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Nederland ontving op 7 mei in Brussel de Green Star 

Award, een internationale prijs voor de ondersteuning 

bij wereldwijde milieurampen. Nederland verdiende de 

prijs voor drie innovatieve projecten die op elkaar 

aansluiten. Deze projecten zijn een gezamenlijk initiatief 

van de Ministeries van BuZa, VROM en het RIVM. Het 

RIVM droeg onder meer bij aan de ontwikkeling van 

een mobiele meeteenheid, de Environmental 

Assessment Module (EAM). Met deze module kunnen 

getrainde specialisten van het RIVM naar een rampge-

bied worden uitgezonden om daar metingen en 

analyses te doen. (zie ook het artikel op pagina 12)

Green Star Award voor Nederland

Speciale website voor 
Koninginnedagdrama
De gebeurtenissen die plaatsvonden op Koninginnedag kunnen 

bij veel mensen vragen oproepen. Daarom hebben het RIVM en 

stichting Impact een nieuwe website geopend waar mensen 

terecht kunnen met hun vragen. Op www.ivc-koninginnedag-

apeldoorn.nl is veel informatie te vinden, zoals een overzicht 

van de relevante hulpverleningsinstellingen.
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Tot enkele maanden geleden was Jacco 

Wallinga, rekenmodellenbouwer bij het 

Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) 

vooral bezig met algemene berekeningen. 

Hoe kunnen we de toename van het aantal 

gevallen beteugelen als er een pandemie 

uitbreekt? Hij ging de effecten na van vacci-

naties en van antivirale middelen. Hij 

maakte scenarioanalyses en 

ging na welke scenario’s realis-

tisch zijn. 

Sinds eind april is de situatie 

veranderd. Toen rapporteerde 

de Wereldgezondheids organi-

satie (WHO) de eerste gevallen 

van een nieuw griepvirus: de 

Mexicaanse griep. Vanaf 12 mei 

is Nieuwe Influenza A (H1N1) in 

Nederland de officiële naam. 

Van zo’n nieuw virus worden 

meer mensen ziek omdat ze 

hiertegen nog geen weerstand 

hebben opgebouwd. Het alge-

mene beeld van een pandemie 

is dat het aantal infecties in het 

begin iedere week verviervou-

digt. Uiteindelijk raakt ongeveer 

de helft van de bevolking 

besmet. De helft daar weer van 

wordt daadwerkelijk ziek. 

Omdat er nog geen vaccin 

tegen een nieuw virus is, richt 

alles zich op het zoveel mogelijk 

vertragen van verspreiding van 

het virus. 

Berekenen
‘In april kregen we de eerste 

vragen uit Amerika om te gaan samen-

werken,’ vertelt Wallinga. ‘Er is vrij veel 

onderling overleg met de Harvard School of 

Public Health in Boston en ook met de 

Hongkong Universiteit. De vraag aan ons 

was in eerste instantie helpen schatten 

hoeveel gevallen er zich in Mexico voor-

deden. De gegevens uit dat land waren niet 

Uitzieken is de stelregel bij griep. Dat ligt anders bij Nieuwe 
Influenza A (H1N1). Die houden we het liefst zo lang mogelijk 
buiten onze grenzen. Dempen levert tijdwinst op om een vaccin te 
kunnen ontwikkelen en geen piekbelasting van de zorg. Over 
schattingen, scenario’s en wiskundige griepmodellen. 

Tekst Karien Vissers | Fotografie ANP

ACHTERGROND

echt betrouwbaar.’

Een ander samenwerkingsverband met de 

WHO startte half mei. ‘We proberen de 

epidemiologische karakteristieken te 

pakken te krijgen, en te berekenen hoe we 

de toename van het aantal gevallen het 

best kunnen beteugelen als er een 

pandemie uitbreekt.’ 

Nieuwe scenario’s
De WHO verhoogde in een week tijd de fase 

van 4 naar 5 wat betekent dat er grote clus-

ters van mens-op-mens besmetting voor-

komen. De geïnfecteerde gebieden zijn in 

die fase nog te lokaliseren. De duur van 

deze fase wordt geschat op enkele weken. 

Hoe zal het beloop verder zijn? En hoe 

passen we het beleid daarop aan? 

Het wordt dan zaak om nieuwe scenario’s 

door te rekenen. Het uitdenken en bere-

kenen van scenario’s heeft vooral als doel 

de effecten van maatregelen vast te stellen. 

Daarbij worden voor- en nadelen van 

mogelijke maatregelen in kaart gebracht en 

afgewogen.

Wallinga: ‘Wat gebeurt er als we niets 

doen? Wat als we antivirale middelen 

inzetten of scholen sluiten in vergelijking 

met niets doen? Het verschil bepaalt het 

effect. Zo laten wiskundige modellen zien 

dat bij het sluiten van scholen vooral het 

moment waaróp cruciaal is. Ook berekenen 

we hoe het gaat wanneer we twee maatre-

gelen tegelijkertijd nemen. Daaruit blijkt dat 

die samen een groter effect kunnen hebben 

dan elke maatregel afzonderlijk.’ 

Grenzen sluiten
Een andere mogelijke maatregel is het 

sluiten van grenzen. In Nederland is tot half 

mei geen negatief reisadvies naar Mexico 

afgegeven. Wel wordt door het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken niet-essentiële 

reizen ontraden. Ook hier kunnen rekenmo-

dellen een doorslaggevend argument 

geven. Het sluiten van grenzen blijkt 

nauwelijks effectief te zijn. Er is wel enig 

positief effect, maar de tijdwinst is gering. 

‘Als je 95% van de mensen tegenhoudt bij 

de grens levert dit 15 dagen uitstel op. Als 

je de helft tegenhoudt, win je drie dagen.’

In Nederland zijn drie patiënten bekend (18 

mei 2009), die uit Mexico kwamen. Deze 

hebben dankzij de inzet van het antivirale 

middel Tamiflu, ook aan de omgeving, 

niemand ziek gemaakt. In tegenstelling tot 

de Verenigde Staten lijkt in Nederland de 

preventieve inzet van antivirale middelen, 

gericht op de inperking van de pandemie, 

nog te helpen. Dat levert mogelijk 

voldoende tijdwinst op voor het ontwik-

kelen van een vaccin. Een ander voordeel 

van dempen is dat er geen piekbelasting 

van de zorg optreedt. De gehele periode dat 

het virus in Nederland rond zal gaan wordt 

iets langer, maar de uitval van mensen op 

de arbeidsmarkt en het aantal mensen dat 

ziek wordt zal minder zijn. 

