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Jaarlijkse griepvaccinatiecampagne
Tussen half oktober en half november halen meer dan 3,5 miljoen Nederlanders 
weer de gratis jaarlijkse griepprik. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien 
mensen griep. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden als zij griep krijgen. 
Het gaat om mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een chronische 
aandoening, zoals een hartaandoening of astma. Zij krijgen daarom een uitnodi-
ging van hun huisarts om gratis een griepprik te halen. André van der Zande, 
directeur-generaal van het RIVM, was één van hen. ‘Ik heb een hartoperatie 
gehad en val daarom in de risicogroep van chronisch zieken.’

Als iemand eenmaal de griep heeft, is uitzieken de enige manier om er vanaf te 
komen. Tegen de ziekte zelf is helaas niets te doen. Maar een besmetting met 
het griepvirus kun je prima voorkomen met een jaarlijkse griepprik. Die griepprik 
geeft weliswaar geen 100 procent garantie, maar maakt de kans toch een heel 
stuk kleiner. De jaarlijkse griepepidemie begint op z’n vroegst begin december, 
dat is ruim twee weken nadat de laatste mensen hun griepprik hebben gehad.

Meer informatie: www.rivm.nl/griepprik
DG RIVM André van der Zande krijgt een griepprik
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De eerste Vignetten Gezonde School 
zijn uitgereikt. Na De Speel- en 
Werkhoeve uit Bodegraven hebben nu 
ook de basisscholen Op De Horst in 
Groesbeek en De Vier Leeuwen in 
Rotterdam het Vignet Gezonde School 
behaald. Om andere scholen aan te 
moedigen houden de organisaties die 
betrokken zijn bij het vignet een 
promotieactie: tijdelijk krijgt elke 

vijfde school die een Vignet Gezonde School aanvraagt, bij 
honorering het vignet gratis.

De promotieactie is speciaal opgezet voor de scholen die 
‘koploper’ zijn op het gebied van gezondheidsbevordering. 

Dit zijn de Rookvrije en LekkerFit scholen en scholen die 
aangedragen zijn door GGD’en. Ook scholen die meededen 
met de pilot Vignet Gezonde School of scholen waarvan het 
certificaat Sportactieve School is verlopen hebben een 
uitnodiging ontvangen. 
Met het vignet kunnen scholen aan ouders laten zien dat zij de 
gezondheid van kinderen van groot belang vinden. Een 
Gezonde School staat voor betere schoolprestaties, minder 
schooluitval en een gezondere leefstijl. 

Het Vignet Gezonde School is een initiatief van zeventien 
landelijke gezondheidsorganisaties. Zij hopen dat veel scholen 
meedoen aan de actie en het vignet aanvragen. 
 
Meer informatie: www.gezondeschool.nl

Promotieactie Vignet Gezonde School
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Per 1 oktober is de meldingsplicht voor infectieziekten, vastge-
legd in de Wet publieke gezondheid, aangepast. Er vinden drie 
wijzigingen plaats. De meldingsplicht voor Nieuwe influenza A 
(H1N1) 2009 vervalt. Ook wordt de meldingsplicht voor virale 
haemorragische koorts en aviaire influenza aangepast.
Vorig jaar is duidelijk geworden dat het Nieuwe influenzavirus 
type A subtype (H1N1) 2009 niet significant verschilt van 
andere humane griepvirussen die in het griepseizoen voorko-
men. Een meldingsplicht voor alleen A (H1N1) 2009 geeft een 
vertekend beeld dat niet overeenkomt met de werkelijke 
ziektelast door de griep tijdens een regulier griepseizoen.  
Om deze reden komt de meldingsplicht van influenza A (H1N1) 
2009 te vervallen.
Virale haemorragische koorts (nu nog een B1-ziekte) wordt 
verheven tot A-ziekte. Dit betekent dat de behandelaar een 
vermoeden van haemorragische koorts bij een patiënt direct 

telefonisch moet melden aan de arts infectieziektebestrijding 
van de GGD. Voor de meldingsplichtige ziekten uit groep A zijn 
ook wettelijke maatregelen mogelijk ten aanzien van mensen 
die contact hebben gehad met de patiënt (zoals temperatuur-
monitoring en verbod om Nederland te verlaten).

Tenslotte wordt de 
geldende meldingsplicht 
voor aviaire influenza 
(B1-ziekte) verbreed naar 
humane infecties ten 
gevolge van dierlijke 
influenza.

Expertisecentrum Geluid bij RIVM

Elke vier jaar verschijnt de Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning (VTV), waarin het RIVM rapporteert over de 
huidige toestand en toekomstige ontwikkeling van de 
volksgezondheid. Zojuist is het definitierapport 
verschenen, met de hoofdlijnen van de zesde editie: de 
VTV-2014. Een VTV beschrijft de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van gezondheid, ziekte, determinanten, 
preventie, zorg, gezondheidsverschillen en regionale en 
internationale vergelijkingen. 
De VTV draagt hiermee bij aan het volksgezondheids-
beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. In de komende editie zal extra aandacht 
worden besteed aan zelfredzaamheid en maatschappe-
lijke participatie. Ook krijgt de veranderende rol van 
burgers en patiënten een plaats in de VTV-2014. Andere 
belangrijke thema’s zijn de invloed van de omgeving op 
gezond gedrag en gezondheid, preventie in de zorg en 
technologische innovaties.

Het Rijksvaccinatie- 
programma heeft een 
nieuw uiterlijk gekregen. 
Van website tot oproep-
set, van brochure tot 
video: alles is nieuw. 
De overgang naar de Rijks-
huisstijl en de uitbreiding 
van het Rijksvaccinatie-
programma met algemene 
vaccinatie van baby’s 
tegen hepatitis B is 
aangegrepen om de 
middelen te herzien. En 
niet alleen de kleur is 
anders geworden…: 

•	 Het algemene publiek en professionals worden nu geïnfor-
meerd via één onderwerpsite.

•	 De oproep tot vaccinatie bevat een begeleidende brief en 
een nieuwe brochure. Door deze op taalniveau B1 te 

schrijven is de informatie toegankelijk voor 95 procent van 
de ouders.

•	 De verbinding met het RIVM is sterker benadrukt. Het eigen 
logo is vervangen door een woordmerk dat altijd in 
combinatie met het Rijkslogo wordt gevoerd. 

•	 Voor publiek wordt de naam Rijksvaccinatieprogramma 
altijd voluit geschreven. Voor professionals blijft de 
afkorting RVP in gebruik.

•	 Om de informatie voor een breder publiek toegankelijk te 
maken zijn er filmpjes over het programma gemaakt. Die 
worden via de website en YouTube aangeboden.

•	 Het Rijksvaccinatieprogramma is ook actief in social media. 
Zo is er een Facebook-pagina ingericht waar iedereen mee 
kan praten over het RVP.

Door het testen van uitingen bij de verschillende doelgroepen 
worden de communicatiemiddelen in de toekomst verder 
geoptimaliseerd.

