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nieuws

Vanaf	half	oktober	is	de	jaarlijkse	griepvaccinatie	
begonnen.	In	oktober	en	november	krijgen	ongeveer		
vijf	miljoen	mensen	met	een	verhoogd	risico	een	
uitnodiging	van	hun	huisarts	voor	de	gratis	griepprik.		
De	jaarlijkse	griepprik	beschermt	tegen	ernstige	
gevolgen	van	de	meest	voorkomende	griepvirussen.	
Mensen	die	een	griepprik	halen,	hebben	minder	kans	
om	griep	te	krijgen.	

www.rivm.nl/griepprik

Lezersonderzoek  

rivm magazine

Binnenkort	ontvangt	u	via	de	mail	of	per	post		
een	lezersonderzoek	over	rivm	magazine.	Het	
onderzoek	wordt	uitgevoerd	door	TNS	NIPO.		
Uw	antwoorden	kunnen	ons	helpen	om	rivm	
magazine	beter	af	te	stemmen	op	uw	wensen.		
Wij	hopen	dan	ook	dat	u	wilt	meewerken	aan		
dit	onderzoek.

Jaarlijkse  
griepvaccinatie  
van start

Meer samenwerking 
nodig bij aanpak  
suïcidepreventie
In	Nederland	zijn	grote	regionale	verschillen	in	de		
wijze	waarop	preventie	van	suïcide	(zelfdoding)		
wordt	uitgevoerd.	Een	gezamenlijke,	planmatige	en	
brede	aanpak	van	de	regionale	GGD	en	organisaties		
in	de	Geestelijke	Gezondheidszorg	(GGZ)	onder	regie		
van	gemeenten	biedt	de	meeste	kans	op	succes.		
Dat	blijkt	uit	recente	onderzoeken	van	het	RIVM		
en	het	Trimbos-instituut.
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Ander licht 
op lucht
onderzoek

onderzoek

Fijn stof krijgt een nieuwe dimensie.  

‘We verwachten dat vooral ultrafijne 

deeltjes, ook wel nanodeeltjes  

genoemd, een effect zullen hebben  

op hart en bloedvaten en zeer waar 

schijnlijk kunnen door dringen in de  

hersenen’, aldus toxicoloog Flemming 

Cassee, die op onderzoek ging.
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Dat	sommige	groepen	mensen	gevoeliger	
zijn	voor	luchtverontreiniging,	dat	was	al		
duidelijk.	Onderzoek	onder	patiënten	met	
luchtwegklachten	en	hartproblemen	toont	
dat	aan.	Hoe	die	beïnvloeding	in	het	lichaam	
plaatsvindt,	is	echter	nog	een	raadsel.	Toen	
het	RIVM	de	kans	kreeg	om	in	Schotland	
mee	te	werken	aan	inhalatiestudies,	was	de	
keuze	dan	ook	snel	gemaakt.

Zo	verkaste	het	instituut	deze	zomer	een	
mobiel	laboratorium	naar	Edinburgh,	waar	
het	team	van	Cassee	samen	met	Britse	
cardiologen	veertien	gezonde	vrijwilligers	
onderzocht.	Die	kregen	twee	uur	lang	via	
een	gelaatsmasker	lucht	toegediend	met	

daarin	nano-gouddeeltjes	bijgemengd.	
Bovendien	werden	de	vrijwilligers	op	een	
hometrainer	gezet:	gehijg	bespoedigt	de	
opname	van	de	nanodeeltjes.	Na	afloop	
werd	bloed	afgenomen	en	urine	geanaly-
seerd.	De	keuze	viel	op	goud,	omdat	dat		

niet	snel	tot	toxische	effecten	leidt	en	
makkelijk	is	terug	te	vinden	in	het	bloed.		
De	hamvraag	was	of	de	minuscule	deeltjes	
in	het	lichaam	werden	opgenomen.	Het	
levert	kennis	op	die	ook	relevant	is	bij	de	
risico’s	van	nanotechnologie.	Daarbij	gaat	
het	om	deeltjes	van	hetzelfde	formaat,	maar	
dan	bewust	geproduceerd	en	niet	als	
bijproduct	van	verbranding.

Lastige rekensom
Cassee	over	de	onderzoeksresultaten:	‘Wij	
hebben	gezien	dat	er	goud	gemeten	wordt	
in	het	bloed,	maar	ook	dat	een	behoorlijk	
deel	daarvan	binnen	24	uur	via	urine	naar	
buiten	komt.	Wij	berekenen	nu	hoeveel	er	
achterblijft	in	het	lichaam,	een	lastige	
rekensom.	Wij	zijn	in	elk	geval	content	dát	
we	achterblijven	van	nanodeeltjes	in	het	
lichaam	kunnen	aantonen.’	De	deeltjes	
komen	via	de	longen	het	lichaam	binnen,	
maar	ook	via	reukzenuwen	in	de	neus.		
Via	die	weg	belanden	ze	dan	in	de	hersenen.	
Welke	effecten	ze	dan	in	het	lichaam	
veroorzaken,	is	nog	onduidelijk.	Goed,	
nano-gouddeeltjes	belanden	dus	in	de	
bloedbaan,	maar	hoe	zit	het	met	andere	
nanodeeltjes,	zoals	deeltjes	die	in	fijn	stof	
zitten?	‘Ons	onderzoek	maakt	in	elk	geval	
plausibel	dat	heel	kleine	deeltjes	het	bloed	
kunnen	bereiken.	Maar	om	de	normale	
fijnstofdeeltjes	te	meten	hebben	we	geen	
analysemethoden.’	Toch	valt	met	dit	
onderzoek	een	ander	licht	op	gezondheids-
effecten	van	luchtverontreiniging,	meent	
Cassee.	‘Tot	voor	kort	keken	wij	voorname-
lijk	naar	toxiciteit	in	de	longen.	Nu	weten	
we:	je	moet	ook	naar	andere	organen	kijken	
als	het	gaat	om	dit	soort	kleine	deeltjes.’

De	toxicoloog	denkt	dat	het	langzamerhand	
tijd	is	te	bepalen	of	risiconormen	voor	
ultrafijn	stof	nodig	zijn.	‘Je	weet	nu	dat	
ultrafijne	deeltjes	verder	komen	dan	de	
longen	en	systeemeffecten	kunnen	veroor-
zaken.	Dat	betekent	dat	je	daarmee	rekening	
moet	houden	bij	het	bepalen	van	gezond-
heidseffecten	en	opstellen	van	gezondheids-
kundige	normen.’	Momenteel	speelt	binnen	
de	fijnstofnorm	ultrafijn	stof	geen	rol,	
omdat	dit	lastig	te	meten	is.	Daardoor	is	het	
mogelijk	dat	de	norm	voor	fijn	stof	wordt	
gehaald,	terwijl	er	wel	sprake	is	van	
schadelijke	blootstelling	aan	ultrafijn	stof.	
Voordat	er	normen	voor	ultrafijn	stof	
kunnen	worden	ontwikkeld,	is	echter	
epidemiologisch	bewijs	nodig.	Tot	nu	toe	is	
er	vooral	toxicologisch	bewijs.

Wij zijn in elk geval content dát we achterblijven  
van nanodeeltjes in het lichaam kunnen aantonen

Tekst	|	Harry	Perrée	

Fotografie	|	Hollandse	Hoogte
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achtergrond

Met een internationaal symposium vierde het RIVM onlangs dat  

het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland twintig  

jaar bestaat. De screening, aanvankelijk via analoge en sinds kort  

via digitale röntgenfoto’s, heeft de sterfte aan borstkanker met  

naar schatting een kwart tot eenderde teruggebracht.
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Borstkanker	blijft	een	ernstige	ziekte,	waaraan	jaarlijks	veel	vrouwen	
overlijden.	Al	te	feestelijk	wilde	Remco	Reij,	programmacoördinator	
van	het	Centrum	voor	Bevolkingsonderzoek,	het	twintigjarig	jubileum	
van	het	bevolkingsonderzoek	borstkanker	dan	ook	niet	vieren.	Trots	is	
hij	wel.	‘Dankzij	de	screening	hebben	we	in	totaal	ongeveer	veertien-
duizend	vrouwen	het	leven	kunnen	redden.	De	sterfte	aan	borst-
kanker	is	met	naar	schatting	een	kwart	tot	eenderde	teruggebracht.’

