscategorieën. Leeftijd en geslacht gestandaardiseerd. 
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De prevalentie en incidentie liggen in het onderzoeksgebied wat lager 
dan in de rest van Nederland. 
Er zijn verschillen in prevalentie en incidentie tussen de 
blootstellingsklassen. De prevalentie en mogelijk de incidentie zijn in de 
hoogste blootstellingsklassen verlaagd ten opzichte van de 
referentiecategorie (klasse 1). 
De prevalentie neemt in de loop der jaren af. Deze trend zien we in alle 
blootstellingsklassen terug en ook in de rest van Nederland. 
Ook voor de incidentie geldt dat deze gedurende de onderzoeksperiode 
geleidelijk daalt; het patroon is grilleriger dan voor de prevalentie. De 
trend in het onderzoeksgebied is gelijk aan die in de rest van Nederland. 
Voor de afzonderlijke blootstellingscategorieën is er een grote variatie 
tussen de jaren waardoor eventuele verschillen in de trend per groep 
minder goed zichtbaar zijn. 
 

9.3 Onderzoekspopulatie 
Tabel 9.1 beschrijft hoeveel baby’s, peuters en kleuters in de statistische 
analyses zijn betrokken en wat de prevalentie en incidentie onder deze 
deelnemers is. 
 
Tabel 9.1  Het aantal deelnemers, de ruwe prevalentie en de ruwe incidentie van 
de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen per jaar onder de 
cohortdeelnemers van 0 tot en met 5 jaar in het onderzoeksgebied. 
jaartal prevalentie incidentie 

deelnemers # cases % deelnemers # cases % 
2007 37.220 4.257 11,44 34.906 1.943 5,57 
2008 37.082 4.094 11,04 24.532 1.719 7,01 
2009 37.405 4.155 11,11 24.693 1.774 7,18 
2010 37.886 4.131 10,90 25.321 1.816 7,17 
2011 37.923 4.044 10,66 25.792 1.947 7,55 
2012 38.059 3.835 10,08 26.057 1.771 6,80 
2013 37.963 3.285 8,65 26.445 1.572 5,94 
2014 37.322 3.092 8,28 26.201 1.576 6,01 
2015 36.029 3.216 8,93 25.262 1.700 6,73 
gemiddeld 37.432 3.790 10,12 26.579 1.758 6,66 
 
Gemiddeld was 77,6% van alle baby’s, peuters en kleuters uit het 
onderzoeksgebied in de statistische analyses betrokken.  
De gemiddelde prevalentie onder hen bedraagt 10,12%; de gemiddelde 
incidentie 6,66%.  
 
In Tabel 9.2 wordt een overzicht gegeven van de persoons- en 
postcodekenmerken in 2012.  
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Tabel 9.2  Persoons- en postcodekenmerken van de cohortdeelnemers van 0 tot 
en met 5 jaar in het onderzoeksgebied (2012). 
Kenmerk Percentage 
geslacht: 
• jongen 
• meisje 

 
51,6 
48,4 

Mirgratieachtergrond: 
• Marokkaans 
• Turks 
• Surinaams 
• Antilliaans 
• Overig niet-westers 
• Westers 
• Nederlands 

 
3,6 
4,2 
1,3 
0,6 
6,9 
7,4 
75,9 

Huishoudinkomen: 
• 0-1 percentiel 
• 1-5 percentiel 
• 5-10 percentiel 
• 10-25 percentiel 
• 25-50 percentiel 
• 50-75 percentiel 
• 75-90 percentiel 
• 90-95 percentiel 
• 95-99 percentiel 
• 99-100 percentiel 

 
0,6 
1,4 
5,5 
10,7 
23,5 
30,7 
16,4 
5,4 
4,7 
1,0 

Sociale status postcode 
• eerste kwartiel 
• tweede kwartiel 
• derde kwartiel 
• vierde kwartiel 

 
24,7 
25,0 
22,5 
27,8 
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9.4 Prevalentie 
9.4.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de prevalentie 

Figuur 9.2 geeft de invloed weer van persoonskenmerken op de 
prevalentie van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012.  
 

 
Figuur 9.2  Invloed van persoonskenmerken op de prevalentie van de verstrekking 
van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio 
met het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 
Uit de resultaten komt een sterk leeftijdseffect naar voren. Zeer jonge 
kinderen krijgen nog geen medicatie voor luchtwegaandoeningen 
verstrekt. Na het tweede levensjaar daalt de verstrekking. Daarnaast is 
het risico onder jongens verhoogd ten opzichte van dat onder meisjes. 
Verder is er enige invloed van de sociale status van de postcode en het 
huishoudinkomen. 
 
Er is een grote variatie tussen postcodegebieden in verstrekking van 
medicatie voor luchtwegaandoeningen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 
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5 jaar. De standaarddeviatie is 16%. Er kan in postcodes tot 30% 
minder en tot 60% meer worden verstrekt dan gemiddeld in het 
onderzoeksgebied. In zeven postcodegebieden wordt er significant meer 
en in drie significant minder medicatie verstrekt dan gemiddeld. 
 

9.4.2 Samenhang prevalentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof 
van de basismetaalindustrie 
In Figuur 9.3 wordt de samenhang tussen het medicatiegebruik en de 
vijf blootstellingscategorieën per jaar weergegeven. Er worden voor 
geen van de jaren verhoogde risico’s voor blootstellingscategorieën 
aangetroffen. Wel is een aantal maal een blootstellingscategorie 
statistisch significant verlaagd; het betreft de categorieën 4 en 5. 
 
Figuur 9.4 vat de resultaten uit Figuur 9.3 samen tot één indicatief 
resultaat per blootstellingscategorie. De prevalentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen onder kinderen jonger dan 6 jaar is zowel in de 
categorie 4 als 5 gemiddeld 16% verlaagd ten opzichte van de referentie 
blootstellingscategorie.  
 
Met Figuur 9.5 is getoetst of er sprake is van een trend van de odds 
ratio’s over de tijd van de verschillende blootstellingscategorieën. Dit 
bleek niet het geval te zijn. 
 

 
Figuur 9.3  Samenhang van de prevalentie van medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder kinderen van 0 tot 
en met 5 jaar met vijf blootstellingscategorieën op basis van de blootstelling aan 
primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve 
verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste 
blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
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Figuur 9.4  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de prevalentie van 
medicatie voor luchtwegaandoeningen in de periode 2007-2015 onder kinderen 
van 0 tot en met 5 jaar met vijf blootstellingscategorieën op basis van de 
blootstelling aan primair fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt 
als relatieve verhouding ten opzichte van het gebruik in de categorie met de 
laagste blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en 
postcodekenmerken. 
 

 
Figuur 9.5  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder kinderen van 0 tot 
en met 5 jaar per blootstellingscategorie uitgedrukt als relatieve verhouding ten 
opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1, 
niet in de figuur opgenomen), gecorrigeerd voor persoons- en 
postcodekenmerken. 
 