Het RIVM en Nieuwe 
Influenza
Verschillende afdelingen binnen het RIVM 

houden zich met Nieuwe Influenza A (H1N1) 

bezig. Bij het Laboratorium voor Infectie-

ziekten (LIS) onderzoekt men of het om deze 

griepvariant gaat als er iemand in Neder-

land koorts heeft kort na verblijf in Mexico 

(of als iemand bewezen contact heeft gehad 

met iemand bij wie de ziekte is vastgesteld).  

De Landelijke Coördinatie Infectie ziekte-

bestrijding (LCI), van het Centrum Infectie-

ziektebestrijding (CIb), zorgt voor de totale 

coördinatie van deze dreigende pandemie. 

Dit behelst onder andere dagelijkse advise-

ring aan professionals in ‘het veld’, vooral 

aan GGD-artsen en sociaal-verpleegkun-

digen, het organiseren van het Outbreak 

Management Team, het onderhouden van 

contact met het Ministerie en het up-to-date 

houden van de vragen en antwoorden op 

de website. 

www.rivm.nl/nieuwe-influenza

Foto boven: Roel Coutinho van het Centrum 

Infectieziektebestrijding geeft op Rotterdam 

Airport een persconferentie waar hij samen 

met minister Ab Klink van Volksgezondheid 

en viroloog Ab Osterhaus bekend maakte 

dat een driejarig Neder lands kind besmet is 

geraakt. 

Grieprekenen

www.rivm.nl/nieuwe-influenza
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Q-koorts: vaccineren 
en onderzoeken 

ACHTERGROND

Nederland is dit voorjaar opnieuw getroffen door een uitbraak van 
Q-koorts. Tot nu toe zijn ruim tweehonderd mensen besmet geraakt door 
de bacteriën die vooral worden verspreid door inademing via besmette 
mest en stro van geïnfecteerde geiten en schapen. Verplichte vaccinatie 
van deze dieren, een tijdelijk uitrijverbod voor mest en hygiëne maat-
regelen voor professionele bedrijven moeten verdere verspreiding 
voorkomen. 

Tekst Patricia van der Zalm | Fotografie ANP

De bacterie Coxiella burnetii, veroorzaker van Q-koorts, 

komt bij veel diersoorten voor: herkauwers, knaag-

dieren, haasachtigen, honden, katten, vogels. ‘In 

Nederland blijft de besmetting vooral beperkt tot  

geiten en schapen, en is de bacterie overdraagbaar  

op mensen’, zegt epidemioloog dr. Yvonne van 

Duynhoven, hoofd van het Laboratorium voor 

Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (LZO). Haar 

laboratorium doet samen met de andere onderdelen 

van het Centrum Infectieziektebestrijding onderzoek 

naar deze bacterie. LZO adviseert het ministerie van 

VWS, dat de adviezen ook doorstuurt naar het minis-

terie van Landbouw.

Besmetting met de Q-koortsbacterie (genoemd naar de 

Australische regio Queensland waar de ziekte eind 

jaren dertig voor het eerst opdook) veroorzaakt bij 

zwangere geiten en schapen abortussen en vroeg-

geboorten. De bacteriën die daarbij terechtkomen in  

de lucht, de mest en het stro gedijen goed bij warm  

en droog weer. Bij het uitrijden van mest en stro 

verspreiden de bacteriën zich onder andere door de 

lucht. Door inademing kunnen mensen griepachtige 

verschijnselen, longontsteking en hepatitis krijgen. 

Zwangere vrouwen en mensen met een verminderde 

afweer of vaatlijden hebben een verhoogd risico op 

chronische infecties, zoals een ontstoken hartklep. 

‘Besmetting via het eten van vlees of het drinken van 

melk ligt niet voor de hand. Al moeten Nederlandse 

bedrijven die positief worden bevonden uit voorzorg 

wel hun melk pasteuriseren.’

Stijging aantal besmettingen
Tot 2007 werden in Nederland jaarlijks ongeveer vijftien 

mensen besmet. Bij een uitbraak in het warme voorjaar 

van 2007 en 2008 steeg dat aantal opeens tot respectie-

velijk 196 en duizend, beide keren vooral in zuidooste-

lijke gebieden met veel geiten en schapen. Dit jaar zijn 

tot nu toe circa 350 besmette personen bij de GGD-en 

gemeld; ruim tweehonderd van hen zijn in 2009 

besmet. ‘Een van de theorieën waarom Q-koorts hier in 

2007 voor het eerst opdook, is dat de bacterie welis-

waar al langer in geiten en schapen leefde, maar gemu-

teerd is. En daarna beter overdraagbaar werd’. Ook 

schaalvergroting van de geitenbedrijven en warm en 

droog weer tijdens de lammerperiode spelen een rol.

Europa heeft geen licentie voor een vaccin voor 

mensen, zegt Van Duynhoven. ‘In Australië kunnen 

boeren en slachthuismedewerkers wel worden gevac-

cineerd, mits eerst wordt getest of ze ooit Q-koorts 

hebben gehad. Anders krijgen ze heftige bijwerkingen. 

In Europa passen we dat vaccin liever niet bij mensen 

toe. Hier doen we iets aan de dierkant.’

Het - Franse - vaccin voor geiten en schapen wordt in 

Nederland verstrekt via een ontheffing van het minis-

terie van Landbouw omdat het hier nog niet is geregi-

streerd. Afgelopen april en in juni en september levert 

de fabrikant mondjesmaat nieuwe voorraden.

Verplichte vaccinatie
Sinds de eerste Nederlandse uitbraak van Q-koorts in 

2007 heeft het ministerie van Landbouw de veiligheids-

eisen aangescherpt. Vaccinatie voor geiten en schapen, 

eerst vrijwillig, is sinds februari dit jaar verplicht in 

ge bieden waar Q-koorts voorkomt. ‘De eerste effecten 

zijn pas voorjaar 2010 te meten, nadat de gevaccineerde 

schapen en geiten weer hebben gelammerd.’ Bovendien 

moeten veehouders en dierenartsen vermoedelijk be  -

smette bedrijven sinds 2008 melden. Huisartsen moeten 

besmette personen al sinds 1979 melden bij de GGD-en.

Al eerder is bepaald dat bedrijven waar Q-koorts heerst 

hun mest en stro negentig dagen niet mogen uitrijden. 

