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Meneer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders, 

 

Het komende half uur wil ik u in vogelvlucht meenemen over het gebied van 

de Environmental Health Impact Assessment. Gaandeweg zal ik ook proberen 

u antwoorden te geven op de vraag in de titel van mijn oratie “Hoe (on)gezond 

is onze leefomgeving?”.  

Zoals de titel doet vermoeden zal ik ook ingaan op aspecten van het 

toeschrijven van gezondheidseffecten aan milieufactoren – de attributie, de 

beleving en waardering – de appreciatie, en de acceptatie van 

milieu-gezondheidsrisico’ s.  

Oorspronkelijk had ik een nog langere titel in gedachten: attributie, 

appreciatie, en acceptatie door beleid, burger en betenschap. Dat allitereert 

abominabel; maar een groter probleem is dat dit 3x3 is 9 onderwerpen geeft 

voor een rede van 30 minuten. Ik zal een aantal van vakjes van het 3 bij 3 

veld kunnen aanstippen. Maar het onderscheid naar verschillende 

perspectieven vanuit wetenschap, beleid en burger is wel van groot belang 

zoals ik u hoop duidelijk te maken. 

 

Ik zal beginnen met toe te lichten wat het vakgebied Environmental Health 

Impact Assessment – het onderwerp van mijn leerstoel - behelst en wat mijns 

inziens het strategisch belang ervan is. Ik zal een aantal van de belangrijke 

uitdagingen de revue laten passeren. En ik zal aangeven waar ik de komende 
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jaren de accenten wil leggen, want als deeltijdhoogleraar – en ook anderszins 

– moet je je beperkingen onderkennen.  
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1. Environmental Health Impact Assessment 

Environmental health impact assessment. Het schatten van de invloed van 

milieukwaliteit op de gezondheid.  

Volgens de Göthenburg consensus verklaring uit 1999 is Health impact 

assessment (HIA) gedefinieerd als “een combinatie van procedures, 

methoden, en instrumenten waarmee een beleidsmaatregel, -programma, of 

een project beoordeeld kan worden op potentiële effecten op de gezondheid 

van de bevolking, en op de verdeling van die effecten in die bevolking” 

(Göthenburg consensus statement,1999). U begrijpt dat Environmental Health 

Impact Assessment zich dan richt op beleid en projecten die de milieukwaliteit 

en daarmee de gezondheid beïnvloeden. 

Er zijn zoals voor ieder begrip een flink aantal definities en omschrijvingen in 

omloop. Gemeenschappelijke elementen daarin zijn: Ten eerste: er worden 

verschillende situaties (of scenario’s) vergeleken; ten tweede: de vergelijking 

is gericht op schatting van de milieu-gerelateerde gezondheidsrisico’s en 

ziektelast in de bevolking in die verschillende situaties of scenario’s ; ten 

derde: het biedt voor betrokken partijen een ‘handelingsperspectief’, zoals dat 

tegenwoordig zo mooi heet – kunnen ze wat met de resultaten; en ten vierde: 

het vraagt een interdisciplinaire, intersectorale aanpak, waarbij ook 

belanghebbenden betrokken zijn. Mindell, en co-auteurs (2003) noemen als 

centrale drijfveren en waarden die ten grondslag liggen aan impact 

assessments: gezondheidsbevordering, duurzaamheid, sociale 

rechtvaardigheid, participatie, gelijkwaardigheid van belanghebbenden, en 
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ethische verantwoord gebruik van wetenschappelijke evidentie. Daar kunt u 

toch niet echt tegen zijn. 

Daarmee heeft Environmental Health Impact Assessment een belangrijke 

functie in wat we tegenwoordig ook wel ‘risk governance’ noemen. Een 

tamelijk diffuus begrip dat er op neer komt dat de overheid bij complexe en 

onzekere risico-problemen niet van bovenaf besluiten oplegt, maar dat die 

besluiten in netwerken van belanghebbenden tot stand komen (zie bijv IRGC 

2005). De Kabinetsvisie “Nuchter Omgaan met Risico’s” kan als een 

uitwerking van risk governance worden gezien. (De Kabinetsvisie Nuchter 

Omgaan met Risico's. Tweede Kamer vergaderjaar 2005-2006 2006; 28089 

en 30300 XI(15): 1-6.). Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie en de ICAO 

de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties 

onderkennen het belang van een goed ontwikkeld afwegingsinstrumentarium, 

want: “Ieder foordeel heb z’n nadeel”.  

