
 

 

Milieu en Gezondheid: de rekening gepresenteerd 
 
Rede gedeeltelijk uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar 
‘Milieu-epidemiologie’ door prof.dr.ir. Bert Brunekreef, 21 april 2005. 
 
 
Dames en Heren, 
 
Voor u staat een hoogleraar die elke morgen fluitend naar zijn werk gaat, want ik heb een 
prachtig vak, en daar mag ik u vandaag wat over vertellen. 
 
Mijn vak heet ‘milieu-epidemiologie’, en ik ga beginnen met uit te leggen wat een 
milieu-epidemioloog doet voor de kost. Daarna vertel ik u iets over milieu en 
gezondheid, en over allerlei soorten rekeningen die in dat vak worden opgemaakt, 
vereffend en gepresenteerd. Ik sluit af met mijn plannen voor de toekomst, en dan zijn we 
allemaal wel aan een drankje toe. 
 
Wat is milieu-epidemiologie. Epidemiologen houden zich bezig met de verspreiding van 
ziekte en gezondheid in de bevolking; epidemiologie wordt ook wel de wetenschap van 
de volksgezondheid genoemd. Epidemiologen willen weten waarom sommige mensen 
ziek worden en andere niet. Oorspronkelijk lag de nadruk op infectieziekten, daar komt 
immers het woord ‘epidemie’ vandaan. We houden ons tegenwoordig vooral bezig met 
zogenaamde welvaartsziekten zoals hartaandoeningen, kanker en dementie, maar de 
infectieziekten zijn bezig met een indrukwekkende come-back.  
Een milieu-epidemioloog is een epidemioloog die zich met ziekteoorzaken in het milieu 
bezig houdt. Zoals in alle takken van wetenschap wordt er ook in de epidemiologie driftig 
gespecialiseerd, en we kennen nu voedings epidemiologen, kanker epidemiologen, 
beroepsziekte epidemiologen, veterinair epidemiologen, farmaco-epidemiologen, klinisch 
epidemiologen, enzovoort enzovoort. Uiteindelijk bestuderen we natuurlijk allemaal 
hetzelfde onderwerp, namelijk de gezondheid van mensen in groepen, en dieren in 
kuddes. Daarom is het ook goed dat in Utrecht al die epidemiologen elkaar regelmatig 
treffen, en dat ze samen een heel onderwijsprogramma hebben opgezet om studenten 
wegwijs te maken in dit mooie en nuttige vak. 
 
Een milieu-epidemioloog houdt zich dus, zoals gezegd, bezig met de vraag of het milieu 
de gezondheid kan schaden. Eigenlijk een domme vraag. Een hele evolutie lang doen we 
niets anders dan ons zoveel mogelijk af schermen van de kwalijke gevolgen die onze 
omgeving voor de gezondheid kan hebben. Dat begint heel eenvoudig met eten of 
gegeten worden, en het eindigt, voorlopig althans, met de vraag of je oorkanker krijgt van 
je mobiele telefoon1. In de tussentijd hebben we geleerd hoe belangrijk het is om schoon 
drinkwater te hebben, en om ons afval af te voeren en te zuiveren . Verder onderkennen 
we de noodzaak van huizen die ons tegen weer en wind beschermen, om over veilig en 
voldoende voedsel nog maar te zwijgen. Het is soms allemaal zo vanzelfsprekend dat we 
ons niet eens meer realiseren dat we door schade en schande zijn wijs geworden, dat we 
in een dichtbevolkte en hoogontwikkelde samenleving heel wat systemen nodig hebben 



 

 

om gezond te blijven, en dat die systemen ook onderhoud en ontwikkeling behoeven. Je 
mist je water pas als de kraan niet meer loopt, niet waar.  
 
Er is veel verbeterd in ons milieu, maar toch doemen met de regelmaat van de klok 
nieuwe problemen op. U hebt allemaal wel gehoord van het broeikaseffect, van het gat in 
de ozonlaag, van umts zendmasten, van uitlaatgassen, vliegtuiglawaai, dioxine-kippen,  
vuurwerkrampen en gemene goedjes in geurkaarsen. Zo krijgen we de rekening 
gepresenteerd van de economische en technologische Vooruitgang. Soms gaat het om 
ongegronde bangmakerij, maar soms ook niet, en het is onze taak als milieu-
epidemiologen om bij echte mensen in de echte wereld na te gaan wat er waar is van al 
die verhalen. Ons laboratorium is dus niet het laboratorium, maar de wereld buiten het 
laboratorium. We stappen op de mensen af, en vragen ze beleefd of ze aan onze studies 
mee willen doen. We laten onze plannen toetsen door medisch ethische commissies, en 
gewapend met toestemmingsformulieren, glimmende folders met deelnemersinformatie, 
verzekeringsbewijzen  en meetapparaten trekken wij de wijde wereld in. Ik geef u twee 
voorbeelden die laten zien hoe dat gaat. 
 
