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Projectplan Veehouderij en Gezondheid Omwonenden 
(VGO) 
 
Waarom dit onderzoek? 
Sinds enkele jaren staat de gezondheid van mensen die in de buurt van 
veehouderijen wonen in de belangstelling. Discussies over eventuele 
gezondheidsrisico’s zijn in een stroomversnelling gekomen door de Q-koorts-
epidemie maar ook door de toename van het aantal bacteriën dat ongevoelig zijn 
voor antibiotica en die mogelijk aan vee-gerelateerd zijn zoals MRSA en ESBL-
producerende bacteriën.  
Tussen 2009 en 2011 is een verkennend onderzoek uitgevoerd door IRAS, NIVEL 
en RIVM naar de relatie tussen gezondheidsklachten zoals geregistreerd bij 
huisartsen en afstand tot veehouderijen en in de lucht gemeten concentraties van 
bacteriën en fijnstof in de buurt van een aantal veehouderijen.1 Eén van de 
bevindingen is dat bij mensen die in de omgeving van pluimvee- of geitenbedrijven 
wonen vaker longontsteking werd gevonden. Een andere bevinding is dat er 
minder astma voorkomt bij omwonenden van veehouderijen, maar dat wanneer 
mensen astma of COPD hebben, zij vaker complicaties van hun ziekte hebben. 
Wat betreft de blootstelling zijn hogere endotoxine niveaus gemeten rondom 
pluimvee- en varkensbedrijven ten opzichte van de achtergrondniveaus.  
De resultaten van bovengenoemd onderzoek zijn aanleiding voor een uitgebreid 
onderzoek naar de blootstelling van omwonenden van veehouderijen en de 
gezondheidsrisico´s van deze blootstelling, gefinancierd door de Ministeries van 
VWS en EZ. De kennis uit dit onderzoek zal bijdragen aan de bescherming en 
bevordering van de gezondheid van omwonenden van veehouderijbedrijven.  
 
Doel van dit onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken of blootstelling aan micro-
organismen, fijn stof of andere componenten in het milieu afkomstig van 
veehouderijen een gezondheidsrisico vormen voor mensen die in de omgeving van 
deze bedrijven wonen. 

Om die vraag te beantwoorden zal het volgende worden onderzocht:  

• Worden omwonenden van veehouderijen blootgesteld aan verhoogde 
concentraties fijnstof, endotoxinen en micro-organismen? En welke micro-
organismen zijn dat dan? 
 

• Welke micro-organismen worden er door veehouderijen uitgestoten en zijn te 
vinden in het milieu? Tot hoe ver van de veehouderij kunnen deze micro-
organismen, fijnstof en endotoxinen gevonden worden in luchtmonsters. 

 
• Bestaat er, nu de Q-koorts epidemie voorbij is, nog steeds een relatie tussen 

longontsteking en het in de omgeving wonen van pluimvee- of 
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geitenhouderijen?  
 

• Is er een relatie tussen de potentiële blootstelling aan verschillende veehouderij-
gerelateerde ziekteverwekkers en de serologische respons tegen deze 
ziekteverwekkers bij omwonenden? 

 
• Is er een relatie tussen veehouderij-gerelateerde blootstelling aan antibiotica 

resistente micro-organismen (MRSA ST398, ESBL-producerende bacteriën en 
Clostridium difficile) en dragerschap van deze micro-organismen bij 
omwonenden van veehouderijen? 

  
• Is er een relatie tussen verschillen in longfunctie, respiratoire symptomen en 

gebruik van respiratoire medicatie in een bepaalde periode en verschillen in 
blootstelling aan componenten vanuit de veehouderij bij een groep individuen 
met astma of COPD?  
 

• Is er een relatie tussen het voorkomen van allergie en astma bij omwonenden 
van nertsenbedrijven? 

 
 

Wie voeren dit onderzoek uit? 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg 
(NIVEL), het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit 
Utrecht en Wageningen UR, waaronder Central Veterinary Institute (CVI) en 
Livestock Research). Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken (EZ). 
Daarnaast wordt dit onderzoek financieel gesteund door een subsidie van het 
Longfonds (voorheen Astmafonds). 
De ministeries van VWS en EZ hebben een klankbordgroep samengesteld met 
daarin onder andere vertegenwoordigers van gemeentes en provincies, GGDen, 
huisartsen, dierenartsen, veehouderijsector, patiëntenorganisaties en 
maatschappelijke organisaties.  
 