 

Environmental Health Impact Assessment is nog een relatief nieuw 

vakgebied. In Google krijgt u ongeveer 13.000 hits op deze zoekterm (aantal 

per 6-7-8). We zien dat opdrachtgevers wel interesse tonen in uitvoering van 

specifieke impact assessments, maar weinig bereidheid tonen in investering 

in methodiek ontwikkeling. Resultante is dat er relatief weinig wordt 

stilgestaan bij de wetenschappelijke onderbouwing van de schattingen en de 

beschrijving van onzekerheden. Zonder aan de kwaliteiten of intenties van de 

makers iets af te willen doen (ik ben er zelf immers één van): veel impact 

assessments hebben nog een hoog houtje-touwtje gehalte. Door financiering 
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van alleen de toepassing zonder voldoende voorafgaande investering in 

onderzoek en ontwikkeling. Een solide kennisbasis voor Environmental Health 

Impact Assessment moet zich nog ontwikkelen. Ook in de universitaire 

curricula is er nog weinig aandacht voor dit vakgebied.  

 

2. Hoe erg is het? 

Bij de inhoudelijke kant van de impact assessment staat voor mij het 

beantwoorden van twee vragen centraal: “Hoe erg is het?” en, paradoxaal 

misschien “Hoe goed is het?” 

 “Hoe erg is het?” slaat op de ernst en omvang van het milieu-gezondheid 

probleem. Worden er normen overschreden en zo ja op welke schaal? 

Hoeveel (on)gezondheid kan ik toeschrijven aan milieufactoren? Hoe 

waardeer ik die ongezondheid door omgevingfactoren in maat en getal voor 

bijvoorbeeld kwaliteit van leven of in geld? En hoe zit het met de verdeling van 

de risico’s (en de voordelen van de milieuverontreinigende activiteit) in de 

bevolking? De verdeling van lusten en lasten.  

Hier komen attributie, appreciatie en acceptatie om de hoek kijken. Attributie 

slaat op het toeschrijven van gezondheidseffecten aan blootstelling aan 

milieuverontreiniging; het veronderstelt (terecht of onterecht) een oorzakelijk 

verband. Appreciatie slaat op de waardering van de ernst van de effecten. We 

kunnen wegen hoe ernstig het onze kwaliteit van leven aantast, of hoeveel 

geld we er voor over hebben om zo’n effect te vermijden, of wat we betaald 

moeten krijgen om het effect te accepteren. Maar de beleving en waardering 
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hang er ook van af of het risico vrijwillig, omkeerkaar of vermijdbaar is. 

Acceptatie tenslotte is het sluitstuk van een afweging; een oordeel waarin 

voordelen van een activiteit (bijv. transport) afgewogen worden tegen nadelen 

(fijn stof, geluid, verkeersongevallen). Een (impliciet) oordeel over de 

aanvaardbaarheid van een situatie. 

Nu doet zich het interessante fenomeen voor dat overheid/beleid, burger en 

wetenschap in denken en handelen andere benaderingen en waarden 

hanteren voor attributie, appreciatie en acceptatie. In Nuchter Omgaan met 

Risico’s wordt dat ook expliciet onderkend. Ik zal u eerst een paar 

voorbeelden geven van resultaten van impact assessments. Aan de hand 

daarvan zal ik proberen te illustreren vanuit welk perspectief die voorbeelden 

komen (beleid, burger of wetenschap) . 

De voorbeelden ziet u met enige regelmaat in de krant.  

• “De normen voor luchtkwaliteit (stikstofdioxide en fijn stof) worden 

vooral langs drukke wegen, in het bijzonder in de Randstad, vaak 

overschreden (Monitor nota ruimte; de opgave in beeld, RBP en MNP, 

2006). Om hoeveel mensen zou het dan gaan denkt u?  

• Dat blijkt uit een ander bericht: “Ruim 400.000 mensen leven in vieze 

lucht.” ‘Vieze lucht’ betekent hier de overschrijding van een norm. 

(Mediaberichtgeving n.a.v. CBS/PBL Monitor nota ruimte rapportage 

2008) 

Het gaat hier dus om een beleidsperspectief: Normoverschrijding. Voor fijn 

stof betekent dit dat per jaar meer dan 35 keer de daggemiddelde 
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grenswaarde van 50 µg/m3 overschreden wordt. Bij minder dan 35 

overschrijdingen is er geen sprake van normoverschrijding. Is dat erg die 

normoverschrijding? Ja zegt de Raad van State en allerlei bouwprojecten 

moeten worden stilgelegd. En de BV Nederland heeft ook een probleem met 

‘Brussel’.  