Meer informatie: www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma en 
www.rivm.nl/rvp

Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind  

tegen infectieziekten
Laat uw kind inenten

Communicatie op maat in RVP

Rectificatie
Bij het artikel op pagina 14 van rivm magazine 2-2011 ‘Integraal 
beleid maakt mbo gezonder’ was per abuis de verkeerde auteurs-
naam vermeld. Het artikel is geschreven door Patricia van der Zalm. 

Aanpassingen meldingsplicht infectieziekten

Het Expertisecentrum Geluid gaat rijksbrede ondersteuning geven op het 
gebied van geluid, geluidshinder en gezondheid. Het centrum verzamelt en 
ontwikkelt kennis en kunde op het gebied van meet- en rekenvoorschriften 
voor geluid, monitoring en effecten- en ‘impact’-onderzoek. De aandacht 
richt zich in het bijzonder op verkeersgeluid en industrieel geluid. Daarnaast 
kunnen ook meer specifieke onderwerpen zoals stedelijk geluid, laagfrequent 
geluid en bijvoorbeeld trillingen en piekgeluiden onderzocht worden. 
De kerntaak van het expertisecentrum is om te waarborgen dat geluid-
niveaus en de effecten daarvan op een goede en betrouwbare manier worden 
vastgesteld en door monitoring in de tijd worden gevolgd.
Het expertisecentrum is binnen het RIVM geplaatst, maar zal nadrukkelijk  
de samenwerking aangaan met (inter)nationale onderzoeksinstituten en 
onderzoeksbureaus op het gebied van geluid.

Plannen voor VTV-2014 bekend

nieuws
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Tekst | Patricia van der Zalm

Fotografie | Hollandse Hoogte 

Wat eet de gemiddelde Nederlander? Minder 
groenten, fruit, vis en vezels en méér 
verzadigde vetten dan de richtlijnen Goede 
Voeding van de Gezondheidsraad voorschrij-
ven. Slechts 1 tot 2 procent van de kinderen 
vanaf zeven jaar en 14 procent van de 
volwassenen krijgt bijvoorbeeld voldoende 
groenten binnen, dat wil zeggen twee ons per 
dag. Dit blijkt uit de Voedsel Consumptie 
Peiling (VCP), een grootschalige inventarisatie 
van het voedingspatroon onder 3819 
deelnemers van 7 tot 69 jaar over de periode 
2007-2010. 
Bovendien krijgt de gemiddelde Nederlander 
minder vitamines A, B1, C en E en magne-
sium, kalium en zink binnen dan wat de 
Gezondheidsraad aanbeveelt. Datzelfde 
geldt voor de inname van ijzer en calcium. 
Wat de effecten van deze te lage innames 
zijn op de gezondheid moet nog verder 
worden onderzocht, zegt Caroline van 
Rossum, projectleider van de VCP en 
werkzaam bij het Centrum voor Voeding en 
Gezondheid. ‘De inname is te laag, maar het 
is nog te vroeg om te zeggen of hier sprake is 
van een probleem voor de volksgezondheid.’

Supplementen
De adviezen aan bepaalde (leeftijds-)
groepen om extra vitamines te nemen 

worden lang niet altijd opgevolgd, blijkt 
verder. De Gezondheidsraad beveelt 
vitamine D-supplementen aan voor 
vrouwen boven de vijftig ter versterking van 
hun botten; uit de VCP blijkt dat slechts 37 
procent van de vrouwen in deze leeftijds-
groep de supplementen ook echt slikt. Uit de 
VCP blijkt dat 18 tot 28 procent van het 
totale aantal vrouwen te weinig foliumzuur 
binnen krijgt. Aan de vrouwen die zwanger 
willen worden wordt extra foliumzuur 
aangeraden; dit verkleint de kans op het 
krijgen van een kind met een open ruggetje. 
Overigens krijgt ook 7 tot 15 procent van de 
mannen niet voldoende foliumzuur binnen. 
‘Het effect op hun gezondheid is nog 
onbekend.’
Dat ‘de’ Nederlander belabberd eet wil Van 
Rossum niet zeggen. ‘Maar de meesten eten 
niet volgens de richtlijnen Goede Voeding van 
de Gezondheidsraad. Dat is zorgelijk vanwege 
de toename van overgewicht, obesitas en 
chronische ziekten. Dat Nederlanders te 
weinig groenten en fruit eten wisten we al uit 
vorige peilingen en onderzoeken. Dit 
onderzoek bevestigt dat opnieuw.’
Positiever nieuws is er ook: de daling in 
gebruik van transvetzuren. Deze geharde 
vetten in onder andere margarine, koekjes 
en andere bakkersproducten kunnen leiden 
tot chronische ziekten zoals hart- en 
vaataandoeningen. ‘Ruim 95 procent van de 
bevolking voldoet nu aan de norm, terwijl 
dit percentage in 2003 onder jongvolwasse-
nen nog maar 28 procent was.’ De daling 

van de inname van transvetzuren is volgens 
Van Rossum te danken aan de inspanningen 
van de taskforce Verantwoorde vetzuursa-
menstelling, een samenwerking tussen 
aanbieders en afnemers van plantaardige 
oliën en vetten. Zij hadden als doel om de 
verzadigde en transvetzuren in de voeding te 
verlagen. 

Gegevens beter vergelijkbaar
De VCP bestaat al 25 jaar. De laatste dateert 
van 1998; de uitkomsten zijn vanwege een 
andere meetmethode niet te vergelijken met 
die van de meest recente VCP. ‘Deze is veel 
gedetailleerder. Er is meer vastgelegd: wat 
mensen eten en waar, welke merken 
gebruiken ze, is het voedsel verrijkt met 
vitaminen, mineralen, calcium of vezels? Deze 
onderzoeksmethode sluit zoveel mogelijk aan 
bij de Europese richtlijnen, waardoor de 
gegevens beter vergelijkbaar zijn.’
Belangrijk voordeel van de uitgebreide 
peiling is dat de gegevens voor meerdere 
doeleinden kunnen worden gebruikt, 
variërend van het verbeteren van het 
voedingsmiddelenaanbod tot het onder-
steunen van beleid op het gebied van 
gezonde en veilige voeding. ‘De VCP-gege-
vens tonen aan hoe het met de voedselcon-
sumptie in Nederland is gesteld en waar de 
knelpunten zitten. Er is uit af te leiden welk 
menu verantwoord is. En ze zijn bruikbaar bij 
het onderzoek naar voedselveiligheid.’

Meer informatie: www.rivm.nl/vcp

De gemiddelde Nederlander eet te veel verzadigde vetzuren en te weinig 
groenten, fruit, vis en vezels, blijkt uit de recente Voedsel Consumptie Peiling 
van het RIVM. ‘Zorgelijk’, vindt projectleider Caroline van Rossum. Positiever 
nieuws is er ook: de inname van de ongezonde transvetzuren is enorm gedaald.
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Groen houdt  
de stad koel

Dat is de boodschap van onderzoekers Jacqueline 
Claessens en Liesbet Dirven-Van Breemen van het 
Laboratorium voor Ecologische Risicobeoordeling. ‘De 
bodem kan een bijdrage leveren. Dat wordt vaak niet 
gezien door gemeenten’, zegt Dirven. De twee onder-
zoekers gooiden in een literatuurstudie de beschikbare 
onderzoeken op een stapel - ‘groen hebben we kwali-
tatief, water hebben we kwantitatief bekeken’ -  en 
destilleerden daaruit maatregelen die gemeenten 
kunnen nemen. 

