
Inleiding 

Donderdag 24 oktober 2019. Inleider was deze keer de heer Dago Wellink, vrijwilliger bij het Longfonds, werkgroep 
fijnstof. De presentatie had als titel: Stikstof, schone lucht en het Longfonds. 
 

Een tijdje geleden zag Dago een filmpje van het Longfonds over hoe je in je eigen omgeving 
kunt meten hoe schoon de lucht is. Hij schrok behoorlijk toen hij zag hoe slecht de 
luchtkwaliteit bij hem in de buurt is. Dat kan zo niet langer. Als niemand iets doet, gaat het 
echt de verkeerde kant op. 
 
Toen besefte Dago dat hij daarbij kon helpen.  Als ambtenaar heeft hij gewerkt in de 
ruimtelijke ordening en het milieu. Ook was hij acht jaar Statenlid. Hier heeft hij onder 
andere ervaring met lobbyen en in de politiek opgedaan. 
Met zijn kennis en werkervaring helpt hij  het Longfonds, bijvoorbeeld als er contact moet 
worden gelegd met politici. Die zeggen vaak dat het in Nederland met de fijnstof in de lucht 
wel meevalt, maar als je kijkt naar onze gezondheidsproblemen zijn daar sterke twijfels 
over. Als Dago  vertelt wat hij allemaal weet, is de hoop dat met die informatie betere 

beslissingen worden genomen. Zo klaagden bewoners van een drukke weg in een grote stad over te veel verkeer en 
vieze lucht. Samen met een longarts is Dago op het stadhuis gaan praten. Dat heeft geleid tot raadsvragen met als 
gevolg dat er meer aandacht kwam voor fijnstof in de lucht. 
Dago reist met zijn presentatie het hele land door en vandaag is hij te gast bij het Longpunt in Purmerend. 
 
De discussie over stikstof is momenteel erg actueel. Maar…..waar maak je je nu eigenlijk druk om?  
Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. 
Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die 
wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) 
en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht 
wordt de concentratie genoemd. 
 

In dit plaatje is in één oogopslag te zien met welke activiteiten het 
Longfonds zich bezig houdt. Het Longfonds is een patiënten organisatie. 
 
Door gedragsbeïnvloeding wil bereikt worden, dat de vieze lucht verandert 
in schone lucht. Belangrijk is daarbij gezond leven en een rookvrije 
omgeving. Want gezonde lucht is normaal. 
 
In het midden van het plaatje ziet u staan dat de persoonlijke behoefte van 
mensen/patiënten centraal staan.  Maar je behoudt wel zelf de regie. 
 
 

Vieze lucht, wat is dat eigenlijk? 
In de lucht zitten meerdere vervuilende stoffen. Volgens de 
Gezondheidsraad zijn dat  fijnstof, stikstofdioxide en ozon. 
De Gezondheidsraad is een Nederlands onafhankelijk 
wetenschappelijk  adviesorgaan met als opdracht om de regering en het 
parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van 
de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. 
 
Spreker gaat wat dieper in op het begrip “fijnstof”. Voor de gezondheid zeer 
relevant. Vooral de kleinste deeltjes en de roetdeeltjes zijn schadelijk. 
 

Longen en lucht 
Mensen halen ongeveer 20.000 keer per dag adem. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de gevaren die 
vieze lucht met zich meebrengt en onderschatten de gezondheidsschade. Dat wordt in de hand gewerkt omdat 
luchtvervuiling vaak een onzichtbaar probleem is. 
 
Oud minister Hans Alders heeft zich als voorzitter van de Alderstafels voor de vliegvelden Schiphol, Eindhoven en 
Lelystad gericht op meetpunten, niet op gezondheid. Daar is volgens hem de Gezondheidsraad voor.  
Bij de ruimtelijke ordening zijn verschillende ziekenhuizen gebouwd op vervuilde en dus ongezonde plekken. Hierbij is 
geen rekening gehouden met gezondheid. 
 
Vieze lucht veroorzaakt en verergert: 

- Hart- en vaatziekten, zoals hartinfarct, vaatvernauwing en bloedstolsels 
- Longziekten, zoals COPD, astma en longkanker 

 
Bij zwangerschap is er door luchtvervuiling een grotere kans op een lager geboortegewicht en vroeggeboortes. 
 



Per jaar zijn er 16.000 spoedopnames in ziekenhuizen, jaarlijks zijn er ongeveer 5.000 sterfgevallen, waarvan 1.200 
door longkanker. Ook zorgt vieze lucht ervoor dat mensen korter leven, tot wel 13 maanden korter. 
 
Een en ander gaat ook over de leef kwaliteit. Spreker denkt dat hier steeds vaker over wordt nagedacht. 
 
Fijnstof 
Met de term fijnstof worden zwevende deeltjes in de lucht aangeduid van verschillende oorsprong en verschillende 
grootte. Fijnstof is zeer klein en kan diep in je lichaam doordringen.  
 

