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Een gezonde omgeving is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor onszelf. 
Van lucht- en bodemvervuiling over chemicaliën in onze kleren en pesticiden in 
onze tuinen en parken: omgevingsfactoren hebben een grote impact op onze fysieke 
en mentale gezondheid. Wat zijn nu de grootste omgevingsgevaren voor onze 
gezondheid? En wat kunnen we eraan doen? Elke dag weegt de ngo HEAL (Health and 
Environment Alliance) op het Europese omgevingsbeleid om onze levenskwaliteit te 
verbeteren. Een interview. 

Een gezonde mens 
in een gezonde omgeving

DOSSIER

Brussel wil vanaf 2030 alle diesel
wagens verbieden, de discussie over 
de verkoopvergunning van glyfosaat 
woedde maandenlang in alle hevig
heid tussen de Europese lidstaten, de 
Vlaamse Milieumaatschappij hanteert 
een stookadvies voor houtkachels, … 
Samen met het wetenschappelijk 
bewijs lijkt ook het besef te groeien 
dat er een grote link is tussen onze 
omgeving en onze gezondheid. “Dat 
klopt. Vooral burgers zijn zich meer 
en meer bewust van dat verband en 
ook de betrokkenheid bij het grote 
publiek blijft groeien”, bevestigt Anne 
Stauffer, directrice voor Strategie 
en Campagnes bij HEAL. “Denk maar 
aan de Europese petitie tegen het 
gebruik van glyfosaat. Dat was het 
snelst groeiende burgerinitiatief in de 
Europese geschiedenis. In een kleine 
vijf maanden tekenden maar liefst één 
miljoen Europeanen die petitie. Ook 
rond luchtvervuiling zijn er tal van 
acties overal in Europa. Mensen meten 
de luchtkwaliteit in hun straat om hun 
politici wakker te schudden, ook in 
België.” 

Burgers vs. beleidsmakers?

Die betrokkenheid bij het grote pu
bliek staat (voorlopig) wel in contrast 
met een gebrek aan daadkracht bij 
de beleidsmakers. “Europese en 
nationale politici erkennen de link 

tussen omgeving en gezondheid nog 
niet voldoende", benadrukt Stauffer. 
"Zij zijn eerder gefocust op economi
sche groei. Burgers beseffen gelukkig 
wel dat het stilaan vijf voor twaalf 
is en willen hun gezondheid en die 
van hun kinderen beschermen. Want 
opgroeien in een vervuilde omgeving 
is nefast voor onze gezondheid, zelfs 
nog voor we geboren worden. Het is 
jammer om vast te stellen dat dit be
sef amper doordringt bij de beleids
makers.” Al mogen we niet alle politici 
over dezelfde kam scheren. “Op het 
niveau van de steden gebeurt er wel 
veel: het promoten van openbaar 
vervoer, deelfietsen, actieplannen om 
de bewoners minder bloot te stellen 
aan schadelijke chemicaliën, … Het 
zijn dus vooral nationale regeringen 
die achterop hinken, vooral op vlak 
van luchtvervuiling. Maar liefst 23 
van de 28 Europese lidstaten over-
schrijden de Europese normen rond 
luchtkwaliteit. Het is echt tijd voor 
een wakeupcall.”

Risico’s van een vervuilde 
omgeving

Nog niet over elke vorm van omge
vingsvervuiling bestaat evenveel we
tenschappelijk bewijs rond de impact 
op onze gezondheid. Maar het gevaar 
van luchtvervuiling staat wel buiten 
kijf. “Het staat vast dat een vervuilde 

lucht leidt tot hart en vaatziekten, 
longziekten, astma, …”, zegt Stauffer. 
“Daarom is het zo belangrijk dat we 
minder afhankelijk worden van steen
kool in de energiesector.  

“Opgroeien in een 

vervuilde omgeving 

is nefast voor onze 

gezondheid, zelfs 

nog voor we geboren 

worden. Het is jammer 

om vast te stellen dat dit 

besef amper doordringt 

bij de beleidsmakers.”

Anne Stauffer
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Duitsland zegt bv. de overgang te 
willen maken naar hernieuwbare 
energie, maar 40% van hun huidige 
energieproductie komt nog altijd van 
steenkool. Dat is problematisch, want 
uit onze cijfers blijkt dat luchtvervui
ling door steenkool jaarlijks voor 6 
miljard euro aan gezondheidskosten 
zorgt in Duitsland alleen en voor 42 
miljard in de EU. Als we geen steen
kool meer zouden gebruiken, kunnen 
we dat enorme bedrag investeren in 
innovatieve geneesmiddelen, zieken
huizen, … Naast luchtvervuiling is er 
ook het overduidelijke gevaar van 
schadelijke chemicaliën en hormoon
ontregelende stoffen in pesticiden en 
biociden. Die veroorzaken onder meer 
verschillende vormen van kanker, 
onvruchtbaarheid, enz.”