Hoe en waar wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Het onderzoek vindt plaats in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Dit gebied heeft de 
hoogste dichtheid van veehouderijbedrijven in Nederland. Het onderzoek kan 
grofweg in drie pijlers onderverdeeld worden, maar die wel onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn: Blootstellingsonderzoek, Gezondheidsonderzoek en Modellering. 
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Figuur 1: Schematische weergave programma. Het programma bestaat uit 3 thema’s; Blootstelling, 
Gezondheidseffecten en Modellering. Ieder thema wordt gecoördineerd door een werkgroep die zorgt 
voor afstemming tussen de projecten. Met pijlen en cirkels is aangegeven welke projecten input leveren 
aan andere projecten. Er liggen meer verbanden, maar die zijn niet allemaal zichtbaar gemaakt in het 
schema. Ter indicatie is een nummering aangegeven die de koppeling in de tijd weergeeft.  
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Blootstelling 
Blootstelling van omwonenden: 
Dit onderdeel heeft als doel inzicht te verkrijgen in de concentraties fijnstof, 
endotoxine en micro-organismen in het fijnstof waaraan omwonenden van 
veehouderijen worden blootgesteld. Het fijnstof dat zal worden gemeten is de PM10 
fractie. Dit fijnstof is grover dan fijnstof afkomstig van het verkeer en heeft een 
andere samenstelling. In dit fijnstof kan bijvoorbeeld endotoxine gevonden worden. 
Endotoxine is een component van bacteriën die op zichzelf geen infectie kan 
veroorzaken maar wel irritatie van de luchtwegen. Ook kunnen er micro-organismen 
in het fijnstof zitten. Enkele van deze micro-organismen kunnen infecties bij de mens 
veroorzaken (pathogenen). Ziektes die worden veroorzaakt door micro-organismen 
die afkomstig zijn van dieren worden zoönosen genoemd.  
Het luchtonderzoek vindt plaats in de omgeving waar mensen die meedoen aan het 
gezondheidsonderzoek wonen. De meetpunten worden zo gekozen dat tussen de 
meetpunten een grote variatie bestaat in aantallen en type veehouderijen in de 
nabijheid van de meetlocaties. Er zijn in totaal 60 meetlocaties waar 4x gedurende 
een jaar twee weken lang luchtmonsters worden genomen. Daarnaast zijn er een 
aantal controle locaties om te kunnen corrigeren voor verschillen gedurende een 
dag en seizoen verschillen. Aan de hand van deze gegevens ontstaat inzicht in de 
concentraties fijnstof en (componenten van) micro-organismen in de lucht op 
verschillende locaties. De verkregen informatie zal worden gemodelleerd zodat 
concentratiegegevens beschikbaar komen die inzicht geven in de blootstelling van 
de mensen in het onderzoeksgebied, maar ook van de deelnemers van het 
gezondheidsonderzoek. Daar van de deelnemers aan het gezondheidsonderzoek 
ook andere gegevens beschikbaar zijn wordt via verschillende analyses geprobeerd 
antwoord te krijgen of de blootstelling tot gezondheidsrisico’s leidt.  
 