- PM 10 is het “grootste” deeltje fijnstof en is kleiner dan 10 micrometer; dit wordt uitgehoest. 
- PM 2,5 is kleiner dan 2,5 micrometer. 80% van de ingeademde deeltjes wordt weer  uitgeademd, de overige 

20% dringt door tot de longblaasjes 
- Ultrafijnstof is slechts kleiner dan 0,1 micrometer, deze deeltjes  blijven achter in de longen en kunnen in de 

bloedbaan komen. 
 
Deeltjes groter dan 10 micrometer worden afgevangen in keel en neus. Deeltjes van 2,5 tot 10 micrometer komen 
vooral in de bovenste luchtwegen terecht. 
 
Ter vergelijking: een mensenhaar is 50-70 micrometer. 
 
Gezondheidsrisico’s van vervuilde lucht 
 
Mensen lopen gedurende hun gehele leven risico’s door vieze lucht. 
Baby’s kunnen een te laag geboortegewicht hebben en een gebrekkige ontwikkeling van de hersenen. Peuters lopen 
het risico op longontsteking, kleuters kunnen allergie ontwikkelen, terwijl tieners astma kunnen krijgen. Volwassenen 
lopen het risico op COPD, ontstekingen en een te hoge bloeddruk. Op vooral middelbare leeftijd wordt het risico 
gelopen op een hartinfarct, een beroerte en longkanker. Ben je nog ouder dan is er het risico op dementie. 
 

Omvang van het probleem in Nederland 
Ondanks doorgevoerde verbeteringen is de lucht nog verre van gezond. De normen, die door de overheid worden 
gehanteerd, zijn niet gezond. Spreker noemt dat gepolderde normen, geen gezonde maar politieke normen.  
De normen die door de WHO gesteld zijn, zijn veel strenger. 
Alleen in het noorden van Nederland en in Zeeland wordt aan die strengere normen voldaan. 
 
De chemische reactie van stikstofdioxide in de lucht vindt plaats op een andere plek dan waar die stikstofdioxide 
ontstond.  De politiek richt zich echter op boeren die direct naast de vervuiling hun bedrijf uitoefenen. 
Ook speelt mee dat Nederland een qua grondoppervlak een klein land is. De alhier aanwezige vervuiling is niet alleen 
hier veroorzaakt, maar komt ook uit het Ruhrgebied en de UK. Noord-Italië is eveneens een grote vervuiler; dat is te 
zien op de daarvoor bestemde satelliet, wat iedereen zelf kan nakijken. 
 

Deze satelliet is door de ESA (European Space Agency) gelanceerd. De satelliet gaat via een Nederlandse 
spectrometer dagelijks zeer gedetailleerd de wereldwijde luchtkwaliteit meten. 
Deze geavanceerde satelliet beschikt over een zeer modern Tropomi-instrument van Nederlandse makelij 
(www.tropomi.nl). Deze geavanceerde spectrometer is in staat om de atmosfeer te bestuderen tot op moleculair 
niveau. Het is het enige instrument aan boord van de satelliet. Via dit apparaat is ESA in staat op zeer 
gedetailleerde wijze de gassen koolmonoxide, methaan, stikstofdioxide, ozon, zwaveldioxide, formaldehyde, 
wolken en aerosol (een mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas, bijvoorbeeld wolken en mist of 
rook) in kaart te brengen. 
Lees meer op https://tweakers.net/nieuws/130707 

 
De schade die deze vervuiling veroorzaakt loopt in de miljarden. 
 
In Nederland moeten we ons houden aan grenswaarden voor de concentratie luchtvervuiling die in EU-verband zijn 
vastgelegd. De EU is hier al 20 jaar mee bezig geweest. 
Er zijn grenswaarden voor fijnstof PM10, PM2,5, Ozon en Stikstofdioxide.  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie vindt de Europese normen voor gezondheid zeer onvoldoende. Zij adviseren voor 
fijnstof grenswaarden die meer dan de helft lager liggen dan de EU-normen.  In Nederland hebben we al moeite om 
overal aan de EU-normen te voldoen. Alleen in het noorden van Groningen en Friesland en delen van Zeeland blijft de 
PM2,5 concentratie onder de WHO-advieswaarde. De Randstad, Brabant en Limburg hebben de grootste opgave. 
 
Wanneer deze WHO-normen ook in geheel Nederland gehanteerd zouden worden, zou een enorme 
gezondheidswinst verkregen kunnen worden: 
 

 3 maanden extra levensduur gemiddeld per persoon 
 400 minder doden door longkanker 

https://tweakers.net/nieuws/130707


 800 minder vroegtijdige doden 
 800 minder geboortes met laag geboortegewicht (< 2.500 gr.) 
 1.700 minder ziekenhuisspoedopnamen door luchtweg- en hart/vaataandoeningen 
 2.300 minder nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen 
 4.200 minder kinderen met bronchitisklachten 
 175.000 minder dagen met astmaklachten bij kinderen 
 1.500.000 dagen minder ziekteverzuim 

Bron: RIVM 
 
Het probleem moet eigenlijk boven de partijpolitiek staan. Een Engels onderzoek heeft uitgewezen dat alle kinderen 
potentiële zieken zijn. 
 
