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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit rapport worden de opzet, uitvoering en resultaten beschreven van het onderzoek naar 

luchtwegaandoeningen bij kinderen in verband met luchtverontreiniging. Hierin wordt verslag gedaan van 

het onderzoek dat ik samen met Willeke Rensen in de laatste negen maanden van mijn studie Biologie heb 

verricht. Het onderzoek is in twee delen gedeeld. Het eerste deel gaat in op gezondheidseffecten ten 

gevolge van blootstelling aan verkeersgerateerde luchtverontreiniging. In het tweede deel, uitgevoerd 

door Willeke Rensen, worden de metingen aan de buitenlucht besproken. Het onderzoek werd uitgevoerd 

bij het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) te Utrecht, onder begeleiding van Prof. dr. ir. Bert 

Brunekreef en Drs. Sofie van Roosbroeck en Ir. Manon Vaal van de Wetenschapswinkel Biologie Utrecht. 

 

Aan dit onderzoek is door veel mensen een directe of indirecte bijdrage geleverd bij opzet, 

uitvoering, dataverzameling, gegevensanalyse en becommentariëring. Ik wil hier alle betrokkenen danken 

voor hun bijdrage. In het bijzonder bedank ik natuurlijk de scholen die hun toestemming en medewerking 

hebben gegeven om het onderzoek plaats te laten vinden. En natuurlijk alle deelnemende kinderen, samen 

met hun ouders. Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest!  

 

Tot slot wil ik specifiek Bert Brunekreef, Sofie van Roosbroeck en Manon Vaal als begeleiders van 

mijn afstudeertraject bedanken voor hun vele tips, kennis, en kunde die hebben bijgedragen aan een 

ongelooflijke leerzame maar vooral ook gezellige tijd!   
 

Haitske Graveland  

December 2005, Utrecht 
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inleiding 

Nederland heeft een grote verkeersdichtheid. Verkeer vormt een belangrijke bron van  

luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide en inadembare fijne stofdeeltjes. Daarom bestaat er 

juist in ons land bezorgdheid over de mogelijke schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging afkomstig 

van het wegverkeer. Uit onderzoek dat in 2001 en 2003 onder basisschoolkinderen is uitgevoerd, is 

gebleken dat het wonen bij drukke verkeerswegen slecht kan zijn voor de gezondheid.  

In enkele gemeenten in Nederland zorgen voorgenomen wijzigingen in de lokale infrastructuur of 

bouwplannen voor bezorgdheid bij de omwonenden. Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) en 

de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht zijn door organisaties van bezorgde 

omwonenden benaderd om een schatting te geven van de mogelijke effecten van verkeersgerelateerde 

luchtverontreiniging op de gezondheid van omwonenden en kinderen op scholen nabij snelwegen. 

Vanwege de bovenstaande bevindingen is een nader onderzoek uitgevoerd waarin het verband tussen 

luchtverontreiniging, afkomstig van het verkeer en de gezondheid van basisschoolkinderen is onderzocht. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van vragenlijsten, metingen aan de uitademingslucht van de kinderen  en 

metingen aan de buitenlucht bij enkele basisscholen. 

 

doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek was het geven van een schatting van de mogelijke gevolgen van 

verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op de gezondheid van basisschoolkinderen.  

Het voorkomen van luchtwegaandoeningen als astma en allergie bij kinderen van scholen dichtbij 

een snelweg met hoge verkeersintensiteit is vergeleken met het voorkomen ervan bij kinderen van scholen 

dichtbij een snelweg met lage verkeersintensiteit. Ook is bij deze kinderen onderzocht of er meer 

luchtwegaandoeningen voorkomen naarmate er meer zwaar verkeer is. 

De samenstelling van de buitenlucht is onderzocht om te zien of de verontreiniging met 

inadembare fijne stofdeeltjes (PM2,5) en roet  verhoogd is bij een hogere verkeersintensiteit of naarmate er 

meer zwaar verkeer is. In een oriënterend laboratoriumonderzoek zijn deze verontreinigingen op hun 

mogelijke schadelijkheid voor het afweersysteem onderzocht.  

 

opzet van het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd op negen basisscholen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland 

en Brabant. Alle scholen lagen binnen 400 meter van een snelweg. 
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Aan de ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 3 t/m 7 is toestemming gevraagd voor 

deelname van hun kind aan het onderzoek. Het onderzoek waar de kinderen aan konden deelnemen 

bestond uit een vragenlijst en een meting aan de uitademingslucht. In de vragenlijst werden onder andere 

vragen gesteld over algemeen voorkomende luchtwegklachten. Door middel van het opblazen van een 

speciale ballon is de stikstofmonoxide-concentratie in de uitademingslucht van de kinderen bepaald. De 

stikstofmonoxide-concentratie is een maat voor het al dan niet aanwezig zijn van luchtwegaandoeningen. 

Kinderen met luchtwegaandoeningen zullen hogere stikstofmonoxide-concentraties in hun uitademings-

lucht hebben dan kinderen zonder luchtwegaandoeningen. 

Bij de metingen aan de buitenlucht  is het mogelijke verband tussen de intensiteit en samenstelling 

van het verkeer en de blootstelling aan verontreinigende stoffen bekeken. Bij drie scholen, met 

verschillende verkeersintensiteit en –samenstelling op de nabij gelegen snelwegen, zijn luchtmonsters van 

de buitenlucht genomen. De gehaltes  aan inadembare fijne stofdeeltjes en roet zijn gemeten. Daarnaast is 

in een oriënterende laboratoriumproefopzet gekeken hoe schadelijk deze stoffen op het afweersysteem 

zijn.  

 

resultaten 

luchtverontreiniging en gezondheid 

 

In totaal vulden de ouders van 1251 kinderen (73%) de volledige vragenlijst in. 1138 (65,4%) 

kinderen kregen tevens toestemming voor de meting aan hun uitademingslucht. 

Er was een grootte spreiding tussen de afstanden van de woning tot de snelweg van de 

deelnemende kinderen. Om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken tussen de kinderen is ervoor 

gekozen alleen kinderen die binnen 1000 meter van een snelweg af wonen in de analyses te betrekken. 

Bij de onderzochte groep kinderen worden geen verbanden gevonden tussen de 

verkeersintensiteiten dan wel de afstand van de woning tot de snelweg en gerapporteerde 

luchtwegklachten van kinderen die binnen 1000 meter van de snelweg af wonen. 

 
meting aan de uitademingslucht van kinderen 

Hoe meer verkeer er over de nabije snelweg weg passeert hoe hoger de stikstofmonoxide-

concentratie in de uitademingslucht van de kinderen. Met name kinderen met astma lijken hogere 

stikstofmonoxide-concentraties in hun uitademingslucht te hebben wanneer zij een hoge blootstelling van 

verkeersintensiteit ondervinden. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat hoge stikstofmonoxide-concentraties in de buitenlucht (en 

dus in de inademingslucht) de meting aan de uitademingslucht kunnen beïnvloeden. Om deze reden zijn in 

de analyses van dit onderzoek alleen de gegevens gebruikt van metingen waarvan de stikstofmonoxide-

concentratie van de buitenlucht laag was (lager dan 20 ppb). 

 

metingen aan de buitenlucht

Uit de metingen in de buitenlucht bleek dat de hoeveelheid inadembare fijne stofdeeltjes hoger is 

naarmate er meer verkeer over de nabij gelegen snelweg rijdt. Daarnaast bleek dat de hoeveelheid 

luchtverontreiniging in de vorm van fijne stofdeeltjes op de scholen die het dichtst bij de snelweg liggen 

hoger is dan op scholen die verder van de snelweg liggen.  

In het oriënterende laboratoriumonderzoek naar de schadelijkheid van de stoffen waren de 

verschillen tussen de drie scholen klein. De opzet van het onderzoek bleek echter te kleinschalig voor het 

doen van betrouwbare uitspraken. 
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discussie en conclusie 

Het LUKIL-onderzoek is zeer vergelijkbaar met twee andere Nederlandse onderzoeken uit 1997 en 

2003. Omdat de gegevens van deze onderzoeken op een zeer vergelijkbare manier verzameld en 

geanalyseerd zijn kunnen de  resultaten van de drie onderzoeken samen worden genomen. Hierbij wordt 

een gemiddeld effect van de drie onderzoeken berekend waarbij rekening wordt gehouden met de 

omvang van de afzonderlijke studies. Uit de analyse van die drie studies tezamen is er een effect te zien 

van de blootstelling aan zwaar verkeer en het voorkomen van piepen op de borst, bronchitis, neus-  en 

oogklachten en jeukende huiduitslag. Kinderen die worden blootgesteld aan een hoge intensiteit van 

zwaar verkeer vertonen meer klachten in de vorm van bovengenoemde symptomen. Dit effect is gemeten 

bij kinderen die binnen 400 meter van een snelweg naar school gaan en tevens binnen 1000 meter van een 

snelweg wonen. 

Ondanks dat er veel tijd verstreken is tussen de dataverzameling van de drie studie (1995 in de 

eerste studie ten opzichte van 2005 in deze studie) zijn er nog steeds meetbare effecten van met name het 

zware verkeer op de gezondheid van basisschoolkinderen. 

Samen met de gevonden resultaten van de stikstofmonoxide-meting in de uitademingslucht van de 

kinderen (als indicatie voor het voorkomen van luchtwegaandoeningen) en de metingen aan de 

buitenlucht lijkt met name de intensiteit van het zware verkeer de gezondheid van basisschoolkinderen te 

kunnen schaden. Maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid zullen om deze reden hierop 

gericht moeten zijn. 

 

aanbevelingen 

Maatregelen kunnen bestaan uit ruimtelijke oplossingen, door de vervuilingsbronnen, in dit geval 

het intensieve zwaar verkeer, zo veel mogelijk te scheiden van mensen. Andere maatregelen kunnen zich 

richten op de daling van de dieseluitstoot afkomstig van het verkeer. 
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H o o f d s t u k  1   
 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  aanleiding onderzoek 

 

In de afgelopen decennia nam in de westerse bevolking het vóórkomen (prevalentie) van 

luchtwegaandoeningen als astma bij kinderen toe [Nicolai, 2002]. Genetische factoren spelen een 

belangrijke rol bij het ontstaan en de ernst van luchtwegaandoeningen. Genetische factoren alleen kunnen 

echter de toename in prevalentie niet verklaren. Naast omgevingsfactoren als bijvoorbeeld leefstijl, allergie 

voor huisstof, en roken lijkt luchtverontreiniging een zekere rol te spelen [Brauer et al. , 2002]. 

Luchtverontreiniging kan de levensduur beperken en veroorzaakt bij kinderen meer luchtweg-

klachten en allergie. Jaarlijks sterven in Nederland tussen 3400-5700 personen als gevolg van 

luchtverontreiniging [Brunekreef et al., 2002; Buijsman et al., 2005; Milieubalans, 2005]. Verschillende 

effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van de mens zijn onder andere longontsteking, 

verminderde longfunctie, toename van de reactiviteit van de luchtwegen en toename van 

luchtwegklachten [Marcer et al., 2000]. Tevens kan verhoogde blootstelling aan fijn stof (particulate 

matter, PM), een belangrijke component van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging, gepaard gaan met 

een verhoogde kans op hartklachten en chronische ziekten [Jerrett et al.,2005; Schulz et al., 2005; Trasande 

et al., 2005].  

Vele epidemiologische studies leggen een verband tussen het leven nabij  drukke wegen  en het  

voorkomen van luchtwegaandoeningen [Dockery et al., 1993; Nicolai 2002]. Omdat ook andere 

omgevingsfactoren zoals de aanwezigheid van huisdieren, roken, het milieu van de woning etc. van 

invloed lijken op het voorkomen van luchtwegaandoeningen, moet hier in onderzoek naar effecten van 

verkeersgerelateerde luchtverontreiniging rekening mee worden gehouden [Nicolai 2002; Venn et al., 

2005]. 

Bij studies die een verband aantonen, valt op dat er met name een relatie blijkt te zijn tussen de 

verkeerssamenstelling en de mate van schadelijkheid (toxiciteit). Met name de hoeveelheid vrachtverkeer 

en de bijbehorende dieseluitstoot lijken van grote invloed op de gezondheid van de mens. Een hoge 

blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging resulteert in een toename van de prevalentie 

van chronische luchtwegsymptomen [Nicolai, 2002; Trasande et al., 2005].   

In 1997 toonden van Vliet et al. [1997] aan dat kinderen die in Nederland op minder dan 1000 

meter nabij snelwegen leven een verhoogde prevalentie hebben van luchtwegaandoeningen. Net als bij 

het onderzoek van Janssen et al. [2001, 2003] is deze relatie sterk geassocieerd met de hoeveelheid 

vrachtverkeer.  
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Vanwege bovengenoemde wetenschappelijke gegevens en in de media verschenen stukken leiden 

voorgenomen wijzigingen in de lokale infrastructuur of bouwplannen in enkele gemeentes tot bezorgd-

heid bij de inwoners. Zo zijn in Leiderdorp bewoners ongerust over de geplande bouw van een 

kinderdagverblijf en basisschool pal langs de A4 en een nieuwe uitvalsweg voor vrachtverkeer. Hier speelt 

de vraag wat in deze specifieke situatie het effect van wegverkeer op de gezondheid van met name 

kinderen is.  

In Badhoevedorp maakt de Vereniging van Ingelanden zich ongerust over de gevolgen van de 

toegenomen verkeersintensiteit op de snelweg A9, met name over de gevolgen van de luchtvervuiling door 

het verkeer voor de omwonenden.Beide organisaties hebben de Wetenschapswinkel Biologie en het 

Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht gevraagd een schatting te maken 

van de mogelijke gevolgen van blootstelling van verkeersemissies op de gezondheid van omwonenden en 

kinderen op scholen nabij snelwegen. 

 

 

1.2 doelstellingen  

 

De doelstelling van het onderzoek is een schatting te geven van de mogelijke gevolgen van 

verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op de gezondheid van basisschoolkinderen.  

Dit onderzoek richt zich met name op een mogelijke relatie tussen luchtwegaandoeningen en de 

intensiteit en samenstelling van het verkeer. 

 
 
1.3 onderzoeksvragen 

  

• In hoeverre verschilt de prevalentie van luchtwegaandoeningen bij kinderen van scholen gelegen 

nabij een snelweg (minder dan vierhonderd meter) met hoge verkeersintensiteit van die bij 

kinderen van scholen gelegen op minder dan vierhonderd meter van een snelweg met lage 

verkeersintensiteit? 

• In hoeverre is de samenstelling van het verkeer van invloed op de prevalentie van 

luchtwegaandoeningen bij kinderen van scholen gelegen minder dan vierhonderd meter van een 

snelweg? 

• Kunnen er maatregelen naar aanleiding van antwoorden op bovengenoemde vragen 

geformuleerd worden ter bescherming van de volksgezondheid tegen schadelijke effecten van 

luchtverontreiniging als gevolg van verkeersemissies? 

 

Met gezondheidseffecten wordt in dit onderzoek bedoeld: chronische, blijvende effecten op de 

gezondheid.  

 

 

1.4 globale opzet van dit onderzoek 

 

Het onderzoek is vooraf positief beoordeeld door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) 

van het Universitair Medisch Centrum van Utrecht. Deze onafhankelijk commissie, bestaande uit artsen, 

apothekers en juristen, beoordelen ieder onderzoek/studieprotocol op haar wetenschappelijke waarde, het 

respect voor de positie en veiligheid van de patiënt/proefpersoon en de praktische uitvoerbaarheid. 
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Vijfentwintig basisscholen, binnen een afstand van vierhonderd meter van een snelweg gelegen, 

werden middels een brief verzocht om medewerking. Na telefonisch contact waren negen scholen, 

overwegend in het westen van Nederland, bereid om mee te werken aan het onderzoek. Hierdoor 

ontvingen in totaal 1661 leerlingen een uitnodiging.  

Het onderzoek bestond uit twee delen: vragenlijsten en metingen aan de uitademingslucht van 

kinderen. 

 

 vragenlijsten 

Aan de ouders van de kinderen werd toestemming gevraagd hun kind deel te laten nemen aan het 

onderzoek. De ouders van de deelnemende kinderen werd verzocht een vragenlijst in te vullen. In deze 

vragenlijst werden, onder andere, vragen gesteld naar algemeen voorkomende luchtwegklachten. 

 

 metingen aan de uitademingslucht van kinderen 

Door middel van het opblazen van een speciale ballon is bij alle deelnemende kinderen de 

stikstofmonoxide(NO)-concentratie, een maat voor de aanwezigheid van luchtwegaandoeningen, in de 

uitademinglucht bepaald.  
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H o o f d s t u k  2  
 

 

 

Algemene achtergrond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 verkeersgerelateerde luchtverontreiniging 

 

Verkeersgerelateerde luchtverontreiniging bestaat uit verschillende componenten die ieder hun 

eigen (al dan niet toxisch) effect kunnen uitoefenen op de menselijke gezondheid [Brunekreef et al., 2002]. 

Onder andere bestaat verkeersgerelateerde luchtverontreiniging uit koolmonoxide (CO), stikstofoxides 

(NOx), ozon (O3), vluchtige organische stoffen (VOS) (waaronder benzeen) en stofdeeltjes (PM) die op zich 

weer allerlei componenten kunnen bevatten zoals roet en polycyclische aromatische koolwaterstoffen.  

Verkeersgerelateerde luchtverontreiniging wordt hoofdzakelijk op drie manieren gegenereerd:  

In de eerste plaats worden een aantal luchtverontreinigende componenten direct door 

verbrandingsmotoren uitgestoten. Hiertoe behoren CO2, CO, NOx en PM. Verbrandingsmotoren produceren 

deeltjes met een diameter van minder dan 0.1µm, die in de luchtwegen kunnen doordringen. De bijdrage 

aan de blootstelling van mensen hangt af van  de verkeersdichtheid, de verkeerssamenstelling, spreiding 

van luchtverontreiniging etc. 