Wegen op het 
omgevingsbeleid

HEAL wil dat de huidige en toekomsti
ge generaties gezond kunnen leven in 
een gezonde omgeving. Maar hoe wil 
de ngo die ambitie bereiken? “Onge
veer 75 organisaties uit 26 landen zijn 
lid van HEAL. Het gaat om verenigin
gen met wetenschappers, dokters, 
patiënten, … Dat diverse internationa
le netwerk en de samenwerking met 
gezondheidspartners en wetenschap

pers is onze grote kracht”, verdui
delijkt Stauffer. “We verzamelen alle 
expertise van die leden en leggen ze 
op tafel in de verschillende raden bij 
onder meer de Europese Commissie, 
het Europese Parlement, de Europese 
Raad, enz. Het werkt ook omgekeerd. 
Wij informeren onze leden over wat 
er gaande is binnen die Europese 
instellingen, zodat zij daarover hun 
stem kunnen laten horen. Zo willen 
we wegen op het Europese omge
vingsbeleid. Een ander belangrijk deel 
van onze werking is het vulgariseren 
van wetenschappelijk onderzoek voor 
de beleidsmakers en het bredere pu
bliek. De toenemende betrokkenheid 
van de burgers bewijst dat we hen 
wel degelijk bereiken. Dat zorgt niet 
onmiddellijk voor positieve verande
ringen in het omgevingsbeleid, maar 
het is wel een belangrijke stap.”

Vechten tegen de 
windmolens?

Hoewel beleidsveranderingen een 
werk van lange adem zijn, heeft HEAL 
toch al een paar successen geboekt. 
“Sinds 2009 is er bv. een Europese 
wet die bepaalde kankerverwekken
de pesticiden verbiedt. Daar hebben 
wij een grote rol in gespeeld door 
voldoende wetenschappelijk bewijs 

De prioriteiten 
van HEAL
Een betere gezondheid door 
een beter omgevingsbeleid, dat 
is de missie van HEAL in een 
notendop. De ngo werkt o.a. 
rond de volgende thema’s:

- Luchtvervuiling: veroorzaakt 
jaarlijks 7 miljoen vroegtijdige 
overlijdens wereldwijd (door 
verkeer, steenkoolbedrijven, 
industrie, binnenhuisvervui
ling, …). Vooral kinderen en 
ouderen zijn kwetsbaar. 
- Chemicaliën: HEAL publi
ceerde onlangs een visietekst 
rond een nietgiftige omgeving 
die Europa moet aanzetten tot 
actie. Want dagelijks komen we 
in contact met veel verschil
lende chemicaliën (bv. tapij
ten, voedselverpakkingen, …), 
met een mogelijke schadelijke 
impact op onze gezondheid.
- Klimaatverandering: wellicht 
de grootste uitdaging rond 
volksgezondheid van de 21ste 
eeuw. Want de opwarming van 
de aarde bedreigt onze toe
gang tot voeding, proper water, 
gezonde lucht, … Daarom ijvert 
HEAL onder meer voor groene 
energie en minder fossiele 
brandstoffen. 
- Pesticiden: de tuinen waarin 
we spelen, de kleren die we dra
gen en de voeding die we eten… 
We komen vaker in contact met 
pesticiden dan we denken. HEAL 
wil die blootstelling doen dalen 
en nietchemische alternatieven 
promoten. 

Meer info: www.env-health.org 
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Meer dan enkel volksgezondheid 
en milieu

Het creëren van een gezonde leefomgeving is niet 
enkel een zaak van volksgezondheid en milieu. Het is 
een problematiek die een transversale samenwerking 
vereist tussen federale en regionale ministers uit tal 
van andere beleidsdomeinen (mobiliteit, economie, …). 
Een ‘Health in all policies’visie op lange termijn dus, 
met concrete gezondheidsdoelstellingen als kapstok. 
Ook een verplichte ‘health impact assessment’ voor 
belangrijke wetgevende initiatieven kan de Belgische 
volksgezondheid ten goede komen. 