9.4.3 Samenhang prevalentie met blootstelling aan primair-
fijnstofconcentratie en aan stikstofoxidenconcentraties 
In Figuur 9.6 is de samenhang met de concentratie op het woonadres 
weergegeven. In geen van de jaren leidt een verhoging van de 
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concentratie tot een verhoging van de kans op medicatieverstrekking 
voor luchtwegaandoeningen voor kinderen jonger dan 6 jaar. 
Voor de fijnstofconcentratie wordt indicatief een gemiddelde verlaging 
van 10% per 3 µg/m3 gevonden. Voor de stikstofoxiden is dat een 
verlaging van 15% per 3 µg/m3. 
 
Het effect van de primair-fijnstofconcentratie of de 
stikstofoxideconcentratie verandert niet in de loop van de jaren. 
 

 
Figuur 9.6  Samenhang van de prevalentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2009-2015 onder kinderen van 0 tot 
en met 5 jaar met de blootstelling aan primair fijnstof of aan stikstofoxiden van de 
basismetaalindustrie uitgedrukt per 3 µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- en 
postcodekenmerken en voor de blootstelling aan primair fijnstof of stikstofoxiden 
van andere bronnen. 
 

9.5 Incidentie 
9.5.1 Invloed van persoonskenmerken en de postcode op de incidentie 

Figuur 9.7 beschrijft in welke mate kenmerken van invloed zijn op de 
incidentie van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012. 
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Figuur 9.7  Invloed van persoonskenmerken op de incidentie van de verstrekking 
van medicatie voor luchtwegaandoeningen in 2012 (uitgedrukt als een odds ratio 
met het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval). 
 
De incidentie is vooral leeftijdsafhankelijk. De incidentie neemt na de 
leeftijd van één jaar sterk af. Er is een kleinere invloed van geslacht van 
sociale status van de postcode. De invloed van de overige 
persoonskenmerken is kleiner dan bij de prevalentie het geval is. 
 
Er treedt enige variatie in de medicatieverstrekking tussen 
postcodegebieden op. De standaarddeviatie is 11%. De verstrekking in 
een postcodegebied kan tot 20% minder en tot 60% meer bedragen dan 
het gemiddelde van het onderzoeksgebied. In twee postcodegebieden is 
de incidentie van de medicatieverstrekking statistisch significant 
verhoogd ten opzichte van het gemiddelde van het onderzoeksgebied. 
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9.5.2 Samenhang incidentie met blootstellingscategorieën primair fijnstof van 
de basismetaalindustrie 
In de figuren 9.8 tot en met 9.10 zijn de resultaten van de statistische 
analyse naar het medicatiegebruik voor luchtwegaandoeningen in de vijf 
blootstellingscategorieën per jaar gepresenteerd.  
 
Figuur 9.8 laat zien dat er geen statistisch significante verhogingen van 
de medicatieverstrekking ten opzichte van de referentiecategorie zijn 
aangetroffen. Wel zijn enkele verlagingen in de categorie 4 en 5 
gevonden. 
 
De indicatieve samengevatte resultaten in Figuur 9.9 laten zien dat er 
sprake is van een trend: naarmate de blootstellingsklasse oploopt, neemt 
de incidentie van medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen 
onder kinderen tot en met 5 jaar en ouder af. De incidentie ligt in de 
hoogste blootstellingscategorie gemiddeld 19% lager dan in de 
referentiecategorie. In blootstellingscategorie 3 is de incidentie 10,5% 
verlaagd. 
 
Er is geen trend vastgesteld in de grootte van de odds ratio’s per 
blootstellingscategorie in de loop van de onderzoeksperiode (Figuur 9.10).  
 

 
Figuur 9.8  Samenhang van de incidentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder kinderen van 0 tot 
en met 5 jaar met vijf blootstellingscategorieën uitgedrukt als relatieve verhouding 
ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling 
(categorie 1), gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken. 
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Figuur 9.9  Indicatieve gemiddelde samenhang tussen de incidentie van medicatie 
voor diabetes in de periode 2007-2015 onder kinderen van 0 tot en met 5 jaar per 
blootstellingscategorie uitgedrukt als relatieve verhouding ten opzichte van het 
gebruik in de categorie met de laagste blootstelling (categorie 1), gecorrigeerd 
voor persoons- en postcodekenmerken. 
 

 
Figuur 9.10  Samenhang van de incidentie van medicatie voor 
luchtwegaandoeningen per jaar in de periode 2007-2015 onder kinderen van 0 tot 
en met 5 jaar per blootstellingscategorie op basis van de blootstelling aan primair 
fijnstof van de basismetaalindustrie in 2000 uitgedrukt als relatieve verhouding 
ten opzichte van het gebruik in de categorie met de laagste blootstelling 
(categorie 1, niet in de figuur opgenomen), gecorrigeerd voor persoons- en 
postcodekenmerken. 
 

9.5.3 Samenhang incidentie met blootstelling aan primair-fijnstofconcentratie 
en aan stikstofoxidenconcentraties 
In Figuur 9.12 worden de resultaten vermeld van de statistische 
analyses met de concentraties op het woonadres. 
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In geen van de jaren wordt een samenhang gevonden die erop wijst dat 
het risico toeneemt bij oplopende blootstelling. 
Wel zijn er indicaties dat het risico in het onderzoeksgebied daalt, 
naarmate de blootstelling toeneemt. 
Voor de primair-fijnstofconcentratie is het gemiddelde, indicatieve, 
resultaat een daling van 12% per 3 µg/m3. Voor de stikstofoxiden is dat 
een verlaging van 14% per 3 µg/m3. 
 
Er is geen trend in de tijd vastgesteld die erop wijst dat de odds ratio 
van primair fijnstof of van stikstofoxiden in de loop van de 
onderzoeksperiode verandert. 
 

 
Figuur 9.11  Samenhang van de incidentie van medicatie voor diabetes per jaar in 
de periode 2009-2015 onder kinderen van 0 tot en met 5 jaar met de blootstelling 
aan primair fijnstof of aan stikstofoxiden van de basismetaalindustrie uitgedrukt 
per 3 µg/m3, gecorrigeerd voor persoons- en postcodekenmerken en voor de 
blootstelling aan primair fijnstof of stikstofoxiden van andere bronnen. 
 

9.6 Beschouwing van de bevindingen 
In Tabel 9.3 zijn de resultaten voor medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen onder kinderen jonger dan 6 jaar samengevat.  
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Tabel 9.3  Samenvatting van de bevindingen voor medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen onder kinderen van 0 tot en met 5 jaar in het 
onderzoeksgebied. 
Medicatie Blootstellingscategorieën voor primair 

fijnstof van de basismetaalindustrie 
Samenhang met 
concentraties op 

woonadres 
Indicatieve 
verhoging 

t.o.v. 
referentie- 
categorie 

Trend met 
oplopende 
categorieën 
(kwalitatief) 

Trend in 
de tijd 
van 

categorie 
t.o.v. 

referentie
? 