In de tweede plaats draagt het verkeer bij aan de luchtverontreiniging omdat door atmosferische 

reacties primaire luchtverontreinigende componenten worden omgezet in andere potentieel schadelijke 

stoffen. De belangrijkste component hierin is ozon. Ozon ontstaat door de invloed van zonlicht op 

luchtverontreinigingsmengsels, afkomstig van o.a. het verkeer, waarin NOx en VOS voorkomen. 

Blootstelling aan ozon is niet afhankelijk van het wonen nabij drukke wegen. 

Tenslotte kan luchtverontreiniging ook door het verkeer gegenereerd worden door resuspensie 

van straatstof, met name als de weg niet bestraat is. Straatstof kan verschillende belangrijke componenten 

bevatten zoals bandenslijtsel, latex en slijpsel van remvoeringen. 

 

NO2 en PM zijn de elementen van luchtverontreiniging die het meest te maken hebben met 

effecten op de luchtwegen van mensen die in de nabijheid van drukke verkeerswegen wonen.  

NO2 in de buitenlucht kan diverse negatieve effecten op de gezondheid hebben. Het maakt echter 

altijd deel uit van een complex mengel waardoor het over het algemeen vaak niet mogelijk is de 

waargenomen effecten alleen aan NO2  toe te schrijven. Studies tonen onder andere aan dat hoge NO2 

concentraties geassocieerd zijn met afname in longfunctie van volwassenen en toename van luchtweg-

symptomen bij kinderen. Daarnaast zijn er relaties gevonden tussen de aanwezige NO2 in de buitenlucht en 

de dagelijkse sterfte [Studnicka et al., 1997; Trasande et al., 2005]. Fijn stof (PM) is een verzamelnaam voor 

aerosolen die zeer complex kunnen zijn wat betreft deeltjesgrootte en samenstelling. De diameter van het 
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fijn stof bepaalt de mate van doordringen in de luchtwegen. Zo kunnen PM10 deeltjes (stofdeeltjes met een 

diameter <10 µm) bij inademing doordringen tot in de luchtwegen en longen en PM2.5 deeltjes (stofdeeltjes 

met een diameter <2,5 µm) dringen door tot in de diepere luchtwegen en longen. Veel studies tonen een 

verband aan tussen dagelijkse variaties in PM10 en PM2.5 deeltjes enerzijds, en dagelijkse variaties in 

luchtweg- en hart- en vaatstelsel gerelateerde sterfte en ziekenhuisopnamen anderzijds [Hoek et al., 1998; 

Brunekreef et al., 2002; Kappos et al., 2004; Schulz et al., 2005]. Tevens kan fijn stof een afname van 

longfunctie, en toename van de reactiviteit van de luchtwegen veroorzaken [Marcer et al., 2000]. 

 

 

2.2 kwetsbaarheid voor luchtverontreiniging bij kinderen 

 

Kinderen blijken kwetsbaar voor luchtverontreiniging. Dit heeft verschillende oorzaken. Tijdens het 

foetale leven van het kind begint de ontwikkeling van de longen. Met name gedurende de eerste 

levensjaren van het kind ontwikkelen de longen zich snel. Het aantal longblaasjes in een long van de mens 

groeit van 24 miljoen bij de geboorte tot 257 miljoen op 4-jarige leeftijd. Blootstelling aan 

luchtverontreiniging brengt veranderingen teweeg in het normale proces van longontwikkeling, wat kan 

resulteren in een langetermijneffect van luchtverontreiniging op de gezondheid van de mens. 

Daarnaast zijn kinderen vaak actiever dan volwassenen, waardoor hun persoonlijke blootstelling 

hoger is. De hoeveelheid ingeademde lucht van een rustend kind is namelijk tweemaal zo veel als die van 

een volwassenen. Verder spelen anatomische aspecten van de luchtwegen van kinderen een grote rol bij de 

mate van kwetsbaarheid. De perifere luchtwegen van kinderen zijn vele malen kwetsbaarder voor 

ontstekingen dan die van volwassenen. Irritatie veroorzaakt door ingeademde luchtverontreiniging kan 

dus sneller voor luchtwegproblemen zorgen dan bij volwassenen [Trasande et al., 2005]. 

 

 

2.3 epidemiologisch onderzoek luchtverontreiniging 

 

Methoden voor het vaststellen van effecten van (verkeersgerelateerde) luchtverontreiniging 

kunnen worden onderscheiden in observationeel en experimenteel onderzoek. Dit onderscheid komt 

ongeveer overeen met epidemiologisch respectievelijk toxicologisch en humaan-klinisch onderzoek.  

In een epidemiologisch onderzoek wordt het effect van luchtverontreiniging op een (grote) groep 

mensen geobserveerd gedurende een lange periode. De te bestuderen omstandigheden worden hierbij 

niet experimenteel beïnvloed. Op deze manier kunnen chronische symptomen en de effecten van 

dagelijkse blootstellingpatronen aangetoond worden. Een epidemiologisch onderzoek heeft echter als 

nadeel dat andere factoren (zoals gewicht, dieet, roken, etc.) ook een effect kunnen hebben op de 

gezondheid. Daarnaast worden mensen blootgesteld aan een complex mengsel van  (schadelijke) stoffen. 

Het leggen van een causaal verband tussen de blootstelling aan een specifieke chemische stof en een 

bepaald symptoom is dus zeer ingewikkeld. Ook de duur van de studie is een nadeel. Het duurt vaak erg 

lang voordat resultaten verkregen kunnen worden. 

In een toxicologisch onderzoek worden proefdieren of mensen blootgesteld aan bekende 

concentraties van een te onderzoeken stof. Zo kunnen symptomen die optreden na acute blootstelling 

onderzocht worden. Maar langetermijneffecten blijven vaak buiten beeld en de vertaling van de resultaten 

verkregen met dieren naar de mens is een complexe aangelegenheid. Bovendien kunnen, om ethische 

redenen, bij proefpersonen alleen kortdurende, milde en volledige omkeerbare effecten worden 

onderzocht. 
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In dit rapport ligt de nadruk op het weergeven van resultaten verkregen uit observationeel 

(epidemiologisch) onderzoek. 

 

 

2.4 stikstofmonoxide-meting 

 

Luchtwegaandoeningen kunnen met verschillende methoden aangetoond worden. Voorbeelden 

hiervan zijn bronchoscopie, bronchiale biopsie, en longfunctietesten. Veel van deze testen zijn praktisch 

moeilijk uitvoerbaar en zeer belastend, waardoor deze methoden niet geschikt zijn voor kinderen of voor 

het meten van grote  populaties. Een methode die meer toepasbaar is voor kinderen en tevens weinig 

belastend is, is de bepaling van de stikstofmonoxide-concentratie in de uitademingslucht. Deze methode is 

zowel online, met directe uitademing in een stikstofmonoxide-analyzer, als offline uitvoerbaar. Met de 

offlinemethode wordt uitgeademde lucht verzameld in een  ballon van aluminiumfolie (mylar). Hierbij is 

het dus niet nodig een stikstofmonoxide -analyzer present te hebben gedurende de verzameling van 

uitademingslucht. Dit maakt deze methode tevens bruikbaar voor epidemiologische veldstudies [Brussee et 

al., 2005]. Voor dit onderzoek is de offline methode gebruikt. 

Stikstofmonoxide is vrij in de buitenlucht aanwezig. Daarnaast wordt stikstofmonoxide 

aangemaakt door het lichaam. Door het lichaam aangemaakte stikstofmonoxide in de luchtwegen is een 

maat voor de ontstekingsreacties die mogelijk door luchtverontreiniging kunnen worden veroorzaakt of 

versterkt [Steerenberg et al., 2000]. Studies geven aan dat astmatici en individuen met aspecifieke 

ontstekingsreacties in de luchtwegen een verhoogde stikstofmonoxide -concentratie hebben in hun 

uitgeademde lucht. Daarnaast worden verhoogde stikstofmonoxide-concentraties gemeten tijdens 

blootstelling aan allergenen [van Amsterdam et al., 1999; Brussee et al., 2005]. Deze relatief eenvoudige en 

weinig belastende meetmethode kan waardevolle informatie leveren over de mogelijke aanwezigheid van 

luchtwegaandoeningen bij de deelnemende kinderen. 
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H o o f d s t u k  3  
 

 

 

Methoden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 opzet 

 

Het verband tussen het wonen nabij snelwegen en de gezondheid van schoolkinderen is 

onderzocht met behulp van een epidemiologisch onderzoek. Op negen scholen, binnen vierhonderd meter 

van een snelweg gelegen, met uiteenlopende verkeersintensiteit is éénmalig een gezondheidskundig 

onderzoek uitgevoerd. Het gezondheidskundig onderzoek bestond uit een vragenlijst en een 

stikstofmonoxidebepaling van de uitademingslucht van kinderen. Tegelijkertijd zijn bij drie deelnemende 

scholen metingen aan de buitenlucht verricht (Hoofdstuk 6). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 

januari 2005 tot en met april 2005. 

 

 

3.2 populatie 

 

In de eerste plaats zijn scholen geselecteerd die binnen een straal van 400 meter van een snelweg 

gelegen zijn. Bij deze selectie is met name gekeken naar een zo groot mogelijk variatie in 

verkeersintensiteiten en een minimale correlatie tussen het zwaar en licht verkeer. Van de vijfentwintig 

aangeschreven scholen gaven negen scholen toestemming deel te nemen aan het onderzoek. Redenen om 

niet deel te nemen aan het onderzoek waren meestal aspecifiek (reorganisaties, recent betrokken bij 

andere onderzoeken, drukte rond feestvieringen etc.) De deelnemende scholen waren gelegen in de 

provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant, allen binnen vierhonderd meter van de 

dichtstbijgelegen snelweg. Aan alle kinderen van de groepen 3 tot en met 7 (leeftijd 6 t/m 11 jaar) is om 

deelname aan het onderzoek gevraagd door brieven die via de leerkrachten werden verspreid. Bij de brief 

zaten een gedetailleerde uitleg over het onderzoek, een toestemmingsformulier en een vragenlijst 

ingesloten. Voor deelname aan de meting van de stikstofmonoxide-concentratie in de uitademingslucht 

van de kinderen werd apart toestemming gevraagd. Ouders die toestemming gaven voor hun kind(eren) 

konden dit op het toestemmingsformulier aangeven. De vragenlijst en het toestemmingsformulier werden 

door de kinderen weer ingeleverd op school. 
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3.3 gezondheidseffectmetingen 

 

3.3.1 vragenlijsten 

De vragenlijst is afgeleid van de zogenaamde ISAAC vragenlijst (International Study of Asthma and 

Allergy in Childhood) [Asher et al., 1995].  Er is gevraagd naar algemeen voorkomende chronische 

luchtwegklachten, zoals symptomen van astma (piepende ademhaling) en bronchitis (slijm ophoesten). Ook 

is gevraagd naar het voorkomen van allergische klachten zoals een loopneus, oogklachten, gerapporteerde 

allergie voor pollen, huisstof of huisdieren. Overige vragen hadden betrekking op de woning/bewoners, 

aanwezigheid van huisdieren, tabaksrook en het voorkomen van astma/allergie in de familie. In de analyses 

van dit onderzoek is met deze mogelijk verstorende variabelen (confounders) rekening gehouden. 

 

3.3.2 meting stikstofmonoxide-concentratie (NO) in uitademingslucht 

De uitademingslucht van de kinderen werd opgevangen in mylar ballonen. Deze ballonnen werden 

door de kinderen volgeblazen door te blazen door een zogenaamde flowrestrictor met stikstofmonoxide -

filter.  De flowrestrictor zorgt voor een continue passagesnelheid van de door de kinderen uitgeblazen 

lucht. Het stikstofmonoxide filter is nodig om de aanwezige stikstofmonoxide uit de ingeademde 

omgevingslucht te filteren. 

De kinderen ademden eerst éénmaal diep in door de flowrestrictor met stikstofmonoxidefilter. 

Hierdoor werd de omgevingslucht stikstofmonoxide uit de ingeademde lucht gefilterd. Vervolgens werd 

het kind gevraagd rustig uit te ademen door de flowrestrictor, zodat de ballon volgeblazen werd. Het 

filteren van de ingeademende stikstofmonoxide is noodzakelijk omdat de meting gericht is op het meten 

van de stikstofmonoxide-concentratie in de luchtwegen, aangemaakt door het lichaam van het kind. 

Zonder filteren van de ingeademde lucht zal de vlak voor de meting ingeademde stikstofmonoxide, 

afkomstig uit de buitenlucht, het stikstofmonoxide-monster beïnvloeden (Figuur 3.1). 

Om inzicht te krijgen in de aanwezige concentratie stikstofmonoxide in de meetruimte, werden 

met behulp van een grote spuit tevens enkele ballonnen met lucht uit de meetruimte gevuld.  

De ballonnen met uitademingslucht en lucht afkomstig uit de school werden binnen zes uur na het 

afnemen geanalyseerd in het lab met behulp van een stikstofmonoxide-analyzer (Figuur 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3.1  NO-meting van uitademingslucht.    Figuur 3.2  Analyse NO-monster met behulp  

    van  NO-analyzer. 
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3.4 dataverwerking 

 

De analyses werden uitgevoerd met het statistisch verwerkingsprogramma SAS [Cary 1994]. Alleen 

kinderen die minder dan 1000 meter van de snelweg woonden werden in de analyses betrokken. Om 

normaal verdeelde data te verkrijgen werd de afstand van de woning tot de snelweg log getransformeerd. 

Van iedere statistische vergelijking wordt de P-waarden berekend. Als deze waarde kleiner is dan 0.05 

wordt de vergelijking als statististisch significant verschillend beschouwd. 

 

3.4.1 analyse luchtwegsymptomen 

De analyses van de luchtwegsymptomen werden geanalyseerd met multipele logistische regressie. 

Om te kijken of effecten sterker optraden bij kinderen die minder dan 100 meter van de snelweg woonden, 

bij Nederlandse of niet-Nederlandse kinderen, bij jongens of meisjes en bij kinderen die astma of geen 

astma hebben werden er enkele gestratificeerde analyses (sensitiviteitsanalyses) uitgevoerd om na te gaan 

of verbanden tussen blootstelling en effect mogelijk verschilden tussen  deze groepen.   

De verkregen odds ratio’s (OR) geven steeds het verschil aan in gezondheidsparameters tussen de 

meest en de minst blootgestelde groep. Hier geeft een OR de kans weer dat een bepaald 

luchtwegsymptoom wordt waargenomen bij een hoog blootgesteld kind ten opzichte van een laag 

blootgesteld kind. Een significante OR hoger dan 1, bijvoorbeeld 3, betekent dat de kans op het 

voorkomen van desbetreffend symptoom 3 maal zo groot is als bij die van het laagblootgestelde kind. Een 

significante OR lager dan 1 betekent dat de hoogblootgestelde een kleinere kans heeft op het krijgen van 

desbetreffend symptoom. 

Wanneer een OR niet significant is wil dit zeggen dat het niet waarschijnlijk is dat blootstelling en 

effect met elkaar samen hangen. 

 

3.4.2 analyse stikstofmonoxide-meting 

Voor de analyse van de gemeten stikstofmonoxide in de uitademingslucht van de kinderen werd 

gebruik gemaakt van multipele lineaire regressie, waarbij rekening gehouden werd met een eventuele 

correlatie tussen de data gemeten op een dezelfde school (proc mixed SAS procedure). Net als bij de 

verkregen OR’s bij de analyses van de luchtwegsymtomen geven hier de verkregen relatieve verschillen 

steeds het verschil aan in gezondheidsparameters tussen de meest en de minst blootgestelde groep. Bij 

deze analyses zijn dezelfde gestratificeerde analyses uitgevoerd als bij de analyses van de luchtweg-

symptomen.  

Alle analyses werden steeds gecorrigeerd voor een aantal potentiële verstorende variabelen, te 

weten roken in de woning, koken op gas, schimmelplekken in de keuken, woon- of slaapkamer, huisdieren 

in huis, niet-Nederlandse afkomst, leeftijd, geslacht, allergie bij ouders en opleidingsniveau van de ouders 

(als maat voor sociaal-economische status) [ISAAC 1998]. 

 

3.4.3 interpretatie tabellen  

De resultaten van het onderzoek worden grotendeels weergegeven in tabellen. In de tabellen waar 

OR’s of relatieve verschillen worden weergegeven, zullen per symptoom met bijbehorende blootstellings-

variabele zowel de OR (of het relatief ververschil) worden weergegeven met daarbij het bijbehorende 95%-

betrouwbaarheidsinterval. Het bovenste getal geeft de OR (of relatief verschil) weer, de twee waarden 

eronder geven telkens de onder- en bovengrens van het betrouwbaarheidinterval weer. Het betrouwbaar-

heidsinterval geeft aan hoe betrouwbaar de uitspraak over een desbetreffend verband is. Hoe kleiner dit 

interval des te betrouwbaarder en nauwkeuriger is de uitspraak.  
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H o o f d s t u k  4  
 

 

 

Resultaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 respons 

 

Negen scholen namen deel aan het onderzoek. In tabel 4.1 is de ‘responserange per school’, per 

onderdeel van het gezondheidskundig onderzoek weergegeven. De responsrange van de vragenlijst 

varieerde van 61-70% tot bijna 100%. De responsrange voor de stikstofmonoxide-metingen varieerde van 

31-40% tot 81-90%. 