Dat die maatregelen nodig zijn, staat voor de onder-
zoekers als een paal boven water. In een stad vol parken 
en boomrijke straten is het nu eenmaal prettiger toeven 
dan in een stad die enkel uit beton, steen en asfalt is 
opgetrokken. Door het Urban Heat Island-effect kan het  
in de stad, zo vertelt Dirven, zomers een aantal graden 
warmer worden dan daarbuiten. Claessens: ‘Dat is 
aangetoond met onderzoek. En je mag verwachten dat 
er in de toekomst meer hitteperiodes komen in een jaar. 
Daar kun je je als overheid op voorbereiden.’

Het principe van verkoeling door groen is doodsimpel. 
‘Een boom geeft schaduw en houdt de zon tegen, waar-
door gebouwen minder warmte absorberen’, legt Dirven 
uit. ‘Bovendien verdampt de boom water, waardoor het 
koeler wordt.’ Ook gras heeft voordelen, al geeft het geen 
schaduw. Gras verdampt water en ‘er had ook zwart asfalt 
kunnen liggen, waardoor je meer opwarming krijgt.’

Groene stadstuinen
Hoewel het onderzoek veel maatregelen beschrijft, is 
niet duidelijk hoeveel oppervlakte groen en welke soort 
groen nodig is om het kwik in de stad met 1, 2 of 3 
graden te drukken. Onduidelijk is ook met welke 
maatregel een stad het beste kan beginnen. Wel is 
duidelijk dat veel postzegels groen een stad beter 
verkoelen dan één groot park. Ook de geografie speelt 
een rol. Claessens: ‘Een maatregel kan in de ene stad 
gunstig uitpakken en in de andere niet. Kijk naar de 
bodem. In het westen heb je veen- en kleigrond, in het 
oosten zand. Zandgrond kan water opnemen, maar in 
het westen heb je meer aan open water.’ 

Wat zouden de twee onderzoekers een gemeente 
adviseren? ‘Een park aanleggen is duur en het moet ook 
maar net passen. Je zou het accent kunnen leggen op 
groene stadstuinen’, meent Claessens. Dat lijkt zwem-
men tegen de stroom in, nu de tuin steeds vaker wordt 
betegeld om als een verlengde woonkamer te dienen. 
Zulke trends zijn echter geen natuurwet. ‘In sommige 
Duitse deelstaten moet je bijvoorbeeld belasting betalen 
als je je tuin afdekt. Ze gaan er vanuit dat water dat op 
verhard oppervlakte valt, naar het riool gaat en dat kost 
geld. Het kan ook in de bodem infiltreren.’

Korfbalveldje
Een mooi voorbeeld ziet Dirven in infiltratiekratten. ‘Die 
bouw je onder de oppervlakte in om tijdelijk water op te 
slaan. In het Westerpark in Amsterdam zijn die kratten 
onder een korfbalveldje aangelegd. Daar past zeshon-
derd kubieke meter water in. Als de bodem droger 
wordt, kan het water er vanzelf weer uit.’ Gouda legde 
de kratten onder een nieuwe weg om de wateroverlast 
tegen te gaan.

Het gaat niet alleen om technische maatregelen; ook 
bewustwording is belangrijk, benadrukt Claessens. De 
gemeente heeft haar inwoners nodig om mee te helpen 
het stedelijk leefklimaat te verbeteren. ‘Rotterdam geeft 
25 euro subsidie per vierkante meter groen dak, en het 
waterschap nog eens vijf euro.’ Onder de vlag Rotterdam 
Klimaatstad timmert de Maasstad flink aan de weg. ‘Dat 
moet ook wel, want ze moeten zich voorbereiden op 
klimaatextremen’, zegt Claessens. Met groene daken en 
het combineren van speelplaatsen en waterberging 
werkt de stad aan een klimaatbestendige toekomst. Een 
volgend RIVM-rapport zal licht werpen op de vraag of dit 
soort groene maatregelen ook, zoals vaak gesteld, goed 
is voor de gezondheid van inwoners. 

Meer informatie:
Klimaatverandering in het stedelijk gebied: 

Groen en waterberging in relatie tot de bodem.

RIVM-rapport 607050008

www.rivm.nl

Slimme steden bereiden zich voor op periodes 

met extreme warmte en periodes met hevige 

regenbuien door hun stad klimaatbestendig te 

maken. Hoe? De bodem kan in natte periodes  

als waterbuffer dienen en groen in hete periodes 

als hitteschild.

Tekst | Harry Perrée

Fotografie | Hollandse Hoogte
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Uitgerust en gezond 
weer op Tekst | John Ekkelboom

Fotografie | Hollandse Hoogte 

Wereldwijd is er al aardig wat onderzoek gedaan naar de 
relatie slaapduur en hart- en vaatziekten. De meeste 
studies toonden aan dat kortslapers een verhoogd risico 
hebben. Epidemioloog Marieke Hoevenaar-Blom, die als 
aio van de Wageningen Universiteit is aangesteld bij het 
RIVM, vroeg zich af of deze conclusie niet erg kort door 
de bocht is. ‘Er zijn immers mensen die kort slapen en  
’s ochtends stralend wakker worden. Moeten die nou 
allemaal meer gaan slapen om het risico van hart- en 
vaatziekten te verminderen?’ Hoevenaar-Blom besloot 
te onderzoeken welke invloed de slaapkwaliteit heeft op 
het krijgen van hart- en vaatziekten. Daarvoor maakte  
ze gebruik van het MORGEN-cohort, dat staat voor 
Monitoring van Risicofactoren en Gezondheid in 
Nederland.

23.000 mensen
Aan dit MORGEN-project van het RIVM hebben in totaal 
bijna 23.000 aselect gekozen mannen en vrouwen uit 
Amsterdam, Doetinchem en Maastricht meegedaan. Van 
hen werd tussen 1993 en 1997 informatie verzameld over 
risicofactoren voor chronische ziekten, zoals hart- en 
vaatziekten, diabetes, astma, COPD, kanker en ge-
wrichtsaandoeningen. Monique Verschuren, projectlei-
der van het MORGEN-cohort, vertelt dat de MORGEN-
studie ook deel uitmaakt van een internationaal project 
naar de relatie tussen voeding en kanker. ‘We hebben 
alle deelnemers vragenlijsten laten invullen over hun 
leefgewoonten, zoals bewegen, voeding en roken, en 
over hun gezondheid. Ze werden ook lichamelijk 
onderzocht op lengte, gewicht, bloeddruk, cholesterol-
gehalte en longfunctie en iedereen moest een aantal 
buisjes bloed afstaan. Zonder hen verder lastig te vallen, 
blijven we de gezondheid van deze mensen volgen.’