Bij	de	start	van	het	bevolkingsonderzoek	was	borstkanker	de	meest	
voorkomende	doodsoorzaak	bij	vrouwen.	Toenmalig	VWS-minister	
Borst	liet	de	voor-	en	nadelen	van	een	bevolkingsonderzoek	op	een	
rij	zetten.	Uiteindelijk	wogen	de	voordelen	(vroegtijdige	opsporing)	
op	tegen	de	nadelen	(straling,	niet	álle	gevallen	van	borstkanker	
worden	eruit	gepikt,	veel	afwijkingen	blijken	onschuldig	zodat	
vrouwen	onnodig	ongerust	zijn)	en	voerde	het	systeem	in.	‘Mét	
allerlei	veiligheidsmaatregelen’,	zegt	Reij.	Een	onafhankelijk	
Landelijk	Evaluatieteam	meet	de	resultaten	en	het	Landelijk	
Referentie	Centrum	controleert	de	kwaliteit	van	de	screening.	
‘Nergens	ter	wereld	bestaat	bij	bevolkingsonderzoek	zo’n	scherpe	
kwaliteitscontrole	die	landelijk	wordt	geregisseerd	als	in	Nederland.	
En	vanwege	de	veiligheid	zijn	vanaf	het	begin	altijd	heel	lage	
stralingsdoses	toegepast,	waardoor	het	risico	op	negatieve	effecten	
van	straling	bijna	nihil	is.’

Tot	vorig	jaar	werd	er	gewerkt	met	analoge	(met	film)	borstfoto’s.	
‘Die	zijn	lastig	te	analyseren	omdat	de	verschillende	zachte	weefsels	
moeilijk	te	onderscheiden	zijn.	Al	lukte	het	dankzij	technische	
ontwikkelingen	toch	om	dat	onderscheid	wèl	te	maken.’
Vanaf	2006	nam	het	RIVM	de	verantwoordelijkheid	voor	het	
bevolkingsonderzoek	borstkanker	over	van	het	College	voor	
Zorgverzekeringen	en	werkte	het	de	plannen	voor	digitalisering	van	
borstfoto’s	verder	uit.	Dit	jaar	werd	het	DigiBOB-project	afgerond.	
‘Met	die	techniek	kun	je	kleinere	tumoren	beter	opsporen	en	
borsten	met	veel	klierweefsel	beter	beoordelen.	Verder	komt	er	
geen	papier	meer	aan	te	pas.	Grote	fotobestanden	kunnen	worden	
uitgewisseld	en	snel	beoordeeld.	Digitalisering	was	vooral	nodig	
omdat	we	anders	de	aansluiting	met	de	ziekenhuizen	zouden	
missen.’

Toename
Het	jaarlijks	aantal	nieuwe	gevallen	van	borstkanker	neemt	volgens	
Reij	in	Nederland	iets	toe,	van	een	op	de	acht	naar	een	op	de	zeven.	

Nederland	bevindt	zich	met	Denemarken	in	de	top	van	landen		
waar	borstkanker	het	meest	voorkomt.	‘We	weten	nog	niet	precies	
waardoor	dat	komt.	Mogelijk	spelen	voeding,	leefstijl,	pilgebruik	en	
het	laat	krijgen	van	kinderen	een	rol.’	

Bij	de	analoge	screening	werd	ongeveer	1,5	procent	van	de	cliënten	
doorverwezen	voor	nader	onderzoek.	Daarvan	werd	bij	circa	35	
procent	kanker	vastgesteld.	‘Bij	de	duidelijker	digitale	screening	
wordt	ongeveer	2	procent	van	de	vrouwen	doorgestuurd.		
We	vinden	meer	heel	kleine	tumoren,	die	soms	nog	niet	voor	
behandeling	in	aanmerking	komen.	Ook	blijken	veel	afwijkingen	
uiteindelijk	onschuldig.	Toch	moesten	ook	deze	vrouwen	zeker	twee	
weken	wachten	op	die	uitslag,	en	dat	geeft	ongerustheid.	Daarom	
zijn	we	bezig	met	een	onderzoek	waarbij	vrouwen	twee	dagen	na	
een	‘afwijkende’	borstfoto	terecht	kunnen	voor	een	echo.	Na	
evaluatie	volgend	jaar	wordt	bekend	of	we	dat	landelijk	gaan	
invoeren.’

Weken wachten
Riet	van	der	Heide-Schoon,	oud-voorzitter	van	de	Borstkanker-
vereniging	Nederland	en	vroeger	zelf	borstkankerpatiënt,	juicht	dat	
van	harte	toe.	Uit	eigen	onderzoek	van	de	Borstkankervereniging	in	
alle	Nederlandse	ziekenhuizen	bleek	eind	2002	dat	de	wachttijden	
voor	nader	onderzoek	van	een	verdachte	borstafwijking	varieerden	
van	twee	weken	tot	65	dagen.	‘Met	een	gebroken	pink	kun	je	direct	
terecht	voor	behandeling,	maar	met	een	mogelijk	levensbedreigen-
de	ziekte	moest	je	minstens	weken	wachten.’	Ook	de	tijd	tussen	de	
verschillende	onderdelen	van	een	behandeling	zou	veel	korter	
moeten,	vindt	ze.	‘Inmiddels	hebben	de	meeste	ziekenhuizen	een	
mammapoli,	maar	ook	daar	is	nog	tijdwinst	te	behalen.	Komt	de	
screeningsbus	in	de	buurt,	reserveer	dan	tijdig	ruimte	in	je	mamma-
poli,	zodat	vrouwen	er	snel	terecht	kunnen.’

Zo’n	verbeterde	toegang	is	een	van	de	beleidsplannen	voor	de	
komende	vier	jaar	van	screeningsorganisatie	Bevolkingsonderzoek	
Zuid.	‘Wij	willen	daar	volgend	jaar	afspraken	over	maken	met	een	
aantal	mammapoli’s,	zodat	zij	kunnen	zorgen	voor	voldoende	plaats	
en	snelle	behandeling’,	zegt	directeur	Mark	Steinbusch.	Daarnaast		
wil	zijn	organisatie	‘binnen	de	privacyregels’	meer	gebruik	kunnen	
maken	van	de	screeningsgegevens.	‘Daarmee	kunnen	we	onder-
zoeksinstituten	ondersteunen,	of	zelf	onderzoek	doen.	Bijvoorbeeld	
samen	met	de	regionale	Integrale	Kankercentra.’

Veel bereikt in twintig jaar 
borstkankerscreening
Tekst	|	Patricia	van	der	Zalm

Fotografie	|	Hollandse	Hoogte
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Maatschappelijke 
zorgen 

samen te lijf

achtergrond
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Zijn	elektromagnetische	velden	rond	
hoog	spanningslijnen,	mobieltjes	of		
andere	elektrische	apparaten	nu	schadelijk	
voor	ons	of	niet?	Ook	in	augustus	dook		
hier	weer	een	gevoelig	bericht	over	op.		
De	militaire	vakbond	wilde	een	onderzoek	
naar	de	HAWK-radar	luchtruimte	
verdedigings	systemen	die	Nederlandse	
militairen	tot	1994	gebruikten.	Vorig	jaar		
had	namelijk	Belgisch	onderzoek	een	
positief	verband	aangetoond	tussen	deze	
installaties	en	het	voorkomen	van	kanker	
onder	Belgische	militairen.	

Meteen	nadat	dit	in	het	nieuws	kwam,	
reageerde	het	Kennisplatform	Elektro-
magnetische	Velden	en	Gezondheid	met		
een	genuanceerde	‘Media	verklaring’.	‘Bij	
nieuws	over	elektromagnetische	velden	en	
gezondheid	komen	we	diezelfde	dag	nog	
met	een	reactie’,	zegt	Ronald	van	der	Graaf,	
algemeen	secretaris	van	dit	Kennisplatform.	
Het	Kennisplatform	onderschrijft	de	
bevindingen	van	de	Belgische	onderzoekers.	
Maar	dat	nu	ook	de	Néderlandse	militairen	
meer	risico	op	kanker	hebben	gelopen,	acht	
het	nog	onzeker.	En	het	Kennisplatform	sluit	
bovendien	niet	uit	dat	andere	factoren	dan	
de	radarsignalen	of	de	röntgenstraling	
vanuit	het	systeem	verantwoordelijk	waren	
voor	de	grotere	sterfte.		