De vraag ‘Is dat erg die normoverschrijding?’ zal de wetenschapper anders 

beantwoorden. Die zal u uitleggen dat er ook onder de norm voor fijn stof 

nadelige gezondheidseffecten optreden, en wel bij veel meer dan die 400.000 

mensen die in ‘ vieze lucht’ wonen waar de norm overschreden wordt. 

Iedereen is namelijk blootgesteld aan fijn stof en er is geen duidelijke drempel 

waar beneden geen effecten optreden. Die wetenschapper (er zitten hier een 

paar uitmuntende fijn stof onderzoekers in de zaal dus u kunt het straks 

navragen) zal ook kunnen uitleggen dat het voor de ziektelast van fijn stof nou 

niet zoveel uit zal maken of we 34 keer of 36 keer per jaar de dagwaarde van 

50 µg/m3 op een paar locaties zullen overschrijden. Beleidsmatig is dat 

overigens wel een probleem vanuit handhavingsoptiek. Reductie van het 

beleidsprobleem ‘normoverschrijding’ leidt dus niet automatisch tot het 

verdwijnen van de ziektelast, zelfs niet perse tot een evenredige reductie. 

Anders geformuleerd: we accepteren in Europa onder het vigerend 

normenstelsel een substantiële ziektelast. 

 

Ander perspectief: Het ANP meldt: “Als direct gevolg van de luchtvervuiling in 

Nederland sterven jaarlijks 3600 mensen, aldus de 

WereldGezondheidsOrganisatie” (ANP, 13 juni 2007 naar aanleiding van een 
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rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie – WHO). Reden om een 

spoeddebat aan te vragen. Ter vergelijking: In de periode rond 2000 stierven 

er jaarlijks ca. 1200 mensen door verkeersongevallen en rond de honderd 

door microbieel besmet voedsel. Maar bij luchtverontreiniging gaat het vooral 

om ouderen, en verkeersongevallen treffen ook jongeren. En hoe zit het 

ziekte door luchtverontreiniging of voedselinfecties of verwondingen in het 

verkeer? 

Daarvoor gebruiken we vaak de DALY: Disability Adjusted Life Years. De 

DALY is een verzamelmaat om allerlei gezondheidseffecten te combineren. 

Het beschrijft het verlies aan gezonde levensjaren in de bevolking, de jaren 

dat u geplaagd wordt door ziekte en de gemiste jaren door vroegtijdig 

overlijden. Hoe erg u door ziekte geplaagd wordt verschilt per aandoening en 

daar zijn weegfactoren voor bepaald. Nul is volledig gezond, één is dood, en 

bijvoorbeeld een jaar met astma telt voor 0,08; een ziekenhuisopname voor 

hartvaatziekten met een gemiddelde duur van 2 weken telt voor 0,7. 

Daarnaast wordt het aantal mensen met het milieu-gerelateerde 

gezondheidseffect meegewogen. Door aantal, duur en ernst onder één 

noemer te brengen kunnen dus allerlei effecten van bijv. luchtverontreiniging, 

geluid, radon, maar ook leefstijlfactoren als roken samengevat en onderling 

vergeleken worden. 

De ernst van de gezondheidseffecten krijgen dus een waardering, een 

appreciatie. Die is in internationaal en nationaal onderzoek bepaald. Meestal 

door artsen. Maar komt de appreciatie van de ernst van de aandoening 

overeen met de uwe? En vindt een Spanjaard het even erg als een Belg? En 
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maakt het u iets uit of uw kind die klachten ‘van nature’ heeft of dat ze 

verergeren door luchtverontreiniging van wegverkeer of het bedrijf om de 

hoek?; kortom speelt verwijtbaarheid hier een rol in de appreciatie en 

acceptatie? Dat zijn nog een aantal openliggende vragen die de bruikbaarheid 

en interpretatie van de DALY als maat voor milieu-gerelateerde ziektelast 

bepalen. Uitdagingen, kortom. 

Het RIVM en MNP schatten dat voor heel Nederland de ziektelast van fijn stof 

in 2000 ruwweg tussen de 4.000 en 29.000 DALY’s per miljoen inwoners zou 

liggen. Ter vergelijking: De ziektelast voor verkeersongevallen zit zo rond 

5000 DALY’s per miljoen inwoners (Knol en Staatsen, 2005). De ziektelast 

door met micro-organismen besmet voedsel komt ruwweg op jaarlijks zo’n 

250 DALY’s per miljoen inwoners.  

 

Nu hebben mijn buren een meer economische georiënteerde achtergrond dus 

die hebben misschien wel heel andere vragen. Zoals: “wat kost zo’n DALY 

nou eigenlijk? Tussen de bijna 40.000 en ruim 150.000 €. Het Nederlands 

Astma Fonds lieten becijferen dat de kosten van gezondheidsschade door 

lange termijn blootstelling aan fijn stof minimaal zo’n 4 miljard € per jaar 

belopen.  