Volgens Verschuren gaat het om een uniek cohort, 
omdat de leefstijl heel uitgebreid is gemeten en er veel 
deelnemers aan meedoen die bovendien relatief jong 
zijn. Tijdens het invullen van de vragenlijsten waren zij 
tussen 20 en 65 jaar. Verschuren: ‘Doordat we die 
leefstijl zo uitvoerig bij heel veel mensen in kaart hebben 
gebracht, kunnen we verbanden met allerlei ziekten 
bestuderen. Als er een nieuwe hypothese komt, kun je 

met de MORGEN-gegevens kijken wat de public 
health-relevantie is in de algemene bevolking. Het 
slaaponderzoek van Marieke is daar een mooi voorbeeld 
van. Ook is het mogelijk om via de bloedmonsters 
eventuele markers op te sporen die een voorteken 
kunnen zijn voor bepaalde ziekten.’

Actuele informatie
Dat Hoevenaar-Blom haar slaaponderzoek met het 
MORGEN-cohort kon uitvoeren, komt doordat de 
deelnemers van dat project destijds ook allemaal de 
vraag kregen voorgelegd over hun gemiddelde slaap-
duur en slaapkwaliteit. Tevens zijn er dankzij de goede 
infrastructuur van het MORGEN-project actuele 
gegevens beschikbaar van de Landelijke Medische 
Registratie over ziekenhuisopnamen voor hart- en 
vaatziekten, van de Gemeentelijke Basisregistratie 
waaruit blijkt welke personen zijn overleden en van het 
CBS over de doodsoorzaak van de overledenen. 
Hoevenaar-Blom: `Onze filosofie was dat wanneer 
mensen uitgerust opstaan, kort slapen geen enkel 
probleem is. Dit blijkt inderdaad uit mijn studie. Maar 
mensen die kort en slecht slapen, hebben wel duidelijk 
een verhoogd risico.’

Overgewicht
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar wat er precies in 
het lichaam van chronische slechtslapers gebeurt. 
Volgens Hoevenaar-Blom is wel bekend dat het lichaam 
zich herstelt tijdens de slaap. ‘Als je slecht slaapt, zal dat 
herstel dus minder goed verlopen. Ook heeft slaap-
gebrek invloed op de aanmaak van de hormonen 
ghreline en lepitine, welke honger veroorzaken. Je gaat 
meer eten, waardoor de kans op overgewicht toeneemt. 
Bovendien gaat normaal tijdens de slaap je bloeddruk 
omlaag. Bij iemand die slecht slaapt, gebeurt dat minder. 
Zowel dat overgewicht als die verstoorde bloeddruk zijn 
slecht voor hart en bloedvaten.’ Vanwege het unieke 
karakter en de bijzondere bevinding van haar onderzoek 
ontving de 28-jarige Hoevenaar-Blom in april dit jaar 
tijdens het EuroPrevent-congres in Genève de Young 
Investigator Award van de European Society of Cardio-
logy. ‘Ik was erg vereerd en heb een tijdje met mijn 
hoofd in de wolken gelopen.’ 

Slechte slapers hebben een grotere kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.
Dat blijkt uit onderzoek van epidemioloog Marieke Hoevenaar-Blom. Zij maakte 
daarbij gebruik van het uitgebreide MORGEN-cohort van het RIVM.

achtergrond
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infectieziekten

overzicht voedselinfecties
Het totale aantal meldingen van 
voedselinfecties bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) en de nieuwe Voedsel 
en Waren Autoriteit (nVWA) was in 2010 
vergelijkbaar met 2009. Wel zijn er in 2010 
meer mensen ziek geworden van een 
voedselinfectie - een melding kan meerdere 
mensen betreffen. Belangrijke verwekkers 
van voedselinfecties waren, evenals in de 
voorgaande jaren, de bacteriën Salmonella en 
Campylobacter en het norovirus. 
Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de 
IGZ en VWA: Resultaten 2010.
RIVM-rapport 330261004

clostridium perfringens
Mensen die voedsel eten dat de bacterie 
Clostridium perfringens bevat, kunnen daar 
diarree van krijgen. Deze bacterie komt vooral 
voor in producten die vlees bevatten, zoals 
soepen en stoofschotels, maar ook in kruiden 
en specerijen. Mensen worden voornamelijk 
ziek na het eten van vleesbevattende 
producten die onder verkeerde omstandig-
heden zijn gekoeld voor opslag. Dat kan ook 
gebeuren als dit soort voedsel onvoldoende is 
opgewarmd nadat het is gekoeld. Dit zijn de 
belangrijkste conclusies uit onderzoek van het 
RIVM, dat in opdracht van de nieuwe Voedsel 
en Waren Autoriteit (nVWA) is uitgevoerd.
Ziekte door voedsel besmet met Clostridium 
perfringens: eindrapport.
RIVM-rapport 330371005

toename soa’s
In 2010 hebben in totaal 105.016 mensen zich 
bij een van de centra in Nederland laten 
testen op een seksueel overdraagbare 
aandoening (soa); dat is 13% meer dan in 
2009. Door deze stijging zijn er meer soa’s 
gediagnosticeerd. Het percentage consulten 
waarin een (of meerdere) soa werden 
gevonden is licht gestegen. Net als in 
voorgaande jaren was chlamydia de meest 
gediagnosticeerde soa bij bezoekers van de 
soa-centra in Nederland, vooral onder 
heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar. 
Sexually Transmitted Infections, including HIV,  
in the Netherlands in 2010.
RIVM-rapport 210261009

leefstijl en voeding

allergietest haarverf
De huidige allergietesten voor haarverf die 
consumenten via de productinstructie 
aangeboden krijgen, voldoen niet. In deze 
testen blijkt namelijk veel variatie voor te 
komen. De test moet dan ook worden 
gestandaardiseerd. Dit blijkt uit onderzoek 
van het RIVM, waarin de voor- en nadelen van 
de allergietest voor consumenten zijn 
geëvalueerd. Dit is gedaan op basis van de 
bestaande opinie van de SCCS (de Europese 
wetenschappelijke commissie voor 
consumentenveiligheid), openbare literatuur 
en interviews met deskundigen. 
Hair dye allergy in consumers: Evaluation of the 
allergy alert test.
RIVM-rapport 340300006

screenen van spuitproducten
Het RIVM heeft een instrument ontwikkeld 
voor de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
(nVWA), waarmee inspecteurs een eerste 
screening kunnen maken van het risico als 
consumenten chemische stoffen inademen 
bij het gebruik van spuitproducten. 
Consumentenproducten worden steeds vaker 
als spuitproduct aangeboden, zoals 
deodorants die voorheen in de vorm van 
rollers of sticks op de markt waren. De huidige 
risicobeoordeling van de fabrikant voor 
dergelijke producten is daar niet altijd op 
toegespitst. Het screeningsinstrument geeft 
een indicatie of er aanleiding is het product 
met de fabrikant nader te bekijken.
Risico’s van spuittoepassingen: Ontwikkelingen van 
een screeningsinstrument.
RIVM-rapport 320104012