Nu mag ook de mest van alle professionele geiten- en 

schapenbedrijven tijdens de lammerperiode niet uit de 

stal worden verwijderd, tot een maand nadat het 

laatste lammetje is geboren. ‘Helemáál in te dammen is 

de verspreiding waarschijnlijk niet. Met het Centraal 

Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad onderzoeken we 

hoe de bacterie in mest overleeft. En of het uitrijverbod 

voldoende is of dat er voor verspreiding meer nodig is: 

droog weer, veel stofvorming. Op het gebied van vacci-

natie doen het CVI en de Gezondheidsdienst voor 

Dieren onderzoek bij tien bedrijven die vorig jaar 

hebben gevaccineerd: welk effect heeft het vaccin op 

abortussen en uitscheiding bij geiten?’ 

Van Duynhoven beschrijft de verplichte vaccinatie en 

andere maatregelen als ‘een beetje in het duister 

tasten.’ ‘We gaan uit van de wetenschappelijk meest 

aannemelijke hypothese. Ondertussen proberen we 

aan te tonen dat de genomen maatregelen effectief 

zijn.’
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Gouden standaard voor 
geneesmiddelen
Geneesmiddelen die in Europa gemaakt en 

gebruikt worden, moeten voldoen aan de 

wettelijke eisen van de Europese Farmaco-

pee. Als een dergelijk wetboek zou ontbre-

ken, zou de regelgeving over de toelating 

en productie van geneesmiddelen onduide-

lijk worden, met mogelijke risico’s voor de 

volksgezondheid als gevolg. Het wettelijke 

karakter zorgt er namelijk voor dat de kwali-

teit van geneesmiddelen in al deze landen 

gelijkwaardig en uitwisselbaar is. De Euro-

pese Farmacopee maakt het hierdoor mak-

kelijker dat goede geneesmiddelen voor 

mens en dier beschikbaar zijn. Dit blijkt uit 

onderzoek van het RIVM, dat in opdracht 

van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ) het belang van de wettelijke stan-

daard heeft beschreven.
Europese Farmacopee. Gouden standaard bij de 

bereiding van geneesmiddelen.

RIVM-rapport 370020001

Visie op diabetes
Diabetes vormt een belangrijk maatschap-

pelijk probleem, dat steeds groter wordt. 

Vooral het aantal mensen met diabetes 

type 2 neemt sterk toe, en niet alleen in  

Nederland. Deze toename is zorgelijk en  

reden voor aandacht vanuit het beleid. In de 

preventienota ‘Kiezen voor gezond leven’ 

uit 2006 formuleerde het ministerie van 

VWS een langetermijnvisie op de preventie 

van diabetes, voor de periode 2005 tot 

2025. Daarbij werden forse ambities gefor-

muleerd ten aanzien van de beperking van 

de groei van het aantal mensen met diabe-

tes tussen 2005 en 2025, en het percentage 

diabetespatiënten zonder complicaties in 

2025.
Diabetes tot 2025. Preventie en zorg in samen-

hang.

RIVM-rapport 260322004

Leefstijlinterventies verkend
Het Centrum Gezond Leven heeft in 2008 

verschillende lokale professionals (GGD, 

thuiszorg, GGZ en gemeente) gevraagd 

naar het gebruik, de ervaringen en wensen 

betreffende gezondheidsbevorderende  

interventies en methoden. 

De meeste interventies die worden aan-

geboden vallen onder de thema’s van de 

landelijke speerpunten en het thema seksu-

aliteit en relaties.

Leefstijlinterventies in Nederland. Een verkenning 

van ervaringen en wensen.

RIVM-rapport 255001001

Kwaliteit zorg voor mensen 
met hartfalen
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

wil meer inzicht in de kwaliteit die instellin-

gen en zorgverleners leveren voor mensen 

met hartfalen. In dit rapport worden indica-

toren voorgesteld om op die kwaliteit te 

kunnen toezien. 

Zorg voor hartfalen zonder falen. Indicatoren voor 

toezicht op de hartfalenketen.

RIVM-rapport 260141001

Veel onbekend over 
erfelijkheid overgewicht
Op dit moment is er te weinig concrete  

kennis over de erfelijke factoren van over-

gewicht beschikbaar om daar overheids-

beleid op te kunnen baseren. Dit blijkt uit 

een bijeenkomst georganiseerd door het 

RIVM met experts afkomstig uit verschillen-

de disciplines. Om hier meer inzicht in te  

krijgen zijn omvangrijke studies nodig met 

duizenden deelnemers van wie het voe-

dings- en beweeggedrag nauwkeurig wordt 

gemeten. Hierin moeten ook de hoeveel-

heid lichaamsvet en de verdeling daarvan 

over het lichaam worden gemeten.

De genetica van overgewicht: stap naar beleid en 

maatschappij. Resultaten van een expertmeeting.

RIVM-rapport 350020007 

Geen toename voedsel-
allergie bij kinderen 
Het RIVM heeft geen aanwijzingen gevon-

den dat voedselallergie voor koemelk en ei 

bij Nederlandse kinderen van 1 jaar tussen 

1992 en 2003 is toegenomen. In het onder-

zoek is de mate waarin voedselallergie bij 

kinderen van deze leeftijd voorkomt geba-

seerd op de aanwezigheid van IgE-antistof-

fen tegen melk of ei in hun bloed. Dit is een 

maat voor allergische sensibilisatie, hoewel 

niet alle personen met deze antistoffen 

daadwerkelijk klachten hebben. 

Trends in prevalence of sensitization to milk and 

egg in Dutch children. 

RIVM-rapport 340350001

Groente en fruit goed tegen 
dikkedarmkanker
Mensen die veel groente en fruit eten, blij-

ken 20 tot 25% minder kans te hebben op 

het ontwikkelen van dikkedarmkanker dan 

mensen die dit weinig doen. Dit geldt ech-

ter alleen voor mensen die niet roken. Voor 

rokers lijkt het eten van groente en fruit de 

kans op dikkedarmkanker juist te verhogen. 

Dit blijkt uit onderzoek dat door het RIVM is 

uitgevoerd in EPIC, een grote Europese  

studie naar de relatie tussen voeding en 

kanker.

Fruit, vegetables, and colorectal cancer risk: the 

European Prospective Investigation into Cancer 

and Nutrition.

Am Journal of Clinical Nutrition 2009; 89:1-12
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Droogte, warmte, stof, vocht, benauwdheid, onge-

wenste gassen: in veel woningen is er van alles mis 

met het binnenmilieu. Er zijn geen normen voor de 

kwaliteit van het binnenmilieu, alleen minimum-

eisen waaraan ventilatievoorzieningen moeten 

voldoen, maar die worden door de project ontwik-

kelaars meteen ook als maximum gehanteerd en 

vaak slecht uitgevoerd. Mensen letten bij een nieuwe 

woning op van alles, behalve op dergelijke aspecten 

en pas na een paar jaar komen de klachten.