Met een prijskaartje van 78.500 € per DALY komt men in Rijnmond op een de 

schadepost voor geluid op ruim 200 miljoen €. Op basis van waardedaling van 

woningen door geluid wordt zelfs een waardeverlies van ca. 1,5 miljard € 

becijferd voor geluid van wegverkeer (Milieumonitoring Stadsregio Rijnmond, 
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Themarapport Geluid, Gezondheid en Geld, 2008.). Globaal een factor 7 

hoger dus. 

U hebt dus net gehoord dat de ernst van de situatie op verschillende 

manieren beschreven kan worden. Normoverschrijding, aantal mensen met 

vieze lucht (boven de norm), aantal doden in grote steden, verloren 

levensjaren en totale ziektelast en totale kosten van ongezondheid, en 

waardedaling van onroerend goed. U hebt ook gemerkt dat de getallen, zelfs 

als ze het zelfde verschijnsel behandelen (sterfte of ziektelast) sterk 

uiteenlopen. Daar verwijst de vraag “Hoe goed is het?” naar: wat is de 

kwaliteit van de impact assessment en wat zijn de (on-)zekerheden. Ik kom 

daar nog op terug.  

 

Eerst nog een ander voorbeeld. Wekelijks kunnen we wel berichten 

tegenkomen over de (vermeende) effecten van Electromagnetische Velden; 

van bovengrondse hoogspanningslijnen of van (basisstations voor) mobiele 

telefonie. Wetenschappelijk gezien is de evidentie voor gezondheidseffecten 

in de bevolking uiterst zwak en verre van sluitend. Op de gepubliceerde 

onderzoeken over gezondheidseffecten van mobiele telefonie valt nog veel af 

te dingen en oorzakelijke verbanden worden, zeker in de afwezigheid van 

plausibele biologische werkingsmechanismen, nog niet aannemelijk gemaakt. 

Niettemin zijn er groepen mensen die liever het zekere voor het onzekere 

nemen en het NIMBY houding aannemen. ‘Not In My Back Yard.  
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Voor bovengrondse hoogspanningslijnen hanteert de overheid een 

voorzorgsbenadering voor nieuwe situaties. Epidemiologische onderzoeken 

geven statistische aanwijzingen dat er boven 0,4 microTesla (een maat voor 

veldsterkte) een verhoogd risico op leukemie zou zijn. Of dit een oorzakelijk 

verband is en wat het werkingsmechanisme dan zou moeten zijn is onbekend. 

Voor Nederland zou dit ongeveer 1 extra leukemie geval per 2 jaar 

betekenen, wanneer een oorzakelijk verband verondersteld wordt. Voor de 

overheid aanleiding voor de genoemde voorzorgbenadering met als 

beleidsdoel “vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen 

langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen 

waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 micoTesla”. 

Kennelijk niet gebaseerd op een hoge ziektelast, dus er zijn andere waarden 

in het geding. Misschien sociale rechtvaardigheid? Kinderen wonend in de 

zone boven 0,4 microTesla zouden een twee keer zo hoog risico op leukemie 

lopen op basis van genoemde statistische relaties, alweer onder de 

veronderstelling van een oorzakelijk verband.  

Voor de vraag “ Hoe erg is het?” is het dus belangrijk of u vanuit het individu 

(in de regel de burger) of vanuit volksgezondheidsperspectief (in de regel het 

beleid) kijkt. Voor het volksgezondheidsperspectief wordt de vraag “Hoe erg 

het is” bepaald door: een het aantal mensen dat is blootgesteld (veel bij fijn 

stof, weinig in magneetveldzone nabij bovengrondse hoogspanningslijnen); 

twee, het relatieve risico (dat is het extra risico bij blootgestelde mensen); en 

drie, het vòòrkomen van het relevante gezondheidseffect de algemeenheid  of 

zeldzaamheid ervan (veel bij luchtwegaandoeningen en hartvaatziekten, 

effecten van fijn stof; of zeldzaam bij kinderleukemie, de aandoening die in 
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verband wordt gebracht met bovengronds hoogspanningslijnen). Wanneer 

veel mensen blootgesteld zijn, en de aandoening vaak voorkomt in de 

bevolking dan zal er ook bij een betrekkelijk laag relatief risico een 

substantiële ziektelast kunnen ontstaan. Bij milieuverontreiniging wordt de 

omvang van de ziektelast vaak niet bepaald door de paar mensen met een 

hoge blootstelling, maar de zeer vele met een middelmatige blootstelling. Of 

dit ook geldt voor de ziektelast van  voedselvergiftigingen kunt u hier 

aanstaande vrijdag van Arie Havelaar vernemen in zijn oratie. 