Een Europese samenwerking rond een gezond leef
milieu is cruciaal. België moet daarom zijn duit in 
het zakje doen, door bv. toekomstige voorstellen 
te ondersteunen om schadelijke chemicaliën en 

hormoonontregelende stoffen in pesticiden en andere 
producten te verbieden. Want binnen 5 jaar zal de 
discussie rond glyfosaat opnieuw losbarsten. Rond 
luchtvervuiling zou ons land binnen Europa mee moe-
ten pleiten voor strengere normen. Vandaag geldt in 
de EU voor fijn stof een grenswaarde van 25 microgram 
per kubieke meter per jaar, wat onvoldoende blijkt te 
zijn. De invoering van de strengere WGOnorm van 10 
microgram is aangewezen.

Steden en gemeenten kunnen zich laten inspireren 
door initiatieven als ‘Healthy cities’, waarbij steden als 
Kopenhagen en Stockholm aantonen dat het anders 
kan: verkeersluwe leefomgevingen, voldoende groene 
publieke ruimten en een efficiënt aanbod van open
baar vervoer. Daarnaast moet het belang van een 
gezonde leefomgeving meer aan bod komen in het 
onderwijs. 

De mening van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen

op tafel te leggen”, zegt Stauffer. “Een 
recenter voorbeeld is de discussie 
rond glyfosaat. Zonder onze input en 
die van andere organisaties was die 
vergunning in alle stilte verlengd met 
15 jaar. Nu gaat het om ‘slechts’ 5 jaar 
door het waarschijnlijk kankerverwek
kende karakter van die stof. Bepaal
de lidstaten stemden ook tegen de 
verlenging en zullen het aanbod 
beperken. Ook de publieke opinie 
keerde zich tegen glyfosaat en vele 
mensen denken twee keer na voor ze 
zo’n product kopen. Dat beschouw ik 
als een overwinning.”

Ondanks de succesverhalen en het 
groeiende bewustzijn rond omgeving 
en gezondheid, heeft Stauffer soms 
toch het gevoel dat ze tegen windmo
lens vecht. “Na de economische crisis 
ziet Jean-Claude Juncker, de voorzit-
ter van de Europese Commissie, een 
gezonde omgeving nog altijd niet als 

een prioriteit. Terwijl een goed beleid 
rond omgeving en gezondheid zeker 
niet haaks staat op een bloeiende 
economie. Denk maar aan het verlies 
aan productiviteit door zieke werkne
mers ten gevolge van luchtvervuiling 
en hun hoge gezondheidskosten. 
Bovendien kunnen investeringen in 
hernieuwbare energie ook nieuwe jobs 
creëren. Momenteel zetten we slechts 
heel kleine stapjes voorwaarts, maar 
er is nood aan een holistische, dras
tische aanpak. We zullen onze manier 
van leven ingrijpend moeten verande
ren als we willen overleven, maar we 
zullen er ook een grote gezondheids
winst mee boeken. We werken bij HEAL 
elke dag keihard om dat besef te laten 
doordringen.”

Fake news…

En dan is er ook nog een figuur als 
Donald Trump. Hoe kijkt Stauffer aan 

tegen zijn discours en maatregelen? 
“Dat was natuurlijk een ontgooche
ling, maar tegelijkertijd is het hoop
gevend om te zien dat vele Europese 
leiders zich verenigen tegen de 
nieuwe Amerikaanse klimaatpolitiek. 
Ik denk dus niet dat het beleid van 
Trump andere landen zal ‘besmet
ten’. Tegelijkertijd moeten diezelfde 
Europese leiders wel de daad bij 
het woord voegen. Want iemand als 
Angela Merkel zet zich wel af tegen 
de beslissing van Trump om uit het 
klimaatakkoord van Parijs te stappen, 
maar tegelijk blijkt dat Duitsland zijn 
klimaatambities voor 2020 wellicht 
niet zal halen. Het mag dus niet bij 
mooie woorden blijven.”

STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be
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Luchtvervuiling: “40 jaar geleden 
waren we er slechter aan toe”

Je hoort het tegenwoordig wel vaker 
in de media: “het smogalarm is van 
kracht”. We zijn veel meer bezig met 
luchtkwaliteit. We beseffen allemaal 
dat we voor een lang en gezond leven 
onze longen maar beter zuiver houden. 
De vraag is echter in hoeverre we ons 
zorgen moeten maken om de luchtkwa
liteit. Frans Fierens, expert bij de Inter-
gewestelijke Cel voor het Leefmilieu 
(IRCEL), stelt ons gerust. “Het is een 
hardnekkig misverstand dat onze lucht 
minder zuiver is dan vroeger”, stelt hij. 
“Al zijn we er absoluut nog niet.”