crl-salmonella ringonderzoek
De Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) 
van de 27 Europese lidstaten en de NRLs van 
Kroatië, Noorwegen en Zwitserland scoorden 
in 2009 goed bij de kwaliteitscontrole op 
Salmonella-typering. Vijf laboratoria hadden 
hiervoor een herkansing nodig. Uit de analyse 
van alle NRL’s als groep bleek dat de 
laboratoria aan 93 procent van de geteste 
stammen de juiste naam konden geven. Sinds 
1992 zijn de NRL’s van de Europese lidstaten 
verplicht om deel te nemen aan jaarlijkse 
kwaliteitstoetsen, die bestaan uit zogeheten 
ringonderzoeken voor Salmonella. Elke 
lidstaat wijst een laboratorium aan, het 
Nationale Referentie Laboratorium (NRL), dat 
binnen dat land verantwoordelijk is om 
Salmonella uit monsters van levensmiddelen 
of dieren aan te tonen en te typeren. De 
organisatie van het typeringsringonderzoek is 
in handen van het Communautair Referentie 
Laboratorium (CRL) voor Salmonella 
(CRLSalmonella). Het CRL-Salmonella is 
ondergebracht bij het RIVM. De organisatie 
van dit ringonderzoek is uitgevoerd in 
samenwerking met de Health Protection 
Agency (HPA) in Londen, Engeland. 
Veertiende CRL-Salmonella ringonderzoek (2009) 
voor de typering van Salmonella spp.
RIVM-rapport 330604021

preventie, ziekte en zorg

gezondheidsrisico’s van illegale 
erectiemiddelen
Illegale erectiemiddelen bevatten vaak 
experimentele geneesmiddelen. Toch lijken 
de acute gezondheidsrisico’s van illegale 
erectiemiddelen tot nu toe betrekkelijk klein. 
Er wordt echter minder gezondheidsschade 
geregistreerd dan op basis van het gebruik 
wordt verwacht. De risico’s op lange termijn 
zijn onbekend. Het onderzoek is uitgevoerd 
op basis van gegevens die vijf Nederlandse 
instituten hebben verzameld. Dit is het derde 
rapport dat het RIVM over illegale erectie-
middelen heeft uitgebracht. De onderzochte 
middelen zijn buiten het officiële distributie-
kanaal in beslag genomen. 
Illicit erectile dysfunction products in the Netherlands: 
A decade of trends and a 2007-2010 product update.
RIVM-rapport 370030003

voorbereiding vtv 2014
Elke vier jaar verschijnt de Volksgezondheid 
Toekomst Verkenning (VTV), waarin het RIVM 
rapporteert over de huidige toestand en 
toekomstige ontwikkeling van de volks-
gezondheid. De VTV draagt hiermee bij aan 
het volksgezondheidsbeleid van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). Dit zogeheten definitierapport 
bevat de hoofdlijnen van de zesde editie, die 
in 2014 verschijnt. Elke VTV beschrijft de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van 
gezondheid, ziekte, determinanten, 
preventie, zorg, gezondheidsverschillen en 
regionale en internationale vergelijkingen. 
Definitierapport Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning 2014.
RIVM-rapport 270241002

allergisch voor geurstoffen?
Er is momenteel onvoldoende kennis 
beschikbaar om vast te stellen of 
consumenten allergische klachten aan 
luchtwegen kunnen krijgen als zij allergene 
geurstoffen in consumentenproducten 
inademen. Dit blijkt uit onderzoek van het 
RIVM, in opdracht van de nieuwe Voedsel en 
Waren Autoriteit (nVWA). Geurstoffen komen 
voor in diverse consumentenproducten, zoals 
parfums en verzorgingsproducten en 
schoonmaakmiddelen. Van 26 geurstoffen is 
bekend dat ze een huidallergie kunnen 
veroorzaken. Een productinventarisatie van 
het RIVM heeft aangetoond dat bijna al deze 
26 allergene geurstoffen eveneens gebruikt 
worden in luchtverfrissers. Consumenten 
worden hierbij dus ook via de ademhaling 
blootgesteld aan deze geurstoffen. Onbekend 
is echter of deze vorm van blootstelling 
allergische reacties in de luchtwegen kan 
veroorzaken. 
Inademing van allergene geurstoffen: Lopen 
consumenten risico op luchtwegallergie?
RIVM-rapport 340301004

milieu en leefomgevng

nachtelijke hemel
Het RIVM onderzocht hoe de nachtelijke 
hemelhelderheid beïnvloed wordt door de 
condities in de atmosfeer. Zo kan de hemel 
dicht bij een sterke lichtbron, zoals een kas, 
een grote stad of een industriegebied, bij 
helder weer vrij donker zijn. Dezelfde hemel 
kan tijdens een bewolkte nacht vrij licht zijn 
doordat de aanwezige wolken het licht van de 
lichtbronnen verstrooien. Dat nachtelijke 
verlichting effect heeft op mens, plant en dier 
is bekend. Het gebruik van nachtelijke 
verlichting heeft veel voordelen, maar heeft 
ook nadelen voor flora, fauna en de mens. Zo 
beïnvloedt het de zoektocht naar voedsel, de 
voortplanting en de trek van nachtdieren 
zoals insecten, vleermuizen, amfibieën en 
vogels. Ook verstoort het de fysiologische 
processen in planten. Bij mensen verstoort 
licht in de nacht mogelijkerwijs de biologische 
klok. Over de mate waarin mens, plant en dier 
aan licht blootstaan is echter weinig bekend. 
Deze informatie is nodig om te kunnen 
bepalen welke invloed nachtelijke verlichting 
heeft. De mate van blootstelling is afhankelijk 
van enerzijds de lichtuitstoot en anderzijds de 
weersomstandigheden. De lichtuitstoot kan 
met toekomstige satellieten landsdekkend 
gemonitord worden. Het is al mogelijk om 
met behulp van modelberekeningen uit deze 
lichtuitstoot de nachtelijke hemelhelderheid 
te bepalen, maar daar is nog weinig gradatie 
in mogelijk. 
Effects of meteorological and atmospheric 
parameters on night sky brightness. 
RIVM-rapport 680151002

rapporten en publicaties
Rapporten en publicaties kunt u downloaden via  www.rivm.nl
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Hoewel het Landelijk Meetnet Lucht-
kwaliteit al sinds 1993 ammoniak meet, 
verklapt dit weinig over het gehalte aan 
ammoniak in kwetsbare natuurgebieden. 
Het kijkt namelijk vooral naar fijnstof en 
NOx, met het oog op de gezondheid van 
Nederlanders. Zodoende liggen de 
meetpunten niet in de natuur. Terwijl 
ammoniak (met daarin stikstof) toch 
vooral een probleem voor de natuur is. 

Het Meetnet Ammoniak in Natuurgebie-
den (MAN) moet de kennisleemte 
beëindigen. In 2005 startten het Planbu-
reau voor de Leefomgeving en het RIVM 
met meetpunten in 22 gebieden die het 
ammoniakgehalte in de lucht (maand-
gemiddelde) meten. Inmiddels is het MAN 
in handen van het RIVM en beslaat het 51 
Natura2000-gebieden. Daaronder vooral 
schrale zandgronden in het oosten van het 
land, die lijden onder stikstofdepositie.