Indicatief 
effect per  
3 µg/m3 

Trend 
in tijd 

Prevalentie Nee, wel 
verlaging 

-17% 
(cat. 4) 

en  
-17% 

(cat. 5) 

Nee, dalend Nee Mogelijk 
dalend: -

10% 
(PM10), 
indicatief 
dalend: -

15% (NOx) 

Nee 

Incidentie Nee, wel 
verlaging 

-11% 
(cat. 3) 

en  
-19% 

(cat. 5) 

Nee, dalend Nee Indicatief 
dalend: -

12% (PM10) 
en 

-14% (NOx) 

Nee 

 
Uit de bevindingen in dit hoofdstuk komen geen aanwijzingen dat het 
risico op medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen door de 
bijdrage van de basismetaalindustrie aan de luchtkwaliteit is verhoogd. 
De resultaten wijzen juist in de richting dat in de gebieden waar de 
bijdrage aan de luchtkwaliteit groter is, het risico op 
medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen onder kinderen 
jonger dan zes jaar lager ligt. We hebben geen verklaring waarom het 
risico zou dalen in gebieden waar de luchtverontreiniging is verhoogd. In 
eerdere hoofdstukken hebben we al over mogelijke verklaringen 
gespeculeerd die we echter niet kunnen onderbouwen. 
 
Zover bekend is er nooit eerder in de IJmond specifiek bij deze jonge 
leeftijdsgroep onderzoek naar effecten van luchtverontreiniging op de 
luchtwegen uitgevoerd. De onderzoeken in de vorige eeuw vonden 
onder basisschoolkinderen plaats. In het vorige medicatieonderzoek 
waren baby’s, peuters en kleuters onderdeel van de leeftijdsgroep 0- tot 
18-jarigen. Voor deze gehele groep was er ook toen een indicatie dat de 
medicatieverstrekking in de hogere blootstellingscategorieën lager was 
dan in de referentiecategorie. Het beeld dat het huidige onderzoek 
schetst is daarmee gelijk met de resultaten voor 0- tot 18-jarigen van 
het eerdere medicatieonderzoek. 
 
Uit de resultaten komt niet naar voren dat er voor de prevalentie of 
incidentie sprake is van een verandering in de tijd van de odds ratio’s van 
de blootstellingscategorieën of van de concentraties op het woonadres. 
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We concluderen dat er geen signalen zijn dat primair fijnstof van de 
basismetaalindustrie een verhoogd risico heeft voor de 
medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen onder baby’s, 
peuters en kleuters van 0 tot en met 5 jaar. 
 

9.7 Samenvattend 
• De prevalentie van medicatieverstrekking voor 

luchtwegaandoeningen onder kinderen van 0 tot en met 5 jaar 
ligt in het onderzoeksgebied lager dan in de rest van Nederland. 
Dit geldt ook voor de incidentie. 

• Over de periode 2007-2015 is er daling in de prevalentie van 
medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen onder 
kinderen van 0 tot en met 5 jaar. Ook de incidentie neemt licht 
af. Deze trends komen overeen met die in de rest van Nederland. 

• Er bestaan verschillen in de prevalenties tussen de 
blootstellingscategorieën; de trends in de categorieën komen 
redelijk overeen. Voor de incidentie geldt dat deze variëren 
tussen de jaren. Er is daardoor niet goed vast te stellen of de 
trends verschillen of overeenkomen. 

• Uit de leeftijd en geslacht gecorrigeerde cijfers komt naar voren 
dat de prevalentie en incidentie in de hoogst belaste 
blootstellingscategorieën verlaagd is ten opzichte van de 
referentiecategorie. 

• De leeftijd en in mindere mate geslacht en de sociale status van 
de postcode zijn van invloed op de medicatieverstrekking voor 
luchtwegaandoeningen.  

• Er komen uit het onderzoek geen signalen naar voren dat primair 
fijnstof van de basismetaalindustrie een verhoogd risico heeft 
voor de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen bij 
baby’s, peuters en kleuters van 0 tot en met 5 jaar. 

• Er zijn geen aanwijzingen dat de kans op medicatieverstrekking 
voor luchtwegaandoeningen onder kinderen van 0 tot en met 5 
jaar in de verschillende blootstellingcategorieën verandert 
gedurende de onderzoeksperiode ten opzichte van de 
referentiecategorie.  
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10 Discussie 

10.1 Inleiding 
De bevindingen zijn voor een belangrijk deel eerder in de afzonderlijke 
hoofdstukken over de medicatiegroepen beschouwd. In dit hoofdstuk 
bediscussiëren we de resultaten in het licht van de doelstellingen van 
het onderzoek. Deze doelstelling is: 
Het beschrijven van het verloop van de incidentie en prevalentie van 
medicatieverstrekking in de IJmond gedurende de periode 2007-2015 en 
het beschrijven van de samenhang met populatiekenmerken, 
gezondheidsdeterminanten en de luchtkwaliteit in de IJmond. 
Ook blikken we in dit hoofdstuk terug op de sterke en zwakke punten 
van het onderzoek.  
 

10.2 Verloop van prevalentie en incidentie in de periode 2007-2015 
Het verloop van de prevalentie en incidentie over de onderzoeksperiode 
varieert tussen de medicatiegroepen en de verschillende leeftijdsgroepen. 
Er is een toename van de prevalentie van mediatieverstrekking voor 
hoge bloeddruk, voor diabetes en voor luchtwegaandoeningen bij 
volwassenen. Deze trend komen ook in de landelijke cijfers terug. Voor 
alle vier medicatiegroepen geldt dat, gestandaardiseerd voor leeftijd en 
geslacht, de gemiddelde prevalentie in het onderzoeksgebied lager is 
dan in de rest van Nederland. 
Voor de overige combinaties van medicatiegroepen en leeftijden geldt dat 
de prevalentie en/of incidentie daalt over de periode 2007-2015. Deze 
trend is er zowel voor het onderzoeksgebied als in de rest van Nederland. 
Ook voor deze medicatiegroepen is het percentage verstrekkingen in het 
onderzoeksgebied lager is dan in de rest van Nederland. Uitzonderingen 
zijn de medicatie voor hoge bloeddruk onder inwoners van 20 jaar en 
ouder en die tegen luchtwegaandoeningen in de leeftijd van 6 tot en met 
16 jaar. De incidentie van deze medicatiegroepen is ongeveer gelijk aan 
het gemiddelde van de rest van Nederland. 
Uit deze cijfers komt het beeld naar voren dat het gehele 
onderzoeksgebied qua medicatieverstrekking in positieve zin afsteekt 
tegenover de rest van Nederland. 
 
Wanneer we de voor leeftijd en geslacht gecorrigeerde cijfers voor de 
hoogste blootstellingscategorieën ten opzichte van die van de rest van 
Nederland vergelijken dan vinden we in deze categorie een lagere 
prevalentie van verstrekking tegen luchtwegaandoeningen onder 
volwassenen en een lagere prevalentie en incidentie van verstrekking 
tegen luchtwegaandoeningen bij de leeftijdsgroep 0 tot en met 5 jaar 
oud. We zien in deze categorieën een verhoogde incidentie van 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk en voor diabetes en 
hartaandoeningen. Voor de overige combinaties zijn de prevalentie en/of 
incidentie ongeveer gelijk aan de rest van Nederland. 
 