Los van de eventuele gezondheidseffecten rond hoogspanningslijnen, zijn 

velen er van overtuigd dat zij “electro-sensitief” zijn; zij attribueren een scala 

van niet-specifieke gezondheidsklachten aan blootstelling aan 

electromagnetische velden. Dàt die klachten bestaan leidt geen twijfel, ze 

komen frequent voor en huisartsen zien vaak mensen met dergelijke klachten 

op het spreekuur. De vraag is of het ontstaan en beloop van die klachten 

beïnvloed worden door electromagnetische velden. Ook hier ontbreekt 

afdoende wetenschappelijk bewijs. 

Overigens las ik vorige week in de krant dat een rechtbank een korting van 15 

% op WOZ-belasting heeft opgelegd vanwege de plaatsing van een UMTS-

mast. Die zou de verkoopwaarde van een woning negatief beïnvloeden. Hier 

loopt de attributie dus naar de risicobeleving van het potentiële koperspubliek, 

en wordt een appreciatie gegeven van wat die potentiële koper acceptabel zal 

vinden. Weer een andere vorm van attributie, appreciatie en acceptatie. Ik 

had dus eigenlijk de trits beleid, burger, wetenschap nog moeten uitbreiden 

met de rechtelijke macht.  
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Terug naar de vraag “Hoe erg is het?” in een risk governance context. Die 

moet dus vanuit de uiteenlopende perspectieven van belanghebbenden 

beantwoord worden. Voor beleid kan dit vaak handhaven van normen 

betekenen, maar ook voorzorg, de wetenschap heeft zo haar eigen set van 

regels voor attributie en bekommert zich wat minder om appreciatie en 

acceptatie, althans in de meer beta-georiënteerde richtingen. De burger denkt 

er het zijne of hare van. De factoren die de beleving en acceptatie van risico’s 

beïnvloeden zijn al decennia lang redelijk goed bekend: Onvrijwilligheid, 

onbekendheid, onvermijdbaarheid, onomkeerbaarheid, verwijtbaarheid, 

onevenwichtige verdeling van lusten en lasten zijn een paar van de aspecten 

die maken dat mensen risico’s negatief beleven en als onacceptabel 

beoordelen  

 

3. Hoe goed is het? 

Ik ga nu over naar de tweede centrale vraag “Hoe goed is het?”, de vraag die 

slaat op de kwaliteit van de impact assessment en de onzekerheden. Ik 

beperk me tot de inhoudelijke kwaliteit, en ga niet in op de kwaliteit van het 

(participatieve) proces, hoe belangrijk ook.  

In ontwerp en interpretatie van onderzoek wordt vaak stil gestaan bij twee 

soorten fouten: fout-positieve bevindingen en fout-negatieve bevindingen. Een 

fout-positieve bevinding betekent dat je in je onderzoek een relatie tussen 

milieukwaliteit en gezondheid hebt gevonden, terwijl die er in werkelijkheid 

niet is. Je slaat voor niets alarm. Een fout-negatieve bevinding betekent dat je 
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in je onderzoek geen verband hebt kunnen vinden, terwijl zo’n causale relatie 

er in werkelijkheid wel bestaat. Je hebt dan iets gemist.  

De twee soorten fouten die vaak type-1 en type-2 fouten worden genoemd 

sluiten elkaar uit, en als je je, binnen een bepaalde onderzoeksopzet en 

aantal waarnemingen, concentreert op het vermijden van type-1 fouten dan 

vergroot je de kans op type-2 fouten en omgekeerd. De consequenties van de 

twee soorten fouten kunnen sterk uiteenlopen en vanuit wetenschap, 

medische diagnostiek en ethiek wordt er verschillend tegen aangekeken. Er is 

veel over geschreven in de wetenschappelijke literatuur en ik zal er hier niet 

verder op in gaan.  

Ook bij correcte antwoorden zonder type 1 of 2 fouten blijven er nog flink wat 

onzekerheden over. U zag dat al aan de voorbeelden: onzekerheden in de 

blootstelling, in de relatie tussen blootstelling en gezondheidseffect, 

onzekerheden over de bruikbaarheid van buitenlandse resultaten voor de 

Nederlandse situatie, of over de vertaalbaarheid van resultaten uit het 

verleden naar de toekomst; onzekerheden over de waardering van de ernst 

van de effecten. Het in kaart brengen, beschrijven en voor zover mogelijk 

reduceren van die onzekerheden is één van de uitdagingen voor 

Environmental Health Impact Assesment.  

