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Maasvallei (1930)

GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis

Nemery B, Hoet PH and Nemmar A. Lancet 2001: 357; 704-708



Great Smog in Londen (1952)

GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis



Bosbranden in Rusland (2010)

GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis
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Air Quality and Health, ERS 

publication
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Air Quality and Health, ERS publication

Cijfers Europa 2006



LuchtvervuilingLuchtvervuilingLuchtvervuilingLuchtvervuiling

Cijfers van het Europees Milieuagentschap



• Anatomie en depositie
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AnatomieAnatomieAnatomieAnatomie



AnatomieAnatomieAnatomieAnatomie

Air Quality and Health, ERS publication



Anatomie: Anatomie: Anatomie: Anatomie: alveoloalveoloalveoloalveolo----interstitiële ruimteinterstitiële ruimteinterstitiële ruimteinterstitiële ruimte



Factoren die depositie van stof beïnvloedenFactoren die depositie van stof beïnvloedenFactoren die depositie van stof beïnvloedenFactoren die depositie van stof beïnvloeden

Fysische eigenschappen Ventilatoire factoren Anatomische factoren

Diameter van partikel Ademvolume Diameter van de luchtwegen

Vorm van partikel Ademspierkracht Onderliggende longpathologie

Dichtheid van voorkomen van 

partikels

Ademfrequentie

Neus- of mondademhaling

Temperatuur en vochtigheid 

atmosfeer



Factoren die depositie van stof beïnvloedenFactoren die depositie van stof beïnvloedenFactoren die depositie van stof beïnvloedenFactoren die depositie van stof beïnvloeden

Thomas O’Riordan and Gerald Smaldone in Murray and Nadel’s Textbook of Respiratory

Medicine 2016



• Luchtvervuiling
• (Fijn) stof
• Zwaveldioxide
• Stikstofdioxide
• Ozon
• Koolstofmonoxide
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Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (particulateparticulateparticulateparticulate matter)matter)matter)matter)



PM ≥ 10 µm : keel
• Meestal neerzetting binnen minuten/uren op korte afstand (~300 m)

• Mineralen, pollen, sporen

PM < 10 µm : grote luchtwegen (PM10)

PM < 2,5 µm: alveoli = fijn stof (PM2,5)
• Kan dagen/weken in lucht hangen en over grote afstand verspreid worden

• Fijn stof is, net als water, vehikel om andere componenten in longen binnen te
brengen (polyaromatische koolwaterstoffen, kankerverwekkende stoffen,
metaaldeeltjes (ijzer, zink), pollen, …). Deze stoffen zijn op zich ook weer
schadelijk

PM < 0,1 µm: passeren de alveolocapillaire membraan � bloed
• PM0,1

• Ultrafijn stof

Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (particulateparticulateparticulateparticulate matter)matter)matter)matter)



Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (particulateparticulateparticulateparticulate matter)matter)matter)matter)

Fijn stof is aan veel aandoeningen gelinkt: 

Ontstekingsreactie in de long

Via alveolo-interstitiële ruimte kan

Ontsteking zich 

verspreiden over 

ganse lichaam

Ultrafijn stof in 

bloed en elders 

in lichaam 

terecht komen



I. Luchtwegen

�Bronchiale hyperreactiviteit

�(Negatieve) invloed op afweermechanismen

II. Hart- en bloedvaten

�Hartritme(stoornissen)

�Atheromatose 

III. Ontwikkelen van metabool syndroom

IV. Mortaliteit

Effecten op 

Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (Stofdeeltjes (particulateparticulateparticulateparticulate matter)matter)matter)matter)



- Komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen 
(steenkool, bruinkool, aardolie) en bij bewerking 
van metalen

- Oorzaak van zure regen

- Veroorzaakt bij de mens oa: 
- Bronchochonstrictie

- Cardiale problemen

- Huiduitslag

- Irritatie thv ogen

Zwaveldioxide (SOZwaveldioxide (SOZwaveldioxide (SOZwaveldioxide (SO2222))))



- Komt vrij uit verbrandingsmotoren

- Belangrijke merker voor verkeer 
gerelateerde luchtvervuiling

- Belang van chronische blootstelling

- Veroorzaakt bij de mens oa: 

- Bronchoconstrictie

- Aantasting afweermechanismen => 
pneumonieën

- Suboptimale ontwikkeling longfunctie

Stikstofdioxide (NOStikstofdioxide (NOStikstofdioxide (NOStikstofdioxide (NO2222))))