Emissie van bedrijven: 
In dit deel van het project zal gericht onderzoek worden gedaan naar emissie 
(uitstoot) van potentiële pathogenen door met name pluimveebedrijven en 
varkenshouderijen, de verspreiding van deze pathogenen en als gevolg daarvan 
optredende concentraties in de directe omgeving van bedrijven. Tevens wordt 
beperkt onderzoek gedaan naar de relatie tussen emissie en bepaalde 
bedrijfskenmerken. Aan de hand van deze emissiegegevens kunnen met behulp van 
verspreidingsmodellen de concentraties microbiële aanwezigheid voor omwonenden 
van intensieve veehouderijbedrijven worden berekend en met de metingen worden 
gevalideerd. 
In een pilot wordt op twee pluimvee en twee varkensbedrijven twee keer gemeten. 
Net als in bovenstaand onderdeel wordt er fijnstof, endotoxinen en micro-
organismen gemeten. De micro-organismen kunnen verdeeld worden in indicator-
organismen die vaak in hoge aantallen voorkomen en waarmee goed te meten valt 
tot hoe ver van een bedrijf micro-organismen doorgaans komen en 
ziekteverwekkers die niet altijd voorkomen en/of in lagere concentraties. De 
pilotgegevens, de gegevens uit het blootstellingsonderzoek bij omwonenden en het 
gezondheidsonderzoek geven input voor het design (oa keuze van te testen micro-
organismen) van de meetfase bij 10 bedrijven die vier keer bemonsterd zullen 
worden. 
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Gezondheidseffecten 
Gezondheidsonderzoek:  
Het doel van het onderzoek is om de gezondheid van omwonenden van 
veehouderijbedrijven in kaart te brengen. Om dit te onderzoeken zal in het najaar 
van 2013 een groot gezondheidsonderzoek starten bij 3000 mensen die in Oost-
Brabant en Noord-Limburg wonen. Het onderzoek zal zich richten op 1) de 
gezondheid van de luchtwegen, 2) ziekten die van dier op mens kunnen overgaan, 
zogenaamde zoönosen, zoals Q-koorts en 3) dragerschap van antibiotica-resistente 
(ongevoelige) bacteriën (o.a. MRSA- en ESBL-vormende  bacteriën). De 
gezondheid van mensen die op relatief korte afstand wonen van 
veehouderijbedrijven zal vergeleken worden met de gezondheid van mensen die op 
grotere afstand van veehouderijbedrijven wonen. Om de rechten, veiligheid en het 
welzijn van de proefpersonen die aan dit onderzoek deelnemen te waarborgen zal 
dit gezondheidsonderzoek, zoals gebruikelijk, door een Medisch Ethische 
Toetsingscommissie (METC) worden getoetst.  
De kern van het onderzoek naar gezondheidseffecten bestaat uit een populatie die 
op basis van de locatie van het woonhuis ten opzichte van intensieve veehouderijen 
wordt geselecteerd uit het eerder geëxploreerde huisartsenbestand van meer dan 
70.000 volwassenen zoals gebruikt in het voorafgaande onderzoek. Eind 2012 zijn 
hieruit ruim 25.000 mensen aangeschreven met een korte screeningsvragenlijst 
over longklachten en exacerbaties (verergering) van astma en COPD en het 
verzoek om mee te doen aan een vervolgonderzoek (VGO). Van de respondenten 
gaven bijna 9.500 personen toestemming om opnieuw benaderd te worden. Deze 
personen zijn opgenomen in een cohort. Vanuit het cohort zullen uiteindelijk 3.000 
personen deelnemen. Deze populatie wordt geselecteerd en er wordt medisch 
onderzoek verricht op een zodanige wijze dat onderzoeksvragen over het optreden 
van zoönosen, dragerschap van antibiotica-resistente bacteriën en allergie en astma 
onder omwonenden kunnen worden beantwoord. Bij de personen die deelnemen 
aan het gezondheidsonderzoek zullen de volgende gegevens worden verzameld: 

- Vragenlijst met gedetailleerde informatie over o.a. respiratoire klachten, 
atopie (allergie) exacerbaties van astma of COPD, gastro-intestinale 
klachten, rookgewoonte, leefgewoonten, risico’s dragerschap MRSA, 
beroep, contact met dieren 

- Serummonster om vast te stellen of iemand allergie heeft tegen algemeen 
voorkomende allergenen (atopie, tegen huisstofmijt, katten, honden, pollen 
en grassen) en een aantal specifieke dierallergenen (koeien, varkens, 
pluimvee, nertsen).  

- Serum monsters om antilichamen tegen een aantal zoönoseverwekkers te 
bepalen. 

- Longfunctieonderzoek middels normale spirometrie. Bij personen met 
duidelijke hyperreactiviteitsklachten wordt de bronchiale hyperreactiviteit 
vastgesteld middels een metacholine of histamine provocatie.  

- Neusswab. Hierin wordt dragerschap van MRSA ST398 vastgesteld.  
- Fecesmonster. Hier wordt vastgesteld of een omwonende drager is van 