Los van onzekerheden en type 1 en 2 fouten, zijn er ook wat minder goed 

bekende fouten die ook wel type-3 en type-4 fouten worden genoemd. Bij een 

type-3 fout is het antwoord op zich goed, maar om de verkeerde redenen. Een 

voorbeeld: De studies die een relatie tussen gewichtconcentratie van fijn stof 

in de lucht met sterfte en ziekenhuisopnamen vinden zijn op zich correct is nu 
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de communis opinio. Maar niet omdat het gewicht van het fijn stof er zo toe 

doet. De chemische-fysische kenmerken en aantallen of oppervlakte van 

ultrafijne deeltjes zijn waarschijnlijk relevanter. 

Over type-3 fouten zou je je weinig zorgen maken, ware het niet dat bij Health 

Impact Assessment, en risk governance in het algemeen, het 

handelingsperspectief een centrale rol speelt. Een type-3 fout geeft niet de 

goede richting voor het handelingsperspectief en kan u op het verkeerde been 

zetten.  

Daarnaast hebben we de type-4 fout: het resultaat van het onderzoek of 

assessment geeft dan geen antwoord op de gestelde vraag. Dit gevaar is 

redelijk groot bij environment health impact assessments, waar immers 

verschillende belanghebbenden met verschillende perspectieven zitten. Een 

beleidsmaker die wil weten wat de omvang van de normoverschrijding is, is 

niet gediend met DALY cijfers, evenmin als de moeder die wil weten wat het 

risico is voor haar kinderen.  

Verder is er vaak nog verschil van inzicht over welke waarden in het geding 

zijn en welke waarden we eigenlijk willen beschermen. Hier spelen (vak-

)inhoudelijke aspecten een rol, net zo goed als meer wereldbeschouwelijke 

overwegingen. Allemaal weer redenen waardoor makkelijk type-4 fouten 

kunnen ontstaan. Met meer inhoudelijke aspecten bedoel ik vragen als: Valt 

geluidhinder en slaapverstoring onder de definitie van gezondheid en horen 

ze wel thuis in een ziektelastschatting met DALY’s? Hoe gaan we om met 

effecten van geluid op de bloeddruk? Die tasten niet zo zeer de kwaliteit van 

leven aan en laten zich dus niet zo goed in een DALY verdisconteren. Maar 



16  

de kosten (huisarts, medicatie) zijn weer relatief simpel te bepalen. Wanneer 

vinden we een biologisch effect ook een nadelig gezondheidseffect dat 

vermeden moet worden? Dat is een discussie die prominent speelt rond 

Electromagnetische Velden. 

Het besef dat meer wereldbeschouwelijke overwegingen van belangenpartijen 

een rol spelen bij weging, interpretatie en acceptatie van risico’s wordt steeds 

breder gedragen en vaker expliciet geadresseerd in impact assessments; 

ethische beoordelingskaders vanuit bijv. perspectieven vanuit de Culturele 

Theorie (individualistisch, fatalistisch, egalitair of hierarchistisch perspectief) 

en verschillende waardenoriëntaties vinden hun plek in afwegingskaders en 

kunnen daarmee afwegingen en handelingsperspectieven beïnvloeden 

(California EMF project, IRGC 2005, Nationale Risicobeoordeling; 

bevindingenrapportage 2008). Een noodzaak om de kans op type-4 fouten te 

beperken en een rede voor transdisciplinaire samenwerking in environmental 

health impact assessment. 

Ik ben er dan ook van overtuigd dat een Environmental Health Impact 

Assessment in staat zou moeten zijn om op samenhangende wijze een breed 

pallet van antwoorden te geven op de uiteenlopende vragen en 

waardenoriëntaties die in het geding zijn. Het moet afwegingen van de 

belanghebbende vanuit die waardenoriëntaties kunnen ondersteunen. En 

zover zijn we nog niet.  
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4. Accenten en prioriteiten 

Ik kom daarmee bij de accenten en prioriteiten die ik wil kiezen voor de 

invulling van mijn leerstoel.  

Er zijn 39 = 19,683 mogelijkheden zijn om het boter, kaas en eieren bord in te 

vullen; voor ieder vak kun je kiezen: niets doen en open laten, zelf invullen of 

door een partner in het spel in laten vullen.  

Ik wil me, met spelpartners van IRAS, RIVM en anderen, op een paar velden 

concentreren. De vragen “Hoe erg is het?” en “Hoe goed is het?” zullen daar 

weer centraal staan.  