Ammoniak veroorzaakt in natuurgebie-
den vermesting: ‘Vegetatie die je wilt 
houden verdwijnt’, zo vat Margreet van 
Zanten van het Centrum voor Milieu-
monitoring het effect samen. ‘Daarvoor 
komen grassen, bramen en brandnetels 
terug. Die problematiek is er al heel erg 
lang. In veengebieden bijvoorbeeld 
schieten hierdoor allemaal berken op. 
Die moet je dan weer kappen.’ 

Plakkerig
Niet de ammoniak in de lucht veroorzaakt 
de schade aan de natuur, maar de 

depositie. ‘Ammoniak is heel plakkerig’, 
legt Van Zanten uit. ‘Als het neerdaalt, 
blijft het plakken en wordt het opgeno-
men door de plant. Je strooit als het ware 
permanent kunstmest uit. En je hebt in 
die gebieden nou juist plantjes die 
gewend zijn aan heel weinig voedsel.’

Gevolg van deze vermestingsschade is 
dat boerenbedrijven bij natuurgebieden 
amper kunnen uitbreiden. Veertig procent 
van de stikstofdepositie is afkomstig van 
Nederlandse boerenbedrijven. Niet zo 
vreemd dus dat het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw & 
Innovatie sinds kort het MAN financiert. 
Dit als onderdeel van de Programma-
tische Aanpak Stikstof, waarmee rijk en 
provincies de stikstofdepositie op 
Natura2000-gebieden willen verminde-
ren. ‘Hoe kunnen allerlei economische 
activiteiten in Nederland worden 
toegestaan en hoe beperken we daarbij 
de schade aan natuurgebieden?’, zo duidt 
Van Zanten het motief van het ministerie.

Veluwe
Inmiddels liggen resultaten van vijf jaar 
meten (2005-2009) op tafel. ‘In sommige 
gebieden zijn concentraties net zo hoog 
als midden in een landbouwgebied’, licht 
Van Zanten toe. ‘Vaak gaat het dan om 
kleine gebieden die dicht bij een vee-
houderij liggen. Bij de Veluwe zie je dat 
aan de randen - daar grenst de Veluwe aan 
de Gelderse Vallei, waar grote kippenhou-
derijen liggen - de concentraties fors zijn. 

Dat neemt af naarmate je meer het 
natuurgebied ingaat.’

Een belangrijk doel van het meetnet is om 
te toetsen of de berekende waarden 
kloppen. Dat blijkt doorgaans het geval. 
‘Maar er zijn ook gebieden waar het niet 
klopt,’ zegt Van Zanten. ‘Bijvoorbeeld de 
duinen. Daar zit de berekende waarde 
voor stikstofdepositie onder de waarde 
waarbij je effecten op de natuur verwacht, 
terwijl de beheerders melden dat ze last 
hebben van vergrassing.’ De gemeten 
ammoniakwaarden zijn daar hoger dan de 
berekeningen. ‘Om het verschil tussen 
metingen en berekeningen te verklaren 
doen we nu extra metingen.’ De metingen 
worden gedurende een jaar uitgevoerd, 
tot najaar 2012. In het voorjaar van 2013 
worden de definitieve resultaten verwacht 
van deze meetgegevens. 
Overigens zijn door het jaar heen de 
waarden niet constant, zo blijkt uit een 
grillig grafiekje dat de onderzoekster laat 
zien. ‘In de winter meet je al die kippen 
en varkens die op stal staan, in de zomer 
komt daar de emissie van het uitrijden 
van mest bovenop.’

De metingen van 2010 kan Van Zanten 
nog niet laten zien, die worden nog 
kritisch bekeken. ‘Het ministerie wil heel 
gedetailleerd allerlei dingen weten. Want 
het gaat om heel grote investeringen die 
bedrijven juist wel moeten nemen of juist 
niet hoeven te nemen.’

Ammoniak 
snuffelen

Neerslag van stikstof helpt zeldzame vegetatie in natuurgebieden om 

zeep. Vooral de bijdrage van ammoniak hierin is groot, zo blijkt uit 

berekeningen. Onder het motto ‘meten = weten’ is in 2005 het Meetnet 

Ammoniak in Natuurgebieden gestart. De combinatie van gemeten en 

berekende waarden geeft beleidsmakers meer duidelijkheid.

Tekst | Harry  Perrée

Fotografie | Erik Noordijk
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Beschermd tegen  
hepatitis B zonder  
extra prik
 

Jaarlijks krijgen in ons land zo’n tweehonderd mensen 
hepatitis B, een acute leverinfectie waar je behoorlijk 
ziek van kunt zijn. Meestal weet het lichaam het virus 
kwijt te raken, maar toch telt Nederland 60.000 
blijvende dragers. Vijftien tot 25 procent van hen krijgt 
op den duur levercirrose of leverkanker. Bovendien 
kunnen zij anderen besmetten door bloed-bloed 
contact, via speeksel, sperma of door gezamenlijk 
gebruik van een tandenborstel, scheermesje of andere 
scherpe voorwerpen waar lichaamsvocht aan kleeft.
Om de besmettingskans in te perken wordt in ons land 
tegen hepatitis B gevaccineerd. Naast volwassenen uit 
risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met bepaalde 
ziekten, werkers in de gezondheidszorg en mannen die 
seks hebben met mannen) krijgen ook pasgeborenen met 
verhoogd risico het vaccin. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen 
van moeders die draagster zijn of van wie de ouders uit 
landen komen waar hepatitis B vaak voorkomt. 
De World Health Organisation beveelt al jarenlang aan 
álle pasgeborenen te vaccineren. Vanwege de vrij lage 
incidentie van hepatitis B in ons land, is echter tot voor 
kort gekozen voor de risicogroepenbenadering. Het 
beschikbaar komen van een nieuw combinatievaccin 
– dat in één prik bescherming kan bieden tegen niet 
alleen difterie, kinkhoest, tetanus en Haemophilus 
influenzae type B, maar óók tegen hepatitis B – heeft 
echter consequenties gehad voor dit beleid.
Op basis van nieuwe onderzoeksgegevens en een 
kosteneffectiviteitsanalyse adviseerde de Gezondheids-
raad in 2009 de minister hepatitis B-vaccinatie nu 
voortaan aan alle zuigelingen aan te bieden. 

Effectief en veilig
‘Het is de meest efficiënte manier om kinderen een 
langdurige bescherming tegen hepatitis B mee te geven’, 
aldus Marina Conyn-van Spaendonck, programma- 
manager van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
‘In elk geval voor een periode van 25 jaar, waarschijnlijk 
langer, dat moet blijken uit de verdere ervaringen. 

Het handige van de combinatieprik is dat er geen extra 
contactmoment nodig is bovenop de prik die een 
pasgeborene toch al kreeg met twee, drie, vier en elf 
maanden.’
De vaccinatie is een veilige manier om hepatitis 
B-infectie al vanaf jonge leeftijd te voorkomen. Hoewel 
het infectierisico voor pasgeborenen heel laag is, heeft 
het voordelen om al op jonge leeftijd te vaccineren, zegt 
Marina Conyn. ‘De kans om blijvend drager te worden, 
met alle consequenties vandien, is groter naarmate de 
infectie op jongere leeftijd ontstaat. Bij een jonge 
zuigeling is dat negentig procent en dat loopt terug tot 5 
à 10 procent bij volwassenen.’ Door de hepatitis 
B-vaccinatie uit te breiden van de ‘risicobaby’s’ (twintig 
procent van de pasgeborenen) naar alle zuigelingen, 
wordt bovendien uiteindelijk de hele bevolking bereikt, 
ook mensen van wie onbekend is of ze tot een risico-
groep behoren.