Ook voor de andere blootstellingscategorieën is er, in zijn algemeenheid, 
geen ongunstig beeld wat betreft de medicatieverstrekking. We brengen 
in herinnering dat de cijfers alleen voor leeftijd en geslacht zijn 
gecorrigeerd en niet voor andere persoons- en postcodekenmerken, 
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zoals burgerlijke staat, migratieachtergrond, huishoudinkomen en 
sociale status van de postcode. 
 

10.3 Samenhang met persoons- en postcodekenmerken 
We waren in dit onderzoek in staat meer persoonskenmerken in het 
onderzoek te betrekken dan in het eerste medicatieonderzoek het geval 
was. 
Leeftijd is over het algemeen het kenmerk dat het sterkst de prevalentie 
en incidentie van medicatieverstrekking beïnvloedt.  
Daarnaast treffen we een effect van het huishoudinkomen aan. Het 
algemene beeld is dat verstrekking van medicatie in de allerlaagste 
inkomensgroepen en in de hogere inkomensgroepen lager ligt dan in de 
referentiegroep (25-50 percentiel).  
Ook was er, bovenop het effect van het huishoudinkomen, een invloed 
van de postcode: minder medicatieverstrekking in postcodes met een 
hoge sociale status. Dit geldt ook voor de leeftijdsgroepen van 0 tot en 
met 5 en van 6 tot en met 16 jaar. Het is bekend dat er in Nederland 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen optreden. Het is dus geen 
verrassing dat sociaaleconomische effecten ook in het onderzoeksgebied 
waarneembaar zijn. We gaan hier verder niet op in omdat dit onderwerp 
buiten het kader van dit rapport valt. 
Ook de migratieachtergrond beïnvloedt mede de medicatieverstrekking. 
De informatie over de migratieachtergrond is in dit onderzoek op 
persoonsniveau beschikbaar, waardoor beter dan voorheen met de 
migratieachtergrond in de statistische analyses rekening kon worden 
gehouden. 
In het onderzoek ontbraken voor het grootste deel van de 
onderzoekspopulatie informatie over leefstijlfactoren. In een deelpopulatie 
is een gevoeligheidsanalyse met overgewicht en rookgewoonten 
uitgevoerd. De zelfstandige invloed van deze leefstijlfactoren op de 
prevalentie van de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk en voor 
diabetes, hartaandoeningen en luchtwegaandoeningen zijn in dit rapport 
niet gepresenteerd omdat dit buiten het kader van het onderzoek valt. 
We volstaan met te vermelden dat ze er wel zijn. 
 

10.4 Samenhang met de bijdrage van de basismetaalindustrie 
We onderscheiden voor de discussie de bevindingen voor de medicatie 
tegen luchtwegaandoeningen en de resultaten voor de overige 
medicatiegroepen (hoge bloeddruk, diabetes en hartaandoeningen). 
 
Voor de medicatieverstrekking tegen luchtwegaandoeningen zijn er geen 
duidelijke of consistente aanwijzingen gevonden dat de bijdrage van de 
basismetaalindustrie tot een verhoging van de prevalentie of incidentie 
leidt. Dit geldt voor de drie leeftijdsgroepen die zijn onderscheiden: 
baby’s, peuters en kleuters tot en met 5 jaar, schoolkinderen en 
adolescenten van 6 tot en met 16 jaar en volwassenen van 17 jaar en 
ouder. 
Voor de volwassenen is de prevalentie in blootstellingsgroep 2 en 4 wat 
verhoogd ten opzichte van de referentiegroep, maar er is geen duidelijke 
trend met oplopende blootstellingklasse waarneembaar. Er is een zwak 
signaal voor een invloed van de concentratie stikstofoxiden op het 
woonadres, maar niet voor de concentratie fijnstof. Een overschatting van 
de grootte van de resultaten kan niet worden uitgesloten, gezien de 
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bevindingen uit de gevoeligheidsanalyse. Op de gevoeligheidsanalyse 
komen we verderop in deze paragraaf terug. Voor de incidentie zijn er 
geen aanwijzingen voor enige invloed van de luchtkwaliteit gevonden, 
zodat we, alles afwegend, geen signaal aan de bevindingen over de 
prevalentie verbinden. 
Bij de kinderen onder de 17 jaar waren er geen duidelijke of consistente 
aanwijzingen voor een verhoogde prevalentie of incidentie bij oplopende 
blootstellingscategorie. Wanneer er sprake is van een trend, dan wijst 
die in de richting dat de prevalentie en incidentie in de hogere 
blootstellingscategorieën is verlaagd. 
De resultaten uit dit rapport komen overeen met de bevindingen uit het 
vorige medicatieonderzoek. Destijds kon geen invloed van de bijdrage 
van de basismetaalindustrie op de luchtwegmedicatie worden 
vastgesteld, zowel niet bij kinderen als bij volwassenen. 
In de eerdere onderzoeken in de IJmond die onder basisschoolkinderen 
bij hogere fijnstofconcentraties zijn uitgevoerd waren er geen sterke 
aanwijzingen voor langetermijneffecten op de luchtwegen (Projectgroep 
IJmond, 1985; Opmeer en Out, 1987). Voor volwassenen is recent door 
de COMEAP (2016) beschreven dat in de meer recente studies die bij 
lagere niveaus plaatsvonden de evidentie voor een samenhang met 
chronische bronchitis minder overtuigend is. Het is dan ook goed 
denkbaar dat de verdere verlaging van de blootstelling aan fijnstof ertoe 
heeft geleid dat het steeds moeilijker wordt eventuele (kleine) effecten 
op de luchtwegen te signaleren en/of dat deze risico’s bij de huidige 
fijnstofconcentraties niet of nauwelijks meer optreden. 
 