Het eerste voorbeeld betreft onze Heilige Koe, de automobiel. Een prachtige uitvinding, 
die ons veel vrijheid en genoegen bezorgt. Ik heb er zelf ook een! Maar er zijn een paar 
nadelen. Ik noem u verkeersongevallen, lawaai, luchtverontreiniging, ruimtebeslag en 
gebrek aan lichaamsbeweging. In de VS komen elke maand meer mensen in het verkeer 
om het leven dan door de aanslagen van 11 september2. Verkeerslawaai is een van de 
belangrijkste oorzaken van hinder in ons land. Dat we veel vierkante kilometers asfalt 
hebben die we niet meer voor iets anders kunnen gebruiken, en dat je van autorijden lui 
wordt weten we ook allemaal. Maar hoe zit het met die luchtverontreiniging. We hebben 
immers al jaren loodvrije benzine, katalysatoren en de APK. Ondanks het gestaag 
toenemende wegverkeer neemt daardoor de luchtverontreiniging langzaam af, dus 
vanwaar al die opwinding. Dat is een goede vraag, en om die te beantwoorden hebt u een 
milieu-epidemioloog nodig. Het antwoord is dat we hier te maken hebben met nieuwe 
inzichten, voortvloeiend uit recent onderzoek dat met geavanceerde methoden wordt 
uitgevoerd.  
 
In ons eigen onderzoek naar effecten van luchtverontreiniging combineren wij een reeks 
van benaderingen om het probleem in kaart te brengen. Zo maken we gebruik van het feit 
dat sommige mensen langs drukke wegen wonen en andere niet.  

 



 

 

Wij klimmen bij u op het balkon, en doen daar onze metingen. Omdat we natuurlijk niet 
overal kunnen meten, gebruiken we onze meetresultaten om modellen te bouwen 
waarmee we de blootstelling kunnen voorspellen op plekken waar we niet hebben kunnen 
meten. Daarbij gebruiken we zogenaamde geografische informatiesystemen, dat zijn 
grote databanken waarin gegevens over ons wegennet, verkeersdrukte, 
bevolkingsdichtheid enzovoort zijn opgenomen. De modellen die we bouwen blijken een 
hele goede voorspellende waarde te hebben, en ik verwacht dat de samenwerking met de 
aardrijkskundigen in ons vak nog een hoge vlucht zal nemen3. Verder maken we gebruik 
van het feit dat op al onze snelwegen op een groot aantal punten de verkeersstromen 
automatisch en in detail worden gemeten. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk 
onderscheid te maken tussen zwaar verkeer en licht verkeer, waarbij de uitstoot van het 
zwaar verkeer vrijwel uitsluitend door dieselmotoren wordt veroorzaakt. 

 

 
Is uw blootstelling eenmaal voorspeld of gemeten, dan is de volgende stap het bekijken 
van uw gezondheid. Ook dat kan weer op allerlei manieren. In ons onderzoek bij 
schoolkinderen maken wij bijvoorbeeld gebruik van longfunctietesten.  

 
In ons onderzoek bij peuters en kleuters nemen we een buisje bloed af om te kijken naar 
allergie. Samen met de universiteit van Maastricht, TNO en het RIVM kijken we naar 
vroegtijdig overlijden in een grote groep Nederlanders die al sinds 1986 wordt gevolgd. 
Uit deze en ook een reeks van buitenlandse studies komt langzamerhand het beeld naar 



 

 

voren dat, ondanks alle genomen maatregelen, luchtverontreiniging van het verkeer nog 
steeds verantwoordelijk is voor een reeks van nadelige effecten op de gezondheid4,5.  
Wij vermoeden dat kleine stofdeeltjes die door het verkeer worden geproduceerd hierbij 
een hoofdrol spelen. In de krant leest u over ‘fijn stof’, maar we bedoelen eigenlijk ‘klein 
stof’, want het is in feite heel erg ‘onfijn stof’.  

 
Uit onderzoek dat we met onze eigen toxicologen, die van het RIVM en buitenlandse 
instituten uitvoeren blijkt dat stof verzameld langs drukke wegen een hoge giftigheid 
heeft. http://www.healtheffects.org/PM2004/Sandstrom.pdf  
De kleinste stofdeeltjes noemen we ultrafijn stof of ook wel nanopartikels. Deze worden 
in onwaarschijnlijk grote hoeveelheden door vooral dieselmotoren uitgestoten. Nabij 
drukke wegen kan de concentratie oplopen tot wel een miljoen maal een miljoen deeltjes 
per m3. 6  Die deeltjes komen ook in uw longen terecht. In uw longen bevinden zich 
macrofagen, dat zijn zeg maar een soort stofzuigers die daar bacteriën, virussen en andere 
ongerechtigheden opruimen. Deze cellen blijken heel slecht overweg te kunnen met 
nanopartikels, en daardoor ontstaat waarschijnlijk een boel schade 7.  
 