Onderzoek duiden
Het	platform	is	een	samenwerkingsverband	
van	zes	organisaties:	het	RIVM,	TNO,	KEMA,	
het	Agentschap	Telecom,	de	GGD-en	en	

ZonMw;	het	bureau	is	gehuisvest	bij	het	
RIVM.	Behalve	Mediaverklaringen,	heeft		
het	sinds	zijn	oprichting	in	2007	ook	
zogeheten	Kennisberichten	geleverd.		
Die	berichten	van	een	paar	Aviertjes	duiden	
het	risico-onderzoek	vanuit	een	bepaalde,	
actuele	maatschappelijke	vraag.	Bijvoor-
beeld:	wat	is	wetenschappelijk	wel	en		
niet	redelijk	aan	het	recent	uitgekomen	
Amerikaanse	‘Bio-initiative’	voor	lagere	
blootstellingen	aan	elektro	magnetische	
velden?	Of:	hoe	moeten	we	het	onderzoek	
duiden	naar	de	relatie	tussen	mobiel	bellen	
en	hersentumoren?	

Vanaf	deze	herfst	gaat	het	platform	de	
maatschappelijke	zorgen	nog	centraler	
stellen	in	deze	berichten.	Dat	is	de	uitkomst	
van	een	evaluatie	deze	zomer.	Die	maat-
schappelijke	zorgen	zullen	vaak	komen	van	
de	ongeveer	25	‘klankbord	groepen’,	met	wie	
van	meet	af	aan	een	à	twee	maal	per	jaar	
overleg	is	geweest.	Deze	groepen,	waar-
onder	individuele	bedrijven,	patiënten-
verenigingen	en	kritische	burgerinitiatieven,	
krijgen	een	grotere	invloed	op	de	agenda.		
En	ze	gaan	voortaan	ook,	mede	op	verzoek	
van	de	Stichting	Elektrohypersensitiviteit	
(zie	kader),	de	conceptteksten	van	de	
Kennisberichten	beoordelen.	

Geen loopgravenoorlog
Zoveel	groepen	bij	de	teksten	betrekken	is	
nodig	bij	zogenoemde	ambigue	risico’s,	zo		
is	de	ervaring	van	Ronald	van	der	Graaf.	
Ambigue	risico’s	zijn	risico’s	waarbij	partijen	
met	verschillende	achtergronden	onderzoek	
op	verschillende	manieren	kunnen	duiden.	
De	schadelijke	effecten	van	mobiele	
telefoons	bijvoorbeeld	zijn	nog	niet	hard	
aangetoond,	anderzijds	kan	het	onderzoek	
ook	niet	uitsluiten	dat	er	risico’s	aan	zitten.		

Patiëntenverenigingen en onderzoekers kunnen het risicoonderzoek  

rond hoogspanningslijnen, mobieltjes of UMTSmasten heel verschillend 

interpreteren. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en  

Gezondheid gaat nu de maatschappelijke zorgen nog centraler stellen  

bij zijn Kennisberichten en Mediaverklaringen.

Tekst	|	Marianne	Heselmans

Fotografie	|	Hollandse	Hoogte

De schadelijke effecten van mobiele  
telefoons zijn nog niet hard aangetoond
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Traditioneel	zijn	‘loopgravenoorlogen’	
tussen	gevestigde	wetenschappers	en	
maatschappelijke	groeperingen	het		
gevolg	van	dergelijk	multi-interpretabel	
risico-onderzoek.	

‘Als	je	samen	gaat	kijken	waar	nu	de	
verschillen	zitten’,	zo	licht	Van	der	Graaf		
toe,	‘kun	je	tot	een	kennisbericht	2.0	komen.	
Eerst	geven	we	de	feitelijke	onderzoeks-
resultaten	weer,	vervolgens	de	verschillende	
interpretaties	die	daarvan	mogelijk	zijn,		
en	daarna	per	interpretatie	welke		
handelingsperspectieven	hieruit	kunnen	
voortvloeien.	Zo	kan	elke	partij		
zijn	standpunt	terug	vinden.’

Bijvoorbeeld	in	het	Kennisbericht	van	
september	over	hoogspanningslijnen:		
de	onderzoekers	hebben	inderdaad		
meer	kinderleukemie	gevonden	nabij	
bovengrondse	elektriciteitslijnen.		

Ze	hebben	echter	niet	aangetoond	dat	het	
magnetisch	veld	daarvan	de	oorzaak	is.		
Wie	dat	dan	toch	veronderstelt,	kan	pleiten	
voor	het	technisch	dimmen	van	het	
magnetisch	veld,	of	voor	meer	afstand	
houden.	Bij	een	veronderstelling	dat	de	
oorzaak	onbekend	is,	kunnen	burgers		
alleen	afstand	houden.	Van	der	Graaf:		
‘We	beschrijven	ook	nog	het	vigerende	
beleid,	maar	dan	stoppen	we:	advies		
geven	is	onze	taak	niet.’

Uit	de	evaluatie	blijkt	dat	onder	andere		
de	WRR,	het	Rathenau	Instituut	en	de		
Gezondheidsraad	deze	brede,	participa-	
tieve	benadering	ook	interessant	vindt		
voor	andere	controversiële	onderwerpen.		
Van	der	Graaf	sluit	daarom	uitbreiding		
niet	uit:	‘Onze	ervaringen	zijn	ook	bruik-	
baar	voor	GMO’s,	antibioticagebruik,	
nanotechnologie,	CO2-opslag	en	
kern	energie.’

Meer	begrip	voor	
elektrogevoeligheid	
In	april	ging	het	bijna	mis.	De	Stichting	
Elektrohypersensitiviteit	(EHS),	het		
Nederlands	Instituut	voor	Bouwbiologie	en	
Ecologie	(NIBE)	en	StopUMTS	stapten	uit		
de	klankbordgroep.	Aanleiding	was,	aldus	
hun	brief	aan	het	bestuur,	dat	ze	zich	niet	
konden	vinden	in	een	Kennisbericht	over	
elektro	gevoeligheid.	Daarnaast	hadden	ze		
in	het	algemeen	het	gevoel	dat	er	te	weinig	
met	hun	visie	werd	gedaan.	Maar	het	
platform	heeft	ze	er	weer	bij	weten	te	halen.	
Hugo	Schooneveld	van	de	Stichting	EHS:	
‘Met	de	vaste	deelnemers	aan	het	kennis-
platform	hebben	we	een	denkgroep	
opgericht.	We	bekijken	welk	onderzoek	
zinvol	kan	zijn,	en	wat	er	voor	mensen		
met	elektrostress	gedaan	kan	worden.’		
Het	Kennisbericht	wordt	aangepast,	en	
conceptberichten	gaan	voortaan	ook	langs	
de	klankbordgroep.

‘Door	dit	platform	is	er	meer	begrip	
gekomen	voor	de	mensen	die	zeggen	ziek		
te	worden	van	elektromagnetische	velden’,	
zegt	Fred	Woudenberg,	die	vanuit	de	GGD	
Amsterdam	bij	deze	denkgroep	betrokken	is.	
‘Onderzoekers	en	mensen	van	bedrijven	
merken	dat	ze	niet	zomaar	meer	kunnen	
zeggen:	‘Dat	zijn	aanstellers’,	of:	‘Jammer,	
maar	niks	aan	te	doen	want	er	zijn	geen	
wetenschappelijke	bewijzen	voor	hun	
klachten.’	Als	je	ziet	hoe	ver	die	mensen		
gaan	om	zichzelf	te	beschermen,	dan	
moeten	ze	geholpen	worden.’	