Voor de medicatiegroepen voor hoge bloeddruk, voor diabetes en voor 
hartaandoeningen zijn er een verhoogde prevalentie en/of incidentie in 
verschillende blootstellingscategorieën aangetroffen. Die zien we 
bijvoorbeeld terug in de grafieken die de voor leeftijd en geslacht 
gestandaardiseerde incidentie voor de medicatieverstrekking voor deze 
medicatiegroepen weergeven. Na verdere correctie voor de overige 
persoonskenmerken (burgerlijke status, migratieachtergrond en 
huishoudinkomen) en ook de sociale status van de postcode blijft het risico 
op medicatieverstrekking in een aantal blootstellingscategorieën verhoogd 
(altijd in categorie 4, meestal in categorie 3 en 5, soms ook in categorie 2) 
en/of neemt het risico toe bij oplopende blootstellingscategorie. De 
aangetroffen verhogingen zijn beperkt van omvang. De maximaal 
aangetroffen verhogingen liggen in de buurt van de normale variatie die 
tussen postcodegebieden in het onderzoek wordt gevonden. 
De verhogingen en oplopende trends worden bevestigd door de resultaten 
met de concentratie fijnstof afkomstig van de basismetaalindustrie op het 
woonadres. Wanneer twee woonadressen in het onderzoeksgebied 
worden vergeleken die 3 µg/m3 in de primair-fijnstofconcentratie 
verschillen, is het risico op medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk 
met 6-8% verhoogd op het adres met de verhoogde concentratie. Voor 
diabetes is de toename 11-13% en voor hartaandoeningen 13-17% per 
3 µg/m3. 
We kunnen deze bevindingen alleen voor de medicatieverstrekking voor 
hoge bloeddruk met de resultaten uit het vorige medicatieonderzoek 
vergelijken. Voor de prevalentie werd toen een zelfde beeld aangetroffen. 
De verhogingen waren destijds groter dan nu is vastgesteld. De 
verhogingen waren toen echter niet statistisch significant. Dit heeft mede 
met de onderzoeksopzet te maken. Op de verschillen in onderzoeksopzet 
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komen we in paragraaf 10.6 terug. Voor de incidentie werden indertijd 
geen aanwijzingen voor een samenhang gezien. 
 
Bij de duiding van deze bevindingen voor hoge bloeddruk, diabetes en 
hartaandoeningen stuiten we op twee kwesties. De belangrijkste is de 
mogelijke vertekening van de resultaten; de tweede is de beperking van 
de statistische analyse waarmee de resultaten zijn verkregen. 
Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens die routinematig zijn 
verzameld en die voor onderzoeksdoeleinden door het Zorginstituut 
Nederland en het CBS voor het RIVM ter beschikking zijn gesteld. Het 
grote voordeel van deze gegevens is dat deze voor iedereen in het 
onderzoeksgebied beschikbaar zijn. Iedereen is in principe in het 
onderzoek betrokken. De ‘uitval’ van personen is het gevolg van keuzes 
van de onderzoekers in de relevante leeftijdsgroep, de minimale 
woonduur, het verhuizen, etc. Deze keuzes zijn voorafgaand aan de 
statistische analyses gemaakt. Een nadeel van de gegevens is dat er 
geen informatie over leefstijlfactoren voor iedereen beschikbaar is. Wel 
is er informatie over de sociaaleconomische status (huishoudinkomen, 
sociale status van de postcode) waarmee een zekere invloed van de 
leefstijlfactoren is ondervangen. 
Het ontbreken van informatie over de leefstijlfactoren is in het 
onderzoek geen probleem wanneer leefstijlfactoren willekeurig over de 
onderzoekspopulatie zijn verdeeld. Er kan een probleem in de 
interpretatie van de gegevens ontstaan wanneer (nadelige) 
leefstijlfactoren meer voorkomen onder de inwoners waar de hoogste 
bijdrage van de basismetaalindustrie aan de blootstelling van primair 
fijnstof optreedt. Het is dan onduidelijk of een aangetroffen verhoogd 
risico voor medicatieverstrekking is ontstaan door de verhoogde 
blootstelling, door het frequenter voorkomen van nadelige 
leefstijlfactoren of door beide. 
We hebben in het onderzoek gekeken of er mogelijk vertekening van de 
onderzoeksresultaten kan optreden door voor die volwassenen die aan de 
Gezondheidsmonitor 2012 deelnamen de informatie over hun 
(over)gewicht en hun rookgedrag te verzamelen. Vervolgens is deze 
informatie extra aan de statistische analyses toegevoegd. In de resultaten 
van de analyses in deze deelpopulatie (circa 20.000 personen) komt naar 
voren dat de toevoeging van deze twee risicofactoren leidt tot een 
verlaging van de invloed van de fijnstofconcentraties op de 
medicatieverstrekking. Dit resultaat wijst erop dat de nadelige 
leefstijlfactoren meer voorkomen in de hoog belaste postcodegebieden. 
Daardoor kunnen in de statistische analyses de risico’s in samenhang met 
de luchtkwaliteit in deze gebieden mogelijk worden overschat, wanneer 
niet voor deze relevante leefstijlfactoren wordt gecorrigeerd. 
De verkenning naar een mogelijke vertekening heeft plaatsgevonden bij 
een aanmerkelijk kleinere groep (circa 20.000 versus 400.000). We 
kunnen niet uitsluiten dat het verschijnsel dat we waarnemen ook 
optreedt in de gehele onderzoekspopulatie. Vandaar dat we concluderen 
dat er aanwijzingen zijn voor vertekening van de onderzoeksresultaten. 
Gezien de grootte van de deelpopulatie (relatief klein) en dat alleen voor 
het jaartal 2012 de informatie voorhanden was, kunnen we niet 
vaststellen of de vertekening daadwerkelijk in de gehele 
onderzoekspopulatie optreedt en hoe groot deze vertekening is.  
Een tweede aspect is dat de samenhang tussen de luchtkwaliteit en de 
medicatieverstrekking voor afzonderlijke jaren is vastgesteld. Er traden 



RIVM Rapport 2019-0037 

Pagina 161 van 171 

complicaties op bij de uitvoering van de longitudinale analyses (waarbij 
personen over meerdere jaren worden gevolgd) waardoor hier 
uiteindelijk is van afgezien. Als alternatief hebben we een meta-analyse 
toegepast met als keerzijde dat de onzekerheid in het samenvattend 
resultaat wordt onderschat. Dit houdt in dat resultaten tot statistisch 
significant kunnen worden verklaard die dat niet zijn. We hebben de 
resultaten daarom als indicatief bestempeld en daar waar de resultaten 
niet erg sterk statistisch significant waren dat ook aangegeven. We 
wijzen erop dat voor hoge bloeddruk, diabetes en hartaandoeningen 
ongeveer de helft van de resultaten van de afzonderlijke jaren een 
statistische significante samenhang tussen de fijnstofconcentratie en het 
risico op medicatieverstrekking aangeven. Het samenvattend resultaat is 
in dit rapport vooral bedoeld als indicatie voor de gemiddelde grootte 
van het risico. Er is geen scherpe scheidslijn tussen statistisch 
significante en niet significante bevindingen. 
 
Gezien deze twee aspecten van het onderzoek spreken we wat betreft 
de duiding van de bevindingen over signalen of indicaties voor een 
mogelijk effect van de bijdrage van de basismetaalindustrie op de 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en voor 
hartaandoeningen. 
We hebben voor deze drie medicatiegroepen berekend hoeveel extra 
mensen het in het onderzoeksgebied zou kunnen betreffen die vanwege 
de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de fijnstofconcentraties 
jaarlijks medicatie krijgt verstrekt. Het aantal extra mensen (en het 
extra aantal als percentage van de inwoners die de medicatie krijgt 
verstrekt) geeft inzicht in de mogelijke omvang van de impact. 
 