- NOx + UV-licht => O3

- Seizoensgebonden en diurn patroon

- Veroorzaakt bij de mens oa: 

- Bronchoconstrictie

- Longoedeem

- Irritatie thv ogen

- Hoofdpijn

- Bewustzijnsstoornissen

- …

Ozon (OOzon (OOzon (OOzon (O3333))))



- Kleurloos, geurloos gas

- Komt vrij bij onvolledige verbranding van 
fossiele brandstoffen

- Zit ook in sigarettenrook

- Veroorzaakt bij de mens oa: 
- Hoofdpijn

- Nausea en braken

- Duizeligheid, bewustzijnsverlies

- Arteriële hypertensie

- Cardiovasculair lijden

Koolstofmonoxide (CO)Koolstofmonoxide (CO)Koolstofmonoxide (CO)Koolstofmonoxide (CO)



• Effecten op gezondheid
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- Tot jaren 1990: vooral aandacht voor ademhalingsstelsel

- Door inzicht in systemische effecten van luchtvervuiling: bredere 
kijk op ook cardiovasculair systeem, ongeboren kind, …

- Verband tussen blootstelling en ziekte?

Luchtvervuiling en gezondheidLuchtvervuiling en gezondheidLuchtvervuiling en gezondheidLuchtvervuiling en gezondheid



1. Sterkte: relatief risico van blootgestelde tov niet-blootgestelde populatie

2. Consistentie: mate waarin de bevindingen in dezelfde richting wijzen

3. Specificiteit: blootstelling aan goed herleidbare factor(en)

4. Temporele relatie: blootstelling aan de factor moet het optreden van de
aandoening voorafgaan

5. Biologische gradiënt: een verband tussen dosis en de grootte van het risico

6. Biologische plausibiliteit: beschikbare informatie over het biologisch mechanisme
van de factor op het ontstaan van de ziekte

7. Invloed van interventie: verwijderen van blootstelling doet risico dalen

8. Analogie: gelijkaardige associatie beschreven tussen blootstelling aan de factor en
andere ziektes

Bradford-Hill criteria voor causale associatie tussen blootstelling en 
ziekte

Luchtvervuiling en gezondheidLuchtvervuiling en gezondheidLuchtvervuiling en gezondheidLuchtvervuiling en gezondheid



Studiemethode Sterktes Zwaktes

Experimenteel

• Gecontroleerde omstandigheden

• Verstorende factoren uitschakelen 

(confounding)

• Pathofysiologische mechanismen 

onderzoeken

• Complexiteit van real life gaat verloren

• Dierexperimenten kunnen niet zomaar

naar mensen geextrapoleerd worden

• Gezonde proefpersoon ≠ pt met

comorbiditeiten

• Geen lange termijneffecten

Epidemiologisch
• Zowel hele populatie als subgroepen

• Real-life blootstelling

• Confounding

• Geen info over onderliggend biologisch

mechanisme

• Interventionele studies moeilijk op te

zetten

Luchtvervuiling en gezondheidLuchtvervuiling en gezondheidLuchtvervuiling en gezondheidLuchtvervuiling en gezondheid



Luchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteit

Figuur verkregen via het

Europees Milieuagentschap



Overlijdens (incl. oorzaak) toegeschreven aan PM2,5

Luchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteit

Munzel T, Gori T et al. EHJ 2018; 39: 2643-3550



Luchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteit

Pope CA, Burnett RT et al. JAMA 2002; 287(9): 1132-1141



Luchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteitLuchtvervuiling en gezondheid: mortaliteit

Lelieveld J, Klingmüller K et al. EHJ 2019; 40(20): 1590-1596



Luchtvervuiling en gezondheid: respiratoire gevolgenLuchtvervuiling en gezondheid: respiratoire gevolgenLuchtvervuiling en gezondheid: respiratoire gevolgenLuchtvervuiling en gezondheid: respiratoire gevolgen

Thurston GD, Kipen H, Annesi-Maesano I et al. Eur Respir J 2017; 49:1600419



Luchtvervuiling en gezondheid: cardiovasculaire gevolgenLuchtvervuiling en gezondheid: cardiovasculaire gevolgenLuchtvervuiling en gezondheid: cardiovasculaire gevolgenLuchtvervuiling en gezondheid: cardiovasculaire gevolgen