 

 

Tabel 4.1 Aantal scholen in responsrange per onderdeel van het gezondheidskundig onderzoek 

  

Range in respons (%) Aantal scholen 

 Vragenlijst 
[NO]-bepaling in 

uitademingslucht 

31-40 0 1 

41-50 0 0 

51-60 0 1 

61-70 3 4 

71-80 3 1 

81-90 2 2 

91-100 1 0 

Totaal 9 9 

 

 

In tabel 4.2 staat de respons weergegeven per onderdeel van het onderzoek. De responsaantallen 

hebben betrekking op alle kinderen die aan het onderzoek hebben deelgenomen en een vragenlijst 

hebben ingevuld (n=1215). Van de 1661 aangeschreven kinderen retourneerden 1215 kinderen de 

vragenlijst. Dit resulteerde in een responspercentage van ruim 73%. Voor deelname aan de 

stikstofmonoxide bepaling van de uitademingslucht gaven de ouders van 1138 kinderen toestemming. 

Door onder andere afwezigheid door ziekten van de kinderen op de meetdagen zijn uiteindelijk van 1085 

kinderen stikstofmonoxide-monsters verzameld en geanalyseerd, waardoor van ruim 65% van de 

deelnemende populatie een stikstofmonoxide -uitslag bekend is. 
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Tabel 4.2 Totale respons per onderdeel van het onderzoek 

 

Onderdeel Respons 

Respons % 

(t.o.v totaal 1661) Uitslagen aantal Uitslagen % 

Vragenlijst 1215 73.1 1215 73.1 

NO in uitademingslucht 1138 68.5 1085 65.4 

 

 

4.2 blootstelling 

 

4.2.1  afstand woning en school tot snelweg 

Voor de bepaling van de afstand van het woonadres en de basisschool van het kind tot de 

dichtstbijzijnde snelweg is gebruik gemaakt van een Geografisch Informatie Systeem (GIS). De afstanden 

zijn bepaald vanaf het middelpunt van het zes-cijferig postcodegebied van het woonadres/basisschool van 

het kind, loodrecht tot aan de dichtstbijzijnde snelweg. 

 

 

Tabel 4.3  Verdeling blootstellingvariabelen totale onderzoekspopulatie (n=1215) 

 

Schoolnummer 

+ 

locatie (provincie) 

Afstand 

school tot 

snelweg (m) 

Gemiddelde  

afstand woning 

tot weg 

deelnemers (m) 

Totale 

verkeersintensiteit1 

(aantal 

voertuigen/24 uur) 

Intensiteit zwaar 

verkeer1 

(aantal 

voertuigen/24uur) 

Intensiteit licht 

verkeer1

(aantal 

voertuigen/24uur) 

1 Zuid-Holland 350 344 77410 13934 63476 

2 Zuid-Holland 125 2536 84953 16571 68382 

3 Noord-Holland 74 434 122402 10404 111998 

4 Noord-Holland 236 444 122402 10404 111998 

5 Brabant 247 343 49908 6738 43170 

6 Zuid-Holland 167  228 142372 17085 125287 

7 Zuid-Holland 322 483 123525 16058 107467 

8 Brabant 60 207 48964 6610 42354 

9 Zuid-Holland 250 519 50995 4845 46150 

1 Verkeersdata afkomstig van Ministerie van Verkeer en Waterstaat [2001] 

 

 

In Tabel 4.3 staat de verdeling van de blootstellingsvariabelen van de totale onderzoekspopulatie.  

School 6 in Zuid-Holland heeft de hoogste verkeerstintensiteit (142372 voertuigen/24 uur) en tevens de 

hoogste intensiteiten van zowel het zwaar als het licht verkeer (17085 voertuigen/24 uur repectievelijk 

125287 voertuigen/24 uur). School 8 in Brabant ligt het dichts bij de snelweg. Deze snelweg telt echter de 

laagste verkeersintensiteit (48964 voertuigen/24 uur). Opvallend is dat bij school 2 in Zuid-Holland de 

kinderen gemiddeld veel verder van de snelweg wonen (2536 meter) dan bij de andere acht scholen het 
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geval is. Dit komt doordat veel kinderen uit buitenwijken, die verder van de snelweg gelegen zijn, 

onderwijs volgen op deze school. 

 

4.2.3 verkeersintensiteit 

In tabel 4.3 staan tevens de verkeerssamenstelling van het jaar 2001 voor de snelwegen waaraan de 

deelnemende basisscholen van het onderzoek zijn gelegen. Het betreft tellingen van het totale verkeer, 

van licht verkeer en van zwaar verkeer. De volgende definities worden gehanteerd voor licht en zwaar 

verkeer: met licht verkeer worden voertuigen met een lengte tot 5,10 meter bedoeld, met zwaar verkeer 

worden voertuigen bedoeld met een lengte vanaf 5,10 meter. Ten tijde van het onderzoek waren niet van 

alle onderzoekslocaties recente verkeerstellingen beschikbaar. Om deze reden is gekozen om minder 

recente data te gebruiken die wel voor iedere locatie afkomstig waren van een zelfde datum. Het is niet 

aannemelijk dat dit invloed heeft op de resultaten van het onderzoek, aangezien verkeerstellingen over 

het algemeen in de tijd maar langzaam veranderen. 

 

 

Tabel 4.4 Correlaties (R) tussen blootstellingsvariabelen onderling 

 

Variabelen 

Vki  

totaal 

Vki 

licht verkeer 

Vki 

 zwaar verkeer 

Afstand 

school-snelweg 

Afstand 

woning- snelweg 

Vki totaal 1,00 0,60 0,99 0,33 -0,04 

Vki1 licht verkeer x 1,00 0,52 0,33 -0,08 

Vki1 zwaar verkeer x x 1,00 0,17 0,27 

Afstand school - snelweg x x x 1,00 -0,17 

Afstand woning - snelweg x x x x 1,00 

1 Vki = verkeersintensiteit 

 

In Tabel 4.4 staan de relaties tussen de verschillende blootstellingsvariabelen onderling vermeld. De 

selectie van de deelnemende scholen was onder andere gebaseerd op een zo klein mogelijke relatie tussen 

de aantallen licht en zwaar verkeer. Dit is noodzakelijk omdat bij een sterk verband tussen de 

blootstellingsvariabelen, de mogelijke effecten van desbetreffende variabelen nauwelijks van elkaar te 

onderscheiden zijn. Voor de intensiteit van het licht verkeer wordt een verband gevonden in relatie met de 

totale verkeersintensiteit (R=0,60) en de intensiteit van het zwaar verkeer (R=0,52). Een sterk verband is er 

tussen de intensiteit van het zwaar verkeer en de totale verkeersintensiteit (R=0,99). Om onderscheid te 

kunnen maken tussen de mogelijke effecten van het licht en  zwaar verkeer en de totale intensiteit van het 

verkeer zijn in de analyses deze variabelen niet tegelijkertijd aan het model toegevoegd. 

 

 

4.3 verband tussen luchtwegsymptomen en luchtverontreiniging 

 

Tabel 4.3 laat zien dat de afstand van de woning tot de snelweg aanzienlijk varieert tussen de 

scholen. Met name school 2 heeft een gemiddelde dat vele malen hoger ligt in vergelijking met de rest van 

de scholen (2536 meter). Om een betrouwbare vergelijking tussen de scholen en kinderen te kunnen 

maken is om deze reden de onderzoekspopulatie beperkt tot kinderen die op minder dan 1000 meter van 

de snelweg wonen (n=986).  
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Tabel 4.5 Verband tussen prevalenties luchtwegsymptomen en respons 

 

Kenmerk in (%) Correlatie-coëfficiënt  (R) 

Astma -0,42 

Piepen op de borst, afgelopen 12 maanden -0,46 

Hooikoorts, diagnose arts 0,24 

Droge hoest, afgelopen 12 maanden -0,62 

Bronchitis, diagnose arts -0,52 

Neus- en oogklachten -0,12 

Eczeem  0,07 

Jeukende huiduitslag 0,29 

 

 

Tabel 4.6 Kenmerken van de bestudeerde populatie, kinderen wonend binnen 1000m van de snelweg. 

vragenlijst: (n=986), stikstofmonoxide-bepaling (n=957) 

 

Kenmerk 

Vragenlijst 

%  van totaal 

(n=986)  

NO-bepaling

%  van totaal

(n=957) 

Geslacht (% meisjes) 51 52 

Leeftijd in jaren (gemiddelde en std.dev.) 9 (1.6) 8.5 

Droge hoest, afgelopen 12 maanden 21 21.5 

Piepen op borst, afgelopen 12 maanden 8 8 

Ooit astma gehad 11 11 

Neusklachten gepaard met jeukende, tranende ogen 7 8 

Bronchitis, vastgesteld door arts 17 18 

Ooit eczeem gehad 32 32 

Jeukende huiduitslag, afgelopen 12 maanden 17 17 

Allergie voor pollen en/of stuifmeel, vastgesteld door arts 7 7 

Roken in de woning 32 33 

Niet NL nationaliteit 6 5 

Koken op gas 78 79 

Huisdieren in huis 49 51 

Schimmel in keuken, woon- of slaapkamer afgelopen 12 

maanden 
30 30 

Allergie van ouders 52 51 

Opleidingsniveau ouders (hoog/laag)* 31/69  33/67 

*Hoog opleidingsniveau: vader en/of moeder hbo opleiding of hoger.  

 Laag opleidingsniveau: Vader en moeder lager opleidingsniveau dan HBO 
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Uit Tabel 4.1 bleek dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de respons van de verschillende 

scholen. De respons op de vragenlijsten varieerde van 61% tot 95%. In Tabel 4.5 staan de correlatie-

coëfficiënten tussen de respons op de vragenlijst en de prevalentie van luchtwegsymptomen. De correlatie 

is laag tussen de prevalenties en de respons  voor de luchtwegsymptomen astma, piepen op de borst, 

hooikoorts, neus- en oogklachten, eczeem en jeukende huiduitslag. De correlaties wijzen voor astma en 

hoesten op het vaker waargenomen fenomeen dat bij lage respons vooral de mensen met klachten 

responderen. Analyses waarbij de scholen met een lage respons niet in de analyse zijn betrokken vertonen 

geen grote verschillen in vergelijking met de totale groep kinderen. Het verband is daarom te gering om er 

in verdere analyses rekening mee te houden: de gegevens van scholen met een hoge en lage respons zijn 

dan ook steeds gezamenlijk geanalyseerd.  

Tabel 4.6 toont de kenmerken van de populatie kinderen die binnen 1000 meter van de snelweg 

wonen en hebben deelgenomen aan de vragenlijst en de stikstofmonoxide-bepaling. Er zijn geen grote 

verschillen tussen de kenmerken van de twee groepen, zodat de gegevens steeds gezamenlijk zijn 

geanalyseerd. 

 

 

Tabel 4.7 Prevalenties (%) van luchtwegsymptomen en confounders in drie categorieën van 

verkeersintensiteit, kinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg (n=986) 

 

Zwaar verkeer Licht verkeer 

Symptomen 

laag

<9700

(n=288) 

midden

9700-

15500

(n=427) 

hoog

>15500

(n=271) 

laag

<55000

(n=288) 

midden 

55000-

111000 

(n=328) 

hoog

>111000

(n=370) 

Astma 11 11 11 11 15 10 

Piepen op de borst 7 8 8 7 15 10 

Hooikoorts, diagnose arts 8 6 6 8 11 7 

Droge hoest 20 25 19 20 8 6 

Bronchitis, diagnose arts 15 19 19 15 23 23 

Neus- en oogklachten 8 6 9 8 23 17 

Eczeem 31 34 29 31 8 7 

Jeukende huiduitslag 16 18 18 16 32 33 

 

Confounders 

Geslacht (% meisjes) 54 48 56 54 53 51 

Leeftijd (jaar) 8 9 9 8 9 83 

Roken in woning 41 28 32 41 24 31 

Niet-Nederlandse nationaliteit 6 2 12 6 1 7 

Koken op gas 81 81 75 81 70 81 

Schimmelplekken in woning 27 26 39 27 35 31 

Huisdieren  50 49 49 50 48 50 

Allergie ouders 60 56 49 60 52 53 

Opleidingsniveau laag ouders 71 62 77 71 76 65 

Opleidingsniveau hoog ouders 30 39 23 30 24 35 
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In Tabel 4.7 staan de prevalenties van luchtwegsymptomen en verstorende variabelen opgesplitst in 

drie categorieën van verkeersintensiteit. Uit de tabel blijkt niet zonder meer dat kinderen wonend nabij 

een snelweg met veel zwaar- of licht verkeer meer luchtwegklachten hebben. 

In Tabel 4.8 staan de prevalenties van luchtwegsymptomen en confounders voor kinderen wonend 

binnen 100 m, 400 m en 1000 m van de snelweg. Over het algemeen lijken er geen grote verschillen in 

prevalenties voor te komen tussen de drie groepen kinderen. 

 

Tabel 4.8 Prevalenties (%) van geselecteerde luchtwegsymptomen en confounders in 3 categorieën van 

afstand van de woning tot de snelweg, kinderen wonend binnen 1000 m van de snelweg (n=986) 

 

Afstand woning tot snelweg 

Symptomen 
0-100m 

(n=60) 

101-400m 

(n=547) 

401-1000m 

(n=379) 

Astma 

Piepen op de borst, 

Hooikoorts, diagnose arts 

Droge hoest 

Bronchitis, diagnose arts 

Neus- en oogklachten 

Eczeem 

Jeukende huiduitslag 

 

 Confounders 

Geslacht (% meisjes) 

Leeftijd (jaar) 

Roken in woning 

Niet-Nederlandse nationaliteit 

Allergie ouders 

Koken op gas 

Schimmelplekken in woning 

Huisdieren 

Opleidingsniveau laag ouders 

Opleidingsniveau hoog ouders 

7 

3 

5 

20

20

5 

41

17

 

 

50

9 

44

11

60

85

16

48

70

58 

13

9 

8 

23

18

8 

30

16

 

 

53

9 

32

7 

56

76

32

46

67

33 

10 

7 

6 

20 

16 

7 

33 

18 

 

 

53 

9 

31 

3 

55 

83 

29 

55 

67 

33 

 
In Tabel 4.9 staan de ruwe en gecorrigeerde Odds Ratio’s (OR) van luchtwegsymptomen 

geassocieerd met het verschil in minimum en maximum van de verkeersintensiteiten en de afstand van de 

woning tot de dichtstbijzijnde snelweg, voor kinderen wonend binnen 1000 m van de snelweg.  Over het 

algemeen zijn er geen grote verschillen tussen de ruwe en gecorrigeerde OR’s. Correctie voor mogelijke 

verstorende variabelen (confounders) is noodzakelijk omdat  deze variabelen mogelijk een deel van de 

oorzaak van het effect van de blootstellingsvariabelen (verkeersintensiteit en afstand tot snelweg) kunnen 

verklaren. Door middel van deze correctie wordt voor het deel van het mogelijke effect van de 

blootstellingsvariabelen, dat veroorzaakt kan worden door confounders, gecorrigeerd. Hierdoor is het 

mogelijk specifiek het effect van de blootstellingsvariabelen te berekenen. Er worden geen significante 

verhoogde of verlaagde OR’s gevonden. 
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Tabel 4.9  Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen van het verband tussen luchtwegsymptomen en verkeersintensiteit en afstand 

van de woning tot de snelweg voor kinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg. 

 

 Astma    Piepen Hooikoorts Hoesten Bronchitis
Neus- en 

Oogklachten 
Eczeem 

Jeukende

huiduitslag 

Intensiteit verkeer 
0.80 

0.48-1.36 

0.89 

0.48-1.68 

0.56 

0.29-1.09 

1.12 

0.75-1.69 

1.01 

0.65-1.57 

0.81 

0.43-1.54 

1.03 

0.72-1.48 

1.07 

0.69-1.66 

Intensiteit1  

licht verkeer 

2.85 

0.05-163.2 

5.50 

0.05-636 

0.36 

0.00-58.00 

0.94 

0.04-20.0 

7.66 

0.27-214.3 

23.32 

0.17->999 

0.61 

0.04-9.14 

4.46 

0.16-123.0 

Intensiteit2 

zwaar verkeer 

1.14 

0.68-1.90 

1.24 

0.68-2.26 

0.88 

0.46-1.67 

0.99 

0.67-1.46 

1.29 

0.85-1.97 

1.49 

0.80-2.77 

0.94 

0.67-1.32 

1.21 

0.79-1.84 

Afstand3 woning 

tot snelweg 

0.81 

0.28-2.36 

0.84 

0.37-1.91 

0.64 

0.17-2.46 

0.82 

0.36-1.83 

0.95 

0.40-2.28 

2.28 

0.96-5.40 

1.21 

0.80-1.83 

0.85 

0.52-1.38 

gecorrigeerde odds ratio’s  en 95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit  

licht verkeer 

0.59 

0.30-1.19 

0.73 

0.32-1.63 

0.45 

0.19-1.09 

1.24 

0.73-2.11 

0.79 

0.45-1.40 

0.46 

0.20-1.07 

1.14 

0.72-1.81 

0.98 

0.56-1.71 

Intensiteit  

zwaar verkeer 

1.54 

0.78-3.03 

1.75 

0.80-3.84 

1.43 

0.61-3.38 

0.73 

0.43-1.24 

1.55 

0.89-2.71 

2.10 

0.95-4.67 

0.98 

0.62-1.56 

1.12 

0.64-1.95 

Afstand  woning 

tot snelweg 

1.43 

0.43-4.78 

0.98 

0.23-4.25 

0.88 

0.19-4.16 

0.79 

0.31-2.05 

1.18 

0.44-3.16 

2.57 

0.53-12.43 

0.57 

0.25-1.27 

1.02 

0.38-2.74 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 125.290  voertuigen per 24 uur t.o.v. 42.350 voertuigen per 24 uur, 2 17.085 voertuigen per 24 uur t.o.v. 6.610 voertuigen per 24 uur, 3  31 meter t.o.v. 1000 meter 

(gelogaritmiseerd), 4 Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid 

schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of keuken, allergie bij ouders, *   p < 0.05,   

 



 

Tabel 4.10  Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen van het verband tussen luchtwegsymptomen van  Nederlandse kinderen met 

verkeersintensiteit en afstand van de woning tot de snelweg, kinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg 