Met technologische maatregelen kan veel verholpen worden als het gaat om 
luchtverontreiniging, lawaai of verkeersongevallen. Minder eenvoudig ligt dat bij het 
beslag op ruimte en schaarse grondstoffen, en bij effecten op lichaamsbeweging. Het 
wordt steeds duidelijker dat de huidige epidemie van overgewicht mede wordt 
veroorzaakt doordat we in een dikmakend milieu leven dat lichaamsbeweging 
ontmoedigt. Alle reden dus om eens wat vaker op de fiets te stappen. Zo langzaam aan is 
ook duidelijk dat lichaamsbeweging zo ongeveer overal goed voor is; of het nu om 
suikerziekte, hartvaatziekten, kanker of dementie gaat, u krijgt het minder als u wat vaker 
beweegt 8-10. Dat is natuurlijk geen wonder. Gedurende 99komma veel procent van onze 
evolutie hebben wij moeten rennen voor ons leven, en wij zijn eenvoudig weg niet 
gemaakt voor een zittend bestaan. Rust roest. We worden door SIRE aangespoord onze 
kinderen achter de pc vandaan te jagen, maar nog beter zou het zijn als onze kinderen hun 
ouders eens wat vaker achter het stuur vandaan joegen. Op de school van mijn jongste 
zoon zitten vrijwel alleen maar kinderen die in de buurt wonen. Toch is er een dagelijkse 
verkeerschaos bij het halen en brengen.  
 
Dan nu mijn tweede voorbeeld. Na de Heilige Koe: de Veilige Koe. Diverse studies 
hebben laten zien dat kinderen die op een boerderij opgroeien, minder last hebben van 
allergische klachten zoals hooikoorts. Deze waarnemingen kwamen eerst vooral uit zuid 
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Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, gebieden met nog veelal traditionele 
boerenbedrijven 11,12. In dergelijke bedrijven wordt het vee nog in de stal aan huis 
gehouden. Vooral kinderen van wie de moeder ook tijdens de zwangerschap in de stal 
werkte, en kinderen die als klein kind al mee genomen werden naar de stal bleken te 
worden beschermd.  
Intussen is dit onderzoek in internationaal verband ook in ons land uitgevoerd waar de 
boerenbedrijven heel anders zijn opgezet.  

 
Interessant is dat ook in ons land blijkt dat kinderen die op een veehouderij opgroeien, 
minder allergie en hooikoorts hebben dan andere kinderen op het platteland 13. Zelfs 
blijkt dat ook in ons land de kinderen beter beschermd zijn als de moeder tijdens de 
zwangerschap regelmatig in de stal heeft gewerkt 14, ook al ziet die stal er heel anders uit. 
Interessant is ook dat in Zweden deze verbanden niet op blijken te gaan. We weten op dit 
moment nog niet waarom dat zo is.  
Een van de redenen waarom die bescherming optreedt zou kunnen zijn dat in stallen veel 
bacteriën voorkomen die zogenaamde endotoxinen produceren. In hoge concentraties 
vormen deze stoffen een bekende bron van ontstekingsreacties en luchtwegklachten bij 
varkenshouders en andere agrarische beroepsgroepen (zoals Dick u eerder dit uur al heeft 
uitgelegd). In lage concentraties zouden deze stoffen het immuunsysteem in de niet-
allergische richting kunnen duwen, en zouden we onze kinderen dus heel misschien wat 
vaker bij de koe moeten zetten . Ook contact met huisdieren zou vergelijkbare 
bescherming met zich mee kunnen brengen. Laten we niet vergeten dat we duizenden 
jaren in nauw contact met dieren hebben geleefd. Kijkt u maar eens naar dit huishouden 
van Jan Steen: de hond staat op tafel, de eend zit op uw schouder, en het varken scharrelt 
er vrolijk tussendoor. 



 

 

 
 
Maar mogelijk spelen ook hele andere factoren een rol, zoals consumptie van rauwe, niet 
gepasteuriseerde melk; de micro-organismen in deze melk zouden een soortgelijk effect 
op het immuunsysteem kunnen hebben. Een alternatieve hypothese is dat de consumptie 
van volle melkproducten met meer verzadigde vetten erin beschermend zou kunnen 
werken. In het door ons uitgevoerde PIAMA onderzoek – dat staat voor Preventie en 
Incidentie van Astma en Mijt Allergie – volgen wij ongeveer 4000 kinderen vanaf de 
geboorte tot zij 8 jaar oud zijn 15. Een van de voorlopige resultaten is dat jonge kinderen 
die veel volle melk en echte boter consumeren, inderdaad minder allergische klachten 
krijgen 16. 

 
 
Juist bij onderzoek van allergie is dergelijk langdurig, vooruitkijkend onderzoek van 
groot belang. Allergie leidt tot gedragsverandering, en in onderzoek dat achteruit kijkt 
kunnen dan al snel verkeerde conclusies worden getrokken. Immers, als u allergisch bent 
hebben uw kinderen een grote kans het ook te worden. Als u vervolgens vanwege uw 
allergie geen kat in huis hebt, lijkt het al snel alsof uw kind allergisch wordt omdat er 
geen kat in huis is – maar het is natuurlijk precies omgekeerd. 
 