In het EU-project INTARESE  (www.intarese.org) IRAS en RIVM werken 

samen met een groot aantal Nederlandse en buitenlandse partners. We 

ontwikkelen daar een, zoveel mogelijk kwantitatief, afwegingsinstrumentarium, 

waarmee milieu-gezondheid problemen beschreven kunnen worden en 

waarin beleidsopties vergeleken en tegen elkaar afgewogen kunnen worden. 

Dergelijk afwegingsinstrumentarium dient mijns inziens minimaal de omvang 

van het beleidsprobleem te kunnen beschrijven, de ziektelast en de 

maatschappelijke kosten te kunnen schatten en de perceptie en risico-

acceptatie in beeld te kunnen brengen. En wel wetenschappelijk verantwoord 

en vanuit de verschillende perspectieven van de belanghebbenden.  

 

Er valt dus veel te doen. Ik noemde consequenties van fijn stof; 

normoverschrijding waardoor projecten niet doorgaan, verlies aan gezonde 
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levensjaren die substantieel zijn in vergelijking met bijv. verkeersongevallen; 

problemen in de ruimtelijke ordening met locatie van bovengrondse 

hoogspanningslijnen, vliegtuiglawaai; en negatieve beleving van het milieu 

grote aantallen mensen. De ontwikkeling van de mainports Schiphol en de 

Rotterdamse haven binnen milieugrenzen. De belangen zijn groot. De 

Ministeriele Milieu-Gezondheid Conferentie (Budapest 2004) riep niet voor 

niets de WereldGezondheidsOrganisatie op om “ te zorgen dat richtlijnen 

worden ontwikkeld met als doel de verdeling van baten en lasten van milieu-

gezondheidsmaatregelen in evenwicht te brengen en om gezondheidswinst 

en andere voordelen af te kunnen wegen tegen de verwachte kosten.. ”. Ik 

noem ook het streven van de ICAO, de internationale 

burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties, om impact indicatoren 

en afwegingsinstrumentarium te gaan gebruiken om voor- en nadelen van 

maatregelen gericht op veiligheid, CO2 en energie, NOx, CO en geluid 

emissies tegen elkaar af te wegen, want: “Elk voordeel heb z’n nadeel”, dus 

waar ligt het optimum?  

Kortom, investering in methodiek ontwikkeling en kritische wetenschappelijke 

reflectie op environmental health impact assessments is zeer nodig. De 

bedragen daarvoor vallen in het niet bij de kosten van gebrekkige of foutieve 

afwegingen. 

 

Maar terug naar het boter-kaas-eieren speelveld en de accenten: 
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Voor attributie zie ik drie accenten in het werk: Een is het hybride 

epidemiologisch-toxicologisch onderzoeksproject RAPTES waar Majec Strak 

als aio op werkt: onderzoek naar de effecten en werkingsmechanismen van 

verschillende vormen van fijn stof. Dat zal type-3 fouten helpen reduceren.  

Verder zie ik de activiteiten voor het vaststellen van blootstelling-respons 

relaties als een speerpunt. Hoe om te gaan met multi-causaliteit, blootstelling 

aan complexe mengsels, hoe de relaties te kwantificeren met meta-analyse of 

expert-oordeel, hoe de onzekerheden in beeld te brengen. Werk waar IRAS 

samen met Aardwetenschappen alhier en RIVM ondermeer in INTARESE 

kader mee bezig is. 

Het derde element is het nog te starten ZON-Mw project, waar Irene van 

Kamp projectleider is, naar medische onverklaarde gezondheidsklachten in 

relatie tot mobiele telefonie antennes. Een aio-onderzoek naar de mogelijke 

relatie van dergelijke klachten met blootstelling aan electromagnetische 

velden en aan andere omgevings- en psychologische factoren.  

 

Voor appreciatie zal het accent vooral liggen op verbeteren van het inzicht in 

de waardering van de ernst van gezondheidseffecten; zowel voor ziektelast 

schattingen als voor monetaire kosten. Anne Knol richt zich in het RIVM 

IQARUS project op ziektelast schattingen. Tifanny Istamto is vorige maand als 

aio bij het IRAS begonnen en zal zich concentreren op de monetaire 

aspecten. In het INTARESE onderzoek willen we internationaal 

vergelijkingsmateriaal verzamelen en inzicht krijgen in verschillen en 
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overeenkomsten tussen de verschillende vormen van waarderingen en 

nagaan wat de practische betekenis daarvan is. 