De	partijen	overwegen	nu	een	gezamenlijke	
website	met	adviezen	voor	mensen	die		
hun	stralingsbelasting	willen	minimaliseren,	
ook	al	is	er	geen	wetenschappelijk	bewijs	
voor	schadelijke	effecten.	(Wel	hands	free	
bellen	bijvoorbeeld,	maar	geen	geld	
uitgeven	aan	onderbroeken	die	straling	
tegenhouden.)	‘Voor	de	GGD’s	is	dat	ook	
handig’,	zegt	Fred	Woudenberg,	‘Zij	krijgen	
veel	vragen.’	De	drie		uitgetreden	organisa-
ties	zijn	inmiddels	weer	regulier	lid	van	de	
klankbordgroep.	Schooneveld	heeft	er	weer	
vertrouwen	in:	‘Het	laatste	jaar	is	er	echt	een	
andere	wind	gaan	waaien.’	
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nieuwsnieuws

Per	1	oktober	is	het	Nederlands	Centrum	Jeugd	gezondheid	(NCJ)	
opgericht,	de	opvolger	van	het	RIVM-Centrum	Jeugd	gezondheid.	
Het	NCJ	is	gevestigd	aan	de	Churchilllaan	11	te	Utrecht.	Het	NCJ		
is	een	nieuwe	onafhankelijke	stichting	onder	bestuurlijke		
verantwoordelijkheid	van	GGD	Nederland	en	ActiZ.

www.ncj.nl

In	juli	hebben	het	Nederlands	Bijwerkingen	Centrum	Lareb	en		
het	RIVM	formeel	de	intentie	geuit	om	de	RIVM-taken	voor	de	
Teratologie	Informatie	Service	(TIS)	over	te	dragen	aan	Lareb,	
gevestigd	in	’s-Hertogenbosch.	De	intentieverklaring	is	een		
eerste	formele	stap	in	de	uitvoering	van	het	ministeriële	besluit		
over	de	overdracht	naar	Lareb,	een	onderdeel	van	de	taakstelling	
voor	het	RIVM.	Het	doel	van	de	overdracht	is	de	registratie	van	
bijwerkingen	in	Nederland	te	centraliseren.	
	
De	TIS-taken	vallen	nu	onder	de	sector	Voeding,	Geneesmiddelen		
en	Consumentenveiligheid	(VGC).	De	medewerkers	geven	zorg-
verleners	informatie	over	mogelijke	schadelijke	effecten	van	
geneesmiddelen	en	andere	blootstellingen	op	de	voort	planting,	
tijdens	de	zwangerschap	en	de	periode	waarin	borstvoeding	wordt	
gegeven.	Daarnaast	monitoren	zij	zwangerschappen	op	dit	gebied.	
Na	de	overdracht	blijft	TIS	dezelfde	taken	uitvoeren.

Intentieverklaring overdracht  

TIS-taken naar Lareb

Centrum  
Jeugdgezondheid RIVM 
wordt NCJ

Symposium  
‘Juist Biociden’

Op	8	februari	2011	organiseert	het	Kennisnetwerk	
Biociden	het	symposium	‘Juist	Biociden’	op	het	
Westelijk	Handelsterrein	in	Rotterdam.	Juist	
gebruik	van	biociden	zorgt	dat	goede	en	veilige	
resultaten	worden	bereikt.	

Het	symposium	is	bedoeld	voor	iedereen	die		
met	biociden	te	maken	heeft,	zoals	overheid,	
producenten,	professionele	gebruikers	-	zowel	
gecertificeerd	als	niet	gecertificeerd	-,	kennis-
instituten	en	consumenten.	

Aanmelden	of	eerst	meer	informatie?	U	kunt	een	
mail	sturen	naar	info@kennisnetwerkbiociden.nl.
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preventie, ziekte en zorg 

trombosezorgen
De	onderlinge	afstemming	tussen	
trombosediensten	en	zorgverleners	die	
betrokken	zijn	bij	trombosezorg,	zoals	
ziekenhuizen,	verzorgingshuizen	en	
apotheken,	verloopt	niet	optimaal.	Hierdoor	
beschikken	trombosediensten	niet	altijd	over	
voldoende	informatie	om	te	kunnen	beslissen	
of	de	medicatie	moet	worden	aangepast.		
Het	gevolg	kan	zijn	dat	patiënten	verkeerde	
doses	medicatie	krijgen,	wat	het	risico	op	
bloedstollingen	of	bloedingen	vergroot.	In	dit	
onderzoek	kon	de	relatie	tussen	suboptimale	
afstemming	en	risico’s	echter	niet	worden	
aangetoond.	Dat	kan	komen	doordat	de	data	
nog	onvoldoende	geschikt	zijn	voor	analyses.	
Wel	geven	trombosediensten	aan	dat	ze	veel	
tijd	kwijt	zijn	om	de	zorg	voor	patiënten	goed	
te	laten	aansluiten	op	de	zorg	van	andere	
zorgverleners.
Risico’s en gebrekkige afstemming in de  
trombosezorg.
RIVM-rapport	260242001

veel afvallen loont, mits goed 
begeleid
Veel	dokters	en	diëtisten	denken	dat	mensen	
die	tijdens	een	eet-	en	beweegprogramma	
veel	afvallen	na	afloop	relatief	meer	
aankomen	dan	mensen	die	minder	gewicht	
verliezen.	Onderzoek	van	het	RIVM	ontkracht	
deze	gedachte:	het	is	juist	aan	te	bevelen	
zoveel	mogelijk	kilo’s	kwijt	te	raken,	mits	dit	
op	een	verantwoorde	manier	gebeurt.
Maintenance of weight loss after lifestyle  
interventions for overweight and obesity,  
a systematic review. 
Publicatie	in	Obesity	Reviews

effecten van interventies
In	dit	onderzoek	zijn	gegevens	over	
effectiviteit	en	kosteneffectiviteit	van	
preventieve	leefstijlinterventies	uit	
Nederlands	en	buitenlands	onderzoek	
verzameld.	De	meeste	interventies	die	in	
Nederlandse	gemeenten	worden	
aangeboden,	zijn	niet	onderzocht	of	zijn	
onderzocht	in	onderzoek	met	onvoldoende	
bewijskracht.	Of	deze	interventies	er	
daadwerkelijk	aan	bijdragen	dat	roken,	
schadelijk	alcoholgebruik,	overgewicht	en	
depressie	op	lange	termijn	afnemen	is	niet	
bekend.	Bovendien	was	er	zeer	weinig	
informatie	beschikbaar	over	de	
kosteneffectiviteit	van	de	interventies.		
Kosteneffectiviteit	van	lokaal	
gezondheidsbeleid:	Overzicht	van	
preventieve	interventies	uit	de	leeflijnen	
Tabakspreventie, Integraal alcoholbeleid, 
Overgewicht en Depressiepreventie.
RIVM-rapport	270091012

infectieziekten

jaarverslag soa
In	dit	rapport	worden	de	meest	recente	
trends	over	het	vóórkomen	van	soa	en	hiv	in	
Nederland	beschreven.
Sexually transmitted infections, including HIV,  
in the Netherlands in 2009.
RIVM-rapport	210261007

vaccinatiegraad 
rijksvaccinatieprogramma  
nog steeds hoog
Het	percentage	kinderen	dat	binnen	het	
Rijksvaccinatieprogramma	is	ingeënt,		
is	nog	steeds	hoog.	De	vaccinatiegraad	voor	
hepatitis	B	voor	kinderen	van	dragermoeders,	
evenals	de	tijdigheid	van	deze	vaccinatie,	
behoeft	extra	aandacht.	Dit	geldt	ook	voor		
de	tweede	BMR-vaccinatie	waarvoor	de	
WHO-norm	van	95%,	nodig	voor	de	
eliminatie	van	mazelen,	niet	wordt	behaald.
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma  
Nederland. Verslagjaar 2010.
RIVM-rapport	210021011

rapporten	en	publicaties
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milieu en leefomgeving

nucleaire doseringen in 
ziekenhuizen 
De	doseringen	van	Nederlandse	ziekenhuizen	
bij	nucleair	geneeskundig	onderzoek	zijn	
gemiddeld	genomen	in	lijn	met	de	
aanbevelingen	van	de	Nederlandse	
Vereniging	voor	Nucleaire	Geneeskunde	
(NVNG).	Bij	onderzoek	naar	de	hartfunctie		
ligt	de	dosering	iets	boven	de	aanbevolen	
waarden,	maar	voor	PET	is	de	dosering	in		
de	praktijk	gemiddeld	40	procent	lager	dan	
aanbevolen.	
In	Nederland	wordt	per	verrichting		
gemiddeld	minder	radioactieve	stof	
toegediend	dan	in	Duitsland	en	de	Verenigde	
Staten,	en	iets	meer	dan	in	het	Verenigd	
Koninkrijk.	
Doseringen en nuclidengebruik bij nucleair  
diagnostisch onderzoek: Inventarisatie  
gegevens 2008. 
RIVM-rapport	300080005