 

 
Astma    Piepen Hooikoorts Hoesten Bronchitis

Neus- en 

Oogklachten 
Eczeem 

Jeukende

huiduitslag 

Intensiteit verkeer 
0.68 

0.39-1.20 

0.76 

0.39-1.48 

0.65 

0.33-1.30 

1.06 

0.69-1.64 

1.03 

0.65-1.64 

0.80 

0.40-1.57 

1.14 

0.78-1.66 

1.06 

0.66-1.69 

Intensiteit1  

licht verkeer 

0.67 

0.39-1.15 

0.75 

0.39-1.41 

0.64 

0.33-1.24 

1.08 

0.71-1.64 

0.99 

0.64-1.55 

0.75 

0.39-1.43 

1.14 

0.80-1.64 

1.04 

0.67-1.63 

Intensiteit2  

zwaar verkeer 

1.03 

0.60-1.79 

1.06 

0.56-2.02 

1.04 

0.53-2.02 

0.90 

0.59-1.36 

1.34 

0.86-2.08 

1.53 

0.79-2.95 

0.99 

0.70-1.43 

1.12 

0.72-1.74 

Afstand3 woning 

 tot snelweg 

0.81 

0.27-2.48 

0.92 

0.38-2.20 

0.44 

0.11-1.70 

1.10 

0.47-2.58 

0.94 

0.38-2.33 

0.89 

0.23-3.43 

0.70 

0.33-1.47 

1.11 

0.44-2.85 

gecorrigeerde odds ratio’s en 95% betrouwbaarheids interval  

Intensiteit  

licht verkeer 

0.54 

0.26-1.11 

0.64 

0.27-1.48 

0.47 

0.19-1.14 

1.27 

0.74-2.19 

0.81 

0.45-1.44 

0.42 

0.18-1.00 

1.19 

0.75-1.89 

1.02 

0.58-1.80 

Intensiteit  

Zwaar verkeer 

1.49 

0.75-2.98 

1.50 

0.67-3.36 

1.45 

0.62-3.42 

0.72 

0.42-1.25 

1.54 

0.88-2.72 

1.99 

0.89-4.52 

0.98 

0.61-1.56 

1.01 

0.57-1.79 

Afstand woning 

tot snelweg 
1.29 

0.37-4.47 

1.18 

0.25-5.44 

0.63 

0.13-2.97 

1.03 

0.39-2.75 

1.31 

0.48-3.60 

1.94 

0.40-9.53 

0.52 

0.65-2.58 

1.06 

0.39-2.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 125.290 voertuigen per 24 uur t.o.v. 42.350 voertuigen per 24 uur, 2 17.085 voertuigen per 24 uur t.o.v. 6.610 voertuigen per 24 uur, 3  31 meter t.o.v. 1000 meter 

(gelogaritmiseerd), 4 Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid 

schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of keuken, allergie bij ouders, *   p < 0.05,   

 

 



 

Bovenstaande analyse is ook uitgevoerd met een dataset met kinderen die binnen 100 

meter van de snelweg wonen. Er worden geen grote verschillen gevonden in vergelijking met de 

groep kinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg (Bijlage 1). 

Onderzoek heeft aangetoond dat er verschillen kunnen zijn tussen onder andere jongens en 

meisjes, kinderen met en zonder astma en Nederlandse en niet-Nederlandse kinderen [ISAAC 1998; 

Aarts et al., 1999; Brauer et al., 2002; Mommers et al., 2005]. Om deze reden zijn naast de 

sensitiviteitsanalyse beperkt  tot kinderen wonend binnen 100 meter van de snelweg. tevens 

analyses uitgevoerd voor jongens en meisjes apart, voor kinderen met en zonder astma, en voor 

Nederlanse en niet-Nederlanse kinderen apart. De analyses van de jongens en meisjes apart en van 

de kinderen met en zonder astma vertonen geen grote verschillen in vergelijking met de totale 

populatie kinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg (Bijlage 2 en 3).  

De OR’s van de analyse van de Nederlandse kinderen staan in Tabel 4.10. Er wordt een trend 

gevonden voor het verband tussen astma, hooikoorts en neus- en oogklachten en de intensiteit van  

het licht verkeer. Het lichte verkeer lijkt een beschermend effect te hebben op het ontstaan van 

bovengenoemde klachten bij Nederlandse kinderen. Daarnaast lijkt er een verband te zijn tussen h 

zwaar verkeer lijken een verhoogde kans te hebben op het ontstaan van neus- en oogklachten.     

De analyse voor alleen niet-Nederlandse kinderen vertoont geen grote verschillen met die 

van de totale populatie kinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg (Bijlage 4). 
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Figuur 4.1 Spreiding in gemeten stikstofmonoxide-concentraties in uitademingslucht per school. 

Voor uitleg zie tekst. Ingekleurde blokjes zijn scholen met lage achtergrond stikstofmonoxide –

concentraties (lager dan 20ppb, gemeten in meetruimte). 
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4.4 verband tussen stikstofmonoxide-concentratie in uitademings- 

 lucht en luchtverontreiniging 

 

Figuur 4.1 toont de spreiding van de gemeten stikstofmonoxide-concentraties op de 

scholen, weergegeven in boxplots. Per school is een box weergegeven. Hier geeft de middelste 

streep in de box de mediaan aan. De mediaan is het midden van de verdeling, dat wil zeggen dat 

50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% erboven. (NB: dit is niet gelijk aan het 

gemiddelde!) De onder- en bovenrand van de box zijn respectievelijk het eerste (p25) en derde 

kwartiel (p75). De onderste en de bovenste lijn geven respectievelijk de laagst en de hoogst 

voorkomende waarde weer die nog geen uitbijter zijn. De puntjes geven de uitbijterswaarden aan. 

In Figuur 4.1 is te zien dat met name schoolnummer 5 de mediaan (20 ppb) van de gemeten 

stikstofmonoxide-concentraties hoog is in vergelijking met de andere scholen (gemiddelde 

stikstofmonoxide-contratie: 24 ppb. Ook school 3 (mediaan 15 ppb, gemiddelde 17 ppb) en school 7 

(mediaan 14 ppb, gemiddelde 15 ppb) tonen een hoge mediaan.  

 

 

Tabel 4.11 Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratio’s en 95% betrouwbaarheidsinterval van [NO] in 

uitademingslucht van kinderen geassocieerd met het verschil tussen het maximum en minimum van 

blootstellingvariabelen, kinderen binnen 1000 meter van de snelweg wonend (n=426), en 

achtergrond [NO] < 20 ppb. 

 

Blootstellingsvariabelen 
Ruwe Odds Ratio’s 

95%  betrouwbaarheids interval 

Intensiteit verkeer totaal 1.48* 

1.28-1.70 

Intensiteit licht verkeer1 1.43* 

1.25-1.64 

Intensiteit zwaar verkeer2 1.16* 

1.03-1.31 

Afstand woning tot snelweg3 1.43* 

1.12-1.82 

Gecorrigeerde Odss Ratio’s  95% 

betrouwbaarheids interval 

Intensiteit licht verkeer1 1.46* 

1.27-1.69 

Intensiteit zwaar verkeer2 1.25* 

1.09-1.43 

Afstand woning tot snelweg3 1.19 

0.93-1.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\1 125.290 voertuigen per 24 uur t.o.v. 42.350 voertuigen per 24 uur, 2 17.085 voertuigen per 24 uur t.o.v. 6.610 

voertuigen per 24 uur, 3 31 m t.o.v. 1000 m (gelogaritmiseerd), 4 Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, 

huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid 

schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of keuken, allergie bij ouders, *   p < 0.05,   
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Ondanks het gebruik van de filters bij inademing, kunnen hoge achtergrond 

stikstofmonoxide-waarden in de meetruimte invloed hebben op de stikstomonoxide-meting [Baraldi 

et al., 2002; ATS/ERS 2005; Brussee et al., 2005]. Om deze reden zijn voor de hierna volgende 

analyses alleen data gebruikt waarvan de achtergrond stikstofmonoxide-concentratie op de 

desbetreffende meetdag lager was dan 20 ppb (ingekleurde boxen). 

 

Tabel 4.11 toont de ruwe en gecorrigeerde relatieve verschillen voor de stikstofmonoxide-

concentratie in de uitademingslucht voor kinderen die op  minder dan 1000 meter van de snelweg 

wonen. De verkregen OR zijn geassocieerd met het verschil tussen het maximum en minimum van 

blootstellingsvariabelen. Voor de populatie kinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg 

zijn er over het algemeen geen grote verschillen tussen de ruwe en de gecorrigeerde relatieve 

verschillen. Na correctie voor confounders worden significant verhoogde relatieve verschillen 

gevonden voor het verband tussen de intensiteit van zowel het licht als het zwaar verkeer en de 

gemeten stikstofmonoxide-concentratie. Hoog blootgestelde kinderen aan zowel licht als zwaar 

verkeer vertonen respectievelijk 46% en 25% meer stikstofmonoxide in hun uitademingslucht in 

vergelijking met laag blootgestelde kinderen.  

 

 

Tabel 4.12 Ruwe en gecorrigeerde Relatieve verschillen en 95% betrouwbaarheidsinterval van 

[NO] in uitademingslucht van kinderen met astma (n=46) geassocieerd met het verschil tussen het 

maximum en minimum van blootstellingvariabelen, studie populatie binnen 1000 meter van de 

snelweg wonend, en achtergrond [NO] < 20 ppb. 

 

Blootstellingsvariabelen 

Ruwe Odss Ratio’s 

95%betrouwbaarheids interval 

Intensiteit verkeer totaal 2.12* 

1.37-26.67 

Intensiteit licht verkeer1 2.06* 

1.35-3.15 

Intensiteit zwaar verkeer2 1.17 

0.69-1.99 

Afstand woning tot snelweg3 9.35* 

2.41-36.28 

Gecorrigeerde Odss Ratio’s 

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit licht verkeer1 1.97* 

1.19-3.27 

Intensiteit zwaar verkeer2 1.50 

0.77-2.92 

Afstand woning tot snelweg3 1.64 

0.63-4.23 

1 125.290 voertuigen per 24 uur t.o.v. 42.350 voertuigen per 24 uur, 2 17.085 voertuigen per 24 uur t.o.v. 6.610 
voertuigen per 24 uur, 3 31 m t.o.v. 1000 m (gelogaritmiseerd), 4 Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, 
huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid 
schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of keuken, allergie bij ouders, *   p < 0.05. 
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Bij de kleine groep kinderen die binnen 100 meter van de snelweg wonen worden geen 

significante verbanden aangetoond (Bijlage 7).  

De analyses voor jongens en meisjes, en die voor Nederlandse en niet-Nederlandse kinderen 

apart vertonen geen grote verschillen in vergelijking met de totale populatie kinderen wonend 

binnen 1000 meter van de snelweg (Bijlage 9,10 11, 12). Net als bij de analyse voor de totale groep 

kinderen worden hier verhoogde relatieve verschillen gevonden voor het verband tussen de 

stikstofmonoxide-concentratie in de uitademingslucht en de intensiteit van zowel het licht als het 

zwaar verkeer. 

 

 

Tabel 4.13 Ruwe en gecorrigeerde Relatieve verschillen en 95% betrouwbaarheidsinterval van 

[NO] in uitademingslucht van kinderen zonder astma (n=379) geassocieerd met het verschil tussen 

het maximum en minimum van blootstellingvariabelen, studie populatie binnen 1000 meter van de 

snelweg wonend., en a chtergrond [NO] < 20 ppb. 

 

 

Blootstellingsvariabelen 

Ruwe Odss Ratio’s 

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit verkeer totaal 1.42* 

1.22-1.65 

Intensiteit licht verkeer1 1.37* 

1.18-1.59 

Intensiteit zwaar verkeer2 1.17* 

1.03-1.32 

Afstand woning tot snelweg3 7.2* 

4.38-11.87 

 

Gecorrigeerde Odss Ratio’s   

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit licht verkeer1 1.41* 

1.22-1.64 

Intensiteit zwaar verkeer2 1.25* 

1.09-1.43 

Afstand woning tot snelweg3 1.21 

0.94-1.56 

 

1 125.290 voertuigen per 24 uur t.o.v. 42.350 voertuigen per 24 uur, 2 17.085 voertuigen per 24 uur t.o.v. 6.610 
voertuigen per 24 uur, 3 31 m t.o.v. 1000 m (gelogaritmiseerd), 4 Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, 
huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid 
schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of keuken, allergie bij ouders, *   p < 0.05,   

 

 

Tabel 4.12 en 4.13 tonen de ruwe en gecorrigeerde relatieve verschillen voor de 

stikstofmonoxide-concentratie in de uitademingslucht voor kinderen met en zonder astma 

geassocieerd met het verschil tussen het maximum en minimum van blootstellingsvariabelen. Over 

het algemeen is er geen grote verschillen tussen de ruwe en gecorrigeerde relatieve verschillen. 
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Zowel kinderen met als zonder astma vertonen significant verhoogde relatieve verschillen voor het 

verband tussen de stikstofmonoxide-concentratie en het licht verkeer. Kinderen zonder astma 

vertonen tevens een significant verhoogd relatief verschil voor het verband tussen de 

stikstofmonoxide-concentratie en het zwaar verkeer. Het verhoogde relatieve verschil voor het 

verband tussen licht verkeer en de stikstofmonoxide-concentratie in de uitademingslucht is sterker 

voor kinderen met astma en tevens sterker dan het verband in de totale populatie kinderen wonend 

binnen 1000 meter van de snelweg. 

 

In Tabel 4.14 staan de ruwe en de gecorrigeerde OR’s van luchtwegsymptomen geassocieerd 

met het verschil tussen maximum en minimum in stikstofmonoxide-concentratie in uitademingslucht 

voor kinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg. Over het algemeen zijn er geen grote 

verschillen tussen de ruwe en gecorrigeerde OR’s. Na correctie voor confounders worden significant 

verhoogde OR’s gevonden voor astma, piepen op de borst, hooikoorts, neus- en oogklachten en 

eczeem. 

 

Tabel 4.14 Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratio’s en 95% betrouwbaarheidsinterval van 

luchtwegsymptomen geassocieerd met het verschil tussen maximum en minimum in 

stikstofmonoxide concentratie in uitademingslucht, studie populatie binnen 1000 meter van de 

snelweg wonend. (Achtergrond stikstofmonoxide concenratie < 20 ppb) (n=426). 

 

Stikstofmonoxide concentratie  in uitademingslucht 
 Symptoom 

Ruwe Odss Ratio’s Gecorrigeerde Odds Ratio’s1

Astma 
1.39 

0.89-2.15 

1.69* 

1.09-2.63 

Piepen op de borst 
2.73* 

1.62-4.43 

3.72* 

2.36-5.88 

Hooikoorts 
3.56* 

2.03-6.23 

3.79* 

2.12-6.79 

Hoesten 
1.11 

0.80-1.54 

1.13 

0.80-1.58 

Bronchitis 
0.74** 

0.52-1.05 

0.83 

0.58-1.18 

Neus- en oogklachten 
1.93* 

0.70-3.21 

1.83* 

1.07-3.11 

Eczeem 
1.35* 

1.01-1.81 

1.38* 

1.02-1.86 

Jeukende huiduitslag 
1.28 

0.90-1.82 

1.26 

0.89-1.79 

 

1Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-
Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of 
keuken, allergie bij ouders, zwaar vrachtverkeer, licht vrachtverkeer en afstand van woning tot snelweg, 
 *   p < 0.05.   
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4.5 kwaliteit van de stikstofmonoxide-meting 

 

4.5.1 duplometingen op een meetdag 

Bij ongeveer tien procent van alle stikstofmonoxide-metingen is een duplometing verricht 

(n=111). Per meetdag werden random bij tien procent van het aantal te meten kinderen een tweede 

ballon met uitademingslucht opgevangen. Deze duploballonnen vertonen een hoge correlatie 

(R=0.77), wat aangeeft dat de twee metingen bij een dezelfde persoon op één dag grote 

overeenkomsten vertonen. 

 
4.5.2 duplometingen op verschilllende meetdagen 

Naast duplometingen op dezelfde meetdag zijn er tevens duplometingen uitgevoerd 

gemeten op twee verschillende meetdagen. Bij 176 kinderen zijn op twee verschillende dagen 

stikstofmonoxide-metingen aan de uitademingslucht verricht. Tussen de eerste en tweede meting 

zat een periode van één maand. Ook deze metingen vertonen een vrij hoge correlatie (R=0,67). 

Bovengenoemde waarnemingen geven aan dat ook de stikstofmonoxide-meting een betrouwbare 

meting lijkt te zijn, voor het aantonen van langetermijneffecten aan de luchtwegen bij kinderen. 

33 



 

H o o f d s t u k  5  
 

 

 

Discussie 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 verband gerapporteerde luchtwegsymptomen en verkeersgere- 

 lateerde luchtverontreiniging 

 

Het doel van het LUKIL onderzoek was een schatting te geven van de mogelijke gevolgen 

van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging voor de gezondheid van basisschoolkinderen. 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van een vergelijkbare studie-opzet zoals gebruikt in eerdere 

Nederlandse onderzoeken als Luchtweg 1 [Brunekreef et al., 1997; van Vliet et al., 1997] en 

Luchtweg 2 [Aarts et al., 1999; Janssen et al., 2003].  