Reacties van ouders
Het RIVM wilde graag weten hoe ouders tegen de 
hepatitis B-vaccinatie aankijken. ‘We hebben daar 
voorafgaand aan de uitbreiding van het RVP al onder-
zoek naar gedaan’, aldus Marina Conyn. ‘Uit een 
zogenoemd discrete choice experiment, waarbij een 
steekproef van ouders in vragenlijsten verschillende 
situaties kregen voorgelegd, kwam overwegend een 
positief beeld naar voren. Dat beeld is bevestigd tijdens 
de eerste drie weken van het uitgebreide RVP. Het RIVM 
vroeg 35 consultatiebureaus om vragenlijsten in te 
vullen over reacties van ouders. In die periode werden 
op deze bureaus 182 kinderen gevaccineerd en ouders 
waren daar overwegend blij mee. Er was slechts 
viermaal discussie met ouders over de noodzaak van  
de uitbreiding en dat waren mensen die sowieso al 
twijfelden over vaccinatie. Vaker waren er ouders met 
een oudere zuigeling die het jammer vonden dat  
hun kindje niet van de uitbreiding van het RVP kon  
profiteren.’

Meer informatie: www.rvp.nl

Tekst | Angela Rijnen

Fotografie | Hollandse Hoogte 

Vanaf 1 oktober 2011 is inenting van zuigelingen tegen hepatitis B 
onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Alle sinds 1 augustus 
geboren zuigelingen krijgen via een combinatievaccin langdurige 
bescherming tegen die virale infectieziekte. Ouders zijn er positief 
over, stelt het RIVM vast.
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milieu en leefomgeving

risico’s warmte- en koude-opslag
De mogelijke risico’s voor de drinkwatervoorziening 

zouden de voortgaande groei van Warmte- en 

Koude-Opslag (WKO) kunnen beperken. Het RIVM 

beveelt aan om kwaliteitscontroles op Warmte- en 

Koude-Opslag-installaties (WKO) uit te voeren 

gedurende hun hele levenscyclus. Daarnaast is het 

van belang het gebruik van giftige en persistente 

koelvloeistoffen zo veel mogelijk te beperken. Zij 

kunnen in geval van lekkages het grondwater 

verontreinigen. Dit blijkt uit een overzicht van de 

mogelijke risico’s van WKO-installaties voor de 

kwaliteit van het grondwater dat het RIVM heeft 

gemaakt op basis van wetenschappelijke literatuur. 

WKO is een brandstof- en kostenbesparende 

technologie om gebouwen te verwarmen en te 

koelen met behulp van grondwater. 

Een literatuurstudie naar de mogelijke risico’s van 
warmte- en koudeopslag voor de grondwaterkwaliteit. 
RIVM-rapport 607050009

informatie asbest
Het Nederlandse asbestbeleid is gericht op het 

voorkomen of reduceren van blootstelling aan 

asbest en het sluitend organiseren van veilige 

werkwijzen om asbest te verwijderen en af te 

voeren. Onderdeel van het beleid is bewustmaking 

van burgers en bedrijven. Een goede informatie-

voorziening over asbest schraagt die bewust-

wording. Dit rapport is de weergave van een 

verkennend onderzoek naar de informatie-

voorziening over asbest en is gebaseerd op een 

interviewronde en op vrije nieuwsgaring. Het blijkt 

dat voor alle betrokkenen er een ruime mate van 

informatievoorziening, door middel van folders, 

webinformatie en telefonische informatielijnen 

beschikbaar is. Opvallend is echter dat informatie 

verschillend is per bron. Dat werkt verwarrend. 

Meer stroomlijning tussen de sites van 

bijvoorbeeld MilieuCentraal, InfoMil, 

Rijksoverheid.nl, ArboPortaal en Overheid.nl is 

gewenst en lijkt mogelijk. 

Informatievoorziening asbest: Verkennend 
onderzoek.
RIVM-rapport 601080001

endosulfan verbieden?
De Europese Commissie heeft in 2007 
voorgesteld om het gewasbeschermings-
middel endosulfan wereldwijd te verbieden. 
Het RIVM heeft onderzocht in hoeverre de 
argumenten die zijn aangedragen door 
voorstanders van het gebruik van endosulfan 
- om een wereldwijd verbod op endosulfan te 
voorkomen - valide zijn. Een groot deel van de 
argumenten bleek niet houdbaar nadat ze 
met wetenschappelijke gegevens waren 
getoetst. Bovendien lijken (handels-)politieke 
belangen een belangrijke rol te spelen bij een 
beslissing om het gebruik van endosulfan uit 
te faseren. Het onderzoek is in opdracht van 
het ministerie van I&M uitgevoerd. 
Endosulfan: De argumenten tegen een totaalverbod 
nader onderzocht.
RIVM-rapport 601356002

vroegtijdige signalering 
verontreiniging drinkwater
Het gebruik van ‘early warning’-systemen kan 
grondwaterwinningen voor drinkwater beter 
beschermen tegen risico’s op verontreiniging. 
Dit concludeert het RIVM in een verkenning 
die is uitgevoerd voor het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (I&M). Door deze 
risico’s vroegtijdig te signaleren kunnen de 
betrokken partijen (gemeente, provincie en 
drinkwaterbedrijf) tijdig maatregelen treffen 
en verdere verspreiding van verontreinigingen 
voorkomen.
Verkenning early warning bij grondwaterwinningen 
voor drinkwater. 
RIVM-rapport 609452001

daling emissie broeikasgas
In 2009 is de totale broeikasgasemissie van Neder-

land met ongeveer 3 procent gedaald ten opzichte 

van de emissie in 2008. Deze daling komt vooral 

door een lagere industriële productie als gevolg van 

de economische crisis. De totale broeikasgas-

emissie in 2009 bedraagt 198,9 Teragram (Megaton 

of miljard kilogram) CO2-equivalenten. Ten opzichte 

van het basisjaar 1990 (213,2 Tg CO2- equivalenten) 

is dit een afname van bijna 7 procent. Beide getallen 

zijn exclusief de emissies afkomstig uit het soort 

landgebruik en de verandering daarin, zoals 

natuurontwikkeling of ontbossing. Dit blijkt uit een 

inventarisatie van broeikasgasemissies die het 

RIVM op verzoek van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft opgesteld. 

Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-
2009: National Inventory Report 2011. 

klimaatverandering en het 
grondwater
Het is mogelijk dat klimaatverandering van 
invloed is op de kwaliteit van het grondwater, 
omdat veel processen die de grondwater-
kwaliteit beïnvloeden afhangen van tempera-
tuur en vochtigheid. Of de grondwaterkwaliteit 
zal veranderen bij een veranderend klimaat en 
in welke mate is onduidelijk, omdat eenduidig 
wetenschappelijk bewijs hierover ontbreekt. 
Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM, 
waarin een overzicht is gemaakt van de 
beschikbare wetenschappelijke literatuur over 
de invloed van klimaatverandering op de 
grondwaterkwaliteit. 
De invloed van klimaatverandering op de 
grondwaterkwaliteit. 

invloed van geluid op huizenprijzen
Het waardeverlies van onroerend goed als 
gevolg van de geluidoverlast door luchtvaart 
in Nederland wordt geschat op ongeveer  
1 miljard euro. Dit is vergelijkbaar met het 
waardeverlies door lawaai van snelwegen in 
Nederland als geraamd in een eerdere studie 
van het RIVM. Het geluid veroorzaakt door 
Amsterdam Airport Schiphol draagt voor 
ongeveer 65% bij aan het waardeverlies. 
Militaire luchthavens en laagvliegroutes 
hebben een bijdrage van 30% en andere civiele 
luchthavens van 5%. Naast het waardeverlies 
van onroerend goed is de waardevermindering 
van grondprijzen geschat aan de hand van de 
stedelijke gebieden rond luchthavens waar 
vanwege geluid geen nieuwe woningen mogen 
worden gebouwd. Dit komt neer op bijna 600 
miljoen euro voor Nederland. Schiphol draagt 
voor ongeveer 60% bij aan dit bedrag. Het 
waardeverlies van onroerend goed kan met 
enkele honderden miljoenen euro’s afnemen 
indien nieuwe stillere vliegtuigen de huidige 
toestellen vervangen. Inzet van stillere 
vliegtuigen kan ook de grondprijzen van belast 
gebied verhogen als de huidige zonering voor 
nieuwe woningbouw daarbij kunnen worden 
gereduceerd. Dit zijn de belangrijkste 
resultaten van een kosten-baten studie naar 
luchtvaartlawaai. 
Monetarisatie van luchtvaartgeluid in Nederland: 
Invloed van geluid op huizenprijzen en grondmarkt.
RIVM-rapport 680555005

onafhankelijke tool voor meting 
stedelijke lucht 
Het RIVM heeft een eigen tool ontwikkeld om 
stedelijke luchtkwaliteitberekeningen uit te 
voeren. De rekenregels in deze tool zijn exact 
ontleend aan de wettelijke voorschriften voor 
standaardrekenmethode-1 in de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007. Bestaande 
berekeningen van de NSL (Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 
monitoringstool en web-based CAR (Calcu-
lation of Air pollution from Road traffic), twee 
tools die de uitstoot van verkeer in steden 
monitoren, zijn met de nieuwe tool 
gecontroleerd en in orde bevonden. De met 
de tool berekende concentraties stikstof-
dioxide en fijn stof PM10 zijn ook vergeleken 
met de metingen van het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit voor 2008 en 2009. De 
resultaten blijven binnen de marge tussen 
berekeningen en metingen die volgens de 
Europese richtlijn 2008/50/EG is toegestaan 
(respectievelijk 30 en 50 procent). Hiermee 
voldoet de nauwkeurigheid van de 
berekeningen aan de kwaliteitsdoelstellingen 
van deze Europese richtlijn. 
Een onafhankelijke tool voor stedelijke 
luchtkwaliteitsberekningen: Vergelijking met CAR-II, 
Monitoringstool en metingen. 
RIVM-rapport 680705018 

domweg tevreden in nederland?
De Inventarisatie Verstoringen is een 
vijfjaarlijkse nationale inventarisatie van 
hinder door geluid, geur, trillingen en licht. 
Opmerkelijk aan deze inventarisatie zijn de 
lagere (ernstige) hinderpercentages voor de 
meeste van de onderzochte bronnen van 
geluid, geur en trilling ten opzichte van vijf 
jaar geleden, terwijl de blootstellingniveaus 
niet tot nauwelijks zijn gedaald. Waarschijnlijk 
is de gewijzigde vraagstelling, gewijzigd ten 
behoeve van internationale harmonisering, 
hier debet aan. De woontevredenheid is de 
afgelopen jaren toegenomen. Toch is er nog 
steeds sprake van ernstige hinder in de 
leefomgeving, ondanks de inspanningen van 
de overheid om dit te verminderen. 
Omgevingsgeluid, geur, trillingen en licht zijn 
belangrijke veroorzakers van ernstige hinder 
en slaapverstoring. 
Hinder, bezorgdheid en woontevredenheid in 
Nederland: Inventarisatie verstoringen 2008.
RIVM-rapport 630741001
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Geen  
kristallen  
bol

‘Tja, ik heb een abstract vak. Van het werk van een bakker of schilder kun je je direct een 
voorstelling maken. Wij werken met ongeveer tien personen aan de wiskundige modellering 
van infectieziekten. Mede op basis van onze berekeningen past het ministerie het beleid aan. 
Overigens hebben we geen kristallen bol! We doen dus uitdrukkelijk geen voorspellingen. 
Wel kunnen we cijfermatig mogelijkheden uitsluiten en adviseren waar zorgprofessionals 
hun energie vooral op zouden moeten inzetten.
Dat was in 2009 nog heel urgent met de Mexicaanse griep: wij berekenden wat het zou 
betekenen voor de zorgcapaciteit in Nederland als iedereen vatbaar zou zijn. De vraag was of 
de Nederlandse ziekenhuizen de hoeveelheid patiënten dan wel aan zouden kunnen. Juist als 
je aan die getallenkant zit, zie je veel beter hoe spannend het was. Er is gelukkig geen sprake 
geweest van een ernstige pandemie, maar qua zorgcapaciteit zijn we wel degelijk door het 
oog van de naald gekropen.
In crisistijd draaien we dagelijks veel overuren. Je moet heel snel schakelen met de vaak 
schaars beschikbare gegevens en daar chocola van maken. Een te laat advies is immers zinloos. 
Voor het doorrekenen van onze modellen maken we gebruik van numerieke analyse op de 
computer. Maar we krabbelen onze berekeningen ook op de achterkant van een sigaren-
doosje, om te zien of deze computeruitkomsten wel kloppen en of ze niet eenvoudiger kunnen. 
Als bioloog ben ik hier bij het RIVM toevallig in een baan gerold op het snijvlak met de 
wiskunde en dat bevalt bijzonder goed. Omdat infectieziekten een internationaal probleem 
zijn, werken we nauw samen met instanties en universiteiten over de hele wereld. We 
hebben veel contact met andere rekenmodellenbouwers, maar werken vooral interdiscipli-
nair. We hebben de expertise van anderen - artsen, microbiologen, epidemiologen - hard 
nodig. Samen met collega’s uit andere werkvelden proberen we een infectieziekte beter te 
begrijpen, ieder met z’n eigen gereedschap. En dat blijft me al dertien jaar boeien.’

Jacco Wallinga is sinds 1998 
wiskundig modelleur bij het 

Centrum Infectieziekte-
bestrijding. Een gesprek met 

hem ontkracht vele 
vooroordelen. Wiskundig 
modelleren is niet saai en 
Wallinga heeft geenszins 

een eenzame functie. Zijn 
werk, op het snijvlak van 

biologie en wiskunde, is van 
wezenlijk belang. Infectie-

ziekten zijn immers een 
internationaal probleem.
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