herziening 
risicobeoordelingsmodellen 
gewasbeschermingsmiddelen
Op	basis	van	herziene	rekenmodellen	voor	de	
toetsing	van	wettelijke	normen	blijkt	dat	de	
hoeveelheid	gewasbeschermingsmiddelen	
die	wij	in	Nederland	maximaal	via	de	voeding	
binnen	zouden	kunnen	krijgen,	hoger	kan	zijn	
dan	voorheen.	Dit	kan	mogelijk	leiden	tot	een	
verlaging	van	sommige	Europese	normen	
voor	maximaal	toelaatbare	hoeveelheden	
gewasbeschermingsmiddelen.
Revision of Dutch dietary risk assessment models for 
pesticide authorisation purposes.
RIVM-rapport	320005006

maatregelen na een kernongeval
Het	RIVM	beveelt	aan	de	Nederlandse	
interventieniveaus	voor	maatregelen	na	een	
kernongeval	in	lijn	te	brengen	met	die	van	de	
omringende	landen.	Interventieniveaus	zijn	
de	stralingsniveaus	op	basis	waarvan	na	een	
kernongeval	maatregelen	kunnen	worden	
afgekondigd.	Voorbeelden	van	dit	soort	
maatregelen	zijn	schuilen	en	evacueren.		
In	2008	heeft	het	ministerie	van	VROM	een	
deel	van	de	interventieniveaus	aangepast.	
Dit	rapport	geeft	een	overzicht	van	de	
vigerende	interventieniveaus	en	de	
onderbouwing	achter	deze	waarden.		
Het	RIVM	doet	daarnaast	een	aantal	
aanbevelingen	om	de	interventieniveaus	te	
harmoniseren,	en	stelt	voor	de	naamgeving	
van	enkele	maatregelen	zodanig	aan	te	
passen	dat	het	onderscheid	tussen	deze	
maatregelen	wordt	verhelderd.
Nederlandse interventieniveaus bij kernongevallen: 
Overzicht, achtergronden en aanbevelingen.
RIVM-rapport	610790012

grotere rol voor thoron in 
binnenmilieu
De	rol	van	thoron	in	de	totale	stralings-
belasting	binnenshuis	is	waarschijnlijk	groter	
dan	steeds	gedacht.	Radonconcentraties	in	
Nederlandse	woningen	zijn	lager	dan	in	het	
verleden	gerapporteerd,	doordat	gangbare	
meettechnieken	van	toen	radonconcentraties	
opleverden	die,	naar	nu	blijkt,	gedeeltelijk	
moeten	worden	toegeschreven	aan	thoron.		
Dit	volgt	uit	onderzoek	van	het	RIVM	naar	de	
stralingsbelasting	in	Nederlandse	nieuw-
bouw	woningen	en	de	invloed	van	ventilatie	

hierop.	In	Nederland	leidt	blootstelling	aan	
radon	en	thoron	binnenshuis	jaarlijks	tot	
enkele	honderden	gevallen	van	longkanker.	
Het	onderzoek	bevestigt	de	verwachting	dat	
ventileren	bijdraagt	aan	een	lagere	
radonconcentratie	in	woningen.	
Stralingsbelasting in Nederlandse nieuwbouw
woningen: Eindrapport ventilatie en 
radononderzoek. 
RIVM-rapport	610790009

handvat voor omgang met 
ioniserende straling
Het	RIVM	heeft	een	leidraad	ontwikkeld	
waarmee	een	risicoanalyse	kan	worden	
uitgevoerd	voor	het	werken	met	ioniserende	
straling.	Aanleiding	is	een	signaal	van	de	
Arbeidsinspectie	dat	deze	risicoanalyses		
die	bij	wet	verplicht	zijn,	te	weinig	worden	
opgesteld.	Dat	komt	doordat	stralings-
deskundigen	vaak	niet	weten	hoe	ze	zoiets	
aan	moeten	pakken.	Dit	is	zorgelijk,	omdat	de	
risicoanalyse	ten	grondslag	ligt	aan	een	goed	
begrip	van	de	risico’s	van	het	werken	met	
straling.	Gebruik	van	de	leidraad	draagt	bij	
aan	een	betere	veiligheid	van	werknemers.		
De	Nederlandse	wet	verplicht	ondernemers	
om	voorafgaand	aan	een	handeling	met	
ioniserende	straling	een	risicoanalyse	uit	te	
laten	voeren.	Enkele	voorbeelden	van	dat	
soort	handelingen	zijn	de	controle	van	
lasnaden	in	gasleidingen	met	gammabronnen	
en	het	maken	van	een	röntgenfoto	door	een	
dierenarts.
Leidraad risicoanalyse stralingstoepassingen.
RIVM-rapport	620850001

rapporten	en	publicaties
Rapporten	en	publicaties	kunt	u	downloaden	via		www.rivm.nl
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Op	23	juli	was	het	raak:	de	Aziatische	tijgermug,	Amerikaanse	
banden-	of	rotspoelmug	en	Gele	koortsmug	werden	aangetroffen	in	
de	Brabantse	plaatsen	Heijningen,	Oosterhout	en	Oss.	Dit	gebeurde	
tijdens	reguliere	controles	bij	importeurs	van	gebruikte	banden	door	
het	Centrum	Monitoring	Vectoren	(CMV)	van	de	nieuwe	Voedsel	en	
Waren	Autoriteit	(nVWA).	De	term	‘vectoren’	verwijst	naar	insecten	
die	infectieziekte	verwekkers	kunnen	overbrengen.	De	gevonden	
muggen	kunnen	drager	zijn	van	virussen	die	ziektes	als	gele	koorts,	
knokkelkoorts,	de	West-Nijlziekte	en	Chikungunya	veroorzaken.	
‘Bestrijding	is	belangrijk	om	zo	lang	mogelijk	te	voorkomen	dat	ze	
zich	in	Nederland	vestigen’,	zegt	Ernst-Jan	Scholte,	medisch-veteri-
nair	entomoloog	en	coördinator	bij	het	CMV.	Het	RIVM	test	nog	of	
de	aangetroffen	muggen	besmet	waren	met	een	infectieziekte.

De	Aziatische	tijgermug	wordt	hier	al	sinds	de	zomer	van	2005	in	
kassen	gesignaleerd	en	bestreden.	Hij	kwam	mee	met	de	uit	China	
geïmporteerde	plant	Lucky	Bamboo.	Ook	leggen	muggen	graag	
eitjes	in	lege	banden	en	komen	zo	het	land	binnen.	In	de	zomer	van	
2009	werd	de	Amerikaanse	rotspoelmug	bij	twee	bandenimporteurs	
aangetroffen.	Daarom	vond	deze	zomer	preventief	controle	plaats	
op	33	locaties.	Scholte:	‘Eind	september	zijn	ook	bij	drie	bedrijven	
buiten	Brabant	muggen	aangetroffen,	één	in	Montfoort	en	twee	in	
Weert.	Van	de	33	onderzochte	bedrijven	blijkt	dus	18	procent	
positief.’
Eind	juli	waren	er	geen	bestrijdingsmiddelen	op	voorraad.	Boven-
dien	waren	er	geen	vrijstellingen	voor	deze	middelen.	Dit	moest	
allemaal	in	één	week	tijd	geregeld	worden,	in	overleg	tussen	de	
Ministeries	van	VWS	en	VROM,	het	CMV	en	het	Centrum	voor	
Infectieziektebestrijding	(CIb)	van	het	RIVM.	

Informatiebrief
	‘Op	vrijdag	23	juli	hoorden	we	dat	er	muggen	en	larven	waren	
aangetroffen’,	zegt	Corien	Swaan,	arts	infectieziekten	bij	het	CIb.	
Taak	van	het	CIb	is	het	coördineren	van	de	preventie	en	bestrijding	
van	infectieziekten.	‘De	maandag	erop	hebben	we	meteen	een	
responsteam	bijeenkomst	georganiseerd,	waarbij	onze	eigen	
	entomoloog	telefonisch	mee	vergaderde	vanaf	haar	vakantie-adres.	
Dinsdag	ging	er	al	een	schriftelijk	advies	van	het	CIb	over	de	
noodzakelijke	maatregelen	naar	het	Ministerie	van	VWS.	Hiervoor	
was	vrijstelling	voor	de	bestrijdingsmiddelen	nodig.	Er	kwam	een	

bestrijdingsplan	en	er	werden	twee	bestrijdingsexperts	ingevlogen	
vanuit	Frankrijk.’	Daarnaast	begeleidde	het	CIb	de	processen,	stelde	
het	voorlichtingsmateriaal	samen	met	CMV	op	en	zorgde	voor	
afstemming	bij	de	communicatie.	De	betrokken	GGD-en	werden	
geïnformeerd	en	er	kwam	een	website	en	een	informatiebrief	voor	
omwonenden.	