Cor van den Bogaard van de VROM-Inspectie stoeit 

al 22 jaar met deze problemen. ‘In 1987 kwam het 

op de agenda, maar sindsdien zijn er andere onder-

werpen opgekomen die de problemen met het bin-

nenmilieu steeds weer aanscherpten. In de bouw 

werden duurzame materialen verplicht, maar die 

hadden bijwerkingen door vrijkomende gassen en 

stoffen. Vloerbedekking en meubels werden steeds 

vaker gemaakt met behulp van materialen die for-

maldehyde of vluchtige organische verbindingen 

uitademen. En natuurlijk was er de energiebespa-

ring waardoor huizen potdicht werden gemaakt. 

Het nieuwste probleem is dat van de hitteoverbe-

lasting in de zomer.’

Kinderdagverblijven

Er is voldoende kennis en techniek beschikbaar om 

ervoor te zorgen dat het binnenshuis net zo aange-

naam is als in de frisse buitenlucht. Het probleem zit 

vooral erin dat de projectontwikkelaars die de 

kosten maken voor de bouwkundige uitvoering, niet 

degenen zijn die profijt hebben van de investerin-

gen. Projectontwikkelaars bouwen zo goedkoop 

mogelijk, maar zijn al lang niet meer aanspreekbaar 

wanneer de nadelen daarvan aan het licht komen. 

Mensen hebben vaak geen idee hoe ze hun woning 

met de beschikbare voorzieningen kunnen ventile-

ren of koelen en hoe ze installaties moeten bedie-

nen en onderhouden. Een paar foldertjes helpen 

daarbij niet, vreest Van den Bogaard. ‘Er is persoon-

lijke assistentie en voorlichting nodig bij ingebruik-

name en op het moment dat er problemen zijn. 

Ook scholen en kinderdagverblijven verdienen veel 

meer aandacht.’ 

Van den Bogaard is dan ook ingenomen met 

nieuwe afspraken hierover met de corporaties. 

Bovendien heeft het kabinet in het kader van de 

crisisbestrijding geld uitgetrokken voor subsidies 

om het gebruik van de technieken voor een beter 

binnenmilieu te stimuleren. 

Tot voor enkele jaren maakte VROM op dit gebied 

vooral gebruik van adviezen van TNO en particu-

liere adviesbureaus, maar bewust is erop aange-

stuurd ook het RIVM een rol te laten spelen. Van 

den Bogaard: ‘De RIVM-rapporten hebben een sig-

nalerend en agenderend effect, ze brengen zaken 

in beweging en wij brengen ze in bij het te voeren 

beleid en ook bij de WHO en de EU. Ik hoop dat het 

onderwerp, mede door de rol van het RIVM, zoveel 

aandacht krijgt, dat het daarmee ook een plaats 

verwerft in de Milieubalans zodat de beleidsmakers 

periodiek kunnen zien of er een trend in de goede 

richting is.’

‘Binnenmilieu  
verdient plaats in 
Milieubalans’

De milieukwaliteit in een woning, 
het binnenmilieu, verdient een 
plaats in de Milieubalans. Dat is de 
wens van Cor van den Bogaard van 
de VROM-Inspectie. Isoleren van 
woningen is prachtig, maar intussen 
is het in veel nieuwbouwhuizen ver-
stikkend benauwd. Van den Bogaard 
is blij dat er dankzij het anticrisis-
pakket van het kabinet extra geld 
komt voor ‘zijn’ beleidsterrein. 

Tekst Pieter Maessen | Fotografie Marcel Kentin

NIEUWS

Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek 
gecertificeerd
In april is het Centrum voor Bevolkingsonderzoek voor het eerst geaudi-

teerd door de KEMA op de eisen voor ISO9001. Deze toets is zonder 

opmerkingen doorstaan, waarmee het CvB in één keer het certificaat 

heeft binnengehaald.

Het CvB is het eerste ‘regiecentrum’ dat gecertificeerd is. De reikwijdte 

is ‘Landelijke regie op uitvoering van bevolkingsonderzoeken’. 

Hiervoor is hard gewerkt aan een nieuwe, regie-georiënteerde invul-

ling van het kwaliteitssysteem. 

Aan kiesBeter.nl is een onderdeel over jeugdzorg toegevoegd. 

Jeugdzorg is het 19e type zorgverlener dat op kiesBeter.nl te vinden 

is. Site-bezoekers vinden hier de Bureaus Jeugdzorg en instellingen 

voor jeugdzorg bij hen in de buurt. Daarnaast is er informatie over 

de verschillende soorten jeugdzorg, over wachtlijsten en over de 

ouderbijdrage.

E-mental health

Op het onderdeel Geestelijke Gezondheid en Zorg is het nu ook 

mogelijk E-mental health voorzieningen op te zoeken en te verge-

lijken. E-mental health omvat online preventie van en behande-

lingen voor psychische gezondheidsproblemen.

Via een wizard op kiesBeter.nl kunnen bezoekers op zoek gaan naar 

diverse E-mental health voorzieningen op bijvoorbeeld het gebied 

van depressie, angst/paniek en alcohol. De wizard geeft aan wat de 

voorziening precies inhoudt, voor wie deze is bedoeld, wie de aanbieder is, hoe je toegang krijgt, wat de kosten 

zijn, of de voorziening anoniem gebruikt kan worden en of er onderzoek is gedaan naar de effectiviteit ervan. Het 

onderdeel is in samenwerking met het Trimbos-instituut tot stand gekomen.

KiesBeter.nl uitgebreid met Jeugdzorg en  
E-mental health
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EAM-crisisoefening:  
‘Nu is het inpakken en 
wegwezen’

RIVM PRAKTIJK

Linkerpagina: Paul Zoontjes treft voorbereidingen 
voor de monsteranalyses. 
Deze pagina (grote foto): Rens van Veen checkt 
een watermonster op een chemische kleurreactie. 
Niels Masselink hevelt bodemmonsters over in 
een pot om ze te laten analyseren. 
Jurgen van Belle onderhoudt de communicatie 
met het basiskamp.

Pagina 14: Niels Masselink en Paul Zoontjes bij 
een 'drinkwaterput'.  
Arthur de Groot (links) bespreekt de oefening.

Maar niet heus. De ramp is een oefening voor 

het team van de Environmental Assessment 

Module (EAM). Als ergens in de wereld een 

milieuramp plaatsvindt en de middelen om 

risico’s in te schatten ontbreken, kan de EAM 

bijspringen. ‘Ergens in de wereld’ is vandaag 

IJsselstein. Het EAM-team is neergestreken in 

de brandweerkazerne, die dienst doet als VN-

basiskamp. De VN wil onderzocht zien of het 

veilig is het drinkwater en de vis uit de rivier 

te consumeren, zo informeert Sally Hoffer, 

die vandaag de VN-rampencoördinator 

speelt.