Thurston GD, Kipen H, Annesi-Maesano I et al. Eur Respir J 2017; 49:1600419



- Diabetes en obesitas

- Laag geboortegewicht

- Premature geboorte

Luchtvervuiling en gezondheid: andere gevolgenLuchtvervuiling en gezondheid: andere gevolgenLuchtvervuiling en gezondheid: andere gevolgenLuchtvervuiling en gezondheid: andere gevolgen

Thurston GD, Kipen H, Annesi-Maesano I et al. Eur Respir J 2017; 49:1600419



Luchtvervuiling en gezondheid: longkanker Luchtvervuiling en gezondheid: longkanker Luchtvervuiling en gezondheid: longkanker Luchtvervuiling en gezondheid: longkanker 

Cohen AJ, Ross Anderson H et al. J 

Toxicol Environ Health A. 2005; 

68: 1301-1307



• WHO Guidelines
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WHO WHO WHO WHO GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines

Pollutant Period Guideline value

PM2,5 Annual mean 10µg/m3

24-hour mean
25µg/m3

PM10 Annual mean
20µg/m3

24-hour mean
50µg/m3

SO2 24-hour mean
20µg/m3

10-minute mean
500µg/m3

NO2 Annual mean
40µg/m3

1-hour mean
200µg/m3

O3 8-hour mean
100µg/m3

Naar de WHO Air

Quality Guidelines

van 2005



Gemiddelde PM2,5 voor Europa in 2016

WHO WHO WHO WHO GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines

Figuren verkregen via respectievelijk het Europees

en Vlaams Milieuagentschap

Gemiddelde PM2,5 voor Vlaanderen in 2018



Gemiddelde NO2 voor Europa in 2016

WHO WHO WHO WHO GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines

Gemiddelde NO2 voor Vlaanderen in 2018

Figuren verkregen via respectievelijk het Europees

en Vlaams Milieuagentschap



• Tien principes voor propere lucht
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Tien principes voor propere luchtTien principes voor propere luchtTien principes voor propere luchtTien principes voor propere lucht



1. Citizens are entitled to clean air, just like clean water and safe food.

2. Outdoor air pollution is one of the biggest environmental health
threats in Europe today, leading to significant reductions of life
expectancy and productivity.

3. Fine particles and ozone are the most serious pollutants. There is an
urgent need to reduce their concentrations significantly.

4. Roadside pollution poses serious health threats that cannot be
adequately addressed by regulating fine particle mass or ozone. Other
metrics such as ultrafine particles and black carbon need to be
considered in future research and so inform further regulation.

5. Non-tailpipe emissions (from brakes, tyres and road surfaces, etc.)
pose a health threat for road users and subjects living close to busy
roads.

Tien principes voor propere luchtTien principes voor propere luchtTien principes voor propere luchtTien principes voor propere lucht



6. Real-world emissions of nitrogen dioxide from modern diesel engines
are much higher than anticipated. This may expose many road users,
and subjects living on busy roads, to short-term peak concentrations
during rush hours and periods of stagnating weather that may impact
on health, although to what extent requires further research.

7. Global warming will lead to more heatwaves, during which air
pollution concentrations are also elevated and during which hot
temperatures and air pollutants act in synergy to produce more
serious health effects than expected from heat or pollution alone.

8. Combustion of biomass fuel produces toxic pollutants. This is true for
controlled fires, such as in fireplaces, woodstoves and agricultural
burning, as well as for uncontrolled wildfires. There is a need to assess
the real health impacts of air pollution from these sources in many
areas in Europe to inform on the need for better control.

Tien principes voor propere luchtTien principes voor propere luchtTien principes voor propere luchtTien principes voor propere lucht



9. Compliance with current limit values for major air pollutants in
Europe confers no protection for public health. In fact, very
serious health effects occur at concentrations well below current
limit values, especially those for fine particles

10. EU policies to reduce air pollution are needed that ultimately
lead to air that is clean and no longer associated with significant
adverse effects on the health of European citizens. The benefits
of such policies outweigh the costs by a large amount.

Tien principes voor propere luchtTien principes voor propere luchtTien principes voor propere luchtTien principes voor propere lucht



• Besluit
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- Luchtvervuiling is een breed omvattend begrip

- Gevolgen voor gezondheid divers

- Veel en uitgebreid onderzoek en impact wordt duidelijker

- Werkpunten geformuleerd, implementatie verloopt moeilijk 
mede door belangenconflict gezondheid vs. economische 

welvaart

BesluitBesluitBesluitBesluit