Bij	reguliere	infectieziekten	ondersteunt	het	CIb	GGD-en	ondermeer	
bij	het	opstellen	van	richtlijnen.	Wanneer	er	een	epidemie	dreigt,	
kan	(de	directeur	van)	het	CIb	een	multidisciplinaire	groep		
deskundigen	bijeenroepen:	het	Outbreak	Management	Team	(OMT).	
Het	CIb	is	daarvan	voorzitter.	Een	Bestuurlijk	Afstemmingoverleg	
(BAO)	toetst	vervolgens	de	adviezen	van	het	OMT.	Het	BAO	bestaat	
uit	vertegenwoordigers	van	GGD	Nederland,	het	Ministerie	van	
VWS,	de	Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg	en	de	Vereniging	
Nederlandse	Gemeenten.	Voorzitter	is	de	minister	van	VWS.

Wortel en tak
Er	is	bijvoorbeeld	meermalen	een	OMT	samengekomen	in	verband	
met	de	vogelgriep	in	2004,	de	MRSA-bacterie	bij	veehouders	in	2006	
en	de	Q-koorts	vanaf	2007,	vertelt	Swaan.	Tijdens	de	crisis	rondom	
nieuwe	influenza	A	(Mexicaanse	griep)	in	2009	is	er	vier	keer	een	
OMT	georganiseerd.

Aan	een	OMT	nemen	ook	experts	van	buiten	het	CIb	deel,	zoals	
deskundigen	uit	de	kliniek	en	GGD-en.	Het	bestaat	uit	vijftien	tot	
twintig	personen.	
In	het	geval	van	de	muggen	ging	het	om	voorzorgsmaatregelen	en	
koos	het	CIb	voor	een	eenvoudiger	overlegstructuur.	Een	respons-
team	vergadert	binnenshuis	met	voornamelijk	vertegenwoordigers	
van	het	CIb;	maximaal	rond	de	tien	personen.

Door	de	snelle	afstemming	binnen	het	muggenresponsteam	deze	
zomer,	kon	al	op	donderdagavond	30	juli	de	daadwerkelijke	
bestrijding	starten.	Het	CMV	coördineerde	die	en	het	Centrum	
Dierplaagbestrijding	voerde	die	uit,	aanvankelijk	bijgestaan	door	de	
Franse	muggenbestrijders.	Het	spuiten	werd	enkele	malen	herhaald,	
tot	eind	oktober.	Daarna	is	het	te	koud	voor	volwassen	muggen.	De	
eitjes	van	de	tijgermug	kunnen	onze	winters	echter	overleven.	Op	de	
lange	termijn	is	het	onmogelijk	om	hun	vestiging	in	Nederland	te	
voorkomen.	In	Zuid-Europa	is	dit	al	gebeurd,	ook	in	stedelijk	gebied.	
‘Als	de	muggen	eenmaal	in	een	woonwijk	zitten,	lukt	het	niet	meer	
om	ze	met	wortel	en	tak	uit	te	roeien’,	zegt	Scholte	van	het	CMV.	
‘Gelukkig	speelde	het	hier	nu	nog	op	bedrijventerreinen	met	weinig	
omwonenden.’

praktijk

Tekst	|	Elke	van	Riel	

Fotografie	| Jacob	Beeuwkes

Eind juli werden muggen aangetroffen die ernstige infectieziekten kunnen 

overbrengen. Door snelle afstemming kon de bestrijding binnen een week 

beginnen. Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM adviseerde 

het Ministerie van VWS en coördineerde het overleg. Bij een dreigende crisis 

organiseert het een Outbreak Managament Team.
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achtergrond

Regionale VTV: 

Zeeuwen  
relatief gezond

Ook Zeeland is ‘om’. In 2008 werd in Zeeland voor  

het eerst een regionale VTV gemaakt; intussen  

worden voorbereidingen getroffen voor de editie  

van 2012. Want: ‘Als je de gegevens die je hebt in 

samenhang presenteert, krijgen ze meerwaarde.’  

Het RIVM biedt als VTVexpert, naast landelijke  

cijfers en knowhow, ook praktische ondersteuning.
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Zo’n	eerste	VTV	is	feitelijk	een	nulmeting.	Dit	is	een	instrument	dat	
gaandeweg	steeds	meer	diepgang	krijgt,	dus	ik	ben	blij	dat	de	
Zeeuwse	VTV	2012	er	komt.’	

Verschillen laten zien
‘Het	RIVM	heeft	toegang	tot	de	grotere	landelijke	databases	en	weet	
hoe	ze	te	benutten’,	aldus	Vriends.	René	Poos	van	het	RIVM	zat	ook	
in	de	projectgroep	en	hielp	bij	de	totstandkoming	van	het	rapport.	
‘Wij	kunnen	met	behulp	van	de	Zorgatlas	laten	zien	hoe	Zeeland	het	
relatief	doet,	inclusief	de	accentverschillen	op	gemeentelijk	niveau’,	
beaamt	René	Poos,	projectleider	van	de	regionale	VTV	binnen	het	
RIVM.	‘Elke	regio	heeft	zijn	typische	kenmerken.	Die	worden	bij	het	
verschijnen	van	het	rapport	ook	uitgelicht	in	de	media.	Mensen	gaan	
er	vragen	over	stellen,	zo	krijgt	gezondheid	meer	aandacht.	Er	wordt	
over	nagedacht	en	er	wordt	eerder	wat	met	de	resultaten	gedaan.	
Als	RIVM	begeleiden	we	het	hele	proces	van	totstandkoming.		
We	lezen	mee,	maar	zorgen	ook	voor	een	aantrekkelijke	en		
professionele	presentatie.	Nu	het	aantal	regionale	VTV’en	toeneemt,	
zoeken	we	naar	een	methode	waarbij	de	GGD	steeds	meer	zelf-
sturend	wordt.	GGD’en	kunnen	ook	leren	van	elkaar.	Daarnaast	
heeft	het	RIVM	een	toolkit	ontwikkeld	op	internet	met	de	benodigde	
gereedschappen	en	datasets.	Door	deze	te	downloaden	en	te		
combineren	met	eigen	gegevens,	kunnen	GGD’en	redelijk	zelfstandig	
aan	de	slag.’

Lokaal gezondheidsbeleid verbeteren
Een	regionale	VTV	laat	op	gemeentelijk	niveau	zien	welke	grote	
gezondheidsproblemen	er	zijn,	welke	interventies	al	worden	ingezet	
en	welke	nog	onbenut	blijven.	Met	concrete	informatie,	cijfers	en	
vooral	praktische	adviezen	op	maat,	waarmee	ambtenaren	hun	
lokale	gezondheidsbeleid	kunnen	verbeteren.	Dat	merkt	ook		
Katinka	Vriends,	intussen	gemeenteambtenaar	volksgezondheid	in	
Terneuzen.	Ook	vanuit	deze	functie	is	ze	blij	met	de	Zeeuwse	VTV.		
‘Ik	gebruik	de	lokale	VTV	van	Terneuzen	als	achtergrondinformatie	
bij	het	schrijven	van	een	beleidsstuk,	om	beleid	te	toetsen	en	nieuw	
beleid	te	ontwikkelen.	De	regionale	VTV	2012	zal	nog	veel	meer	
informatie	bieden.	Ik	vind	het	spannend	om	straks	te	zien	wat	dat	
doet	met	de	gegevens	voor	Terneuzen.’

VTV

Het RIVM brengt elke vier jaar de nationale Volksgezondheid 
Toekomst Verkenning over de gezondheid van Nederlanders 
uit. 

Een regionale VTV doet uitspraken over de gezondheid en 
gezondheidsverschillen binnen een regio, tot op gemeente-
niveau. Van de 28 GGD’en in Nederland kiezen er steeds meer 
voor een regionale VTV als basis voor hun gezondheidsbeleid. 