IRCEL brengt de luchtkwaliteit in de 
verschillende gewesten van het land in 

kaart en rapporteert die naar Europa. 
Frans Fierens zag door de jaren heen 
hoe onze lucht properder werd. “Veer
tig jaar geleden waren we er veel erger 
aan toe dan nu, ondanks het feit dat 
er nu veel meer wagens rondrijden. 
Uiteraard is de uitstoot van de wagens 
minder hoog dan vroeger. Een oude 
dieselwagen stoot wel 100 keer meer 
fijn stof uit dan een nieuwe. Dieselwa
gens blijven wel een groot probleem. 
Er rijden nog altijd diesels zonder roet
filter rond en ook de  stikstofoxideuit
stoot blijft door het dieselgateschan
daal veel te hoog. Met de wagen rijden 
blijft een belangrijke bron van lucht
vervuiling. Ook houtkachels vormen 

een probleem. Zo goed als alle experts 
zijn het erover eens: hout opstoken is 
slecht voor de lucht en het klimaat.”

We schieten tekort

België heeft moeite om de normen te 
halen die Europa en de Wereldgezond
heidsorganisatie (WHO) opleggen. “De 
Europese Unie heeft voor fijn stof een 
grenswaarde opgelegd van 25 micro
gram per kubieke meter per jaar”, zegt 
Fierens. “Met 15 microgram zitten we 
daar mooi onder, maar de WHO stelt 
een grens voorop van 10 microgram. 
Daar is dus nog werk aan de winkel.”

Of we aan onze gezondheid werken of niet, ademen doen we sowieso. Dan kan de 
lucht die we ons hele leven lang in onze longen zuigen maar beter zuiver zijn. Maar 
hoe is het eigenlijk gesteld met de luchtkwaliteit in ons land? Volgens luchtexpert 
Frans Fierens gaan we erop vooruit. “Al is er nog een lange weg te gaan.”
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Of daar effectief snel werk van wordt 
gemaakt, blijft de vraag. De strengere 
gezondheidsadvieswaarden van de 
WHO hebben geen enkele juridische 
waarde. Alleen het overschrijden van 
de Europese norm kan juridische 
problemen opleveren. “In het geval 
van stikstofdioxide hebben we wel 
een juridisch probleem”, zegt Fie
rens. “Daar liggen de grenzen voor 
de Europese Unie en de WHO allebei 
op 40 microgram per kubieke meter. 
Op verkeersdrukke plaatsen en in 
street canyons overschrijden we die 
grens. Het gaat om straten met hoge 
bebouwing en erg veel verkeer, waar 
te weinig ventilatie is. De slechte lucht 
kan er niet weg, waardoor de stikstof
dioxideconcentraties oplopen”, aldus 
Fierens. 

Grote gezondheidsimpact  
op lange termijn

Vanwege de overschrijding van deze 
norm werkt de Europese Unie aan een 
inbreukprocedure tegen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. “Zo’n proce
dure kan enkele jaren aanslepen en 
uiteindelijk leiden tot een rechtszaak 
voor het Europees Hof, met miljoe
nenboetes tot gevolg”, zegt Fierens. 
“Het is hier wel niet zo erg als in India 
en China”, nuanceert hij. “Daar slaan 
de meters tilt. Maar we mogen niet 
blind zijn voor de gevaren van fijn stof 
en stikstofdioxide, zelfs al liggen die 
waarden hier een stuk lager. Door een 
chronische blootstelling aan fijn stof 
boet de Belg gemiddeld 9 maanden 
van zijn leven in. Dat komt overeen 
met iemand die met licht overgewicht 
kampt. Ter vergelijking: rokers verlie
zen gemiddeld 10 jaar van hun leven.” 
Volgens Fierens heeft luchtvervuiling 
dus vooral op lange termijn een impact 
op onze gezondheid. “Al tonen verschil
lende studies aan dat er ook op korte 
termijn problemen kunnen optreden. 

Zo zijn er bij smogpieken meer sterftes 
en nemen de ziekenhuizen meer men
sen met ademhalingsproblemen op. 
Ook het gebruik van astmapuffers gaat 
tijdens smogpieken de hoogte in.”

Politieke moed nodig

De vraag is wat we nog kunnen doen 
om onze luchtkwaliteit te verbete
ren. Volgens Fierens is het belangrijk 
dat alle overheidsniveaus de verant
woordelijkheid dragen.  “Europa legt 
normen op die voor alle lidstaten 
gelden. Dat is belangrijk, want zo mag 
je in Polen bv. niet meer vervuilen dan 
in België. Als dat wel zo zou zijn, zou 
onze industrie naar daar verhuizen”, 
verduidelijkt Fierens. 

