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Hoeveel liter ‘zuivere’ NO2 ademt u in
per dag?
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Gegeven: een gemiddelde persoon ademt zo’n 10,800 liter
lucht in per dag

Hoeveel liter ‘zuivere’ NO2 ademt u in
per dag?

Gezondheidsrisico’s NOx

• 0.001 (0.1-1 ml)

Een gezond mens ademt zo’n 12-15 keer per minuut en
0.4-0.5 liter per keer. Totaal bijna 11 m3 per dag. Met 20
µg/m3 NO2 is dat 220 µg NO2 en dat is ongeveer 0.2 ml.
Meer bij mensen die dicht bij wegen wonen of vaak op de
weg zitten!

Gezondheidsrisico’s NOx
• Directe en indirecte nadelige gevolgen op
gezondheid
• Echter, kennis over effecten is beperkt
• Luchtverontreiniging veroorzaakt schade aan
de luchtwegen en hart- en vaatstelsel
• Drinkwater en voeding (nitraat/nitriet) wordt
in verband gebracht met kanker, vooral maagdarm kanaal.

Gezondheidsrisico’s NOx
• Ruwe indicatie van totale omvang reactief
stikstof op volksgezondheid:
– EU € 150 - 750 per inwoner per jaar
– NL € 200 - 1000 per inwoner per jaar

• “willingness to pay”: het bedrag wat mensen
over hebben voor bestrijding van ongunstige
omstandigheden
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Gezondheidsrisico’s binnen
• Verbranding van fossiele brandstoffen op
slecht geventileerde stoven
• Roken
• Kwaliteit buitenlucht
• Emissies van constructiematerialen en
meubilair

Gezondheidsrisico’s binnen
• 2 miljoen doden in 2004 (WHO: alleen
combinatie onveilig water en slechte
sanitataire voorzieningen heeft een grotere
impact)
• 3% van alle doden, en in ontwikkelingslanden
zelfs nog hoger
• Vooral luchtweginfecties, longziekten en
longkanker
• In NL, geen groot probleem

Gezondheidsrisico’s buiten
• Vervoer
• Verbranding van fossiele brandstoffen
(industrie, electriciteitscentrales)
• Bosbranden
• Verbranding biomassa

NL: 2794 doden (1/3 longkanker, 2/3 hart- en vaatziekten)

Gezondheidsrisico’s buiten
•
•
•
•

De belangrijkste bron van NOx

1.2 miljoen doden in 2004 (WHO)
2% van alle doden
Vooral hart- en longproblemen
Ook zwangerschapscomplicaties zoals laag
geboortegewicht of premature geboorten
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Uitstoot NOx

Uitstoot NOx
Autodichtheid in de EU-27
Auto’s per 1 000 mensen

EMISSIEBRONNEN, 2009
Stikstofoxiden (NOx),
miljoen ton

Stikstofoxiden (NOx)

Andere
51 %

Ander vervoer
7%

Stikstofoxiden (NOx),
miljoen ton

Wegvervoer
42 %

Bron: Eurostat (onlinegegevenscode: tsdpc340)

Bron: Europees Milieuagentschap, Eurostat (onlinegegevenscode: tsdpc270, tsdtr430, tsdpc280)

Belang van diverse achtergronden in relatie tot de
norm voor NOx (40 µg/m-3)

Stedelijk gebied

Bron: Europees Milieuagentschap, Eurostat (onlinegegevenscode: tsdpc270, tsdtr430, tsdpc280)

Onevenredige verdeling in NL

Landelijk gebied
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Regionale achtergrond
Lange afstand transport

WHO richtlijnen NOx

Conclusies

• Landelijk gemiddelde: 40 µg/m3
“ter protectie van de bevolking van de
gezondheidseffecten van gasvormig NO2”

• Er zijn significante gezondheidsrisico’s
aan uitstoot van NOx (en andere emissies)
• Verlaging in emissie lijkt af te vlakken
• Er zijn populaties met een hoger risico

• 1-uurs gemiddelde: 200 µg/m3
“korte termijn overschrijdingen veroorzaken
ontstekingen van de luchtwegen”
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Aanbevelingen
• Technologische vernieuwingen ter
verlaging uitstoot
• Strikt toepassen van controles (emissie
inspecties)
• Alternatieve transport systemen
• Monitoren van luchtkwaliteit
• Informeren van publiek over reductie van
uitstoot en gezondheidsrisico’s

Bronnen
•
•
•
•

Wikipedia
RIVM
WHO
Gezondheidsraad
– “De invloed van stikstof op de gezondheid”
2012-28
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