Tekst	|	Sasja	Nicolaï

Fotografie	|	Hollandse	Hoogte

Regionale VTV  
krijgt steeds meer diepgang

Het	was	het	Brabantse	voorbeeld	dat	de	regio	Zeeland	inspireerde	
om	een	eigen	Volksgezondheid	Toekomst	Verkenning	(VTV)	te	
maken.	‘Het	is	een	mooi	instrument,	dat	gemeentes	helpt	juiste	
keuzes	te	maken	op	het	gebied	van	volksgezondheid’,	vertelt	
Katinka	Vriends,	destijds	projectleider	bij	de	GGD	Zeeland.		
‘Natuurlijk	verzamelden	instituten	binnen	de	regio	al	allerlei	
gegevens.	Maar	de	VTV	is	een	mooie	aanleiding	om	de	gegevens		
van	meerdere	instituten	te	vergelijken.	Als	je	die	gegevens	in	

samenhang	presenteert,	ontstaat	een	integraal	beeld	van	wat	er	
speelt	en	dat	heeft	beslist	meerwaarde.	Bovendien	hielp	de	VTV		
om	het	belang	van	goede	gezondheidsmonitoring	helder	te	krijgen.		
Onze	gegevensopbouw	moet	nog	groeien.	En	dit	instrument		
heeft	laten	zien	hoe	essentieel	dat	is.	De	werkwijze	binnen	de		
GGD	is	aangepast	en	steeds	meer	organisaties	sluiten	aan.’	

Hoe	doet	Zeeland	het?	‘Zeeland	blijkt	relatief	gezond,	we	leven	
langer.	Verder	zijn	we	een	licht	vergrijsde	provincie	en	hebben	we	
dezelfde	problemen	als	de	rest	van	Nederland.	De	industrie	in	
Zeeland	brengt	bepaalde	risico’s	met	zich	mee,	maar	we	hebben		
nog	geen	goed	beeld	van	de	gezondheidseffecten	daarvan.	
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weinig verandering in 
luchtkwaliteit
De	concentraties	van	de	stoffen	die	het	
Landelijk	Meetnet	Luchtkwaliteit	(LML)	in	
Nederland	in	de	lucht	meet	zijn	in	2009	weinig	
veranderd	ten	opzichte	van	voorgaande	jaren.	
Dit	komt	mede	doordat	de	weers-
omstandigheden,	die	van	invloed	zijn	op	de	
luchtkwaliteit,	niet	substantieel	afweken	van	
eerdere	jaren.	Incidenteel	deden	zich	wel	
hoge	concentraties	voor.	Dit	blijkt	uit	de	
meetresultaten	over	2009	van	het	LML,		
dat	het	RIVM	beheert.	
Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2009.
RIVM-rapport	680704011

richtsnoer 
gewasbeschermingsmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen	kunnen		
schadelijke	effecten	hebben	op	organismen	
waarvoor	ze	niet	zijn	bedoeld.	Er	is	een		
richtsnoer	ontwikkeld	om	testresultaten		
voor	de	toelatingsprocedure	voor	gewas-
beschermings	middelen	eenvormig	en	
transparant	aan	te	reiken.	Het	richtsnoer	geldt	
specifiek	voor	veldstudies	met	niet-doelwit	
arthropoden	(geleedpotigen)	die	boven	de	
grond	en	op	planten	leven,	bijvoorbeeld	in	
akkers	of	boomgaarden.	Het	richtsnoer	is	
ontwikkeld	door	het	Nederlandse	Platform	
voor	de	Beoordeling	van	Higher	Tier	Studies,	
waarvan	het	RIVM	het	secretariaat	voert.
Guidance for summarising and evaluating field  
studies with nontarget arthopods: A guidance  
document of the Dutch Platform for the Assessment 
of Higher Tier Studies. 
RIVM-rapport	601712006

streven naar verbetering 
drinkwaterbronnen
De	stroomgebiedbeheerplannen	(SGBP’en)	
van	de	Rijn-	en	Maasoeverstaten	bevatten	in	
de	eerste	planperiode	(2009-2015)	weinig	
specifieke	maatregelen	om	de	kwaliteit	van	
bronnen	voor	drinkwater	te	verbeteren.	Het	is	
daardoor	waarschijnlijk	dat	Nederlandse	
oppervlaktewaterbronnen	voor	drinkwater	
niet	zullen	voldoen	aan	het	streefdoel	van	de	
Europese	Kaderrichtlijn	Water	(KRW)	zoals		
dat	is	geformuleerd	in	artikel	7.3.	Met	dit	
artikel	wordt	ernaar	gestreefd	om	de	
waterkwaliteit	te	verbeteren,	waardoor	
minder	inspanning	nodig	is	om	het	te	
zuiveren	tot	drinkwater.	Dit	concludeert	het	
RIVM	bij	de	beoordeling	van	deze	plannen	in	
opdracht	van	het	ministerie	van	VROM.
Drinkwater in stroomgebiedbeheerplannen  
Rijn en Maasoeverstaten.
RIVM-rapport	734301034

grenzen aan chloorbenzenen
Het	RIVM	heeft	milieurisicogrenzen		
afgeleid	voor	een	serie	chloorbenzenen		
in	water,	grondwater,	bodem	en	lucht.		
De	groep	stoffen	omvat	monochloorbenzeen,	
dichloorbenzenen	en	tetrachloorbenzenen.	
Ze	worden	gebruikt	als	tussenproduct	om	
andere	sotffen	te	maken.	Te	hoge	
concentraties	van	deze	stoffen	zijn		
schadelijk	voor	het	milieu.
Environmental risk limits for various  
chlorobenzenes.
RIVM-rapport	601782020

minder fluoriden in 
oppervlaktewater en lucht
De	emissies	van	fluoriden	door	de	
Nederlandse	industrie	naar	lucht	en	
oppervlaktewater,	en	daarmee	de	
concentraties	in	lucht,	regenwater	en	gras,	
zijn	tussen	1985	en	2008	sterk	afgenomen.		
De	huidige	emissies	en	concentraties	in	de	
lucht	hebben	geen	gevolgen	voor	de	
gezondheid	van	mensen,	maar	mogelijk		
wel	voor	bepaalde	gewassen	en	veesoorten.	
De	omvang	van	de	hierdoor	ontstane	schade	
aan	gewassen	en	vee	is	niet	bekend.	Dit	blijkt	
uit	onderzoek	naar	de	industriële	emissies	en	
verspreiding	van	fluoriden	dat	het	RIVM	in	
opdracht	van	het	ministerie	van	VROM	heeft	
gedaan.	
Emissies en verspreiding van fluoriden. 
RIVM-rapport	609100003

het belang van bodemdiversiteit
Bij	een	afname	van	het	organischestofgehalte	
of	bij	verdichting	van	de	bodem	daalt	de	bo-
dembiodiversiteit.	Een	daling	van	de	bodem-
biodiversiteit	zal	de	bodem	ook	minder	goed	
in	staat	stellen	om	zogenaamde	ecosysteem-
diensten	te	leveren,	zoals	agrarische	produc-
tie,	schoon	grond-	en	oppervlaktewater	en	de	
regulering	van	het	klimaat.	Dit	is	de	uitkomst	
van	een	verkenning	naar	relaties	tussen		
organischestofgehalte,	bodemverdichting	en	
de	bodembiodiversiteit.	Het	onderzoek	is		
bedoeld	om	Nederland	voor	te	bereiden	op	
de	invoering	van	de	Kaderrichtlijn	Bodem.
Prioritaire gebieden in de Kaderrichtlijn Bodem. 
Belang van bodembiodiversiteit en 
ecosysteemdiensten. 
RIVM-rapport	607370001
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risicomethodiek opslag brandbare 
vloeistoffen geëvalueerd
Met	de	huidige	methodiek	worden	de	risico’s	
van	brandbare	vloeistoffen	voor	omwonen-
den	niet		onderschat.	Wel	zijn	enkele	verbete-
ringen	in	de	methodiek	gewenst.	Dit	blijkt	uit	
onderzoek	van	het	RIVM	in	opdracht	van	het	
ministerie	van	VROM.	Aanleiding	voor	het	on-
derzoek	was	een	onverwacht	grote	explosie		
bij	een	opslagfaciliteit	van	brandbare	vloei-
stoffen	in	Buncefield,	nabij	Londen,	in	2005.	
Naast	het	ongeluk	in	Buncefield	zijn	ook	en-
kele	andere	ongelukken	met	brandbare	vloei-
stoffen	in	dit	onderzoek	betrokken.
Evaluation of the Dutch QRA directives for storage 
and transportation of flammable liquids. 
RIVM-rapport	620550001