13.05 uur   Analisten Paul Zoontjes en Rens 

van Veen staan in de garage van de kazerne, 

waar ze hun crisislaboratorium hebben opge-

trokken, glazen buisjes met watermonsters te 

schudden. De twee andere teamleden zijn 

monsters aan het nemen in het rampgebied, 

een jachthaven, vijf autominuten van de 

kazerne. 

In een zaaltje op de eerste verdieping van de 

brandweerkazerne spreekt Hoffer in haar 

portofoon. ‘Hier thuisbasis, mag ik veldteam-

leider Jurgen van Belle? Over.’ Uit de kra-

kende portofoon klinkt een stem. ‘Ik heb’, 

vervolgt Hoffer, ‘een spoedvraag van het 

Ministerie van Voedsel. Er is veel akkerbouw 

en ze zijn bang voor voedselvergiftiging. 

Over.’ De veldteamleider herhaalt bij elk con-

tact wat hij heeft gehoord en geeft aan dat 

hij de watermonsters wil terugbrengen. 

‘Negatief’, antwoordt Hoffer, ‘ik wil dat jullie 

met spoed beginnen.’ Dan geeft ze hem de 

opdracht aarde-, slib- en gewasmonsters te 

nemen. Ook wil ze weten of de gewassen nog 

kunnen worden gegeten. Om 16.00 uur wil 

ze uitsluitsel.

Bij een dambreuk van een stuwdam in een land, 
ergens ver weg, zijn che mi  caliën uit de industrie 
weg gespoeld. De omge ving, waar vissers en boeren 
werken, is vervuild. Het EAM-team van het RIVM is 
er op af gestuurd om risico’s in te schatten.

Tekst Harry Perrée | Fotografie Frank van Dam

Beneden is Zoontjes, met zwarte rubberhand-

schoenen aan, in de weer met buisjes. ‘Ik ben 

een extractie aan het doen’, legt hij uit. ‘Van 

wat? Dat weet ik nog niet. Dat kan van alles 

zijn: pesticiden, PAK’s… Dat ga ik straks met 

de massaspectrometer meten.’ Die staat, legt 

hij uit, in de EAM-terreinwagen op de par-

keerplaats en is gekoppeld aan een computer 

die 500.000 stoffen herkent. Maar eerst zet hij 

het buisje in een centrifuge.

13.43 uur   In de jachthaven laadt Van Belle 

tassen en kratten in de terreinwagen. ‘Wij 

lopen nog achter de feiten aan’, informeert 

de veldteamleider. ‘Stress? Ik voel geen extra 

stress, behalve dan dat ik om 14.30 uur terug 

wil zijn.’ ‘Is dit het laatste monster?’, vraagt 

hij even later aan monsternemer Niels Mas-

selink, terwijl hij een wit emmertje bodem-

monsters leegkiept in een bruine glazen pot. 

Dan kraakt de portofoon. ‘Ik wil op dit 

moment dat jullie terugkomen, aangezien de 

wegen worden afgezet om veiligheidsrede-

nen’, klinkt de stem van de VN-coördinator. 

De vegetatiemonsters moeten wachten. ‘Nu is 

het inpakken en wegwezen’, zegt Masselink, 

terwijl hij een bodemmonstergat dichttrapt.

14.08 uur   Analist Van Veen meet in de 

kazerne het nitraatgehalte van vervuild 

water. Nee, de crisisoefening brengt hem niet 

in de stress, verzekert hij. ‘Dat heeft ook met 

de aard van het werk te maken. Je moet 

rustig blijven. Anders gaat het fout.’

14.44 uur   In het zaaltje op de eerste verdie-

ping zit de veldteamleider naar het scherm 

van zijn laptop te turen. Hij probeert, zo legt 

hij uit, contact te leggen met de backoffice. 

‘De techniek werkt niet mee. Het is lastig 

grote bestanden te versturen.’ In de backof-
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fice zitten ter ondersteuning van de EAM des-

kundigen klaar van het Ministerie van VROM, 

KNMI, RIZA, VWA en zes andere instituten. 

‘Het is de bedoeling dat er één antwoord 

komt’, vertelt Van Belle, ‘en niet dat het ene 

instituut dit vindt en het andere dat.’

16.17 uur   Masselink en Zoontjes hebben 

zich in oranje veiligheidsoveralls gehesen en 

zitten in de jachthaven gehurkt, met gasmas-

kers op, bij een open olieslibvangput, die de 

rol speelt van drinkwaterput. Aan de putrand 

vier sensoren, waarvan er twee piepen. 

Omdat het met zijn dik behandschoende 

handen niet lukt, rukt Zoontjes met een 

waterpomptang de plastic verpakking van 

een monsternamebeker. Dan schept Masse-

link vuil water en zwarte drab uit de put in 

bruine potten.

16.45 uur    Zwetend en met een rood hoofd 

– ze hebben met overall en gasmasker aan in 

de volle zon gewerkt – pakken Zoontjes en 

Masselink de spullen weer in de terreinwa-

gen. Dan krijgen ze de coördinaten door van 

zwarte vaatjes met CS2. Een valstrik, want 

hun pakken (veiligheidsklasse 3) volstaan niet 

om het vluchtige huidgif CS2 te bemonste-

ren. Net als ze hun terreinwagen van de wind 

vandaan hebben geparkeerd en voorzichtig 

poolshoogte nemen, krijgen de twee van hun 

veldteamleider het sein dat hun pakken niet 

volstaan. Ze keren om. ‘Oké, dat wilde ik 

horen’, zegt oefenleider Arthur de Groot en 

hij pakt de portofoon. ‘Aan alle teamleden: 

einde oefening, einde oefening.’ 

Twee calamiteiten per jaar
Chemicaliën die een rivier instromen, 

grootschalige dump van chemisch afval, 

een moddervulkaan die zwaveldampen 

uitstoot. Sinds september 2008 staat de 

EAM (Environmental Assessment Module), 

de internationale poot van de Milieu 

Ongevallen Dienst van het RIVM, klaar om 

af te reizen naar landen die te maken 

krijgen met dit soort calamiteiten, maar zelf 

specialistische kennis of capaciteit ontberen 

om risico’s in te schatten. Een EAM-team 

bestaat uit twee terreinwagens met een 

mobiel laboratorium en drie of vier specia-

listen (uit een pool van vijftien RIVM-

medewerkers). Het RIVM verwacht dat de 

VN gemiddeld twee keer per jaar een 

beroep zal doen op de EAM. De EAM is een 

initiatief van de ministeries van VROM en 

Buitenlandse Zaken en bestaat voorlopig 

tot 2013. 