Het LUKIL onderzoek toont geen significant verband aan tussen de intensiteit van het licht 

dan wel zwaar verkeer, respectievelijk verkeersgerelateerde luchtverontreiniging enerzijds en 

luchtwegsymptomen anderzijds. Deze resultaten zijn in tegenspraak met beide hierbovengenoemde 

eerdere onderzoeken. Hierbij werden wel enkele verbanden gevonden tussen verkeersgerelateerde 

luchtverontreiniging en luchtwegsymptomen. Met name gold dit voor bronchitisklachten als slijm 

ophoesten en allergieklachten als jeukende en tranende ogen en neusklachten. Ook astmatische 

klachten zoals piepen op de borst kwamen meer voor naarmate de blootstelling aan 

verkeersgerelateerde luchtverontreiniging hoger was. Een belangrijk verschil tussen de Luchtweg 

onderzoeken en het LUKIL onderzoek is  het verschil in populatiegrootte. Met name het Luchtweg 2 

onderzoek [Aarts et al., 1999; Janssen et al,. 2003] betreft een populatie die ruim dubbel zo groot is 

in vergelijking met het LUKIL onderzoek (n=2083 t.o.v. n=986). In een kleinere onderzoekspopulatie 

zal de precisie van de effectschattingen minder zijn, de betrouwbaarheidsintervallen zullen groter 

zijn. Hoe groter het betrouwbaarheidsinterval des te onnauwkeuriger de uitspraak over een 

mogelijk effect. Het is mogelijk dat de grootte van de onderzoekspopulatie van invloed geweest is 

op de gevonden resultaten van dit onderzoek.  

De gevonden OR’s in het LUKIL-onderzoek verschillen echter in absolute grootte niet veel 

van de OR zoals gevonden in de twee Luchtwegonderzoeken. Omdat de data van de twee andere 

Nederlandse onderzoeken op een zeer vergelijkbare manier verzameld en geanalyseerd zijn is het 

mogelijk om de gemiddelde gewogen OR van de drie onderzoeken samen te berekenen. Hierbij 

wordt een gewogen gemiddeld effect over de drie onderzoeken berekend, waarbij het gewicht 

bepaald wordt door onder andere de populatiegrootte van elke afzonderlijke studie. De 

gemiddelde gewogen OR’s zijn berekend over de range in blootstellingsvariabelen zoals bij het 

LUKIL onderzoek. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de drie studies. Daarnaast staan in de Tabel de 

gewogen gemiddelde OR’s vermeld. Wanneer gemiddelde OR berekend worden over de drie studies 
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samen, zijn er significante verbanden voor de relaties tussen piepen, en jeukende huiduitslag en het 

zware verkeer. Hoog blootgestelde kinderen aan zwaar verkeer vertonen meer piepen op de borst 

en jeukende huiduitslag. 

In tegenstelling tot het onderzoek van Janssen et al., [2003] wordt bij het onderzoek van 

van Vliet et al., [1997] een ander type vragenlijst gebruikt. Hierdoor zijn de geformuleerde vragen 

over luchtwegklachten en symptomen anders geformuleerd dan bij het LUKIL onderzoek. Dit maakt 

dat de vergelijkbaarheid tussen het onderzoek van van Vliet en het LUKIL onderzoek minder is. Om 

deze reden zijn naast gewogen gemiddelde OR over de drie Nederlandse studies tevens gewogen 

gemiddelde OR berekend over alleen het onderzoek van Janssen et al., [2003] en het LUKIL 

onderzoek. Deze OR’s zijn ook in Tabel 5.1 weergegeven. Gemiddelde gewogen OR’s over het 

onderzoek van Janssen et al. en LUKIL tonen naast verbanden tussen piepen en jeukende 

huiduitslag en zwaar verkeer significantie effecten voor het verband tussen bronchitis en neus- en 

oogklachten en het zwaar verkeer. Ook hier geldt dat hoe hoger de blootstelling aan zwaar verkeer 

hoe meer klachten in de vorm van bovengenoemde symptomen. 

Tussen bovengenoemde studies is veel tijd verstreken. De dataverzameling van het eerste 

luchtweg onderzoek vond plaats in  het voorjaar van 1995 , die van het tweede Luchtweg 

onderzoek in 1997 en 1998, respectievelijk tien jaar en 8 jaar eerder dan bij het LUKIL onderzoek. 

Ondanks dat er veranderingen in deze jaren hebben plaatsgevonden in onder andere de kwaliteit 

van de voertuigen, die een bijdrage leveren aan een dalende verkeersemmissie. Toch worden 

vergelijkbare OR’s gevonden. Wanneer gewogen gemiddelde OR’s berekend worden zijn er dan ook 

nog steeds meetbare effecten van met name het zware verkeer op de gezondheid van 

bassisschoolkinderen. 

 

 

5.2 vertekening van resultaten 

 

Vertekening van de resultaten zou kunnen zijn ontstaan doordat ouders die zich meer 

bewust waren van de dichtbijgelegen snelweg zich meer zorgen zouden kunnen maken over hun 

gezondheid, en daarom misschien meer luchtwegklachten zouden rapporteren. Het is tevens ook 

mogelijk dat ouders juist minder luchtwegklachten rapporteerden dan aanwezig, indien zij als 

gevolg van het zich bewust zijn van de aanwezigheid van de snelweg, juist niets van de mogelijke 

risico’s willen weten. Om de kans op dergelijke ‘bias’ te minimaliseren, is de communicatie naar 

ouders toe niet expliciet gewezen op verkeersgerelateerde luchtverontreiniging, maar is gesproken 

over luchtverontreiniging in het algemeen. Tevens waren de ouders ten tijde van het invullen van de 

vragenlijsten en de uitvoering van de metingen niet op de hoogste van de gegevens omtrent 

verkeerstellingen. 

Alle hier gepresenteerde analyses zijn gecorrigeerd voor uit eerder onderzoek afkomstige 

potentiële confounders waardoor vertekening als gevolg van deze factoren onwaarschijnlijk is 

[ISAAC 1998]. Het is echter mogelijk dat er vertekening is opgetreden door tot nog toe onbekende 

factoren [Janssen et al., 2003; Venn et al., 2005]. 
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5.3 verband stikstofmonoxide-concentratie in uitademingslucht en  

 luchtwegaandoeningen 

 

In dit onderzoek werd een verband gevonden tussen de intensiteit van zowel het licht als 

het zwaar verkeer en de stikstofmonoxide-concentratie in de uitademingslucht bij kinderen die op 

minder dan 1000 meter van de snelweg wonen. Kinderen met astma, piepen op de borst, 

hooikoorts, neus- en oogklachten en eczeem vertonen een significant hogere stikstofmonoxide-

concentratie in hun uitademingslucht dan kinderen zonder deze symptomen. Dit komt tevens 

overeen met eerdere studies die zowel onder volwassenen als schoolkinderen met symptomen van 

astma en atopie verhoogde stikstofmonoxide-concentraties in de uitademingslucht vinden [Dotsch 

et al., 1996; Lundberg et al., 1996; Franklin 1999; Nordvall et al., 2005]. 

De uitkomsten van de stikstofmonoxide-concentratie bepaling in de uitademingslucht 

kunnen door de respondenten niet beïnvloed worden in de richting van de gevonden verbanden, 

omdat zij hierop in het geheel geen invloed konden uitoefenen. Al met al lijkt de kans klein dat de 

gevonden verbanden in  belangrijke mate door ‘bias’ zijn vertekend. 

 

5.3.1  methode 

Ondanks de weloverwogen studie-opzet, moeten met enkele methodologische aspecten 

rekening worden gehouden bij de interpretatie van de resultaten. 

De flowrestrictor garandeert bij het blazen met een drukrange tussen de 5 en 20 mbar een 

constante passage (van 50 ml/s) van de ingeblazen uitademinglucht door het filter (flow). Als niet in 

deze druk range geblazen wordt zal de flow niet gegarandeerd constant zijn. De flow snelheid is 

echter zeer belangrijk. Hoe hoger de flow hoe lager de gemeten stikstofmonoxide-concentratie. 

Bovendien is het noodzakelijk een constante flowsnelheid te hanteren om data onderling te kunnen 

vergelijken [Deykin et al., 2002; ATS/ERS 2005; Berkman et al., 2005]. De gebruikte manometers om 

de druk range te controleren zoals gebruikt in het LUKIL onderzoek, zijn niet gecontroleerd op 

correctheid van de drukmeting. Bovendien is er gemeten met twee verschillende opstellingen. Het is 

mogelijk dat er een verschil in flowsnelheid is opgetreden waardoor de resultaten licht beïnvloed 

kunnen zijn. 

 

5.3.2  luchtverontreinigende stoffen in buitenlucht 

Onderzoek wijst uit dat hoge stikstofmonoxide-concentratie in de buitenlucht de 

stikstofmonoxide-metingen kunnen beïnvloeden [Baraldi et al., 2002; ATS/ERS 2005]. Om deze reden 

werd aan de kinderen gevraagd om in te ademen door een stikstofmonoxidescrubber voor 

uitademing, om de stikstofmonoxide uit de buitenlucht weg te filteren. De gebruikte scrubbers zijn 

op hun functioneren getest. Hierbij werden monsters genomen van de buitenlucht met en zonder 

passage van de opgevangen lucht door de scrubber. Deze test toonde aan dat de gebruikte scrubber 

bij buitenlucht stikstofmonoxide-concentraties lager dan 20 ppb de stikstofmonoxide voldoende uit 

de lucht filterde. Bij hogere stikstofmonoxide-concentraties bleven hogere concentraties 

stikstofmonoxide in het monster achter. Om misclassificatie te voorkomen zijn daarom alleen data 

gebruikt waarvan de achtergrond stikstofmonoxide-concentraties lager waren dan 20 ppb.  

Misclassificatie is hierdoor niet aannemelijk.   

Tevens is gekeken naar het PM10-gehalte op de meetdagen en de drie dagen voorafgaand 

aan de meting (Bijlage 12). De PM10 –gehaltes betreffen waarden van de buitenlucht verkregen van 
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het Landelijk Meetnet van het RIVM (RIVM, 2005). Op meetdagen met hoge gemiddelde 

stikstofmonoxide-concentraties in de uitademingslucht van de kinderen werden ook hoge 

stikstofmonoxide-concentraties in de binnenlucht gemeten. Ook het PM10-gehalte op de meetdag 

zelf en op de dagen voorafgaand aan de meetdag was hoog. Het is mogelijk dat het PM10-gehalte 

op de meetdag de stikstofmonoxide-meting heeft beïnvloed wat kan resulteren in misclassificatie. 

Studies tonen aan dat het PM2.5-gehalte in de buitenlucht invloed kan hebben op de metingen. Een 

hoog PM2.5-gehalte resulteert in verhoogde resultaten van stikstofmonoxide-metingen [Koenig et 

al., 2003; Adamkiewicz et al., 2004; Koenig et al. 2005]. Vermoedelijk zal ook het PM10-gehalte 

invloed hebben op de meting aangezien het PM2.5-gehalte voor ongeveer 70% uit PM10-deeltjes 

bestaat. Naast PM2.5 lijkt ook ozon een effect te kunnen hebben op de stikstofmonoxide-metingen. 

Een Belgische studie toont aan dat de stikstofmonoxide-concentratie in de uitademingslucht stijgt, 

wanneer kinderen blootgesteld worden aan hoge ozonconcentraties [Nickmilder et al., 2003].  

Opvallend is dat zes van de negen scholen op de meetdag benedenwinds ten opzichte van 

de snelweg gelegen waren. Mogelijk resulteert dit in vertekening van de resultaten. Verder 

onderzoek moet uitwijzen of het benedenwinds liggen van de school een effect kan hebben. 

 

5.3.3  persoonlijke kenmerken en leefgewoonten 

Studies tonen een consistent verband aan tussen leeftijd en stikstomonoxide-concentratie 

bepalingen bij kinderen. De stikstofmonoxide-concentratie in de uitademingslucht van kinderen 

stijgt naarmate kinderen ouder worden [Kissoon et al., 2002]. Ook lijken persoonlijke kenmerken als 

geslacht, gewicht, Body Mass Index (BMI), lengte en etnische achtergrond een effect te kunnen 

hebben op de stikstofmonoxide-metingen [Baraldi et al., 1999; Tsang et al., 2001; De Winter-de 

Groot et al., 2005; Wong et al.,2005]. In dit onderzoek is alleen een correctie toegepast voor het 

geslacht van het onderzochte kind waardoor verstoring van de resultaten door de andere 

bovengenoemde factoren mogelijk zou kunnen zijn. 

 

5.3.4  eten en drinken 

Eten en drinken net voor de meting kan ook van invloed zijn op de resultaten. Met name 

nitraat of nitraatbevattend voedsel zoals sla, cafeïne en alcohol, resulteren in verhoogde 

stikstofmonoxide-concentraties in de uitademingslucht. Hierbij is het effect maximaal meetbaar tot 

twee uur na inname van het voedsel [Olin et al., 2001]. Ook het drinken van water kan de meting 

mogelijk beïnvloeden [Byrnes et al., 1997]. Om deze redenen is het wenselijk, indien mogelijk, 

deelnemers van een dergelijk onderzoek een uur voor de meting niets te laten eten of drinken 

[ATS/ERS, 2005]. De deelnemende kinderen werden bijna allemaal gemeten op minimaal een uur 

nadat zij een ontbijt genuttigd hadden. Het is niet aannemelijk dat kinderen grote hoeveelheden 

nitraatbevattend voedsel bij hun ontbijt nutigden. Verstoring van de stikstofmonoxide-meting door 

eten en drinken lijkt in dit onderzoek dan ook minimaal.  
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Astma Piepen Hooikoorts Hoesten Bronchitis 

Neus- en 

 oogklachten 
Eczeem 

Jeukende 

huiduitslag 

Inten- 

siteit 

licht 

verkeer 

LUKIL 

 

Janssen et al. 2003 

 

Vliet et al. 1997 

 

Gemiddelde 

 

Gemiddelde 

LUKIL&Janssen 

0.59 

0.30-1.19 

0.95 

0.51-1.75 

0.20 

0.04-0.99 

0.69 

0.45-1.08 

0.77 

0.49-1.22 

0.73 

0.32-1.63 

0.67 

0.42-1.10 

0.77 

0.24-2.46 

0.70 

0.47-1.04 

0.69 

0.46-1.05 

0.45 

0.19-1.09 

0.79 

0.41-1.52 

x 

 

0.65 

0.38-1.10 

0.65 

0.38-1.10 

 

1.24 

0.73-2.11 

0.61 

0.33-1.14 

0.82 

0.40-1.67 

0.90 

0.63-1.27 

0.92 

0.62-1.38 

 

0.79 

0.45-1.40 

0.89 

0.48-1.66 

0.60 

0.30-1.21 

0.77 

0.54-1.10 

0.84 

0.55-1.27 

 

0.46\ 

0.20-1.07 

0.86 

0.50-1.49 

1.01 

 

0.77 

0.51-1.16 

0.72 

0.45-1.13 

 

1.14 

0.72-1.81 

0.78 

0.57-1.07 

x 

 

0.88 

0.68-1.14 

0.88 

0.68-1.14 

0.98 

0.56-1.71 

0.70 

0.43-1.13 

x 

 

0.81 

0.56-1.16 

0.81 

0.56-1.16 

Inten- 

siteit 

Zwaar 

verkeer 

LUKIL 

 

Janssen et al. 2003 

 

Vliet et al. 1997 

 

Gemiddelde 

 

Gemiddelde 

LUKIL&Janssen 

1.54 

0.78-3.03 

1.01 

0.60-1.72 

0.51 

0.15-1.70 

1.08 

0.73-1.61 

1.19 

0.78-1.80 

1.75 

0.80-3.84 

1.51 

0.92-2.46 

1.81 

0.70-4.70 

1.61* 

1.10-2.35 

1.57* 

1.04-2.38 

1.43 

0.61-3.38 

1.71 

0.85-3.42 

x 

 

1.59* 

0.93-2.73 

1.59* 

0.93-2.73 

 

0.73 

0.43-1.24 

1.59 

0.82-3.07 

1.69 

0.90-3.18 

1.23 

0.66-2.27 

0.99 

0.66-1.51 

 

1.55 

0.89-2.71 

1.71 

0.89-3.31 

0.99 

0.53-1.86 

1.39* 

0.97-1.97 

1.62* 

1.06-2.47 

 

2.10 

0.95-4.67 

1.78* 

1.00-3.17 

0.58 

0.77-1.44 

1.24 

0.48-3.18 

1.81* 

1.18-3.01 

 

0.98 

0.62-1.56 

1.16 

0.82-1.62 

x 

 

1.09 

0.83-1.44 

1.09 

0.83-1.44 

1.12 

0.64-1.96 

1.81* 

1.12-2.95 

x 

 

1.47* 

1.02-2.12 

1.47* 

1.02-2.12 

Afstand 

woning 

tot weg 

LUKIL 

Janssen et al. 2003 

 

Vliet et al. 1997 

Gemiddelde 

LUKIL&Janssen 

1.43 

0.43-4.78 

1.10 

0.47-2.57 

x 

1.20 

0.60-2.40 

0.98 

0.23-4.25 

1.57 

0.75-3.31 

x 

1.43 

0.74-2.77 

0.88 

0.19-4.16 

0.81 

0.30-2.17 

x 

0.83 

0.36-1.91 

0.79 

0.31-2.053 

0.73 

0.30-1.74 

x 

0.76 

0.40-1.44 

1.18 

0.44-3.16 

1.61 

0.71-3.66 

x 

1.42 

0.75-2.66 

2.57 

0.53-12.43 

0.29* 

0.11-0.79 

x 

0.80 

0.08-8.17 

0.57 

0.25-1.27 

1.00 

0.59-1.69 

x 

0.85 

0.54-1.31 

1.02 

0.38-2.74 

0.77 

0.38-1.55 

x 

0.85 

0.48-1.50 

 

Tabel 5.1 Overzicht van OR’s en 95%-betrouwbaarheidsintervallen van drie Nederlandse studies. OR en 95%-betrouwbaarheidsintervallen van 

luchtwegsymptomen geassocieerd met verkeersintensiteit en afstand van de woning tot de snelweg, kinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg. 