ESBL vormende bacteriën en Clostridium difficile.  
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Exacerbaties bij astma en COPD 
In dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van de in het gezondheidsonderzoek 
verzamelde gegevens. Er zal worden gekeken naar verschillen in longfunctie en het 
voorkomen van allergie onder omwonenden van intensieve veehouderijen. 
Daarnaast zal een steekproef van omwonenden met ernstiger luchtwegklachten 
worden uitgenodigd om deel te nemen aan vervolgonderzoek waarbij longfunctie, 
medicijngebruik en klachten worden gevolgd over een periode van enkele weken. 
Op die manier kan er gekeken worden of een lagere longfunctie, meer klachten of 
verhoogd medicijngebruik voorkomt op dagen met hogere blootstelling. De te volgen 
groep zal bestaan uit hyper-reactieve astmatici en COPD patiënten. In deze groep 
patiënten zal worden onderzocht of acute effecten op de luchtwegen waar te nemen 
zijn op dagen met hogere luchtverontreiniging door intensieve veehouderijbedrijven 
in vergelijking met dagen met lagere niveaus van luchtverontreiniging onder 
gevoelige groepen van omwonenden gekarakteriseerd als astma en COPD 
patiënten met bronchiale hyperreactiviteit. Daarnaast zal worden onderzocht of 
astma en COPD patiënten meer exacerbaties hebben en of het voorkomen van 
exacerbaties geassocieerd is met intensieve veehouderij. 

Pneumonie rondom pluimvee- en geitenbedrijven  
In het voorafgaande onderzoek werd een duidelijk verband gevonden tussen 
nabijheid van geitenhouderijen en het voorkomen van pneumonie. Ook werd ook 
een associatie gevonden tussen het voorkomen van pneumonie en de nabijheid van 
pluimveehouderijen. Omdat het onderzoek plaatsvond in 2009 tijdens de piek van 
de Q koorts epidemie kan dit de gevonden relatie versterkt hebben. Ook speelde in 
2009 de influenza pandemie die aanleiding kan hebben gegeven tot verhoging van 
het aantal pneumonie patiënten. In VGO zal een update van de uitkomsten voor de 
jaren 2010, 2011 en 2012 plaatsvinden om te onderzoeken of de relaties tussen 
pneumonie en het wonen rond geitenbedrijven of pluimveebedrijven nog steeds 
bestaat. De update aan de hand van huisartsengegevens betreft naast pneumonie 
alle relevante problemen van de luchtwegen, het spijsverteringskanaal en de huid. 

Een onderscheid tussen een virale of een bacteriële longontsteking kan in de 
huisartspraktijk over het algemeen niet worden gemaakt; in de meeste gevallen 
wordt geen onderzoek ingesteld naar de verwekker en is deze dus onbekend. Als in 
de bovenstaande analyse de relatie tussen verhoogde pneumonie en het wonen 
rondom pluimveebedrijven blijft bestaan dan zal een zogenaamd patiënt controle 
onderzoek onder ongeveer 1000 huisartsenpatiënten die recent een pneumonie 
doormaakten worden opgezet. Een dergelijke onderzoekopzet maakt het mogelijk 
om het effect van onder andere fijnstofconcentraties, aanwezigheid van wegen, 
verkeersintensiteit, landgebruik en bevolkingsdichtheid te bestuderen. Hiertoe zullen 
de patiënten die in 2012 door de deelnemende huisartsen met pneumonie werden 
gediagnosticeerd worden vergeleken met controle patiënten uit dezelfde praktijken. 
Met behulp van de blootstellingsmetingen kan worden bepaald welke stof(fen) of 
micro-organismen het potentieel kan betreffen. 

Zoönosen bij omwonenden  
In het gezondheidsonderzoek worden bij de 3000 deelnemers ook bloedmonsters 
afgenomen. Door het serologische gezondheidsonderzoek wordt inzicht verkregen 
in de aanwezigheid van antistoffen tegen verschillende micro-organismen o.a. 
micro-organismen die pneumonie kunnen veroorzaken. Voor de pneumonie 
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component is deze analyse complementair aan de metingen van micro-organismen 
in lucht en de studie naar pneumonie in de huisartsenpraktijk. Door deze drie 
componenten wordt het gehele spectrum onderzocht van blootstelling 
(luchtmetingen), infectie (bepaling van antistoffen) tot ziekte (pneumonie in de 
patiënt-control studie en op basis van de vragenlijstgegevens in het 
gezondheidsonderzoek). Ook voor de andere antilichaambepalingen geldt dat deze 
worden gerelateerd aan de metingen in de lucht en tevens zal aan de hand van de 
vragenlijst relaties met klachten worden onderzocht. De antilichaambepalingen 
zullen zo goed mogelijk aansluiten op de bepalingen die in het milieu worden 
gedaan, gericht op bekende endemische en epidemische zoönotische pathogenen 
bij varkens en pluimvee.  