Controle radioactiviteits-
metingen nucleaire 
installaties
Het RIVM voerde in opdracht van het minis-

terie van VROM een contra-expertise uit 

over de radioactiviteitsmetingen van Ne-

derlandse nucleaire installaties. De RIVM-

metingen over 2006 komen goed overeen 

met de eigen metingen van Borssele, Dode-

waard en Urenco.

- Contra-expertise op bepalingen van radio-acti-

viteit van afvalwater en ventilatielucht van de 

voormalige kernenergiecentrale Dodewaard - 

Periode 2006.

 RIVM-rapport 610330085

- Contra-expertise op bepalingen van radio- 

activiteit van afvalwater en ventilatielucht van 

Urenco Nederland B.V. - Periode 2006.

 RIVM-rapport 610330084

- Contra-expertise op bepalingen van radio- 

activiteit van afvalwater en ventilatielucht van 

de kernenergiecentrale Borssele - Periode 2006.

 RIVM-rapport 610330083

Grenzen aan chemische 
stoffen in speelgoed
Om de veiligheid van het gebruik van speel-

goed te kunnen waarborgen, is in dit rap-

port een methode beschreven voor de 

afleiding van veilige limieten voor chemi-

sche stoffen in speelgoed. Deze methode 

combineert het gebruik van speelgoed door 

kinderen, en een veilige grenswaarde voor 

een stof. Het gebruik van deze methodolo-

gie wordt geïllustreerd voor een aantal stof-

fen en een aantal typen speelgoed, zoals 

vingerverf en pluche speelgoed.

Chemicals in toys. A general methodology for  

assessment of chemical safety of toys with  

a focus on elements.

RIVM-rapport 320003001 

Ontwikkelingen rond de 
drinkwatervoorziening
Dit rapport schetst recente ontwikkelingen 

op het gebied van waterkwaliteit, technolo-

gie en regelgeving die voor het ministerie 

van VROM in de toekomst van betekenis 

kunnen zijn bij de ontwikkeling en uitvoe-

ring van drinkwaterbeleid en het toezicht. 

Aandachtspunten in het rapport zijn onder-

meer: de gevolgen van de klimaatverande-

ring voor de drinkwatervoorziening; de 

implementatie van waterveiligheidsplan-

nen; registraties voor probleemstoffen bij 

de drinkwaterbereiding en de harmonisatie 

van kookadviezen. 

Antenne Drinkwater 2008. Informatie en  

ontwikkelingen. 

RIVM-rapport 703719037

Monitoring toxische druk in 
rijkswateren
Jaarlijks wordt een aantal grote rivieren in 

Nederland met behulp van bioassays on-

derzocht op potentiële toxiciteit. Zowel in 

2006 als in 2007 bleek de toxische druk op 

één van de vijf locaties verhoogd te zijn. 

Welke stof of stoffen deze toxiciteit veroor-

zaakten is onbekend.

- De potentiële toxiciteit van oppervlaktewateren. 

Gemeten in 2007 op vijf locaties in de rijkswateren

RIVM-rapport 607013008

- Bepaling van de toxische druk in het oppervlakte-

water in 2006

 RIVM-rapport 607013007

Toolbox transport en 
gezond heid
Beleidsmakers en lokale professionals kun-

nen bij het in beeld brengen van milieu- en 

gezondheidsaspecten van transport gebruik 

maken van een toolbox. De toolbox geeft 

ook handreikingen naar oplossingen. 

De toolbox geeft toegang tot voor beleids-

makers relevante onderzoeksresultaten, 

duurzame oplossingen, veelbelovende  

projecten en effectschattingsmethoden op 

het gebied van transport, gezondheid en  

milieu. De focus ligt op verkeersongevallen, 

luchtverontreiniging, geluid, klimaatveran-

dering en beweging. 

Assessment of health impacts and policy options 

in relation to transport noise.

RIVM-rapport 815120002

RIVM PRAKTIJK

Rustmomenten
‘De bereidheid om onverwijld samen te werken en de teamspirit waren heel goed’, zo vat 

teamleider Calamiteiten en Veiligheid Marcel Mennen de evaluatie van de crisisoefening 

samen. ‘Verder hielden de teamleden elkaar regelmatig op de hoogte van hun positie na 

het verlaten van het basiskamp.’ Toch zaken die tijdens een crisis snel onder druk staan. Wat 

moet er volgens Mennen beter? ‘De teamleden gingen al snel ieder aan het werk, zonder 

voldoende rustmomenten om even samen te overleggen over: dít weten we en zó gaan we 

verder. Die rust moet je vinden. Anders ga je langs elkaar heen werken.’

Milieu en leefomgeving
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krijgt daar last van’, vertelt Mayke van Ass. 

Ze werkt als milieugezondheidskundige 

voor de GGD-en in Gelderland en 

Overijssel. ‘Als brandhaartjes in de huid 

dringen, scheiden ze een stofje af dat 

enorme jeuk veroorzaakt en huidirritatie, 

zoals roodheid, bultjes, pukkeltjes of 

blaasjes. In de luchtwegen kunnen ze 

benauwdheid veroorzaken en klachten die 

lijken op verkoudheid. Ook de ogen kunnen 

geïrriteerd of zelfs ontstoken raken.’ 

Gelukkig zijn de klachten meestal van voor-

bijgaande aard, al is er een kleine groep 

mensen die een allergische reactie kan 

krijgen door contact met de haartjes. Een 

enkeling kan ten gevolge van zo’n reactie in 

shock raken.

Rups rukt op
De GGD-en hebben tot taak gemeenten te 

adviseren en de bevolking te informeren 

over de (preventie van) gezondheidsrisico’s 

die samenhangen met het vóórkomen van 

de eikenprocessierups. De GGD-en in 

Limburg, Noord-Brabant en Gelderland 

hebben daarmee de afgelopen jaren ruim-

schoots ervaring opgedaan. In die provin-

cies is ook de bevolking redelijk vertrouwd 

geraakt met de problematiek. 

Omdat de eikenprocessierups niet stil zit en 

in noordelijke richting is opgerukt tot negen 

van de twaalf provincies, is door de GGD-en 

en externe deskundigen, samen met het 

Centrum voor Gezondheid en Milieu (cGM) 

van het RIVM, een richtlijn ontwikkeld. Het 

cGM ondersteunt de GGD-en bij medisch 

milieukundige taken. ‘Daarvoor dienen zij 

zelf voorstellen in. Een daarvan was om deze 

officiële richtlijn te ontwikkelen, waarmee 

alle GGD-en in Nederland  kunnen werken.’ 