10.5 Verandering van het risico in de loop van de tijd 
Het doel van het monitoringsprogramma is dat eventuele veranderingen 
in de gezondheidseffecten in relatie tot veranderingen in de 
luchtkwaliteit kunnen worden vastgesteld.  
Uit de gegevens van de Emissieregistratie blijkt dat de uitstoot van het 
primair fijnstof in de periode 2007-2015 met 5% per jaar is gedaald. 
Deze daling zien we in de gemodelleerde concentraties over de periode 
2009-2015 terug. In de hoogste blootstellingscategorie daalde de 
concentratie primair fijnstof met gemiddeld 0,47 µg/m3 per jaar, in de 
daaropvolgende categorie was de vermindering 0,17 µg/m3 per jaar. In 
het gehele onderzoeksgebied daalde de bijdrage 0,08 µg/m3 per jaar. 
 
De veronderstelling was dat door de verlaging van de emissies een 
eventueel verhoogd risico’s op medicatieverstrekking door de bijdrage 
aan de concentraties in de loop der jaren kleiner zou worden. Er zijn geen 
duidelijke aanwijzingen dat het risico op medicatieverstrekking in de vier 
blootstellingscategorieën ten opzichte van de laagst belaste categorie (de 
referentiecategorie) gedurende de onderzoeksperiode afneemt. We 
hebben in de onderzoeksgegevens geen effect van de vermindering van 
de concentraties op de medicatieverstrekking kunnen vaststellen. 
 
Het ontbreken van aanwijzingen voor een verandering van het risico 
over de onderzoeksperiode kan een aantal mogelijke redenen hebben. 
Allereerst kunnen de veranderingen in de risico’s te klein zijn om deze 
met onderzoek te signaleren. Dit zou betekenen dat, ondanks dat vrijwel 
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de gehele bevolking in het onderzoeksgebied in de statistische analyses 
is opgenomen, de zeggingskracht van het onderzoek niet groot genoeg 
is om verandering in risico’s te detecteren.  
Voor de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en 
voor hartaandoeningen is berekend dat de verwachte daling in de odds 
ratio’s door de vermindering van de bijdrage aan de fijnstofconcentraties 
voor de hoogste blootstellingcategorie in de orde van 0,6 tot 1,6% per 
jaar ligt. De veranderingen die in dit onderzoek zijn gedetecteerd 
(categorie 4 voor prevalentie van hoge bloeddruk, incidentie voor 
diabetes en prevalentie voor hartaandoeningen) bedroegen 1,3 tot 2,7% 
per jaar. Twee van drie relaties waren zwak. Deze bevindingen wijzen 
erop het onderzoek mogelijk voor een aantal medicatiegroepen 
onvoldoende onderscheidingsvermogen heeft om de te verwachten 
veranderingen te detecteren.  
Het is niet eenvoudig de zeggingskracht van het onderzoek te vergroten. 
Er kunnen niet méér mensen bij het onderzoek worden betrokken. Wel 
kan een langere observatietijd de zeggingskracht vergroten.  
 
Daarnaast kunnen de veranderingen in de gezondheid achterlopen op de 
veranderingen van de blootstelling. De gezondheidseffecten die nu 
(mogelijk) optreden zijn een gevolg van de blootstelling van vele jaren 
geleden: de blootstelling van toen openbaart zich pas veel later. Dit 
betekent dat mogelijke veranderingen in de gezondheid door de dalende 
concentraties nog niet nu, maar pas later kunnen worden vastgesteld. 
Ook is de incidentie (nieuwe gevallen van medicatieverstrekking) 
mogelijk een betere maat dan de prevalentie om veranderingen over de 
tijd vast te stellen.  
 
Als laatste kunnen er andere oorzaken zijn die de medicatieverstrekking 
van jaar tot jaar veranderen en die een veel grotere invloed hebben en 
daardoor het effect van de vermindering van de blootstelling kunnen 
‘verhullen’. Zo wordt de medicatie die in dit onderzoek is beschouwd 
door een arts voorgeschreven. Tussen artsen kunnen verschillen in 
voorschrijfgedrag optreden. Er kunnen lokaal verschillen in trends 
optreden wanneer een arts vooruit (of achter) loopt op de algemene 
trend in het voorschrijfgedrag van een bepaalde medicatie. 
 
Het is niet bekend of deze redenen van toepassing zijn op dit onderzoek. 
Opvallend is dat de bevindingen die wijzen op een verandering van het 
risico (in blootstellingscategorie 4 indicatief voor hartaandoeningen, en 
mogelijk voor hoge bloeddruk en diabetes) dit doen in de richting van een 
toename van het risico ten opzichte van de referentiegroep in de loop van 
de onderzoeksperiode. De gemodelleerde concentratie primair fijnstof van 
de basismetaalindustrie daalt echter in deze categorie, zodat de 
verklaring waarschijnlijk in een andere oorzaak moet worden gezocht.  
 
We hadden op voorhand niet verwacht dat er veranderingen in de grootte 
van de odds ratio’s van de concentraties fijnstof en/of stikstofoxiden op 
het woonadres in de loop van de onderzoeksperiode konden optreden. Dit 
treedt bij de incidentie van diabetes en van hartaandoeningen op. De 
invloed van de concentratie wordt namelijk uitgedrukt per 3 µg/m3. Hoe 
lager de concentratie, hoe kleiner de omvang van het effect, maar de 
effectgrootte per massa eenheid zou in principe hetzelfde moeten blijven, 
onder de aanname dat de toxiciteit van het fijnstof niet verandert. Een 
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voor de hand liggende verklaring is dat de grootte van de risico’s van de 
verschillende blootstellingscategorieën ten opzichte van de 
referentiecategorie gedurende de onderzoeksperiode ongeveer hetzelfde 
blijven. Maar omdat dit (zelfde) effect over een steeds kleiner wordend 
concentratieverschil wordt berekend, nemen de odds ratio’s toe wanneer 
deze per 3 µg/m3 wordt uitgedrukt. Deze bevindingen over een 
verandering van het odds ratio’s over de tijd duiden we dus niet als een 
signaal. 
 
Het feit dat we geen veranderingen in de medicatieverstrekking in 
relatie tot veranderingen van de luchtkwaliteit hebben gevonden heeft 
tot consequentie dat we adviseren de inhoud en de frequentie van het 
monitoringsprogramma nog eens tegen het licht te houden voordat van 
start wordt gegaan met de geplande derde onderzoeksronde. Na 
bespreking van de rapportages van GGD Kennemerland en van het RIVM 
in 2018 is tweemaal ervaring opgedaan met wat de onderzoeken aan 
resultaten opleveren en wat deze informatie betekent in het licht van de 
oorspronkelijk doelen van het monitoringsprogramma. 
 
In dit rapport zijn diverse indicatoren voor het onderzoeksgebied 
beschreven die ieder op een verschillende manier het mogelijke risico 
van de basismetaalindustrie voor de gezondheid uitdrukken. 
Bijvoorbeeld: 

• De uitstoot van de basismetaalindustrie: 
Uit het verloop van de emissies kan worden afgeleid of het 
potentiële risico toe- of afneemt. Dit kan met gegevens uit de 
Emissieregistratie in de toekomst worden gemonitord. 