Zo, nu weet u hoe wij te werk gaan bij het berekenen van effecten van het milieu op de 
gezondheid. Ook interessant is de vraag wie nu precies de rekening krijgt gepresenteerd. 
Het zal duidelijk zijn dat u meer te lijden hebt als u vlak langs de snelweg of bij Schiphol 
woont dan wanneer u in een relatief onbelast gebied woont. Maar er zijn ook subtielere 
verschillen. Zo bleek uit Amerikaans onderzoek dat effecten van luchtverontreiniging op 



 

 

sterfte zich vrijwel beperken tot mensen met een lagere tot middelbare opleiding 17. Nu 
zijn dat in Amerika ook de mensen die het meest blootgesteld zijn, dus dat zou een 
verklaring kunnen zijn. In ons eigen onderzoek vonden we echter ook dat mensen met 
een hoge opleiding beschermd lijken te zijn tegen effecten van luchtverontreiniging, 
terwijl deze mensen in ons cohort juist vaker langs een drukke straat woonden dan de 
lager opgeleide deelnemers. Misschien speelt voeding een rol 18,19, en in het vervolg van 
ons onderzoek naar luchtverontreiniging en sterfte zullen we daar met onze collegae van 
de Universiteit Maastricht, TNO en RIVM uitgebreid aandacht aan schenken. 
Een ander subtiel voorbeeld komt uit het binnenmilieu. Onlangs werd u verteld dat het bij 
u thuis ook al niet pluis is. Die doden in het binnenmilieu betreffen voornamelijk 
longkankergevallen waarvan we vermoeden dat ze deels kunnen worden toegeschreven 
aan het edelgas radon dat zich in het binnenmilieu kan ophopen. Nu weet u allemaal dat 
roken de belangrijkste oorzaak van longkanker is: de kans is tot wel 25 keer verhoogd. 
Uit recent onderzoek blijkt dat het relatieve effect van radon op longkanker bij rokers 
even groot is als bij niet rokers 20. U moet denken aan een toename met een factor 1,05 
bij de in ons land voorkomende radon concentraties in het binnenmilieu. Maar die factor 
1,05 vertaalt zich voor de 5 miljoen rokers in ons land in 400 gevallen van longkanker die 
jaarlijks aan radon kunnen worden toegerekend, terwijl het voor de 10 miljoen niet-rokers 
gaat om niet meer dan zo’n 40 gevallen. Het gevolg is dat u het aantal gevallen van 
longkanker door radon meer kunt beïnvloeden door het roken aan te pakken dan door iets 
aan radon te doen. Dit voorbeeld illustreert ook een oude maar weinig begrepen facet van 
het toerekenen van sterfte aan doodsoorzaken. De sterfgevallen waar we het hier over 
hebben tellen immers mee bij longkanker; en bij roken, en bij radon. De epidemiologie 
kan u geen negen levens bezorgen, maar laat u wel duizend doden sterven, als u mij deze 
kleine overdrijving wilt toestaan. 
 
Zo kunnen we u dus tegenwoordig heel mooi voorrekenen hoe het milieu onze 
gezondheid beïnvloedt, niet alleen negatief, maar soms ook positief. Dat is allemaal 
prachtig, maar de milieu-epidemiologie is een toegepaste wetenschap, en het wordt steeds 
belangrijker ons bezig te houden met de vraag HOE de rekening wordt gepresenteerd. 
Het is niet voldoende om met redelijke zekerheid een causaal verband tussen een of 
andere externe factor en ziekte of sterfte vast te stellen. De beleidsmaker wil weten om 
hoeveel mensen het gaat, en vooral wat er aan gedaan kan worden. Buurtbewoners willen 
daarnaast weten wie zijn schuld het is, en wat er gebeurt met de prijs van hun huis. De 
pers tenslotte wil pakkende koppen, soundbites van 20 seconden en mannen die honden 
bijten. Als onderzoekers weten we lang niet altijd goed om te gaan met dergelijke vragen.  
Toch is er wel vooruitgang. We zijn bijvoorbeeld veel beter in staat om risico’s met 
elkaar te vergelijken. Tot voor kort lukte het ons niet goed om, ik noem maar wat, de 
effecten van drugsgebruik en vies drinkwater af te wegen tegen verkeersongevallen. Maar 
er is sinds kort een gemeenschappelijke valuta, zeg maar een soort gezondheids-euro, die 
het ons mogelijk maakt appels en peren te vergelijken. Ik doel daarmee op de ‘gezonde 
levensduurverwachting’.  