 

Onderzoek naar risicobeleving en acceptatie vindt plaats in het RIVM 

PACHER project met Ric van Poll en anderen. Een web-based 

vragenlijstinstrument wordt uitgezet in 5 landen, en voorbeelden vanuit 

INTARESE worden gebruikt om (internationale) verschillen in risicoperceptie 

voor concrete policy assessments te onderzoeken en te beschrijven t.b.v. 

impact assessments.  

 

U ziet dat ik het terrein van beleidswetenschappen braak laat liggen. Niet uit 

gebrek aan interesse overigens. Het zou mooi zijn als hier in de toekomst 

allianties met andere universitaire groepen ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm 

van gezamenlijke studenten projecten. 

 

Hoewel Environmental Health Impact Assessment te jong is om al veel traditie 

te hebben zie ik zich toch al een nieuwe vorm aftekenen. Eén waar burgers 

zelf hun assessments maken op basis van informatie op het internet. Het 

ministerie VROM en andere overheden stimuleren dit actief met de 

ontwikkeling van ondermeer de Atlas Leefomgeving. Daarin kun je straks op 

je woonadres zien wat de omgevingskwaliteit is, kun je toekomstige 

ontwikkelingen in kaart brengen, bij verhuisplannen zoeken naar locaties met 
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gewenste omgevingskwaliteit. Ook kan de burger de gegevens zelf verrijken 

met eigen informatie of oordeel en dat dan weer delen met burgers en 

professionals. Onderzoek bij burgerpanels geeft aankomt naar voren dat 

potentiële gebruikers daarbij graag een kwaliteitsindex willen zien, naast 

gegevens over individuele stoffen. Dus niet alleen informatie van iedere vorm 

van luchtverontreiniging apart, maar een algemene samenvattende index. 

Daar zijn wel voorbeelden van, maar zo’n index kun je vooralsnog niet toetsen 

aan normen. Ook kun je het nog niet vertalen naar ziektelast of 

maatschappelijke kosten. Daarvoor zullen straks nieuwe benaderingen voor 

moeten worden ontwikkeld. Ook hier ruimte genoeg dus voor een aantal 

interessante studentenproject om nieuwe wegen en oplossingen te 

verkennen, bijvoorbeeld in het kader van de Academische Werkplaats 

Medische Milieukunde.  

 

Voordat ik afsluit met een woord van dank: Als u zich de getallen uit mijn 

voorbeelden eerder in mijn rede niet meer kunt herinneren en nog worstelt 

met de vraag “Hoe (on)gezond is uw leefomgeving”, dan vindt u misschien 

troost in een andere belangrijke boodschap want, net als Beauty, is 

Environmental Health Impact “in the eye of the beholder”. En als u dan toch 

een getal wil, dan geef ik u de schatting van RIVM en MNP. Vrij vertaald: In 

Nederland wordt naar schatting enkele procenten (2-9) van de ziektelast 

veroorzaakt door milieuverontreiniging.  
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5. Dankwoord en slot 

Aan het einde van mijn rede wil ik enkele mensen danken. Mijn ouders die mij 

ook het belang van een gezonde leefomgeving bijbrachten en met wie ik de 

centrale vragen “Hoe erg is?” het en “Hoe goed is het?“ besprak rond de 

gevolgen van de industriële ontwikkeling van Zeeland, waar ik opgroeide. Mijn 

officiële leermeester Klaas Biersteker, zijn tijd ver vooruit. De talloze officieuze 

leermeesters die in allerlei samenwerkingsvormen mijn denken over 

environmental health impact assessment hebben beïnvloedt.  

Ook dank ik het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, het bestuur 

van de faculteit Diergeneeskunde, de directie van het RIVM, en het bestuur 

van het IRAS voor het instellen van de Strategische Leerstoel Environmental 

Health Impact Assessment en voor het in mij gestelde vertrouwen voor de 

invulling van die leerstoel. Bij de invulling van de leerstoel weet ik me 

gesteund door de vele enthousiaste collega’s van het MGO en anderen van 

RIVM. De collega’s van het IRAS dank ik voor de warme ontvangst, ik voel 

me er onmiddellijk thuis. 

Lieve Mirjam, Nina en Nico. Op het thuisfront is er maar één centrale vraag: 

Hoe goed het er is. Het correcte antwoord is: puik! Die andere vraag kan 

alleen maar tot type-4 antwoorden leiden.  

Tot slot wil ik u als toehoorders danken. De aanwezigheid van Jan 

Meulenbelt’s toehoorders attribueer ik gemakshalve ook maar even aan 

interesse in mijn vakgebied en ik accepteer die interesse van harte. Ik 

apprecieer uw aller aanwezigheid zeer. 
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Ik heb gezegd. 

 