• De concentratie primair fijnstof afkomstig van de 
basismetaalindustrie: 
De gemodelleerde concentraties op de woonadressen geven 
inzicht in het verloop van de risico’s over de jaren. Met behulp 
van de jaarlijkse GCN-kaarten, kunnen deze concentraties ook in 
de toekomst worden berekend. 

• Het berekende aantal extra mensen per jaar dat vanwege de 
bijdrage van de basismetaalindustrie medicatie krijgt verstrekt: 
Op basis van de primair-fijnstofconcentraties op het woonadres, 
de in dit onderzoek afgeleide relatie tussen de primair-
fijnstofconcentratie en de risico’s op medicatieverstrekking en 
gegevens over de jaarlijkse incidentie en prevalentie kan ook in 
de toekomst berekend worden om hoeveel extra mensen het per 
jaar zou kunnen gaan.  

 
Er zijn dus alternatieven om in de toekomst de mogelijke risico’s te 
monitoren of te berekenen zonder dat de daadwerkelijke relatie tussen 
luchtkwaliteit en medicatieverstrekking opnieuw hoeft te worden 
vastgesteld. 
 
In de Gezondheidsmonitor IJmond 2016 van GGD Kennemerland worden 
andere indicatoren vastgesteld, zoals zelf gerapporteerde gezondheid en 
zelf gerapporteerde hinder door stof, roet en rook van de 
basismetaalindustrie. Mogelijk reageren deze zelf gerapporteerde 
indicatoren sneller op veranderingen in de luchtkwaliteit dan voor de 
medicatieverstrekking geldt.  
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Als laatste kan overwogen worden de onderzoeksperiode te veranderen. 
Het medicatieonderzoek is gekoppeld aan het ritme van het onderzoek 
van de gezondheidsmonitor van de GGD Kennemerland (eens in de vier 
jaar). Als de veranderingen in de effecten niet direct volgen op de 
veranderingen in de blootstelling kan overwogen worden in de derde 
monitoringsronde een langere onderzoeksperiode dan vier jaar te 
beschouwen. Het medicatieonderzoek zou dan worden uitgesteld tot een 
tijdstip na 2019. Dit jaartal was in 2011 als jaartal voor de uitvoering 
van de derde onderzoeksronde beoogd.  
 

10.6 Sterke en zwakke punten van het onderzoek 
In het vorige rapportage is uitgebreid ingegaan op de sterke en zwakke 
punten van het toenmalige onderzoek. Eén van de zwakke punten 
destijds was dat het een ecologisch onderzoek betrof. Met uitzondering 
van leeftijd en geslacht kon destijds niet voor andere kenmerken op 
persoonsniveau worden gecorrigeerd. Ook het verhuisgedrag was 
onbekend. Verder gold dat niet alle openbare apotheken in het 
onderzoeksgebied waren aangesloten bij de Stichting Farmaceutische 
Kengetallen waarvan de gegevens over de medicatieverstrekking 
werden betrokken. Ook gaf een gedeelte van de apothekers geen 
toestemming voor het gebruik van hun gegevens. De registratie was 
hierdoor niet compleet dekkend. Als laatste werden de statistische 
analyses op postcode en niet op individueel niveau uitgevoerd. Zo kon 
de blootstelling niet aan individuele adressen worden toegewezen, maar 
werd een gemiddelde concentratie voor het postcodegebied gebruikt. 
 
We hebben deze kanttekeningen van het vorige onderzoek dit keer 
kunnen ondervangen door het onderzoek nu op een andere manier uit te 
voeren. Dit is gevonden in de vorm van gegevens van het Zorginstituut 
Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaarheid binnen een afgeschermde 
omgeving binnen het CBS waardoor anonieme koppeling met allerlei 
andere gegevens mogelijk is. 
 
In Tabel 10.1 zijn de belangrijkste verschillen in onderzoeksopzet tussen 
het vorige en het voorliggende onderzoek beschreven. 
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Tabel 10.1  Belangrijkste verschillen in de onderzoeksopzet tussen het vorige 
onderzoek (Ameling et al., 2014) en dit onderzoek. 
Kenmerk Vorige onderzoek Dit onderzoek 
Medicatie SFK-gegevens. Informatie 

als medicatiegroep voor 
RIVM door SFK 
beschikbaar gesteld, 
gebaseerd op alle 
mogelijke medicatie en 
op 7-positie ATC-code. 

Zorginstituut Nederland. 
Farmacologische kosten-
groepen. Informatie 
beschikbaar op 4-positie 
ATC-code. 

Populatie Afkomstig van apothekers 
die aangesloten zijn bij 
SFK en die toestemming 
gaven voor het onderzoek 

Alle inwoners in het 
onderzoeksgebied 

Analyse-eenheid Groep/individu: dubbel-
tellingen van individuen 
kunnen optreden als 
mensen meerdere 
apotheken bezoeken 

Individu 

Verhuisgedrag Kan geen rekening mee 
worden gehouden 

Minstens 3 jaar op 
woonadres en niet 
verhuisd in kalenderjaar 

Beschikbaarheid 
van mogelijk 
verstorende 
variabelen 

Leeftijd en geslacht, en 
land van herkomst en 
sociale status als 
postcode-kenmerk 

Leeftijd, geslacht, 
burgerlijke staat, land van 
herkomst en 
gestandaardiseerd huis-
houdelijk inkomen op 
individueel niveau en 
sociale status als 
postcodekenmerk. 
Gevoeligheidsanalyse met 
overgewicht en 
rookgewoonten 

Blootstelling Gemiddelde van 4-positie 
postcodegebied 

Gekoppeld aan woonadres  

Statistisch model Random-effect met 
ruimtelijke component 
(postcodegebied als 
eenheid)  

Multi-level model (individu 
en postcodegebied als 
levels), zonder ruimtelijke 
component 

 
Wat betreft de kenmerken populatie, analyse-eenheid, verhuisgedrag, 
beschikbaarheid mogelijk verstorende variabelen en blootstelling is een 
studie in het onderzoeksgebied gebaseerd op de gegevens van het 
Zorginstituut Nederland een verbetering ten opzichte van onderzoek met 
de SFK-gegevens.  
 
Het ontwerp van het huidige onderzoek is in principe beter. Allereerst is 
voor alle inwoners in het onderzoeksgebied informatie beschikbaar, 
zodat een mogelijk vertekening door selectie (niet alle apothekers gaven 
vorige keer toestemming) niet kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen 
omwonenden in de statistische analyses als individu worden opgenomen 
en kan er voor meer persoonskenmerken worden gecorrigeerd. Dit leidt 
tot een kleinere kans op vertekening van de resultaten. Zoals verwacht 
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kennen de resultaten kleinere betrouwbaarheidsintervallen dan het 
vorige onderzoek; de resultaten zijn nauwkeuriger.  
 