 

H o o f d s t u k  6  
 
 
 
 
 

Metingen aan de buitenlucht 
 LUKIL deel 2: Verontreinigingen in de buitenlucht: concentratie en schadelijkheid 

 

 

 

 

 

 

6.1 inleiding 

 

Fijn stof is een verzamelterm voor aerosolen die zeer complex kunnen zijn in deeltjesgrootte en 

samenstelling. Ze zijn onder andere op te delen in deeltjes met een diameter kleiner dan 10 µm (PM10) en 

deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm (PM2.5). In de atmosfeer bestaat PM10 voornamelijk uit 

bodemmateriaal dat door de wind in de lucht terecht is gekomen en PM2.5 voornamelijk uit producten van 

verbranding en reacties van verbrandingsproducten in de lucht zoals roetdeeltjes, nitraten en sulfaten  

[Mudway et al., 2004]. Doordat PM2.5  deeltjes kleiner zijn dan PM10 deeltjes kunnen ze verder in de longen 

doordringen en meer schade aanrichten in de diepere luchtwegen. 

 Motorvoertuigen die op diesel rijden stoten relatief meer fijne stofdeeltjes uit dan de 

motorvoertuigen die op benzine rijden. Een groot deel van het zware verkeer (o.a. vrachtwagens) rijdt op 

diesel. Dit vormt daardoor een belangrijke bron voor blootstelling aan fijne stofdeeltjes. Janssen et al., 

[2004] toonden aan dat de concentraties PM2.5  en roet aanzienlijk verhoogd waren bij een verhoogde 

intensiteit van zwaar verkeer en aanzienlijk verlaagd met toenemende afstand van de weg. 

Naast de blootstelling aan PM2.5 is de schadelijkheid van de deeltjes zelf ook belangrijk. Een kleine 

hoeveelheid van een schadelijke stof kan bijvoorbeeld meer schade aanrichten in het lichaam dan een 

grote hoeveelheid van een minder schadelijke stof.  

Het lichaam wordt dagelijks blootgesteld aan lichaamsvreemde stoffen. Normaal zorgt het 

afweersysteem ervoor dat deze stoffen uit het lichaam verdwijnen. Macrofagen zijn cellen van het 

afweersysteem die als één van de eerste cellen in contact komen met de ingeademde stofdeeltjes. Zij 

zorgen ervoor dat schadelijke stoffen in het lichaam onschadelijk worden gemaakt. Dit doen ze door een 

groot aantal ontstekingsmediatoren (zoals TNFα) vrij te laten die de deeltjes aanpakken. Hierdoor ontstaan 

kleine acute ontstekingsreacties in de luchtwegen [Van Vliet et al.,1996; Fernik et al., 2002]. De 

immunotoxicologie onderzoekt de schadelijkheid (toxicologie) van stoffen op het afweersysteem 

(immuunsysteem). 

 

In het eerste deel van het LUKIL-onderzoek is gekeken naar de mogelijke relatie tussen  

verkeersemissies en de gezondheid van basisschoolkinderen nabij snelwegen. In het tweede deel wordt 

eerst gekeken naar de intensiteit en samenstelling van het verkeer in relatie tot de blootstelling aan PM2.5  

en vervolgens naar de schadelijkheid van de deeltjes op het afweersysteem. Daarbij zijn in de omgeving 

van de deelnemende scholen luchtmonsters genomen om de blootstelling aan fijn stof (PM2.5) en roet te 

bepalen. Deze stofdeeltjes werden in een laboratoriumproefopzet onderzocht op schadelijke effecten op 
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cellen van het afweersysteem. Hierbij ging het om een oriënterende studie om inzicht te krijgen of de 

gebruikte technieken van voldoende kwaliteit zijn om de effecten van de deeltjes op het afweersysteem 

aan te kunnen tonen.  

 

 

6.2 probleemstellingen 

 

• Wat is de relatie tussen de intensiteit en samenstelling van het verkeer en de concentratie PM2.5 en 

roet? 

• Wat is het verschil in schadelijkheid en ontstekingspotentie tussen de stofdeeltjes van drie 

verschillende locaties? 

 

 

6.3 onderzoeksvragen  

 

• Is de verontreiniging van de buitenlucht in de vorm van PM2.5 en roet verhoogd bij een grotere 

verkeersintensiteit? 

• Is de verontreiniging van de buitenlucht in de vorm van PM2.5 en roet verhoogd naarmate er meer 

zwaar verkeer de snelweg passeert? 

• In hoeverre verschilt het percentage levende macrofagen na blootstelling aan drie verschillende 

concentraties PM2.5 tussen de drie verschillende locaties? 

• In hoeverre verschilt de productie van ontstekingmediatoren na blootstelling aan PM2.5 tussen de 

drie verschillende locaties? 

 

 

6.4 methoden 

 

6.4.1 luchtmetingen 

Drie scholen, die al meededen met het eerste deel van de LUKIL-studie, waren gevraagd om ook 

deel te nemen aan het tweede deel. De selectie van deze drie scholen was gebaseerd op de 

verkeersintensiteit en de verkeerssamenstelling. Geprobeerd werd om drie scholen te vinden die qua 

intensiteit en verkeerssamenstelling veel van elkaar verschilden, zodat contrasten beter zichtbaar zijn. Bij 

deze scholen werden luchtmetingen van de buitenlucht uitgevoerd op het terrein van de school. Daarbij 

werd over perioden van 24 uur fijn stof (PM2.5) opgevangen. Dit gebeurde door middel van een pomp die 

10 liter omgevingslucht per minuut door een Harvard impactor pompte. Deze impactor liet alleen 

stofdeeltjes door die kleiner zijn dan 2,5 µm en deze stofdeeltjes werden opgevangen op Teflon filters. In 

totaal gebeurde dit voor vier achtereenvolgende dagen per week gedurende vijf weken, in de maanden 

maart en april van 2005.  

 

6.4.2 PM2.5 -concentratie en -absorptie 

In het laboratorium van het IRAS in Utrecht werd eerst de PM2.5 massa op de filters berekend aan 

de hand van de resultaten van de voor- en nawegingen van de filters, gecorrigeerd voor de veld- en 

weegcontroles. Met behulp van de PM2.5-massa en het totale volume lucht dat door de pomp werd 

aangezogen, werd de PM2.5 -concentratie in de omgevingslucht van de scholen berekend. Daarna zijn de 
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lichtreflecties van de filters gemeten met een Smoke Stain Reflectiemeter, waarmee de 

absorptiecoëfficiënt (PM2.5 -absorptie) werd bepaald. Dit is een maat voor de zwartheid van de filter en 

daarmee ook een maat voor de hoeveelheid roet. Als een filter erg zwart is, zal deze veel licht absorberen 

en weinig licht reflecteren. Een zwartere filter heeft daardoor een hogere absorptiewaarde. De PM2.5 -

concentratie en -absorptie zijn indicatoren voor de blootstelling aan verontreiniging van de buitenlucht 

door verkeer. 

 

6.4.3 Immunotoxicologie 

Om de schadelijkheid van de stofdeeltjes te kunnen bepalen werd eerst het fijn stof van de filters 

gehaald. Daarna werd het fijn stof per school en per week samengevoegd omdat de concentraties anders 

mogelijk te laag konden zijn om nog bruikbare resultaten uit de labanalyse te krijgen. De concentraties 

waren per week hetzelfde voor de scholen, maar verschillend tussen de weken. De scholen konden 

daardoor wel per week met elkaar vergeleken worden, maar de weken konden onderling niet met elkaar 

vergeleken worden. In totaal zijn drie verschillende concentraties per school per week gemaakt met een 

verhouding van 1: 0,5: 0,25. De macrofagen (cellen van het afweersysteem) werden vervolgens 24 uur 

blootgesteld aan deze concentraties PM2.5  en roet. 

Na de blootstelling werd eerst een MTT-test uitgevoerd om het percentage levende macrofagen te 

bepalen. Deze test is erop gebaseerd dat mitochondriën (onderdelen van een macrofaag) normaal 

gesproken de gele stof MTT (difenyltetrazoliumbromide) omzet in formazan, wat een paarse stof is. Als de 

macrofagen dood gaan, zijn de mitochondriën de eerste onderdelen van de macrofaag die niet meer 

kunnen werken. Daardoor wordt MTT (geel) niet meer omgezet in formazan (paars) en vindt er een 

andere kleuring plaats. De kleuring geeft het percentage levende macrofagen aan. Hoe meer macrofagen 

dood gaan, hoe toxischer (schadelijker) de deeltjes zijn.  

Vervolgens werd een TNFα ELISA uitgevoerd. TNFα is een stof die door gestimuleerde macrofagen 

wordt geproduceerd en die kan leiden tot ontstekingsreacties. Deze test baseert zich op het feit dat als 

macrofagen meer gestimuleerd worden door de deeltjes, er meer productie van TNFα plaatsvindt en er dus 

een grotere kans is op ontstekingsreacties in de longen. De PM2.5  en roetdeeltjes van de scholen werden 

met behulp van deze twee testen met elkaar vergeleken op toxiciteit en productie van TNFα. 

 

 

6.5 resultaten 

 

6.5.1 gegevens meetlocaties 

Alle drie de geselecteerde scholen, waren bereid om mee te doen aan het tweede deel van de 

LUKIL studie. De gegevens van deze scholen met betrekking tot de ligging van de snelweg, de intensiteit 

en de hoeveelheid vrachtverkeer staan in Tabel 6.1. De schoolnummers komen overeen met de 

schoolnummers van het eerste deel van de LUKIL-onderzoek. School 2 lag het dichtste bij de snelweg en 

had de grootste hoeveelheid zwaar verkeer, school 9 lag het verste van de snelweg vandaan en had de 

kleinste hoeveelheid zwaar verkeer en school 4 zat daar tussenin. 

Op school 2 en school 4 werden de meetopstellingen op het dak geplaatst en op school 9 op een 

binnenplaats (zie Figuur 6.1). In totaal zijn 120 filters verzameld (40 per school). Hierbij zaten twee 

veldcontroles per school om de achtergrondblootstelling te bepalen. De scholen zijn simultaan gemeten. 
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Figuur 6.1 Opstelling van de pomp voor de buitenluchtmetingen 

 

 

Tabel 6.1  Gegevens van de deelnemende scholen m.b.t. de snelweg 

 

Schoolnummer 

+ 

locatie (provincie) 

Afstand 

Meetopstelling tot 

snelweg (m) 

Totale 

verkeersintensiteit1 

(aantal voertuigen/24 

uur) 

Intensiteit zwaar 

verkeer1 

(aantal 

voertuigen/24uur) 

2  Zuid-Holland 125 84953 16571 

4  Noord-Holland 236 122402 10404 

9  Zuid-Holland 250 50995 4845 

1 Verkeersdata afkomstig van Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2001. 

 

6.5.2 PM2.5  concentratie en absorptie 

De resultaten van de PM2.5 concentratie en absorptie staan vermeld in Tabel 6.2. De gemiddelde 

PM2.5 -concentratie over de vijf meetweken is voor school 2 24,6 µg/m3 (7,3-56,8 µg/m3), voor school 4 21,7 

µg/m3 (4,8-44,3 µg/m3) en voor school 9  21,7 µg/m3 (4,0-50,2 µg/m3). In vier van de vijf weken heeft school 2 

de hoogste PM2.5-concentratie. De waarden van school 4 en school 9 verschillen niet veel van elkaar. De 

PM2.5-absorpties zijn gemiddeld over de vijf meetweken 2,06 m-1 x 10-5 (1,04-3,01 m-1 x 10-5) voor school 2; 

1,86 m-1 x 10-5 (0,64-2,89 m-1 x 10-5) voor school 4 en 1,49 m-1 x 10-5 (0,43-2,65 m-1 x 10-5) voor school 9. School 

2 heeft de hoogste PM2.5 absorptie in vier van de vijf weken. 

 

Om het verschil tussen de drie scholen te bekijken, werden de verhoudingen tussen de scholen 

berekend. Hierbij werden de gemiddelde concentraties en absorpties van PM2.5 van één week vergeleken 

tussen de scholen. In Tabel 6.3 staan hiervan de resultaten. De PM2.5-concentratie van school 2 heeft voor 

bijna elke week een waarde boven de 1, met een range van 0.98-1.24 t.o.v. school 4 en een range van 1.02-

1.41 t.o.v. school 9. Dit wil zeggen dat de gemiddelde concentraties van school 2 hoger zijn dan de 

concentraties van de andere twee locaties. Gemiddeld is de totale PM2.5-concentratie 13% hoger bij school 

2 dan bij school 4 en 14% hoger dan bij school 9. De PM2.5 -concentraties bij school 4 en school 9 verschillen 

niet veel van elkaar. Met een gepaarde t-test is berekend dat de verschillen tussen de PM2.5-concentraties 
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bij school 2 en school 4 en tussen school 2 en school 9 significant zijn (= duidelijk verschillen).  

Gemiddeld is de PM2.5-absorptie van school 2  11% hoger dan van school 4 en 39% hoger dan in 

school 9. School 4 heeft 20% meer PM2.5-absorptie dan school 9. Met een gepaarde t-test is aangetoond 

dat de PM2.5 -absorpties duidelijk verschillen tussen de drie scholen. 

 

 

Tabel 6.2 Gemiddelde PM2.5 concentratie en absorptie per week 

 

 School 2 School 4 School 9 

Week 1           PM2.5  conc (µg/m3) 

         PM2.5  abs (m-1 x 10-5) 

24,6 

2,00 

22,4 

1,74 

21,0 

1,26 

Week 2           PM2.5 conc (µg/m3) 

         PM2.5 abs (m-1 x 10-5) 

25,6 

2,33 

23,8 

2,10 

25,2 

2,07 

Week 3          PM2.5 conc (µg/m3) 

         PM2.5 abs (m-1 x 10-5) 

51,1 

2,21 

41,3 

2,22 

45,3 

2,15 

Week 4          PM2.5 conc (µg/m3) 

         PM2.5  abs (m-1 x 10-5) 

13,7 

1,71 

11,3 

1,27 

9,7 

0,82 

Week 5          PM2.5 conc (µg/m3) 

         PM2.5 abs (m-1 x 10-5) 

15,0 

2,16 

15,3 

2,15 

13,9 

1,46 

Totale            PM2.5 conc (µg/m3) 

Gem*             PM2.5 abs (m-1 x 10-5) 

24,6 

2,06 

21,7 

1,86 

21,7 

1,49 

* Het totale gemiddelde is het gemiddelde van alle gemeten waarden per school. 

 

 

Tabel 6.3  De verhoudingen van de PM2.5-concentratie en -absorptie per week tussen de drie scholen 

 

 School 2 / 

School 4 

School 2 / 

School 9 

School 9 

/ School 4 

Week 1           PM2.5 conc (µg/m3) 

          PM2.5 abs (m-1 x 10-5) 

1,10 

1,15 

1,17 

1,59 

0,94 

0,72 

Week 2           PM2.5 conc (µg/m3) 

          PM2.5 abs (m-1 x 10-5) 

1,08 

1,11 

1,02 

1,13 

1,06 

0,98 

Week 3           PM2.5 conc (µg/m3) 

          PM2.5 abs (m-1 x 10-5) 

1,24 

0,99 

1,13 

1,03 

1,10 

0,97 

Week 4           PM2.5 conc (µg/m3) 

         PM2.5 abs (m-1 x 10-5) 

1,21 

1,35 

1,41 

2,08 

0,86 

0,65 

Week 5           PM2.5 conc (µg/m3) 

          PM2.5 abs (m-1 x 10-5) 

0,98 

1,00 

1,08 

1,48 

0,90 

0,68 

Gem ratio*      PM2.5 conc (µg/m3) 

         PM2.5 abs (m-1 x 10-5) 

1,13 

1,11 

1,14 

1,39 

1,00 

0,80 

* De gemiddelde ratio (verhouding) is berekend door de verhouding te nemen van het totale gemiddelde 

van de scholen (zie tabel 6.2) 

 

43 



 

6.5.3 immunotoxicologie 

Gemiddeld waren de percentages levende macrofagen in de hoogste concentratie 64,2%; 72,0% 

en 72,0% voor school 2, 4 en 9, respectievelijk. Het gemiddelde percentage levende macrofagen in de 

hoogste concentratie van alle drie de scholen samen was 69,4%. In de 0,5 en 0,25 verdunning was dit 

94,3% en 90,5% respectievelijk. Dit betekent dat alleen in de hoogste concentratie een lichte toxiciteit 

werd gevonden.  

Omdat de uitslag van de TNFα ELISA afhankelijk is van de toxiciteit, is de uitslag betrouwbaarder 

als een oplossing wordt geanalyseerd met een lage toxiciteit. In dit onderzoek was dat de 0.5 verdunning. 

De totale productie van TNFα door macrofagen in de 0.5 verdunning was 2,6 en 2,1 keer hoger voor school 

9 vergeleken met school 2 en school 4 respectievelijk. 

 

 

6.6 discussie en conclusie 

 

6.6.1 PM2.5 -concentratie en -absorptie 

De school die het dichtste bij de snelweg ligt met het meeste vrachtverkeer (school 2) heeft een 

significant hogere PM2.5-concentratie en -absorptie vergeleken met de school die het verste van de snelweg 

ligt met het minste vrachtverkeer (school 9). De hoeveelheid vrachtverkeer, samen met de afstand, dragen 

dus bij aan de verontreiniging van de buitenlucht. De totale verkeersintensiteit lijkt minder bij te dragen 

aan de PM2.5-concentratie en -absorptie.  

Het weer is een factor die van invloed is op de concentratie van PM2.5 in de lucht. Als het 

bijvoorbeeld veel regent, zal de regen de stofdeeltjes sneller naar de grond brengen met als gevolg dat de 

concentratie van de stofdeeltjes in de lucht lager is. Ook de windrichting en –snelheid zijn van belang voor 

de PM2.5-concentratie in de omgevingslucht. Omdat de drie scholen op relatief korte afstand van elkaar 

lagen, is het verschil in regen gering. De windrichting ten opzichte van de snelweg was tussen de scholen 

wel verschillend. Met een statistische analyse is echter berekend dat de windrichting niet van grote invloed 

is geweest op de gevonden uitkomsten. 