 

 

 
 
Mede als gevolg van allerlei dramatische milieuverbeteringen leven wij tegenwoordig 
een stuk langer dan vroeger. In honderd jaar tijd is onze levensduurverwachting, zoals dat 
heet, zo ongeveer verdubbeld: 75 jaar voor mannen, 80 voor vrouwen. Die 
levensduurverwachting is een van de belangrijkste cijfers op het rapport van de nationale 
volksgezondheid. Maar er is meer. We willen niet alleen oud worden, maar we willen 
ook prettig oud worden, en dus hebben we de ‘gezonde levensduurverwachting’ 
uitgevonden, dat is het aantal jaren dat we zonder gebrek of klachten te gaan hebben. We 
schatten dat de gezonde levensduurverwachting voor mannen en vrouwen op dit moment 
ongeveer gelijk is, namelijk 60 jaar 21. Er is dus nog veel winst te behalen, want de laatste 
15 tot 20 jaar van ons leven wordt kennelijk met een zekere, en toenemende mate van 
ongemakken doorgebracht. Op basis van epidemiologisch onderzoek is intussen voor 
allerlei kwalen en risico’s berekend hoeveel van die gezonde levensduurverwachting 
daardoor verdwijnt. Ook voor specifieke milieurisico’s zijn berekeningen gemaakt 22. 
Daaruit blijkt dat luchtverontreiniging door klein stof op dit moment de belangrijkste 
milieufactor is die onze gezondheid in Nederland nadelig beinvloedt. Het effect is 
ongeveer even groot als dat van verkeersongevallen. Het aantal verkeersdoden is in ons 
land de laatste dertig jaar gelukkig met een factor 3 afgenomen tot ongeveer 1000 per 
jaar, maar omdat het relatief vaak jonge mensen betreft, en verkeersongevallen ook tot 
veel kwetsuren en soms blijvende invaliditeit leiden, is het effect op de gezonde 
levensduurverwachting heel groot. Het geschatte effect van klein stof is dus ook 
aanzienlijk. Andere factoren zoals UV straling en schadelijke stoffen in het binnenmilieu 
hebben een veel minder groot effect.  
Het goed uitleggen van dit concept is overigens niet eenvoudig. Keer op keer wordt in de 
media de nadruk gelegd op het aantal doden dat door een of andere factor wordt 
veroorzaakt, en niet op het effect op gezonde levensduurverwachting. Daar zijn we zelf 
ook wel een beetje verantwoordelijk voor, want we zijn in ons land lui als het gaat om het 
bedenken van goede Nederlandstalige begrippen. Het verlies aan gezonde levensjaren 
wordt op dit moment door ons uitgedrukt in zogenaamde DALYs, wat staat voor 
DISABILITY ADJUSTED LIFE YEARS. Dat krijgt u, in tegenstelling tot doden, dollars 
of euro’s, niet in een krantenkop, en dus moeten we voor die DALYs een beter woord 
bedenken.  



 

 

 
 
U weet nu dat je rekeningen kunt opmaken en presenteren, maar er wordt in ons vak ook 
nog wel eens gepoogd een rekening te vereffenen. Maatregelen voor milieuverbetering 
kosten geld, en afhankelijk van wie er moet betalen worden er pogingen ondernomen om 
de wetenschap een handje te helpen met het komen tot de politiek meest gewenste 
uitkomst. Allerlei maatschappelijke belangengroepen doen mee aan dit vrolijke 
gezelschapsspel, maar zoals u zult begrijpen wordt meestal toch het hoogste spel 
gespeeld door de groepen met de grootste portemonnee. In ons jargon heten de 
vakgenoten die zich daarmee inlaten ‘hired guns’ oftewel huurlingen. Nu is kritiek in de 
wetenschap natuurlijk altijd goed, en zelfs onontbeerlijk, maar als de kritiek eenzijdig  
wordt ingegeven door economische of politieke belangen gaat het fout. Dit verschijnsel is 
de laatste jaren vanuit de VS naar Europa komen overwaaien, en zowel in ons onderzoek 
als in onze rol als adviseur van bijvoorbeeld de Wereld Gezondheids Organisatie worden 
we er mee geconfronteerd. Een mooi voorbeeld is het promotieonderzoek van Nicole 
Janssen van enkele jaren geleden 23. Zij stelde vast dat de persoonlijke blootstelling aan 
klein stof goed kan worden voorspeld door metingen in de buitenlucht. Het Amerikaanse 
milieubureau, de EPA, kon de resultaten goed gebruiken voor onderbouwing van nieuwe 
normen voor luchtverontreiniging. Nog voor het materiaal was gepubliceerd hingen door 
de industrie gefinancierde consultants al bij ons aan de lijn voor de ruwe data om zo de 
EPA zoveel mogelijk te kunnen bekritiseren. De EPA op zijn beurt oefende druk op ons 
uit om de kern van het proefschrift zo snel mogelijk te publiceren in een, onder ons 
gezegd, tweederangs tijdschrift. We hebben ze geen van beide hun zin gegeven, want ons 
beleid is het zo gedetailleerd mogelijk publiceren van ons onderzoek in de meest 
toonaangevende tijdschriften. Dat is met het onderzoek van Nicole Janssen ook gebeurd, 
en achteraf heeft dit veel meer effect op het beleid gehad dan wanneer we ons in een 
eerder stadium voor het ene of het andere karretje hadden laten spannen.  
 