Aan het woord is Ellis Franssen. Vanuit het 

cGM is zij gedetacheerd als regio-adviseur 

bij Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid 

in Tilburg, een van de vijf bovenregionale 

centra van de GGD-en. Als lid van de werk-

groep die de richtlijn opstelde, fungeerde zij 

als inhoudelijke ‘linking pin’, zegt zij zelf, 

tussen het kennisaanbod van het RIVM en 

de werkwijze en behoeften van GGD-en.

Bestrijding
‘Het is een échte GGD-richtlijn’, stelt Mayke 

van Ass, lid van de werkgroep en 

penvoerder van het document. ‘Zij is 

geschreven voor GGD-en en ondersteunt 

hen in het goed uitvoeren van hun taak.’

De richtlijn bevat alle informatie over de 

rups, zijn verschillende ontwikkelingsstadia, 

klachten, mensen die extra risico hebben 

om in contact met brandhaartjes te komen 

en manieren waarop men zich daartegen 

kan beschermen. Ook staat erin hoe 

GGD-en gemeenten, particulieren, maar 

bijvoorbeeld ook campinghouders moeten 

adviseren als het gaat om bestrijding van 

de rups. Eigenaars van percelen waar 

eikenprocessierupsen zijn aangetroffen zijn 

namelijk verantwoordelijk voor aanpak van 

eventuele overlast. Bestrijding is niet 

verplicht, maar is wel een effectieve manier 

om overlast te beperken.

Van Ass: ‘GGD-en adviseren over bestrij-

ding van de rupsen alleen voor zover dat de 

gezondheid betreft. Er zijn verschillende 

bestrijdingsmethoden en sommige veroor-

zaken ook gezondheidsklachten. Dat neemt 

de richtlijn expliciet mee.’

Rol RIVM
Het RIVM ondersteunt GGD-en door kennis 

en expertise ter beschikking te stellen voor 

problemen die voor meerdere GGD-en  

interessant zijn. Bij het ontwikkelen van  

de ‘GGD- richtlijn medische milieukunde: de 

eikenprocessierups en gezondheid’ be stond 

dit uit het coördineren van dit proces: van 

het samenstellen, organiseren en bege-

leiden van bijeenkomsten van de werk-

groep tot en met de verspreiding van de 

richtlijn. 

Meer informatie
Op het digitale RIVM Voorlichtingscentrum 

Milieu en Leefomgeving zijn informatie-

materialen beschikbaar die GGD-en kunnen 

downloaden.

www.rivmvoorlichtingscentrum.nl

Vooral in Brabant en Limburg kennen ze het 

beestje. Daar geeft de eikenprocessierups 

al sinds eind jaren tachtig overlast. Noord-

Brabant ging in 1996 zelfs gebukt onder een 

plaag. De rupsen zitten overdag in plak-

katen en nesten op de stammen en dikkere 

takken van eikenbomen. ’s Nachts gaan ze 

‘in processie’ uit op voedsel, vandaar hun 

naam. De bomen kunnen kaalgevreten 

raken, al is die schade niet onomkeerbaar.

Ook mensen kunnen veel ongemak van de 

rupsen ondervinden. Eikenprocessierupsen, 

die na het verpoppen uitgroeien tot een vrij 

onooglijk, grijs nachtvlindertje, verliezen in 

bepaalde stadia van hun ontwikkeling 

namelijk brandharen. Vooral in de periode 

van half mei tot begin juli verspreiden deze 

haartjes zich in de naaste omgeving. Wie in 

de buurt van plakkaten of nesten rupsen 

komt, heeft kans dat de haartjes met hun 

minuscule weerhaakjes in de huid dringen. 

‘Bijna iedereen die ermee in contact komt, 

De eikenprocessierups rukt op in 
Nederland. Steeds meer mensen 
komen in aanraking met zijn 
brandhaartjes, die gezondheids-
klachten veroorzaken. GGD-en, 
die burgers informeren en 
gemeenten adviseren over 
communicatie en maatregelen, 
hebben daarvoor nu een richt-
lijn tot hun beschikking. De 
richtlijn is ontwikkeld met het 
RIVM.

Tekst Angela Rijnen | Fotografie Henry Kuppen (boven), ANP (rechts)

Eikenprocessierups 
vindt richtlijn op  
zijn pad
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Tussen nu en medio volgend jaar maken alle zeven – straks vijf –  regionale screenings-

organisaties voor borst- en baarmoederhalskanker in Nederland gebruik van het Image 

Management Systeem (IMS), dat met behulp van DigiBOB wordt geïmplementeerd. 

Daarmee komt een einde aan de analoge mammografie, waarbij de laboranten in de 

‘mammobielen’ zelf de borstfoto’s ontwikkelen en versturen naar de radiologen die de 

foto’s beoordelen. Minister Klink van VWS gaf in maart het startschot voor het nieuwe 

landelijke systeem voor het maken van digitale borstfoto’s.

Op digitale mammografieën is veel meer te zien, zegt Emile Knops, projectmanager 

DigiBOB (BevolkingsOnderzoek Borstkanker) bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. 

‘Dat kunnen zowel meer kankers zijn als meer dingen die achteraf onschuldig blijken te zijn. 

Dat scherper zien heeft dus voor- en nadelen: meer vrouwen zullen voor nader onderzoek 

worden doorverwezen, wat angst en spanning kan veroorzaken. Maar uiteindelijk zal 

blijken dat meer kankers in een vroeger stadium zullen worden gevonden.’ 

Knops verwacht dat het effect waarbij er op de foto’s meer ‘onregelmatigheden’ worden 

waargenomen tijdelijk is. ‘Daarna zal het weer teruggaan naar het oude verwijsniveau: 

bij analoge foto’s wordt ongeveer 1,5 procent van de cliënten doorverwezen. Van die  

1,5 procent wordt bij 35 procent kanker vastgesteld.’

Digitalisering van borstfoto’s was onvermijdelijk, zegt Knops. ‘De analoge foto’s waren 

goed maar die techniek is uitontwikkeld. Verder werken de meeste ziekenhuizen digitaal. 

Met digitale mammografie zijn foto’s straks elektronisch uit te wisselen. In het ziekenhuis 

hoeven dus niet opnieuw foto’s te worden gemaakt. Dat betekent minder straling. Boven-

dien kunnen elektronische koppelingen de logistiek versnellen: hoe sneller de uitslag 

bekend is, hoe beter.’
Bovendien kan de computer bij digitale mammografie straks als het ware meelezen en mee-

oordelen, al is dat volgens Knops nog in een experimenteel stadium. ‘Zowel de radioloog als 

de computer kunnen kleine kalkvlekjes goed zien. Maar de radioloog kan wel verdichtingen 

missen, terwijl de computer er meer vindt dan er zijn. Die ‘meeleestechniek’ is daarom nog 

niet goed toepasbaar. Er is verder onderzoek nodig om de computer beter ‘af te stellen’.’