Een nadeel van de opzet van het huidige onderzoek is dat de 
classificatie van de medicatie minder gedetailleerd (4-positie ATC-code) 
beschikbaar is dan in het verleden het geval was, zodat het noodzakelijk 
was de definitie voor de medicatiegroep hoge bloeddruk aan te passen. 
De consequenties hiervan lijken gering, omdat de resultaten van dit 
onderzoek en vorige onderzoek wat betreft de medicatieverstrekking 
voor hoge bloeddruk redelijk overeenkomen. 
 
Samenvattend is de kwaliteit van het onderzoek sterk toegenomen ten 
opzichte van het onderzoek dat eerder met medicatiegegevens kon 
worden uitgevoerd.  
 
De belangrijkste zwakke punten van het onderzoek, de mogelijke 
vertekening en de statistische afhankelijk van de jaarlijkse bevindingen, 
zijn in paragraaf 10.4 al aan de orde geweest. Voor toekomstig 
onderzoek kunnen de volgende verbeteringen worden overwogen. 

• Er is getracht de medicatieverstrekking van jaar tot jaar te 
relateren aan de blootstelling. Met een derde ronde wordt de 
observatietijd verlengd waardoor de power van het toekomstige 
onderzoek om veranderingen te detecteren toeneemt. 

• Nu er geen duidelijke aanwijzingen uit dit onderzoek komen dat 
de verandering van de luchtkwaliteit direct van invloed is op de 
medicatieverstrekking, kan ook voor een andere onderzoeksopzet 
worden gekozen. Hierbij worden deelnemers aan wie nog geen 
medicatie werd verstrekt enkele jaren gevolgd. Hierbij wordt niet 
alleen de incidentie, maar het aantal jaren totdat de incidentie 
optreedt in de statistische analyses beschouwd.  

• De Gezondheidsmonitor 2012 is in dit en in ander onderzoek 
(Strak et al., 2017) gebruikt om vast te stellen dat vertekening 
van de bevindingen niet kan worden uitgesloten, omdat 
informatie over leefstijlfactoren voor het gehele 
onderzoekspopulatie ontbreekt. De monitor zou in de toekomst 
ook kunnen bijdragen aan een oplossing voor dit probleem. De 
Gezondheidsmonitor 2012 is recent gebruikt om op wijkniveau 
leefstijlfactoren te schatten (Van de Kassteele et al., 2017). De 
monitor kan in principe ook gebruikt worden om voor iedere 
volwassene in het onderzoeksgebied leefstijlkenmerken te 
voorspellen. Vervolgens zouden deze voorspelde 
leefstijlkenmerken kunnen worden gebruikt om voor verschillen 
in populatiekenmerken tussen de blootstellingscategorieën te 
corrigeren. Deze aanpak kan mogelijk in de volgende ronde van 
het gezondheidsmonitoringsprogramma worden toegepast. 
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11 Conclusies 

Het in dit rapport beschreven onderzoek maakt onderdeel uit het 
bredere monitoringsprogramma naar de gezondheid in de IJmond. Dit 
rapport beschrijft de medicatieverstrekking over de periode 2007-2015. 
De resultaten van dit onderzoek moeten in samenhang worden 
beschouwd met de resultaten van Gezondheidsmonitor IJmond 2016 
waarover GGD Kennemerland afzonderlijk rapporteert (Oosterlee et al., 
2018a). Deze samenhang is in een samenvattende rapportage 
beschreven (Oosterlee et al., 2018b). 
De conclusies van het onderzoek naar de medicatieverstrekking voor 
hoge bloeddruk en voor diabetes, hartaandoeningen en 
luchtwegaandoeningen in relatie tot de luchtkwaliteit zijn: 
 
Luchtkwaliteit 

• De emissie van primair fijnstof afkomstig van de 
basismetaalindustrie in de IJmond is in de periode 2007-2015 
circa 40% gedaald. Primair fijnstof is het deel van het fijnstof dat 
direct in de atmosfeer wordt gebracht en dat vooral van lokale 
bronnen afkomstig is. 

• De gemodelleerde bijdrage van de basismetaalindustrie aan de 
primair fijnstofconcentraties in de tien meest belaste 
postcodegebieden in Beverwijk en Velsen bedroeg in de periode 
2009-2015 gemiddeld 2,79 µg/m3. Dit is gemiddeld 43% van de 
totale concentratie primair fijnstof in deze postcodegebieden. 

• De bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentraties verminderde in deze tien postcodes met 
gemiddeld 0,47 µg/m3 per jaar in de periode 2009-2015. 

 
Medicatieverstrekking 

• Uit de cijfers over de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, 
diabetes, hartaandoeningen en luchtwegaandoeningen komt het 
beeld naar voren dat het gehele onderzoeksgebied in positieve 
zin afsteekt ten opzichte van de rest van Nederland. De 
verstrekking voor deze medicatiegroepen is gemiddeld lager dan 
in de rest van Nederland. Uitzonderingen hierop zijn de medicatie 
voor hoge bloeddruk en voor luchtwegaandoeningen in de leeftijd 
van 6 tot en met 16 jaar met incidenties ongeveer gelijk aan het 
gemiddelde van de rest van Nederland. 

• Voor de afzonderlijke medicatiegroepen worden verschillende 
trends over de onderzoeksperiode vastgesteld. De trends in het 
onderzoeksgebied treden ook in de rest van Nederland op. In de 
meeste gevallen daalt de medicatie verstrekking. Een stijging 
treedt op voor de prevalentie van medicatieverstrekking voor 
hoge bloeddruk, voor diabetes en voor luchtwegaandoeningen bij 
volwassenen. 

 
Samenhang tussen luchtkwaliteit en de medicatieverstrekking 

• Er zijn signalen gevonden voor een samenhang tussen de 
medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en 
voor hartaandoeningen en de bijdrage van de 
basismetaalindustrie aan de primair-fijnstofconcentraties. Het is 
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aannemelijk dat de grootte van de samenhang wordt overschat 
omdat in het onderzoek geen rekening kan worden gehouden 
met relevante leefstijlfactoren zoals overgewicht en 
rookgewoonten.  

• Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de medicatieverstrekking 
voor luchtwegaandoeningen in het onderzoeksgebied is verhoogd 
door de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de primair-
fijnstofconcentraties. 

• Er zijn in het onderzoek geen duidelijke aanwijzingen 
aangetroffen dat door vermindering van de emissies van de 
basismetaalindustrie de medicatieverstrekking voor hoge 
bloeddruk, voor diabetes en voor hartaandoeningen in de loop 
van de onderzoeksperiode in de verschillende 
blootstellingcategorieën is gedaald. Mogelijk dat de 
observatieperiode hiervoor nog te kort is of dat andere factoren 
van invloed op de medicatieverstrekking dit maskeren. 

• Aanbevolen wordt de inhoud en de frequentie van het 
gezondheidsmonitoringsprogramma te evalueren voordat 
voorbereidingen worden getroffen voor de geplande derde 
onderzoeksronde. 
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