In WHO verband is het tegenwoordig bon ton dat allerlei belangengroepen eigen 
deskundigen mogen afvaardigen om aan het opstellen van gezondheidkundige adviezen 
mee te doen. Het leidt tot soms sterk gepolitiseerde discussies die veel tijd kosten en die 
niet tot betere adviezen leiden. Van industriezijde wordt meer en meer geroepen om 
‘sound science’ ofwel ‘degelijke wetenschap’. Bedoeld of onbedoeld leidt het gebruik 
van dergelijke terminologie tot erosie van het vertrouwen van publiek en politiek in de 
wetenschap. Immers, als het niet ‘sound’ of als het niet ‘degelijk’ is, is het ook geen 
wetenschap. De discussie rond een recent advies van de Gezondheidsraad over ‘passief 
roken’ maakt duidelijk op welk hellend vlak we maar al te makkelijk terecht komen 24. 



 

 

Een hoofdredactioneel commentaar in de NRC zei het zo: ‘Tegenover onderzoeken die 
gefinancierd zijn door overheden die tegen roken zijn, staan wetenschappelijke rapporten 
waaraan de tabaksindustrie heeft bijgedragen. Het laatste woord over de 
wetenschappelijke kant van de zaak is dus nog niet gezegd’. Daarmee wordt door de 
overheid gefinancierd onderzoek op één hoop gegooid met onderzoek gefinancierd door 
een bedrijfstak die weinig vormen van misleiding onbeproefd heeft gelaten om de eigen 
commerciële belangen te dienen 25. 
Ik ben dan ook van mening dat de academische wetenschap zich niet moet laten verleiden 
tot schimmige discussies over ‘sound science’. Als bij het publiek de mening postvat dat 
elke uitkomst te koop is, wordt daarmee het vertrouwen in de wetenschap ernstig 
geschaad. Daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat belangengroeperingen niet zouden 
kunnen of zelfs moeten meebetalen aan toegepast onderzoek. Dat moet juist wel, maar 
het is van het allergrootste belang dat het onderzoek zelf voor de volle honderd procent 
volgens uitsluitend wetenschappelijke maatstaven wordt uitgevoerd. Daarvoor zijn 
zorgvuldige toetsingsprocedures noodzakelijk die voor iedereen volkomen transparant 
zijn. Er zijn succesvolle voorbeelden in de wereld dat dit kan werken 26. 
 
Als we het dan eindelijk allemaal (of bijna allemaal) eens zijn over de schadelijke 
effecten van het milieu op de gezondheid, moeten we er wat aan gaan doen. 
Wetenschappelijke kennis wordt vertaald in adviezen, en die leiden weer tot wettelijke 
normen. Er is de laatste weken over weinig zoveel geschreven in de kranten als over de 
normen voor luchtverontreiniging. Reden genoeg dus u even kort uit te leggen hoe het 
daar nu precies mee zit. 

 
 
In de eerste plaats moet u onthouden dat een ‘norm’ een afspraak is tussen mensen om 
zich ergens aan te houden. Dat geldt ook voor milieunormen. De hoogte van de norm 
wordt niet alleen bepaald door het risico voor de gezondheid, maar ook door 
economische en politieke overwegingen. Een milieunorm kan heel veilig zijn, zodat een 
beetje overschrijding in feite geen gevaar oplevert. Maar hij kan ook onveilig zijn, zodat 
er zelfs nog gevaar dreigt als de norm niet wordt overschreden. Dit laatste is het geval 
met onze huidige en toekomstige Europese milieunormen voor klein stof. Deze normen 
zijn in hoofdzaak gebaseerd op grootschalig Amerikaans onderzoek waarvan we denken 
– maar niet geheel zeker weten – dat de resultaten ook voor de Europese situatie geldig 
zijn.  



 

 

 
De relatie tussen blootstelling en sterfte laat zien dat ook onder de voorgestelde Europese 
norm voor klein stof voor 2010 de cardiopulmonaire sterfte nog toeneemt bij toenemende 
concentratie. Zelfs de zeer strenge Californische norm lijkt nog geen absolute veiligheid 
te garanderen 27. De huidige Europese norm is al in 1999 vastgesteld maar we zijn pas 
sinds 1 januari van dit jaar wettelijk verplicht onze afspraken na te komen. Dat blijkt niet 
te lukken, en de opwinding is ontstaan omdat de Raad van State de rug recht houdt 
waardoor allerlei plannen en plannetjes de ijskast in moeten. Dat krijg je in een tijd van 
normen en waarden. Kijkend naar recente WHO adviezen waaraan ik heb mogen 
bijdragen is dit allemaal eigenlijk een beetje een achterhoedegevecht, want over 5 of 10 
jaar zullen we het nog weer beter willen doen. 
http://www.euro.who.int/document/E83080.pdf   
Dat neemt niet weg dat klein stof een goedje is waar je met verstand mee om moet gaan. 
Bronnen, samenstelling en giftigheid variëren in tijd en plaats, en voor het optimaliseren 
van het bestrijdingsbeleid is verder onderzoek noodzakelijk.  
 