Digibob ziet 
(bijna) alles

De aloude mammografie maakt plaats voor volledig digitale 
borstfoto’s. Door gelei de lijke invoering van IMS (Image 
Management Systeem) beschikken de Nederlandse scree nings-
organisaties voor borstkanker straks over één landelijk 
systeem en één centrale database voor de opslag van borst-
foto’s. ‘Op digitale mammografieën is veel meer te zien. 
Zowel meer kanker als meer dingen die achteraf onschuldig 
blijken te zijn.’

Tekst Patricia van der Zalm | Fotografie Hollandse Hoogte

Samenwerking
Het RIVM nam begin 2006 de verantwoordelijkheid voor de bevolkingsonderzoeken over 

van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en werkte al bestaande plannen voor de 

digitalisering van borstfoto’s verder uit. DigiBOB is het resultaat van publieke en private 

samenwerking. Het RIVM (publiek) werkt samen met de regionale stichtingen voor scree-

ning op borst- en baarmoederhalskanker. Zij betalen voor de hoeveelheid foto’s die ze 

opslaan. Surfnet, een netwerk van onderzoeksinstellingen en universiteiten, heeft ervoor 

gezorgd dat via DigiBOB grote bestanden op hoge snelheid kunnen worden verzonden. 

Philips levert zowel soft- als hardware en bewaart op twee locaties bij wijze van back up 

kopieën van de digitale foto’s.

Wat, als je als screeningslaborant op een verkeerde knop drukt waardoor de foto zoek raakt 

in de digitale kosmos? ‘Het systeem is zo dichtgetimmerd dat je in principe geen foto’s kunt 

kwijtraken of aan de verkeerde cliënt koppelen’, zegt Knops. ‘Laboranten hebben een trai-

ning gevolgd in het maken van digitale foto’s. Na aanvankelijke huiver zijn ze nu erg 

enthousiast.’

Laboranten waren inderdaad bang om fouten te maken, beaamt Susanne Bentvelsen, 

directeur van de Stichting Vroege Opsporing Borstkanker (SVOB) in Enschede, een van de 

screeningsorganisaties. ‘Maar er zijn zoveel veiligheidskleppen in het systeem ingebouwd 

dat de kans op fouten bijna te verwaarlozen is. Wordt er per ongeluk toch iets verkeerd 

weggeschreven, dan verschijnt er een melding op het scherm. Speciaal opgeleide 

DigiBOB-gebruikers bij de screeningsadministraties, in de bussen en bij de beoordelings-

eenheden hebben toegang tot het systeem. Zij kunnen gebruikersproblemen oplossen.’ 

Volgens Bentvelsen vinden laboranten de nieuwe werkwijze een grote verbetering omdat 

ze nu van alle handelingen met het zelf ontwikkelen van foto’s af zijn. Voor de vrouwen die 

zich laten screenen op borstkanker verandert er weinig. ‘Ze worden op dezelfde manier 

uitgenodigd en het – soms pijnlijke – onderzoek wordt op dezelfde wijze uitgevoerd. Maar 

op het scherm is nu meteen te zien of de foto’s technisch goed zijn. Daar hoeven ze niet 

meer op te wachten.’
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EEN VAK APART

Reinskje Talhout werkt bij het 

Laboratorium voor Gezond heids-

bescherming binnen het team Tabak, 

drugs en alcohol. Zij onderzoekt 

welke stoffen zorgen voor de 

schadelijke effecten van roken, 

welke ingrediënten verslaving in de 

hand werken en wat jongeren aanzet 

tot roken. Op de afdeling staat 

een rookmachine. Die meet teer-, 

nicotine- en koolmonoxidegehalten 

en andere stoffen in rook, in 

verschillende merken sigaretten. 

Minder 
schadelijke 
sigaretten

’Nog steeds rookt bijna 30% van de Nederlandse bevolking. Elk jaar sterven 20.000 Neder-

landers aan de gevolgen van roken. Dan is het een beetje wrang om alleen te zeggen dat je 

vooral níet moet beginnen met roken. Als we door ons onderzoek de sterfte met een paar 

duizend terug kunnen dringen, dan ben ik al blij. Toch vind ik leuk werk het belangrijkste. Ik 

breng graag verschillende dingen bij elkaar. Dat kan ik door roken te benaderen vanuit 

verschillende invalshoeken. We zijn begonnen met het bekijken van de aantrekkelijkheid 

van roken. Door literatuuronderzoek ga ik na wat bekend is over aantrekkelijkheid op een 

ander gebied, bijvoorbeeld voeding of alcohol. Dat ga ik dan toepassen op roken. Ik vind 

het leuk om diep te graven in een nieuw gebiedje, om zo meer van het geheel te begrijpen. 

Bij de tabaksindustrie werken? Nooit! Die kijkt op een heel zakelijke manier: de jeugd is de 

roker van de toekomst. Sigarettenfabrikanten zijn bijzonder slim in het aantrekken van 

nieuwe klanten. Door mooie verpakkingen te maken en smaakjes toe te voegen proberen 

zij de jongeren tot roken te verleiden. Sigaretten bevatten behalve tabak soms wel 40 tot 50 

andere ingrediënten, zoals bevochtigers en smaakstoffen. Ik zoek uit welke stoffen naast 

nicotine het meest schadelijk en verslavend zijn en wat daaraan gedaan kan worden.

We hebben juist een enquête op scholieren.com bij 5000 scholieren van 12 tot 18 jaar afge-

rond. Daarbij zijn we vooral geïnteresseerd in de 35% rokende respondenten. Jongeren 

blijken nog niet zo verslaafd aan roken te zijn als volwassenen. Zij roken bijvoorbeeld 

minder vaak als ze ziek zijn, of direct bij het opstaan ’s ochtends. De meeste scholieren 

roken hun eerste sigaret voor hun vijftiende. 
Ik heb een beleidsstage van zes weken bij opdrachtgever VWS gevolgd. Als onderzoeker kijk 

je naar ‘wat is waar?’, maar bij de politiek spelen meer aspecten mee. De beleidsmedewerker 

heeft ook te maken met economische belangen en hoe het publiek denkt over risico’s van 

rookgedrag. Het publiek beseft vaak niet hoeveel mensen jaarlijks omkomen door roken.’ 