Dragerschap antibiotica-resistente bacteriën bij omwonenden  
De onderzoeksvraag is of dragerschap van MRSA, ESBL-producerende bacteriën of 
Clostridium difficile geassocieerd is met het wonen in de omgeving van intensieve 
veehouderijbedrijven. Om dragerschap vast te stellen worden neusswabs genomen 
(MRSA-onderzoek) en fecesmonsters verzameld (ESBL en C. difficile-onderzoek) bij 
de 3000 deelnemers aan het gezondheidsonderzoek. De onderzoeksvraag wordt 
beantwoord door dragerschap te onderzoeken onder omwonenden en eventueel 
dragerschap te associëren met gegevens over intensieve veehouderij in de 
woonomgeving en blootstellingsgegevens zoals worden verzameld binnen dit 
onderzoek, maar ook met andere onderzoeksgegevens onder dragerschap bij de 
algemene bevolking en veehouders. Uit diverse studies blijkt dat mensen met 
intensief contact met levende dieren over het algemeen een grotere kans hebben 
om MRSA-positief te zijn dan mensen die alleen wonen op een bedrijf, maar geen 
contact met de dieren hebben. Zo blijkt bijvoorbeeld onder vleeskalverhouders 33% 
positief te zijn voor MRSA in de neus en bij hun familieleden wordt in ongeveer 8% 
MRSA gevonden. Dit is wel beduidend hoger dan de prevalentie van MRSA in de 
algemene bevolking in Nederland die heel laag is (<0.1%). Ook is de prevalentie 
van ESBL-dragerschap bij mensen werkzaam of woonachtig op 
vleeskuikenbedrijven verhoogd ten opzichte de algemene bevolking. Voor C. difficile 
type 078 zijn er aanwijzingen dat varkenshouders een verhoogd risico lopen op 
dragerschap. Individuele resultaten over dragerschap van deze bacteriën en wat dat 
betekent zal aan de deelnemers worden teruggekoppeld.  

Allergie rondom nertsenbedrijven  
De onderzoeksvraag is of omwonenden van nertsenbedrijven vaker antilichamen 
tegen nertsenantigenen hebben dan controles. En is een eventuele specifieke 
antilichaamrespons geassocieerd met respiratoire klachten of veranderingen in 
longfunctie? 

Bij één bedrijf zullen vacht en urinemonsters van nertsen worden genomen. Deze 
monsters worden opgewerkt om de eiwitfractie die naar verwachting antigenen 
bevat te verkrijgen voor verder immunologisch onderzoek. Bloedmonsters van 
omwonenden van nertsenbedrijven en een selectie van controles zullen worden 
getest op het voorkomen van antilichamen tegen antigenen van nertsen. Ook zal 
worden onderzocht of een samenhang bestaat tussen het hebben van antilichamen 
van nertsen en luchtweg- en allergieklachten.  
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Blootstellingsmodellering en Risicomodellering 
Uiteindelijk is het de bedoeling om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van 
omwonenden van veehouderijen. Hiertoe worden in de diverse onderdelen vele 
gegevens verzameld. De luchtmetingen, zowel rondom omwonenden als rondom 
bedrijven geven input voor modellering van de blootstelling van omwonenden aan 
fijnstof, endotoxinen en diverse micro-organismen. Op basis van die informatie over 
fijnstof en microbiële blootstelling en relaties tussen blootstelling en 
gezondheidseffecten en/of dragerschap van resistente micro-organismen kan 
middels risicomodellering een uitspraak worden gedaan over de omvang van de 
mogelijke gezondheidsrisico’s in de populatie door blootstelling aan fijnstof, 
endotoxinen, pathogenen en resistente micro-organismen in de lucht in de 
omgeving van veehouderijen.  

 
Planning 
Voor dit onderzoek is door de ministeries van VWS en EZ gezamenlijk 3.4 miljoen € 
beschikbaar gesteld. Na een voorbereidingsfase zal in maart 2014 gestart worden 
met het gezondheidsonderzoek onder de deelnemers. In het voorjaar van 2014 
zullen de blootstellingsmetingen in het onderzoeksgebied starten. De planning is dat 
in het voorjaar van 2016 het programma zal worden afgerond.  

 

Referenties 

1. Heederik en IJzermans 2011: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
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op-gezondheid-omwonenden.html 
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