Een paar jaar geleden is door het Longfonds, als een patiëntenorganisatie,  een strategie ontwikkeld om het probleem 
van de luchtvervuiling aan te pakken.  
Als eerste wordt gewerkt aan een maatschappelijk en een politiek draagvlak. Dan werken aan het opruimen van de 
luchtvervuiling door gezondheid centraal te stellen in het luchtkwaliteitsbeleid door concrete gezondheidsdoelen te 
stellen en de WHO-normen voor gezonde lucht na te streven. Bescherm daarbij longpatiënten, kinderen en ouderen 
extra tegen die vieze lucht. 
Pak ook alle vervuilers aan, de grootste het eerst: dieselauto’s, tweetaktmotoren (brommers!) en hout- en 
pelletkachels. Streef ook naar een situatie van zero-emissie door schone en duurzame oplossingen, zoals elektrische 
auto’s, schoon OV, duurzame energie. 
 
Als inwoner van Nederland kun je er ook zelf wat aan  doen: benader de politieke partij waar je je mee verbonden 
voelt. Met de kennis die je als burgert hebt, kun je de politiek beïnvloeden. 
 
Als gevolg van deze acties is het maatschappelijk draagvlak inmiddels vergroot. Bij het KNMI is een app ontwikkeld, 
zo ook bij het Longfonds en TNO. Per maand worden die 10.000 keer geraadpleegd. Er is ook een app gemaakt voor 
longpatiënten. Overigens gaat het hier niet om gemeten waarden, maar om berekende waarden. 
Er zijn slechts enkele meetpunten in Nederland; TNO zou er graag meer hebben. Niettemin zijn er in Amsterdam al 
duizenden reacties inzake de luchtkwaliteit geweest. 
 
Op landelijk niveau wordt aan politiek draagvlak gewerkt door te pleiten voor een Nationaal Luchtplan en ervoor te 
pleiten om gezondheid centraal te stellen in het luchtkwaliteitsbeleid en voor acceptatie van de WHO-advieswaarden. 
Hiervoor overhandigde het Longfonds eind 2016 een petitie aan de Tweede Kamer, samen met een schoolklas 
kinderen uit Amersfoort. Resultaat van deze petitie was dat er een motie van D66 werd aangenomen over dit 
onderwerp. Inmiddels staat het voornemen voor een dergelijk plan in het regeerakkoord en is met de invulling van het 
plan begonnen (er is nu dus een politiek draagvlak voor). Het is inmiddels omgedoopt tot Schone Lucht Akkoord.  
In september 2019 werd het Schone lucht akkoord behandeld in de Tweede Kamer. Toen heeft het Longfonds een 
nieuwe petitie aangeboden. Het Longfonds vindt  de ambitie en de maatregelen van de landelijke overheid 
onvoldoende. Er moet sneller gezonde lucht voor iedereen in Nederland komen. 
 
In Amsterdam is inmiddels een actieplan schone lucht opgesteld; op sommige punten gaat dat zelfs verder dan we 
mochten dromen. De politiek gaat ook steeds meer luisteren, in weerwil van de lobby’s van het bedrijfsleven, die de 
aanpak van de problematiek vertragen. 
 
Het komt voor dat dames, lid van een leesclub, een bijeenkomst houden in Barcelona; de heren spelen golf in Turkije. 
Een ander punt is, dat het maken van een elektrische auto evenveel kost als jaren rijden. Soms is dan de indirecte 
impact groter dan het probleem. 
 

Vieze lucht vermijden en voorkomen 

Vieze lucht kun je vermijden door op www.longfonds.nl/gezondelucht te checken voor de lucht het minst vervuild is in 
de buurt waar je bent. Ook liefst niet te dicht bij een vervuilingsbron verblijven. Kies ook een zo schoon mogelijke 
route naar school, werk of sport. Ventleer bewust je huis, maar houd rekening met het (spits)verkeer en de zijde van 
het huis waar de weg loopt. Tenslotte, blijf binnen als zich (zomer)smog voordoet, vooral tussen 11 en 18 uur (bij een 
bepaalde waarde geeft de overheid een waarschuwing af). 
 
Vieze lucht kan voorkomen  worden door vaker de auto te laten staan, meer thuis te werken (op afstand 
vergaderen!), minder vlees te eten, geen 130 km per uur te rijden (binnenkort zelfs verboden), de woning bewust te 
ventileren en te luchten, vocht in huis zoveel mogelijk voorkomen en geen hout of pellets te stoken. Iedereen kan zelf 
nog meer bedenken. 
 

Advies 

Iedereen kan in principe de lokale politiek beïnvloeden tijdens inspraaksessies. Maar als je bij een commissie 
inspreekt, ben je vaak al te laat: vaak wordt één week voor de commissievergadering het standpunt bepaald. Praten 
voordat het fractieberaad plaatsvindt met vertegenwoordiger(s) van de politieke partij die je aanspreekt, heeft dus de 
voorkeur.  

http://www.longfonds.nl/gezondelucht