Ik wil hier overigens nogmaals benadrukken dat het met de luchtkwaliteit in ons land al 
jaren langzaam de goede kant uitgaat, ondanks de toegenomen economische activiteit. Je 
zou dat niet zeggen als je afgaat op een satellietbeeld dat vorig najaar in de krant stond 
http://esamultimedia.esa.int/images/EarthObservation/pollution_global_hires.jpg. 

 
Maar dit beeld is nogal misleidend. De weergegeven stof is stikstofdioxide; voor de 
gezondheid zijn klein stof en ozon van groter belang. De metingen betreffen verder de 
gehele luchtkolom, terwijl wij mensen ons meestal aan het aardoppervlak bevinden. 

http://www.euro.who.int/document/E83080.pdf
http://esamultimedia.esa.int/images/EarthObservation/pollution_global_hires.jpg


 

 

Metingen op grondniveau laten zien dat de situatie in de randstad niet afwijkt van die in 
andere grote steden in Europa. (http://air-climate.eionet.eu.int/database/airbase. 
Een betere kaart is die van het IIASA dat heeft geschat in welke mate de 
levensduurverwachting in Europa door klein stof is bekort 28. Ook hier scoort Nederland 
hoog zoals u ziet maar er zijn nu ook allerlei andere ‘hot spots’ te zien.  
http://www.iiasa.ac.at/rains/CAFE_files/CAFE-baseline-full.pdf 
 

 
De ozonkaart ziet er heel anders uit; ozon wordt gevormd bij veel zon en warmte, en 
mocht u net als ik van plan zijn deze zomer naar Italië af te reizen om die vreselijke 
Nederlandse smog te ontlopen, dan zoekt u niet alleen de zon, maar ook de ozon op. 

 
 
En dan de toekomst. Met enige schroom geef ik een paar lijnen aan waarvan ik denk dat 
die belangrijk zullen of kunnen worden. Ik heb immers al eens eerder als beginnend 
hoogleraar plannen ontvouwd, en daar is vrijwel niets van terecht gekomen. Gelukkig 
zijn er wel allerlei andere spannende en productieve dingen gebeurd, and als ik iets heb 
geleerd dan is het wel om open te blijven staan voor het nieuwe en het onverwachte. 
Maar plannen en intenties zijn er natuurlijk wel. Samen met Dick en ander collegae 
hopen we de komende jaren vorm te gaan geven aan een ‘Veterinarians’ Health Study’, 
een langdurig onderzoek waarin we opeenvolgende lichtingen diergeneeskunde studenten 
willen betrekken. Uit milieu oogpunt is dit een hele interessante groep waarin allerlei 

http://air-climate.eionet.eu.int/database/airbase
http://www.iiasa.ac.at/rains/CAFE_files/CAFE-baseline-full.pdf


 

 

positieve en negatieve effecten van blootstelling aan biologische contaminanten kunnen 
worden bestudeerd.  

 
Daarnaast zal het gebruik van geografische informatiesystemen in ons vak blijven 
toenemen. Deze technieken maken het mogelijk om ruimtelijke variaties in blootstelling 
aan milieufactoren in detail te modelleren, en dat biedt ongekende mogelijkheden voor 
analytisch epidemiologisch onderzoek.  
Verder wordt ook in ons vak de genetica steeds belangrijker. Er wordt veel gesproken 
over gen-omgevings-interacties, maar tot nu toe wordt daarbij vaak over het hoofd gezien 
dat niet alleen de genen, maar ook de omgevingsfactoren in detail moeten worden 
gemeten. Paolo Vineis van het Londense Imperial College heeft laatst voorgerekend dat 
we grote fouten maken in het onderzoek naar gen-omgevings interacties juist wanneer we 
de omgevingskant van de vergelijking veronachtzamen 29. Er is in Utrecht al veel kennis 
op het gebied van de erfelijkheidsleer (genomics), de eiwitkunde (proteomics) en de 
stofwisselingsleer (metabolomics). Voor state-of-the-art onderzoek op het gebied van 
omgevingsfactoren (enviromics) kunt u bij ons terecht.  

 
Tot slot noem ik het belang van zogenaamd ‘hybride’ onderzoek waarin de toxicologie en 
de epidemiologie worden verweven. Dit type onderzoek komt ook bij opdrachtgevers 
langzamerhand op de agenda, en ons instituut heeft een uitstekende positie om zich op 
deze nieuwe markt te begeven. 
 
 



 

 

Ik wil graag ook nog een woord wijden aan het onderwijs. De jeugd heeft de toekomst, en 
wij mogen ons verheugen in toenemende aantallen studenten voor onze geheel 
engelstalige Masters opleiding in ‘Toxicology and Environmental Health’.  

 
Een kersverse Masters opleiding in de Epidemiologie is dit jaar onder leiding van Rick 
Grobbee van het Julius centrum gestart. Binnenkort zal er ook een opleiding in 
‘Veterinary Public Health’ worden opgetuigd, en met dit aanbod denken wij vanuit het 
IRAS samen met vele ander collegae en vrienden aan de UU te voorzien in een 
belangrijke behoefte aan goed opgeleide risicoschatters op allerlei gebied. Ikzelf 
beschouw het werken met jonge enthousiaste studenten en promovendi als een van de 
meest aangename aspecten van mijn professionele bestaan. 
 