De resultaten uit dit deel van het LUKIL-onderzoek kunnen vergeleken worden met de resultaten 

van andere Nederlandse onderzoeken waarin PM2.5 is gemeten. In het onderzoek van Fischer et al. [2000] 

zijn 24-uurs metingen uitgevoerd waarbij de PM2.5 concentratie en absorptie is gemeten in straten van 

Amsterdam die verschilden qua verkeersintensiteit. De PM2.5 concentraties en absorpties in de straten met 

hoge verkeersintentensiteit (gemiddeld 16.082 voertuigen per dag waarvan 784 vrachtwagens) waren  

daarbij respectievelijk 25 µg/m3 (12-50 µg/m3 ) en 2,78 m-1x10-5 (1,72-4,85 m-1x10-5).  Voor de straten met 

lage verkeersintensiteit (minder dan 3000 voertuigen) was dit 21µg/m3 (10-54 µg/m3) en 1,53 m-1x10-5 (0,53-

2,72 m-1x10-5).  

Het onderzoek van Cyrys et al. [2003] geeft de jaarlijkse gemiddelde PM2.5-concentraties en -

absorpties van een stedelijke achtergrond (17,8 µg/m3 resp. 1,5 m-1x10-5), landelijke achtergrond (17,3 

µg/m3  resp. 1,3 m-1x10-5) en verkeer (19,9 µg/m3 resp. 2,6 m-1x10-5). De concentraties voor verkeer zijn 

gemeten in straten met verschillende intensiteiten en op verschillende afstanden van de weg. De jaarlijkse 

gemiddelden zijn echter moeilijker te vergelijken met de gemiddelden van deze studie, omdat daarbij ook 

weekenddagen en vakanties mee zijn genomen waarin minder vrachtverkeer is en waardoor de PM2.5-

concentraties en -absorpties lager zullen zijn dan die van het LUKIL-onderzoek.  

Fijn stof is ook opgevangen bij de snelweg in Delft en Overschie in het onderzoek van Roorda-

Knape et al., [1998]. Deze snelwegen hadden in 1993 een totale dagelijkse verkeersintensiteit van 119.376 
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en 119.966 en een dagelijkse vrachtverkeerintensiteit van 12.531 en 12.593. In totaal is het fijn stof van één 

week opgevangen op 1 filter, waarbij per uur maar 15 minuten lucht is aangezogen. De uitkomsten van 

PM2.5 absorptie waren vermeld als roetconcentratie en niet als PM2.5 -absorptie. Om de resultaten te 

kunnen vergelijken is de roetconcentratie omgezet in PM2.5-absorptie met de formule: PM2.5 -absorptie = 

(Roetconcentratie + 3,663)/9,897 [Roorda-Knape et al.,1998]. In Delft vond men op 165 meter van de 

snelweg een wekelijkse PM2.5 -concentratie en -absorptie van 19,3 µg/m3 en 1,18 m-1x10-5 en op 305 meter 

was dit  18,5 µg/m3 en  1,12 m-1x10-5.  De wekelijkse PM2.5-concentraties en -absorpties in Overschie op 133 

meter van de snelweg waren 17,9 µg/m3 en 1,26 m-1x10-5 en op 260 meter was dit 19,6 µg/m3 en 1,25 m-

1x10-5.  

In het onderzoek van Janssen et al. [2001] is fijn stof opgevangen op 24 scholen die binnen een 

straal van 400 meter van de snelweg liggen. Dezelfde meetmethode is gebruikt als in het onderzoek van 

Roorda-Knape et al., [1998]. De wekelijkse PM2.5-concentratie van alle scholen samen was gemiddeld 24,8 

µg/m3 (5,2-60,8 µg/m3) en voor de PM2.5-absorptie was dit 1,6 m-1x10-5 (0,44-2,85 m-1x10-5). 

 De waarden van PM2.5-concentratie en -absorptie gevonden in de LUKIL-studie komen dus redelijk 

overeen met de gemeten PM2.5-concentraties en -absorpties van de andere onderzoeken. 

 

6.6.2 immunotoxicologie 

Doordat slechts een kleine hoeveelheid stof is opgevangen konden de MTT-test en TNFα ELISA 

helaas niet in meervoud worden uitgevoerd. Daardoor geven ze vooral een indicatie weer van de toxiciteit  

(schadelijkheid) en de effecten op de macrofagen.  Alleen in de hoogste concentratie lijkt daarbij sprake te 

zijn van lichte toxiciteit, maar over het algemeen lijkt de toxiciteit van de deeltjes laag. De verschillen 

tussen de drie scholen zijn hierbij klein. Ook de verschillen in de productie van TNFα tussen de drie scholen 

is erg klein. School 9 lijkt het meeste TNFα te produceren, maar deze uitkomst is niet erg betrouwbaar 

vanwege de enkelvoudige uitvoering. 

 

Uit dit deel van het onderzoek is wel gebleken dat de twee testen van voldoende kwaliteit zijn om 

de schadelijkheid en ontstekingspotentie van fijne stofdeeltjes te bepalen. Om in het vervolg meer 

betrouwbare resultaten te verkrijgen zal meer stof opgevangen moeten worden. Daardoor zal het 

mogelijk zijn om de testen in meervoud (bijvoorbeeld in drievoud) uit te voeren. Als dan een verschil 

tussen de deeltjes wordt gevonden, is het vervolgens ook interessant om te onderzoeken waarom er een 

verschil in toxiciteit en/of ontstekingspotentie is. Dat kan worden gedaan met behulp van 

deeltejskarakterisatie, waarbij wordt gekeken naar de opbouw en de eigenschappen van de fijne 

stofdeeltjes.
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H o o f d s t u k  7  

 

 

 

Conclusie  
 LUKIL Deel 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

7.1  intensiteit en samenstelling van het verkeer 

 

Wanneer de vergelijkbare Nederlandse onderzoeken van van Vliet et al., 1997, Janssen et al., 2003 

en het LUKIL-onderzoek gezamenlijk worden geanalyseerd, worden er significante verbanden gevonden 

tussen verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en de gezondheid van basisschoolkinderen. Het 

aangetoonde verband heeft betrekking op kinderen die naar een school gaan binnen 400 meter en tevens 

wonen binnen 1000 meter van een snelweg. 

 Het eerste Nederlandse onderzoek (van Vliet et al., 1997) vond tien jaar geleden plaats. 

Gemiddeld zijn er over deze periode nog steeds effecten meetbaar, met name effecten van het zwaar 

verkeer op de gezondheid van basisschoolkinderen. Er worden geen effecten aangetoond van de 

intensiteit van het licht verkeer of de afstand van de woning tot de snelweg. Bovenstaande maakt het 

aannemelijk dat het zware verkeer de volksgezondheid kan schaden en is daarbij een steun om hier het 

beleid op aan te passen.  

Naast bovengenoemde effecten worden significant verhoogde relatieve verschillen gevonden voor 

het verband tussen licht respectievelijk zwaar verkeer en de stikstofmonoxide-concentratie in de 

uitademingslucht. Deze verbanden zijn sterker bij kinderen met astma. Hieruit kan geconcludeerd  worden 

dat kinderen die binnen 1000 meter van een snelweg met een hoge intensiteit aan zwaar verkeer wonen 

meer luchtwegsymptomen lijken te vertonen dan kinderen die binnen 1000 meter van een snelweg met 

een lage intensiteit van het zwaar verkeer wonen. Kinderen met astma lijken als gevolg van de 

verkeersgerelateerde luchtverontreiniging meer last te hebben van hun luchtwegaandoening.  

 

 

7.2  maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid 

 

Over het algemeen lijkt met name het zwaar verkeer van invloed op de gezondheid van 

basisschoolkinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg. Er is een relatie tussen de 

verkeerstellingen van het zwaar verkeer, de bijbehorende luchtverontreiniging en gerapporteerde 

luchtwegklachten. Maatregelen ter bescherming van de gezondheid zullen om deze reden zich hierop 

moeten richten.  

Maatregelen kunnen bestaan uit ruimtelijke oplossingen, door de vervuilingsbronnen (in dit geval 

de intensiteit van het zwaar verkeer) zo veel mogelijk te scheiden van mensen. Dit blijkt echter niet altijd 
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effectief, door hoge achtergrondconcentraties of door ruimtelijke versnippering van de te beschermen 

mensen [Milieubalans, 2005]. Ter bescherming van de volksgezondheid kan bij nieuwbouw van instellingen 

als scholen e.d. rekening worden gehouden met de ligging ten opzichte van de snelweg. Bovenstaande 

conclusies suggereren dat het niet tot aanbeveling strekt nieuw te bouwen instellingen als scholen in de 

directe omgeving van de snelweg te bouwen. 

Andere maatregelen kunnen zich richten op een daling van de dieseluitstoot afkomstig van het 

zwaar verkeer. Een daling van de verontreinigende uitstoot zal tot een daling van de luchtwegklachten 

kunnen leiden. Een mogelijkheid kan zijn de maximumsnelheid aan te passen in de spits. Aanpassing van 

de maximumsnelheid lijkt een gunstig effect te hebben mits er geen sprake meer is van opstoppingen 

tijdens de spits. Een andere maatregel kan zijn het stimuleren van het plaatsen van een roetfilter bij 

dieselauto’s/vrachtauto’s. Vanaf 2007 wil het kabinet voor alle nieuwe voertuigen een roetfilter 

verplichten. Tot deze tijd kan het stimuleren tot het plaatsen van een filter in zowel nieuwe als oudere 

voertuigen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en hiermee aan de bescherming van de 

volksgezondheid.    
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Woordenlijst 
 

 

 

 

 

 

 

 

Betrouwbaarheidsinterval Het betrouwbaarheidsinterval zegt iets over denauwkeurigheid van de 

berekende waarden. De onder- en bovengrens van het betrouwbaarheids-

interval worden de nauwkeurigheidsmarges of betrouwbaarheidsgrenzen 

genoemd. Hoe dichter die grenzen bij elkaar liggen, dus hoe kleiner het 

interval, des te nauwkeuriger is onze uitspraak. 

Confounder Verstorende variabele, een factor met de te onderzoeken factor of 

blootstelling en die in verband staat die tevens de uitkomst beïnvloedt 

Epidemiologie Studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten in een 

populatie. 

LUKIL Luchtwegaandoeningen bij Kinderen In verband met Lucht-

verontreiniging 

NO Stikstofmonoxide 

[NO] Stikstofmonoxide-concentratie 

Odds Ratio Het blootstellingsrisico van de blootgestelden vergeleken met het 

blootstellingsrisico van de niet blootgestelden. 

PM10 Particulate matter, stofdeeltjes met een aërodynamische diameter kleiner 

dan 10 µm. Component van verkeersgerelateerd e luchtverontreiniging. 

PM2.5 Particulate matter, stofdeeltjes met een aërodynamische diameter kleiner 

dan 2.5 µm. Component van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. 

Prevalentie Het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek 

moment in een populatie. 

p-waarde De kans dat een gemeten verschil tussen twee groepen door toeval 

bepaald is.  

Risico De kans dat schadelijke effecten kunnen optreden 

Significant Wanneer een p-waarde kleiner is dan een bepaalde arbitraire waarde, 

meestal 0,05, wordt een geconstateerd verschil als werkelijk verschil 

beschouwd. Het verschil is dan statistisch significant. 
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B i j l a g e n   
 
 
 

Bijlage 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ruwe en gecorrigeerde Odds ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen van luchtweg-

symptomen geassocieerd met verkeersintensiteit en afstand van de woning tot de snelweg, 

kinderen wonend binnen 100 meter van de snelweg. 

 
Astma Piepen Hooikoorts Hoesten Bronchitis 

Neus-  en 

 oogklachten 
Eczeem 

Jeukende 

huiduitslag 

Intensiteit 

verkeer 

2.56 

0.49-12.26 

0.14 

0.01-1.49 

0.44 

0.08-2.46 

0.82 

0.28-2.45 

0.43 

0.13-1.42 

0.86 

0.16-4.74 

1.61 

0.64-4.07 
 

Intensiteit1 

licht 

verkeer 

2.24 

0.47-10.73 

0.14 

0.01-1.42 

0.47 

0.09-2.47 

0.81 

0.28-2.33 

0.44 

0.14-1.39 

0.89 

0.17-4.64 

1.60 

0.65-3.91 

1.22 

0.45-3.32 

Intensiteit2 

Zwaar 

verkeer 

4.11 

0.84-20.19 

0.42 

0.05-3.82 

0.39 

0.06-2.46 

1.08 

0.36-3.21 

0.61 

0.18-2.07 

0.72 

0.13-4.09 

1.33 

0.53-3.32 

1.35 

0.49-3.73 

Afstand3 

woning tot 

snelweg 

0.89 

<0.001-

>999 

2.65 

<0.001->999 

0.27 

0.04-1.72 

1.41 

0.42-4.82 

659 

0.01->999 

<0.001 

<0.001->999 

14.32 

0.01-

>999 

30.37 

<0.001->999 

gecorrigerde odds ratio’s 

Intensiteit 

licht 

verkeer 

1.01 

0.09-11.65 

<0.001 

<0.001->999 

0.43 

0.04-5.12 

0.42 

0.07-2.63 

0.47 

0.06-3.40 

2.71 

0.09-80.70 

2.12 

0.51-8.85 

0.97 

0.19-4.88 

Intensiteit 

Zwaar 

verkeer 

4.23 

0.34-53.00 

>999 

<0.001->999 

1.08 

0.36-3.21 

1.65 

0.22-12.19 

1.97 

0.24-16.19 

0.24 

0.00-13.39 

0.90 

0.19-4.18 

2.36 

0.42-13.22 

Afstand 

woning tot 

snelweg 

>999 

<0.001-

>999 

>999 

<0.001->999 

<0.001 

<0.001->999 

<0.001 

<0.001-

40.12 

>999 

<0.001-

>999 

0.06 

<0.001->999 

0.58 

<0.001-

>999 

102.29 

<0.001->999 
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Bijlage 2 
 

 

 

 

 

 

 

Ruwe en gecorrigeerde Odds ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen van 

luchtwegsymptomen geassocieerd met verkeersintensiteit en afstand van de woning tot de 

snelweg, meisjes wonend binnen 1000 meter van de snelweg. 

 

Astma Piepen Hooikoorts Hoesten Bronchitis 

Neus-  en 

Oogklach

ten 

Eczeem 
Jeukende 

huiduitslag 

Intensiteit 

verkeer 

1.14 

0.51-2.55 

0.99 

0.40-2.44 

0.87 

0.30-2.55 

1.17 

0.67-2.04 

1.29 

0.71-2.37 

0.46 

0.19-1.13 

1.37 

0.84-2.24 

1.27 

0.71-2.25 

Intensiteit1 

licht 

verkeer 

89.91 

0.23->999 

11.05 

0.01->999 

0.16 

<0.001-491 

1.12 

0.02-67.01 

1.26 

0.71-2.26 

0.46 

0.20-1.10 

1.39 

0.87-2.23 

1.25 

0.72-2.18 

Intensiteit2 

Zwaar 

verkeer 

1.77 

0.83-3.76 

1.35 

0.58-3.17 

0.79 

0.29-2.19 

1.01 

0.61-1.70 

1.31 

0.75-2.30 

0.75 

0.32-1.73 

1.01 

0.64-1.59 

1.18 

0.69-2.01 

Afstand3 

woning 

tot 

snelweg 

1.56 

0.30-8.10 

0.73 

0.22-2.40 

1.19 

0.12-11.90 

0.78 

0.26-2.36 

1.85 

0.54-6.40 

0.99 

0.17-5.90 

0.94 

0.35-2.52 

1.76 

0.53-5.83 

 

gecorrigerde odds ratio’s 

Intensiteit 

licht 

verkeer 

107.35 

0.17->999 

291.4 

0.17->999 

0.40 

<0.001-

>999 

0.26 

0.00-23.44 

0.63 

0.22-1.80 

0.63 

0.22-1.80 

0.63 

0.22-1.80 

0.63 

0.22-1.80 

Intensiteit 

Zwaar 

verkeer 

1.81 

0.81-4.07 

2.05 

0.80-5.26 

0.90 

0.28-2.84 

0.84 

0.48-1.49 

2.38 

0.86-6.56 

2.38 

0.86-6.56 

2.38 

0.86-6.58 

2.38 

0.86-6.56 

Afstand 

woning 

tot 

snelweg 

10.08 

1.24-81.66 

0.85 

0.08-9.13 

0.81 

0.05-13.20 

0.65 

0.17-2.55 

4.44** 

0.99-19.87 

1.99 

0.22-18.44 

0.37** 

0.12-1.16 

1.42 

0.38-5.40 
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Bijlage 3 
 

 

 

 

 

 

 

Ruwe en gecorrigeerde Odds ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen van 

luchtwegsymptomen geassocieerd met verkeersintensiteit en afstand van de woning tot de 

snelweg, jongens wonend binnen 1000 meter van de snelweg. 

