
 
 

 

Dinsdag 17 september werd alweer de zesde Longpuntbijeenkomst gehouden van dit jaar. 

  

Marieke nam het woord en verwelkomde de aanwezigen waarna ze aansluitend Hans Kruyt 

(deskundige op het gebied van Lucht) aankondigde als spreker over het onderwerp: stofjes in de lucht. 

Hans begon meteen met een correctie daarop want zijn presentatie zou gaan over: Luchtvervuiling. 

  

Luchtvervuiling wordt veroorzaakt door:  

 

➢ roken/meeroken,  

➢ vocht en schimmels,  

➢ allergenen (huismijt en pollen)  

 

Wat doet luchtverontreiniging met je?  

Het veroorzaakt:  

 

➢ COPD en astma,  

➢ hart en vaatziekten,  

 

Het is een oorzaak voor voortijdig overlijden. (circa 5000 mensen per jaar)  

De verwachting is dat de zorgkosten gaan oplopen naar 2 miljard op jaarbasis. 

 

Het belang van lucht werd afgezet tegen andere levensbelangen.    

Voedsel: men kan in principe twee maanden zonder en eet 1 à 1,5 kg per dag.  

Water: men kan 5 à 7 dagen zonder en 2 liter per dag wordt aanbevolen.  

Lucht: men kan pakweg 3 minuten onder water zonder ademhalen en er is 14 kilo lucht nodig per 

dag! 

  

Hans bracht een historische milieumaatregel te berde: De Engelse koning Edward VII was een fervent 

zeiler. Als hij in Londen verbleef werd hij ziek van de daar aanwezige lucht met zijn astma en dus 

verbood hij kolenstook in huishoudens. 

  

Luchtverontreiniging kent vele facetten, bijvoorbeeld:  

stoffen die door de mens (ongewild) in de lucht gebracht worden.  

Hans sprak over: schade door stoffen op straatniveau (gasvorming)  

Stikstof, Ozon en Koolwaterstof (stofvorming) fijnstof=ON-fijnstof, roet(deeltjes)  

Dit geeft de grootste gezondheidsproblemen. Fijnstof is er van klein naar zeer klein. Effecten hiervan 

kunnen zijn irritatie, opname in het bloed tot in de kleinste haarvaatjes in de hersenen en 

ontstekingen. 

  

Waar komt fijnstof vandaan?  

 

➢ industrie, verwarming, elektriciteitscentrales (kolen/gas),  

➢ raffinaderijen,  

➢ verkeer (auto, vrachtauto, scheepvaart, landbouwmachines en vliegtuigen (als men dicht bij 

een vliegveld woont)),  

➢ stallen (varkens, kippen en geiten) Longtechnisch geven koeien geen last. 

  

Houtstook: De kwaliteit van lucht wordt bepaald door middel van:  

 

➢ meting,  

➢ emissieregistratie (alle bedrijven zijn geregistreerd en weten wat ze uitstoten), 

➢ achtergrondkaart (vastgestelde fijnstofconcentraties),  



➢ berekeningen (vooral verkeer is een boosdoener door dieselroet, kleine deeltjes, korte afstand 

tot de weg en 2 takt brommers) 

➢ incidenteel aanvullend onderzoek. Hier wordt epidemiologisch onderzoek naar gedaan door 

luchtwegonderzoek, cohortstudie (langdurige studie), kinderen en astma. 

  

Vuurwerk: In de oudjaarsnacht vindt er om twaalf uur een piek van fijnstofverhoging plaats van wel 10 

keer het gebruikelijke. De mooie kleuren in de pijlen komen door toegevoegde metalen (al eeuwen 

geleden uitgevonden door de Chinezen), maar dat kan enorme overlast geven voor longpatiënten en 

men raad dan ook aan om binnen te blijven! 

  

Wat wil het Longfonds bereiken?  

 

Het nationaal luchtplan:  

 

➢ verlaging grenswaarden,  

➢ aanscherping bronbeleid,  

➢ verregaande reductie,  

➢ aandacht voor open haarden en  

➢ geen gevoelige bestemmingen langs (snel)wegen. 

  

De middag was doorspekt met doordachte vragen en daarop gegeven antwoorden. 

Bovenstaande opsomming werd door een waterval aan informatie begeleid. Tijd voor pauze werd niet 

genomen en de koffie/thee werd rondgebracht terwijl de presentatie gewoon doorging. 

  

Hierop bedankte Marieke de spreker en riep op om volgende maand, dinsdag 15 oktober, terug te 

komen voor: Vitaal, eten, bewegen en ontspannen. 

 

https://dordrechtgorinchem.longfonds.nl/lp-gorinchem-vitaal-eten-bewegen-ontspannen