Aan het eind van mijn verhaal wil ik een paar mensen bedanken. Ik wil beginnen met 
mijn voorganger en leermeester, Klaas Biersteker. Klaas is helaas eerder dit jaar 
overleden, en het is jammer dat hij deze feestelijke dag niet meer heeft mogen 
meemaken. Ik heb ook veel te danken gehad aan de beide andere grondleggers van de 
medische milieukunde in Nederland, Renier Zielhuis en Peter Joosting.  
In de meer recente periode zijn er een paar mensen geweest die ik speciaal wil noemen. 
Allereerst Bobby Kroes. Zoals sommigen van u wel weten ben ik met mijn afdeling 
‘Milieu, Arbeid en Gezondheid’ 5 jaar geleden als een soort schipbreukeling vanuit 
Wageningen in Utrecht aangespoeld; Bobby heeft een wel heel bijzondere rol gespeeld 
om de overplaatsing van mijn afdeling met zo’n 40 mensen erin mogelijk te maken. Ik 
ben hem kort geleden als directeur van het IRAS opgevolgd en ik beschouw het als een 
grote eer in zijn voetsporen te mogen treden. Ook Albert Cornelissen, decaan van de 
faculteit Diergeneeskunde wil ik hier graag vermelden. Het IRAS is een interfacultair 
instituut, waarvan de faculteit Diergeneeskunde de penvoerder is. Albert heeft steeds 
weer het voortouw genomen om de definitieve inbedding van het IRAS in de universiteit 
Utrecht mogelijk te maken. Ook de decanen Hans Stoof van Geneeskunde, Daan 
Crommelin van Farmaceutische Wetenschappen, en Peter Weisbeek van Biologie hebben 
zich steeds positief opgesteld, ook in tijden waarin het door financiële perikelen in de 
eigen faculteit niet altijd makkelijk was om nieuwe activiteiten te ondersteunen. De 
faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde nemen eendrachtig allebei de helft van 
mijn aanstelling voor hun rekening. Heel toevallig kondigde het British Medical Journal 
vorige week aan binnenkort een heel nummer te gaan wijden aan wat ‘human and 
veterinary medicine’ voor elkaar kunnen betekenen. 



 

 

 
Ik hoop vanuit mijn discipline een bescheiden bijdrage aan de interactie tussen beide 
vakgebieden te kunnen leveren. 
Ook onze rector Willem Hendrik Gispen ben ik dankbaar voor zijn steun. Ik hoop en 
denk dat het in de afgelopen vijf jaar duidelijk is geworden dat jullie geen kat in de zak 
hebben gekocht. 
Graag bedank ik ook de collega’s van het IRAS. Het is een fantastisch enthousiaste en 
hardwerkende club, waar nog veel moois uit gaat komen. De divisie Toxicologie, met 
Martin van den Berg aan het hoofd, ben ik dankbaar dat zij vijf jaar geleden hun lot aan 
dat van de Wageningse groep hebben verbonden. Jullie moesten ook maar afwachten wat 
ervan zou komen, en jullie hebben je steeds zeer loyaal opgesteld. De divisie 
Volksgezondheid en Voedselveiligheid onder leiding van Frans van Knapen heeft onze 
gelederen een paar maanden geleden versterkt. Daarmee is het boeiende terrein van de 
veterinaire volksgezondheid een belangrijk aandachtsveld van het gehele IRAS 
geworden, en er is veel enthousiasme om gezamenlijk de schouders te zetten onder 
allerlei nieuwe activiteiten op dit gebied. In een instituut als het IRAS zijn ook de 
organisatorische spinnen in het web heel belangrijk. Ik wil Marijke, Ingrid, Monique en 
de andere steunpilaren graag bedanken.  
 
Mijn lieve echtgenote Jet weet zowel van epidemiologie als van management meer dan 
ik. Mocht u zich wel eens afvragen waar die Brunekreef het allemaal vandaan haalt, dan 
weet u het nu. Met twee verwante beroepen worden tijdens het avondeten de laatste 
nieuwtjes natuurlijk nogal eens uitgewisseld, en onze kinderen Joren en Thomas kunnen 
het woord ‘epidemiologie’ al heel lang feilloos uitspreken. Maar ja, overdaad schaadt, en 
zij hebben ons laten weten alles te willen worden behalve epidemioloog. Je kunt niet alles 
hebben in het leven. 
 
Tot slot bedank ik u allen die in zo grote getale naar Dick en mij bent komen luisteren. 
We stellen dat zeer op prijs. Wij nodigen u graag uit voor de receptie. De hapjes zijn 
robuust, de drankjes worden u gepresenteerd, en over de rekening hoeft u zich geen 
zorgen te maken…… 
Ik dank u voor uw aandacht. 
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