 

Astma Piepen Hooikoorts Hoesten Bronchitis 

Neus-  en 

Oogklach

ten 

Eczeem 
Jeukende 

huiduitslag 

Intensiteit 

verkeer 

0.56 

0.29-1.20 

0.81 

0.34-1.95 

0.41 

0.18-0.97* 

1.08 

0.59-1.98 

 0.77 

0.40-1.47 

1.57 

0.59-4.19 

0.74 

0.44-1.26 

0.88 

0.44-1.75 

Intensiteit1 

licht 

verkeer 

0.17 

-<0.001-48 

3.35 

0.004->999 

0.84 

0..001-676 

0.79 

0.00-77.9 

6.65 

0.04->999 

>999* 

10.7->999 

0.25 

0.00-15.4 

4.95 

0.02->999 

Intensiteit2 

Zwaar 

verkeer 

0.80 

0.39-1.63 

1.17 

0.50-2.74 

0.98 

0.42-2.28 

0.97 

0.54-1.73 

1.27 

0.67-2.40 

3.53* 

1.35-9.23 

0.84 

0.48-1.41 

1.22 

0.63-2.40 

Afstand3 

woning 

tot 

snelweg 

0.50 

0.12-2.04 

0.95 

0.30-2.98 

0.47 

0.09-2.51 

0.85 

0.26-2.74 

0.46 

0.13-1.61 

1.93 

0.57-6.49 

0.81 

0.47-1.48 

0.47* 

0.23-0.99 

gecorrigerde odds ratio’s 

Intensiteit 

licht 

verkeer 

0.13 

<0.001-54 

2.07 

0.00->999 

0.28 

<0.001-436 

0.13 

<0.001-21.4 

6.49 

0.03->999 

>999* 

1.87->999 

0.60 

0.01-55.6 

2.17 

0.01-653 

Intensiteit 

Zwaar 

verkeer 

0.77 

0.36-1.66 

1.10 

0.44-2.73 

0.85 

0.33-2.16 

0.77 

0.41-1.47 

1.27 

0.63-2.54 

3.09* 

1.08-8.84 

0.94 

0.53-1.66 

1.10 

0.54-2.27 

Afstand 

woning 

tot 

snelweg 

0.40 

0.08-1.96 

0.96 

0.14-6.86 

0.76 

0.11-5.29 

0.68 

0.17-2.70 

0.30 

0.07-1.26 

3.12 

0.31-32.03 

0.75 

0.22-2.51 

0.57 

0.12-2.62 
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Bijlage 4 
 

 

 

 

 

 

 

Ruwe en gecorrigeerde Odds ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen van 

luchtwegsymptomen geassocieerd met verkeersintensiteit en afstand van de woning tot de 

snelweg, kinderen met astma wonend binnen 1000 meter van de snelweg. 

 
Piepen Hooikoorts Hoesten Bronchitis 

Neus-  en 

 Oogklachten 
Eczeem 

Jeukende 

huiduitslag 

Intensiteit 

verkeer 

1.22 

0.44-3.35 

0.38 

0.12-1.21 

0.90 

0.33-2.47 

0.68 

0.25-1.85 

1.27 

0.36-4.51 

0.96 

0.35-2.63 

0.72 

0.25-2.08 

Intensiteit1 

licht verkeer 

1.23 

0.47-3.25 

0.39** 

0.13-1.16 

0.88 

0.34-2.31 

0.62 

0.24-1.62 

1.13 

0.34-3.75 

0.87 

0.33-2.28 

0.69 

0.25-1.91 

Intensiteit2 

Zwaar 

verkeer 

0.95 

0.36-2.51 

0.76 

0.25-2.25 

1.19 

0.46-3.10 

1.94 

0.74-5.11 

2.91 

0.82-10.26 

2.20 

0.83-5.85 

1.29 

0.47-3.59 

Afstand3 

woning tot 

 snelweg 

0.61 

0.06-6.13 

0.66 

0.05-9.01 

1.32 

0.14-12.85 

0.86 

0.09-8.40 

45.41 

1.71->999 

0.79 

0.08-7.72 

0.52 

0.05-6.09 

gecorrigerde odds ratio’s 

Intensiteit 

licht verkeer 

0.89 

0.22-3.56 

0.32 

0.06-1.68 

0.65 

0.17-2.52 

0.40 

0.10-1.65 

0.54 

0.10-3.04 

0.59 

0.15-2.32 

0.61 

0.14-2.56 

Intensiteit 

Zwaar 

verkeer 

1.45 

0.35-5.99 

0.94 

0.19-4.69 

1.29 

0.32-5.13 

2.57 

0.60-10.93 

2.04 

0.37-1.11 

2.23 

0.56-8.89 

0.76 

0.18-3.27 

Afstand 

woning tot  

snelweg 

1.28 

0.07-24.65 

3.31 

0.08-131.40  

2.08 

0.09-45.31 

0.62 

0.03-14.68 

>999 

7.46->999 

0.10 

0.00-2.35 

0.14 

0.01-3.20 
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Ruwe en gecorrigeerde Odds ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen van 

luchtwegsymptomen geassocieerd met verkeersintensiteit en afstand van de woning tot de 

snelweg, kinderen zonder astma wonend binnen 1000 meter van de snelweg. 

 
Piepen Hooikoorts Hoesten Bronchitis 

Neus-  en 

Oogklachten 
Eczeem 

Jeukende 

huiduitslag 

Intensiteit 

verkeer 

0.91 

0.33-2.47 

0.70 

0.29-1.69 

1.26 

0.79-2.00 

1.21 

0.71-2.08 

0.72 

0.34-1.54 

1.04 

0.71-1.54 

1.20 

0.73-1.96 

Intensiteit1 

licht 

verkeer 

0.85 

0.33-2.22 

0.71 

0.30-1.65 

1.28 

0.82-1.99 

1.20 

0.72-2.01 

0.70 

0.34-1.44 

1.07 

0.74-1.56 

1.18 

0.73-1.89 

Intensiteit2 

Zwaar 

verkeer 

1.61 

0.61-4.22 

0.84 

0.36-1.98 

0.94 

0.61-1.46 

1.14 

0.69-1.89 

1.18 

0.57-2.45 

0.81 

0.56-1.17 

1.19 

0.75-1.89 

Afstand3 

woning 

tot 

snelweg 

0.97 

0.14-6.78 

0.63 

0.11-3.66 

0.79 

0.32-1.92 

1.07 

0.38-3.03 

0.52 

0.12-2.31 

0.96 

0.45-2.08 

1.29 

0.48-3.45 

gecorrigerde odds ratio’s 

Intensiteit 

licht 

verkeer 

0.75 

0.20-2.87 

0.70 

0.22-2.27 

1.57 

0.86-2.87 

1.11 

0.56-2.19 

0.43** 

0.16-1.17 

1.36 

0.82-2.24 

1.15 

0.62-2.14 

Intensiteit 

Zwaar 

verkeer 

2.41 

0.67-8.63 

1.19 

0.36-3.90 

0.61 

0.33-1.13 

1.21 

0.62-2.40 

1.94 

0.75-5.07 

0.80 

0.48-1.33 

1.10 

0.60-2.04 

Afstand 

woning 

tot 

snelweg 

1.72 

0.14-

20.53 

0.65 

0.08-5.64 

0.77 

0.27-2.24 

1.31 

0.40-4.36 

1.01 

0.16-6.22 

0.59 

0.25-1.43 

1.26 

0.42-3.81 
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Ruwe en gecorrigeerde Odds ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen van 

luchtwegsymptomen geassocieerd met verkeersintensiteit en afstand van de woning tot 

de snelweg, niet-NL kinderen wonend binnen 1000 meter van de snelweg. 

 

Astma Piepen Hooikoorts Hoesten Bronchitis 

Neus-  en 

Oogklach

ten 

Eczeem 
Jeukende 

huiduitslag 

Intensiteit 

verkeer 

1.59 

0.33-7.67 

1.84 

0.29-11.66 

<0.001 

<0.001->999 

0.97 

0.30-3.16 

1.01 

0.19-5.47 

0.84 

0.11-6.44 

0.43 

0.10-1.92 

0.98 

0.24-0.3.96 

Intensiteit1 

licht 

verkeer 

1.59 

0.33-7.68 

1.77 

0.29-10.98 

<0.001 

<0.001->999 

0.95 

0.29-3.09 

0.99 

0.18-5.31 

0.82 

0.11-6.22 

0.41 

0.09-1.80 

0.90 

0.23-3.57 

Intensiteit2 

Zwaar 

verkeer 

1.46 

0.33-6.40 

2.31 

0.37-14.34 

0.02 

<0.001-14.44 

1.11 

0..36-3.46 

1.16 

0.22-6.04 

1.02 

0.14-7.47 

0.77 

0.18-3.31 

2.02 

0.48-8.50 

Afstand3 

woning tot 

snelweg 

3.21 

0.07-148 

0.89 

0.05-14.83 

>999 

0.09->999 

0.17 

0.01-3.81 

0.35 

0.01-26.66 

101.71 

0.33-999 

82.22 

1.19->999  

1.65 

0.05-55.02 

 

gecorrigerde odds ratio’s 

Intensiteit 

licht 

verkeer 

9.96 

0.01->999 

1.74 

<0.001-

>999 

0.02 

<0.001->999 

0.30 

0.01-12.72 

0.04 

<0.001-7.19 

13.68 

<0.001-

>999 

<0.001* 

<0.001-0.35 

<0.001 

<0.001-19.28 

Intensiteit 

Zwaar 

verkeer 

0.08 

<0.001-71 

3.45 

0.001->999 

<0.001 

<0.001->999 

3.03 

0.08-117.14 

25.87 

0.15->999 

0.09 

<0.001-

>999 

417.62 

0.81->999 

>999 

0.06->999 

Afstand 

woning tot 

snelweg 

2.93 

0.002-

>999 

>999 

0.001->999 

<0.001 

<0.001->999 

0.02 

<0.001-

>999 

<0.001 

<0.001-

>999 

>999 

<0.001-

>999 

586.77 

<0.001-

>999 

0.37 

<0.001-466 
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Ruwe en gecorrigeerde relatieve verschillen en 95% betrouwbaarheidsinterval van [NO] in 

uitademingslucht van kinderen geassocieerd met het verschil tussen het maximum en minimum van 

blootstellingvariabelen, studie populatie binnen 1000 meter van de snelweg wonend (n=426). 

(Achtergrond [NO] < 20 ppb) 

 

 

Blootstellingsvariabelen 

Ruwe Odss Ratio’s   

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit verkeer totaal 
1.22 

0.68-2.16 

Intensiteit licht verkeer1
1.32 

0.75-2.32 

Intensiteit zwaar verkeer2
0.61* 

0.40-0.95 

Afstand woning tot snelweg3
0.67 

0.25-1.78 

 

Gecorrigeerde Odss Ratio’s  

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit licht verkeer1
0.70 

0.25-1.93 

Intensiteit zwaar verkeer2
0.60 

0.30-1.18 

Afstand woning tot snelweg3
1.68 

0.80-3.53 

 

1 125.290 voertuigen per 24 uur t.o.v. 42.350 voertuigen per 24 uur, 2 17.085 voertuigen per 24 uur t.o.v. 6.610 

voertuigen per 24 uur, 3 31 m t.o.v. 1000 m (gelogaritmiseerd), 4 Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, 

huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid 

schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of keuken, allergie bij ouders, *   p < 0.05,  ** p < 0.1 
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Ruwe en gecorrigeerde relatieve verschillen en 95% betrouwbaarheidsinterval van [NO] in 

uitademingslucht van meisjes geassocieerd met het verschil tussen het maximum en minimum van 

blootstellingvariabelen, studie populatie binnen 1000 meter van de snelweg wonend (n=426). 

(Achtergrond [NO] < 20 ppb) 

 

 

Blootstellingsvariabelen 

Ruwe Odss Ratio’s  

 95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit verkeer totaal 
1.59* 

1.33-1.89 

Intensiteit licht verkeer1
1.54* 

1.30-1.83 

Intensiteit zwaar verkeer2
1.18 

1.00-1.40 

Afstand woning tot snelweg3
1.19 

0.87-1.63 

Gecorrigeerde Odss Ratio’s 

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit licht verkeer1
1.61* 

1.35-1.94 

Intensiteit zwaar verkeer2
1.17** 

1.14-1.38 

Afstand woning tot snelweg3
0.99 

0.72-1.24 

 

1 125.290 voertuigen per 24 uur t.o.v. 42.350 voertuigen per 24 uur, 2 17.085 voertuigen per 24 uur t.o.v. 6.610 

voertuigen per 24 uur, 3 31 m t.o.v. 1000 m (gelogaritmiseerd), 4 Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, 

huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid 

schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of keuken, allergie bij ouders, *   p < 0.05,  ** p < 0.1 
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Ruwe en gecorrigeerde relatieve verschillen en 95% betrouwbaarheidsinterval van [NO] in 

uitademingslucht van jongens geassocieerd met het verschil tussen het maximum en minimum van 

blootstellingvariabelen, studie populatie binnen 1000 meter van de snelweg wonend (n=426). 

(Achtergrond [NO] < 20 ppb) 

 

 

Blootstellingsvariabelen 

Ruwe Odss Ratio’s  95% 

betrouwbaarheids interval 

Intensiteit verkeer totaal 
1.37* 

1.10-2.99 

Intensiteit licht verkeer1 
1.32* 

1.06-1.63 

Intensiteit zwaar verkeer2 
1.15 

0.96-1.39 

Afstand woning tot snelweg3 
1.67* 

1.18-2.37 

Gecorrigeerde Odss Ratio’s  

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit licht verkeer1 
1.38* 

1.10-1.73 

Intensiteit zwaar verkeer2 
1.33* 

1.07-1.65 

Afstand woning tot snelweg3 
1.50* 

1.04-2.16 
 

1 125.290 voertuigen per 24 uur t.o.v. 42.350 voertuigen per 24 uur, 2 17.085 voertuigen per 24 uur t.o.v. 6.610 

voertuigen per 24 uur, 3 31 m t.o.v. 1000 m (gelogaritmiseerd), 4 Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, 

huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid 

schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of keuken, allergie bij ouders, *   p < 0.05,  ** p < 0.1 
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Ruwe en gecorrigeerde relatieve verschillen en 95% betrouwbaarheidsinterval van [NO] in 

uitademingslucht van Nederlandse kinderen geassocieerd met het verschil tussen het maximum en 

minimum van blootstellingvariabelen, studie populatie binnen 1000 meter van de snelweg wonend 

(n=426). (Achtergrond [NO] < 20 ppb). 

 

 

Blootstellingsvariabelen 

Ruwe Odss Ratio’s  

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit verkeer totaal 
1.54* 

1.32-1.78 

Intensiteit licht verkeer1 
1.47* 

1.27-1.69 

Intensiteit zwaar verkeer2 
1.19* 

1.04-1.35 

Afstand woning tot snelweg3 
1.41* 

1.10-1.82 

Gecorrigeerde Odss Ratio’s  

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit licht verkeer1 
1.45* 

1.26-1.68 

Intensiteit zwaar verkeer2 
1.25* 

1.09-1.44 

Afstand woning tot snelweg3 
1.19 

0.92-1.53 
 

1 125.290 voertuigen per 24 uur t.o.v. 42.350 voertuigen per 24 uur, 2 17.085 voertuigen per 24 uur t.o.v. 6.610 

voertuigen per 24 uur, 3 31 m t.o.v. 1000 m (gelogaritmiseerd), 4 Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, 

huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid 

schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of keuken, allergie bij ouders, *   p < 0.05,  ** p < 0.1 
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Ruwe en gecorrigeerde relatieve verschillen en 95% betrouwbaarheidsinterval van [NO] in 

uitademingslucht van niet-Nederlandse kinderen geassocieerd met het verschil tussen het 

maximum en minimum van blootstellingvariabelen, studie populatie binnen 1000 meter van de 

snelweg wonend (n=426). (Achtergrond [NO] < 20 ppb) 

 

 

Blootstellingsvariabelen 

Ruwe Odss Ratio’s 

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit verkeer totaal 
1.60 

0.80-3.23 

Intensiteit licht verkeer1 
1.11 

0.46-2.71 

Intensiteit zwaar verkeer2 
1.64 

0.81-3.32 

Afstand woning tot snelweg3 
11.99* 

1.76-81.71 

Gecorrigeerde Odss Ratio’s 

95% betrouwbaarheids interval 

Intensiteit licht verkeer1 
3.68* 

1.18-11.47 

Intensiteit zwaar verkeer2 
0.30 

0.07-0.25 

Afstand woning tot snelweg3 
1.97 

0.19-20.30 
 

1 125.290 voertuigen per 24 uur t.o.v. 42.350 voertuigen per 24 uur, 2 17.085 voertuigen per 24 uur t.o.v. 6.610 

voertuigen per 24 uur, 3 31 m t.o.v. 1000 m (gelogaritmiseerd), 4 Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, roken thuis, 

huisdieren, sociaal economische status ouders, niet-Nederlandse nationaliteit, koken op gas, aanwezigheid 

schimmelplekken in woon- en/of slaapkamer en/of keuken, allergie bij ouders, *   p < 0.05,  ** p < 0.1 
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PM10-concentratie en stikstofmonoxide-concentratie ([NO]) van de buitenlucht op de meetdagen 

 

1 Data Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) RIVM [2005]. 

Datum 
School-

nummer 
Locatie van school 

PM10  

(ug/m3) 

buitenlucht 

locatie1

[NO] (ug/m3) 

binnenlucht 

locatie 

Ligging school 

downwind 

(ja/nee) 

Gemiddelde [NO] 

(ppb) in 

uitademingslucht kind 

08-03-2005 1 Zuid-Holland 18 9.6 Ja 11 

09-03-2005 1 Zuid-Holland 17 6.3 Ja 9 

10-03-2005 2 Zuid-Holland 26 39.3 Ja 13 

11-03-2005 2 Zuid-Holland 29 12.3 Ja 11 

04-04-2005 3 Noord-Holland 34 83.0 Ja 17 

05-04-2005 4 Noord-Holland 17 44.3 Ja 13 

06-04-2005 4 Noord-Holland 19 50.3 Ja 28 

07-04-2005 4 Noord-Holland 20 29.0 Ja 12 

31-03-2005 5 Brabant 61 13.6 Ja 24 

07-03-2005 6 Zuid-Holland 26 11.3 Nee 10 

19-04-2005 7 Zuid-Holland 30 28 Nee 15 

15-03-2005 8 Brabant 49 22.6 Nee 13 

22-04-2005 9 Zuid-Holland 35 17.3 Nee 10 
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