mest meten bij derogatie
Dit	rapport	geeft	een	overzicht	van	de		
bemestingspraktijk	in	2008	en	de	waterkwali-
teit	in	2008	en	2009	op	graslandbedrijven	in	
Nederland	die	meer	dierlijke	mest	mogen		
gebruiken	dan	in	Europese	regelgeving	is		
aangegeven	(derogatie).	De	gegevens	uit	dit	
onderzoek	kunnen	worden	gebruikt	om	de	
gevolgen	voor	de	waterkwaliteit	te	bepalen.	
De	waterkwaliteit	gemeten	in	2008	geeft	de	
gevolgen	weer	van	de	landbouwpraktijk	in	
2007,	het	tweede	jaar	dat	de	derogatie	in	de	
praktijk	werd	toegepast.	De	waterkwaliteit	
gemeten	in	2009	geeft	de	gevolgen	weer	van	
de	landbouwpraktijk	in	2008.	
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op 
landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie: 
Resultaten meetjaar 2008 in het derogatiemeetnet.
RIVM-rapport	680717014

Rapporten	en	publicaties	kunt	u	downloaden	via		www.rivm.nl

keuzes in chemische stoffen
De	Nederlandse	overheid	toetst	of	de	indu-
strie	de	risico’s	van	chemische	stoffen	goed	
vaststelt.	Dit	is	een	onderdeel	van	de	wette-
lijke	taken	binnen	de	Europese	verordeningen	
REACH	(Registratie,	Evaluatie,	Autorisatie	en	
beperking	van	Chemische	stoffen)	en	CLP	
(Classification,	Labelling	&	Packaging).	Van-
wege	het	grote	aantal	stoffen	heeft	het	RIVM	
met	TNO	een	systematiek	opgezet	om	hierin	
keuzes	te	maken.	Hetzelfde	geldt	voor	de		
acties	die	de	overheid	zelf	in	dit	verband	kan	
nemen,	bijvoorbeeld	voorstellen	om	het	ge-
bruik	van	een	stof	te	beperken	of	te	verbieden.	
Prioritering in processen van de Europese  
stoffenwetgeving REACH en CLP. 
RIVM-rapport	320015004

binnenmilieu bij nieuwbouw school
Bij	het	bouwen	van	een	nieuwe	school		
kunnen	GGD-medewerkers	adviseren	over	
een	gezond	binnenmilieu.	Dit	informatieblad	
geeft	aanbevelingen	hiervoor.	De	laatste		
tijd	is	er	toenemende	aandacht	voor	het		
binnenmilieu	van	scholen,	vooral	omdat	uit		
onderzoek	blijkt	dat	het	binnenmilieu	van	
veel	bestaande	basisscholen	niet	gunstig	is.	
Hierdoor	krijgen	GGD-en	vaak	van		
school	besturen	en	–directies	de	vraag		
om	informatie	te	leveren	ten	behoeve	van		
een	gezonde	nieuwbouwschool.	Met	dit	
infor	matieblad	kunnen	GGD-medewerkers	
een	bijdrage	leveren	in	een	vroege	fase	van	
het	bouw	proces.	
Binnenmilieuadviezen voor nieuw te bouwen  
scholen: Informatieblad.
RIVM-briefrapport	609300013

mogelijke milieurisico’s bij 
zeespiegelstijging in haven 
rotterdam
Een	eventuele	overstroming	van	de	
buitendijkse	gebieden	in	de	regio	Rijnmond	
zal	mogelijk	milieurisico’s	met	zich	
meebrengen.	Deze	(milieu)risico’s	nemen	
slechts	in	geringe	mate	af	als	het	plan	
Afsluitbaar	Open	Rijnmond	wordt	uitgevoerd.	
Afsluitbaar Open Rijnmond – een eerste integrale 
verkenning: Effecten op natuur en milieu.
RIVM-rapport	607060001	

rook zwerft door horeca
Door	het	roken	en	smeulen	van	tabaks-
producten	ontstaat	omgevingstabaks	rook.	
Door	TNO	en	RIVM	is	aan	de	hand	van	een	
aantal	indicatorstoffen	onderzocht	hoeveel	
omgevingstabaksrook	uit	rookruimten	van	
horecagelegenheden	kan	ontsnappen.		
De	aanwezigheid	van	rookruimten	in	
horecagelegenheden	zorgt	ervoor	dat	
concentraties	omgevingstabaksrook	in	de	
rookvrije	ruimten	ongeveer	een	factor	10		
tot	100	lager	zijn	dan	in	gelegenheden	zonder	
rookverboden.	Rookruimten	in	de	negentien	
onderzochte	Nederlandse	horeca-
gelegenheden	kunnen	de	concentraties	
omgevingstabaksrook	in	de	rookvrije	ruimte	
niet	op	het	niveau	brengen	van	volledig	
rookvrije	horeca.		
Zwerfrook en alternatieven voor rookruimten. 
RIVM-rapport	340004001
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’Drinkwater	heeft	raakvlakken	met	gezondheid	en	milieu.	Mijn	werk	is	daardoor	vrij	breed.	
Bijna	elke	dag	is	anders,	en	die	afwisseling	vind	ik	belangrijk.	Ik	ben	betrokken	bij	vele		
aspecten	van	drinkwater.	We	werken	nauw	samen	met	het	Ministerie	van	VROM,	zowel		
met	beleidsmakers	als	met	inspecteurs.	Het	geeft	mij	voldoening	een	steentje	te	kunnen	
bijdragen	aan	goed	en	veilig	kraanwater.	Goed	drinkwater	is	voor	iedereen	van	belang.	
Honderd	jaar	geleden	was	dit	nog	niet	zo	veilig!	De	ontwikkelingen	van	de	laatste	eeuw	
hebben	belangrijk	bijgedragen	aan	de	verbeterde	volksgezondheid.	De	kwaliteit	van	het	
Nederlandse	drinkwater	is	hoog.	En	het	bevat	geen	chloor,	in	tegenstelling	tot	veel	andere	
Europese	landen	en	de	rest	van	de	wereld.
Ik	heb	meegewerkt	aan	de	vernieuwde	wetgeving	voor	drinkwater.	De	nieuwe	wet	schrijft	
een	prestatievergelijking	tussen	drinkwaterbedrijven	voor.	Zo	proberen	we	de	efficiency	en	
de	waterkwaliteit	verder	te	verbeteren.	De	Europese	drinkwaterrichtlijn	is	een	kader	voor		
de	Nederlandse	normen.	Wij	mogen	daar	in	Nederland	van	afwijken:	het	mag	wel	strenger,	
maar	niet	soepeler.	Er	zijn	normen	voor	giftige	stoffen	die	als	verontreiniging	of	van	nature	
in	het	water	zitten.	Het	drinkwater	bevat	ook	stoffen	als	ijzer	en	magnesium,	die	ons	lichaam	
nodig	heeft.	De	legionellabacterie	blijft	een	probleem.	Dat	ligt	niet	aan	de	productie,	maar	
heeft	te	maken	met	de	leidingwaterinstallatie,	vooral	in	grote	gebouwen.	De	bacterie	kan		
in	de	waterleiding	groeien	bij	temperaturen	boven	de	25	graden.	Elk	jaar	worden	300	tot		
400	mensen	ziek	door	legionella.
Nieuwe	bedreigingen	voor	schoon	drinkwater	zijn	bijvoorbeeld	geneesmiddelen,	cosmetica	
en	producten	met	nanodeeltjes.	Het	is	nog	onbekend	welke	effecten	deze	stoffen	hebben		
op	de	lange	termijn.’

Ans Versteegh is Teamleider  
Drinkwater bij het Centrum 

 Inspectie Milieu- en 
Gezondheids advisering van 

het RIVM. Zij is projectleider 
van de RIVM-advies- en 

onderzoeks projecten over 
drinkwater van bron tot tap. 
Verder is zij betrokken bij de 

Nederlandse en Europese 
wetgeving voor drink water 

en bij milieucalamiteiten.

Veelzijdig 
drinkwater

een	vak	apart

Tekst	|	Ester	Goddijn	

Fotografie	| Frank	van	Dam
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