“We kunnen qua mobiliteit nog veel 
leren van de Scandinavische landen. 
Voor zulke maatregelen is ook vaak 
politieke moed nodig. De sleutel ligt 
volgens mij bij het STOP-principe: de 
voorkeur geven aan wandelaars en 
fietsers, dan aan openbaar vervoer en 
pas dan de personenwagens. Steden 

als Kopenhagen hebben daar een 
voortrekkersrol in gespeeld. Jam
mer genoeg zijn er in België nog veel 
mensen die Koning Auto verkiezen. 
Een voorbeeld van politieke moed is 
Stockholm: daar wilde het bestuur via 
een stadstol mensen laten betalen 
om met de wagen de stad te betreden. 
Bij een volksbevraging was de meer
derheid tegen. Maar het bestuur zette 
ondanks het protest door en deed na 
de invoering opnieuw een bevraging. 
Wat bleek? De meerderheid van de 
inwoners was overtuigd. In België is 
zoiets op dit moment niet mogelijk”, 
klinkt het bij Fierens.

Verse lucht?  
Trek naar de Ardennen!

De invoering van lageemissiezones in 
Antwerpen en Brussel bewijst wel dat 
politici nadenken over meer leefbare 
steden. “Maar op korte termijn kan je 
daar moeilijk resultaten van meten”, 
zegt Fierens. “Het staat wel vast dat op 
langere termijn de luchtkwaliteit in de 
steden zal verbeteren. Alleen hebben 
we te laat gehandeld. We zijn nu 2018. 
De wettelijke stikstofdioxidedrempel 
hadden we in 2010 al moeten halen.”

In afwachting van een betere lucht 
kunnen we zelf weinig doen om onze 
longen te sparen. “Je ziet vaak fiet
sers met een maskertje, maar er zijn 
erg weinig studies die aantonen dat 
die maskertjes fijn stof tegenhouden 
en een gunstig effect hebben op de 
gezondheid. En als je dan toch gezonde 
lucht wil, ga je beter naar de Ardennen. 
Astmapatiënten trekken vaak naar de 
kust vanwege de aanvoer van propere 
zeelucht. Maar in de Ardennen zal de 
lucht het zuiverst zijn, al zullen de 
horecauitbaters aan de kust dat niet 
graag horen (lacht).”

DIETER HAUTMAN
www.mloz.be

"Het is een hardnekkig 

misverstand dat onze 

lucht minder zuiver is 

dan vroeger. Al zijn we 

er absoluut nog niet.”

Frans Fierens

DOSSIER
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In 2017 trok Marie-Thérèse Gillet uit Fernelmont aan de alarmbel: pesticiden waren 
de oorzaak van de kankergevallen in haar buurt. Een onderzoek is aan de gang , maar 
een werkelijk oorzakelijk verband is tot op vandaag niet vastgesteld. Kunnen we de 
invloed van pesticiden op onze gezondheid wel evalueren? We leggen de vraag voor 
aan Prof. Bruno Schiffers, verantwoordelijke van het laboratorium voor fytofarmacie 
van Gembloux Agro-BioTech (universiteit van Luik).

Pesticiden: voeding blijft 
grootste besmettingsgevaar

Mogen we stellen dat 
pesticiden gevolgen hebben 
voor onze gezondheid?

Bruno Schiffers: Zeker, dat blijkt uit 
een Franse studie uit 2013. Die toont 
aan dat er een waarschijnlijk oorza
kelijk verband is tussen professionele 
blootstelling aan pesticiden en de 
volgende ziektes: nonHodgkin lym
foom, multipel myeloom, prostaat
kanker en de ziekte van Parkinson. 
En bij zwangerschappen bleek er een 
verband te zijn tussen de blootstelling 
aan pesticiden en erfelijke misvor
mingen, hersentumoren en leukemie. 
Uit deze metaanalyses leren we dat 
bepaalde pesticiden leiden tot een 
verhoogd risico op ziektes en afwijkin
gen, maar het is moeilijk om absoluut 
zeker te zijn. Pesticiden hebben name
lijk een groot aantal verschillende 
moleculen en actieniveaus. Ze kunnen 
dus verschillende gevolgen hebben 
voor de gezondheid, waarbij ook nog 
eens de duur van het effect verschilt. 

Moeten we dan vrezen voor 
het ‘cocktaileffect’?

B. S: Het probleem is dat elk actief 
bestanddeel altijd apart geëvalueerd 
wordt. De effecten van samenvoegin
gen, synergiën, tegenwerkingen, enz. 
worden niet onderzocht. 0 + 0 + 0 = 0, 
daar gaat men vanuit. Dat standpunt 
is intussen echter aan diggelen gesla
gen door onder meer het onderzoek 
naar hormoonverstoorders. In tegen
stelling tot wat de Europese Commis
sie beloofd had, bestaat er geen enkel 
geldig criterium om te bepalen of een 
pesticide voor hormonale verstoring 
zorgt of niet. Uit publicaties blijkt dat 
bijna 1 op de 4 beschikbare pesticiden 
onze hormonale huishouding ver-
stoort, dat is veel. 
Bovendien zijn de toxicologische 
modellen uit de klassieke toxicolo
gie gebaseerd op de bepaling van de 
‘dosis zonder gevolgen’. Aan de hand 
van experimenten op dieren wordt 
de dosis bepaald die geen kritieke 

gevolgen heeft. Een theorie die echter 
niet opgaat voor hormoonverstoor
ders, want daar moet je nog met een 
ander aspect rekening houden: het 
ontwikkelingsstadium van de foetus 
of het kind op het moment van de 
blootstelling. Als we bv. een groep 
volwassen mannetjesratten blootstel
len aan hormoonverstoorders, krijg je 
een bepaald resultaat. Stel je hen er 
echter aan bloot terwijl ze nog in volle 
ontwikkeling zijn, gedurende bepaalde 
kritieke periodes van de zwanger
schap, krijg je een heel ander verhaal.

De blootstelling aan 
pesticiden in een 
bepaald stadium van de 
zwangerschap kan dus 
nefaste gevolgen hebben op 
het ongeboren kind?

B. S: De zwangerschap is inderdaad 
een kritiek moment. Blootstelling 
via de voeding, cosmetica of gewoon 
de omgeving kan grote gevolgen 



hebben... Zo blijkt uit Amerikaans 
onderzoek dat bij mensen die in 
de buurt wonen van boomgaarden 
met citrusvruchten die regelmatig 
besproeid worden met organische 
fosforverbindingen, het aantal geval
len van autisme significant hoger ligt. 
Daar zit de blootstelling van de foetus 
tijdens de zwangerschap zeker voor 
iets tussen. De industrie spreekt deze 
beweringen uiteraard tegen. 

Hoe kunnen we de meest 
kwetsbare groepen 
beschermen? 

B. S: Zwangere vrouwen en kinderen 
zijn het meest kwetsbaar, maar ook 
crèches, scholen, ziekenhuizen en 
rusthuizen die in de buurt liggen van 
velden waar gesproeid wordt, lopen 
gevaar. Het grootste besmettingsge-
vaar ligt voor 80 à 90% nog altijd bij 
het eten van behandelde voedingswa-
ren. Biovoeding kan dus een oplossing 
zijn. Want we weten dat groenten 
schillen en wassen nauwelijks helpt 
tegen achterblijvende pesticiden. 
Vlaanderen werkt nu met ‘zero resi
due’ pesticideprogramma’s. Geen 
bioproducten, maar producenten die 
producten gebruiken die geen sporen 
achterlaten, een kortere levensduur 
hebben, bioafbreekbaar zijn en 
uit bestanddelen bestaan die veel 
minder giftig zijn en onder de opspo
ringsgrenzen vallen. En ook bij onze 

waterwegen moeten we erop toezien 
dat de residuniveaus reglementair 
zijn. Onze ondergrondse waterbek
kens zitten namelijk vol pesticiden en 
nitraten. 

Hoe moeten we de 
zorgverleners bewuster 
maken van deze 
problematiek?

B. S: Ik vind dat vooral de landbouwers 
extra aandacht moeten krijgen. Zij zijn 
degenen die deze schadelijke produc
ten gebruiken. Al vertegenwoordigen 
ze maar 2% van de actieve bevolking. 
Vroeger waren artsen vaak afkomstig 
uit de landbouwwereld en waren ze 
beter op de hoogte van hun activi
teiten, de gebruikte producten op de 
boerderij en de risico’s van het vak. 
Het zou volgens mij ook interessant 
zijn voor de behandelende artsen om 
info te krijgen over de producten die 
de landbouwers gebruiken (vb. een 
kopie van de veiligheidsfiche bij het 
product), de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid en de chronische en 
neurodegeneratieve ziektes, waartoe 
ze kunnen leiden. Zwangere vrouwen 
zouden dan weer meer gesensibili
seerd moeten worden over hormoon
verstoorders, omdat de zwangerschap 
voor een kind een heel kwetsbaar 
stadium is. 

NATHALIE RENNA
nathalie.renna@mloz.be

DOSSIER

“Bij zwangerschappen 

blijkt er een verband 

te zijn tussen de 

blootstelling aan 

pesticiden en erfelijke 

misvormingen, 

hersentumoren en 

leukemie.”

Bruno Schiffers
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Expopesten: pesticiden in de lucht 
Expopesten is de eerste Waalse studie die de aanwezigheid van meerdere pesticiden in de lucht onderzoekt. Een jaar 
lang analyseerden de onderzoekers 46 pesticiden op 12 locaties. “Eerste vaststelling: pesticiden zijn overal”, ver
klaart Prof. Schiffers. “In de stad of op het platteland, dicht bij de besproeide velden of verder weg. En het hele jaar 
door, niet alleen op het moment van de besproeiing. Zelfs in de winter zijn er pesticiden te vinden, al is de concentra
tie minder hoog. Hoe dichter je bij teeltzones woont, zoals in Gembloux of Oupeye (vlakbij Luik), hoe meer pesticiden 
er in de lucht hangen, zeker in de lente. Dat is logisch. Het tweede luik van de studie evalueerde de blootstelling van 
kinderen aan pesticiden aan de hand van een urinetest. Van de 31 onderzochte bestanddelen werden er 6 terugge
vonden in de urinestalen van de kinderen.”
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Wanneer geluid lawaai wordt

We kunnen ons allemaal iets voor
stellen bij storend geluid. Dergelijke 
‘geluidsvervuiling’ is niet zonder 
risico’s. “Want geluid heeft een 
grotere impact op ons lichaam dan 
we vermoeden”, zegt Prof. Dr. Lode 
Godderis van de afdeling ‘Omgeving en 
Gezondheid’ van de KU Leuven. “Dan 
heb ik het niet enkel over gehoorpro
blemen, maar ook over depressies, 
slaapproblemen of hart en vaatziek
tes.” Ook Prof. Dr. Oliver Vanderveken, 
adjunct-diensthoofd van de dienst 
NKO en hoofd-halsheelkunde van UZA, 
wijst op de gevaren van geluidsver
vuiling. “Geluid kan op een bepaald 
moment ernstig storen en dan winden 
we ons daar in op. Dat is een psycho
logisch aspect, een soort overgevoe
ligheid aan lawaai.” Maar wat ervaren 
mensen dan als geluidshinder? “Dat 
is uiteraard subjectief”, benadrukt 
Godderis. “Maar uit grote rondvragen 
blijkt toch dat het verkeer op de eer
ste plaats komt, gevolgd door buren
lawaai en industriële en recreatieve 
activiteiten.” 

Geluid of lawaai?

“We omschrijven geluid sneller als 
lawaai als het ons stoort”, verdui
delijkt Godderis. “Als je lang wordt 
blootgesteld aan een geluid dat je als 
storend ervaart, verhoogt je bloed
druk, vernauwen je aders en dat kan 
een hartinfarct veroorzaken.” Ook 
het geluidsniveau speelt een rol. Om 
het met getallen te zeggen: vanaf een 
blootstelling van gemiddeld meer dan 
55dB(A)* per dag lopen we een risico, 
als dat geluid lange tijd aanhoudt 
en stress veroorzaakt. 55db(A) komt 
overeen met een rijdende auto of 
luide muziek. Dat betekent dat we elke 
dag wel eens blootgesteld worden aan 
een dergelijk geluidsvolume. “Maar 
het wordt pas een probleem voor de 
gezondheid als we er constant mee te 
maken krijgen”, nuanceert Godderis. 

Slaapverstorend

“Er zijn studies gedaan bij mensen die 
op het platteland wonen, in de buurt 

van Zaventem, dicht bij de luchtha
ven”, vertelt Prof. Dr. Vanderveken. “Ze 
hebben die mensen gemonitord ter
wijl ze sliepen. En wat viel op? Telkens 
er een vliegtuig overvloog, werden die 
mensen wakker. De monitoring toonde 
aan dat de hersenfunctie tijdens hun 
slaap werd verstoord, waardoor ze 
zich ’s ochtends minder goed uitgerust 
voelden. Al konden die mensen ’s och
tends niet zeggen hoe vaak ze wakker 
waren geworden.” “Al vanaf 30dB(A) 
gaat de slaapkwaliteit erop achteruit”, 
verduidelijkt Godderis. “Je wordt dan 
sneller wakker, zonder het te besef
fen. Slaapstoornissen kunnen ernstige 
gezondheidsproblemen veroorzaken, 
zoals verminderde immuniteit, een 
hoger risico op diabetes, …”

Gehoorschade

Eén ding is zeker: geluid gaat langs de 
oren. En dat betekent dat er altijd een 
kans bestaat op gehoorschade. Je kan 
gehoorschade oplopen door een acuut 
gevaar, bv. een bom die vlak naast je 

Die blaffende hond van de buren, het geluid van een cementmolen tijdens werken 
in de straat, overvliegende vliegtuigen, het constante gezoem van auto’s op de 
autostrade, … Iedereen ergert zich wel eens aan omgevingsgeluid. De stress die deze 
ergernis met zich meebrengt, is gevaarlijk voor onze gezondheid. En niet alleen voor 
onze oren...
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ontploft, of door chronische bloot
stelling. Dat is lawaai waar je ‘con
stant’ mee te maken krijgt. “Hoe dan 
ook moeten we altijd rekening houden 
met een potentieel risico en dat 
gebeurt vandaag de dag nog te weinig 
in onze maatschappij”, vindt Prof. Dr. 
Vanderveken. “Iemand die elke dag 
met een kettingzaag werkt, wordt voor 
lange tijd blootgesteld aan een geluid 
van ongeveer 105 decibel. Dat is ruim 
boven de gevarendrempel. Je draagt 
dan best op maat gemaakte lawaai
bescherming. Een grasmaaier maakt 
minder decibels dan een kettingzaag, 
dus in principe kan je hier langer 
mee werken zonder bescherming. 
Ondanks die lagere decibels, raad ik 
toch aan om je oren te beschermen 
als je het gras afrijdt. Als je grasma
chine defect is en ontploft, krijg je 

een acuut gevaar en een geluidsgolf 
die je oor kan beschadigen. Zodra we 
met machines werken, moeten we 
beschermend te werk gaan.” Maar ook 
geluid buiten arbeidssituaties mogen 
we niet onderschatten. “We hebben 
een onderzoek gedaan bij studenten 
die na een fuif naar huis gaan. 85% 
vond het normaal dat ze last hadden 
van oorsuizen. En bij 15% was dat 
oorsuizen er de volgende ochtend nog 
altijd”, zegt Vanderveken. “Als dat vaak 
gebeurt, loop je het risico om na de 
zoveelste keer een permanent oorsui
zen te ontwikkelen. Daarom is het zo 
belangrijk dat er meer aandacht gaat 
naar de luidheid in onze maatschappij 
en de bescherming ertegen.”

LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be
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Prof. Dr. 
Lode Godderis

 “Als je lang wordt 

blootgesteld aan een 

geluid dat je als storend 

ervaart, verhoogt je 

bloeddruk, vernauwen 

je aders en dat kan een 

hartinfarct veroorzaken.”

Geluid is…

*dB(A) is de eenheid waarin 
de sterkte van geluid wordt 
uitgedrukt. Het gaat niet alleen 
over de decibels (de absolute 
luidheid van het geluid), maar 
ook over de frequenties (toon
hoogtes) die we kunnen horen. 
We gebruiken Hertz (Hz) om die 
frequenties uit te drukken. Een 
jong kind kan geluidstrillingen 
met een frequentie tussen 20Hz 
en 20.000Hz waarnemen als 
geluid. Maar hoe ouder we wor
den, hoe minder hoge frequen
ties we kunnen horen. Lage fre
quenties horen we minder goed 
of zelfs niet, maar dat wil niet 
zeggen dat we ze niet voelen. 
“Ook voor tonen onder 100Hz 
zijn we gevoelig”, legt Prof. Dr. 
Lode Godderis uit. “Ons lichaam 
is in staat om die frequentie te 
detecteren aan de hand van een 
gevoel van onbehagen.” 

Minder geluid: hoe?

• Reglementering om geluidsvervuiling te verminderen: bv. door afspraken te maken om het geluid te verminderen, 
zoals enkel het gras afrijden op bepaalde dagen. Maar ook door autoontwerpers normen op te leggen om het 
lawaai van auto’s naar beneden te krijgen. 

• Geluidswerende schermen: de welbekende schermen langs de autostrades die het geluid van wagens ‘tegenhou
den’, zodat de omwonenden er minder last van hebben.

• Preventiecampagnes: zorgverleners en de overheid moeten mensen sensibiliseren rond het belang van gehoorbe
scherming. Alleen zo kunnen we een mentaliteitsverandering teweegbrengen.

• Zoveel mogelijk constant lawaai vermijden: als het toch niet anders kan, is het belangrijk om oordoppen op maat te 
laten maken. Alleen zo ben je zeker dat de oordop je volledige oor beschermt. 


