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De Academische Werkplaats
Medische Milieukunde
stelt zich aan u voor
De Academische Werkplaats Medische Milieukunde, kortweg AW MMK, is een jonge
organisatie die zich richt op onderzoek en ontwikkeling binnen het GGD-taakgebied
milieu en gezondheid. De AW MMK streeft ernaar om academische expertise en nieuwe
wetenschappelijke inzichten op het gebied van medisch milieukundige zorg te ontwikkelen
en te vertalen naar de praktijk. Vervolgens is het doel van de AW MMK om die kennis ook
weer in de dagelijkse praktijk toe te passen. Kennis uit de praktijk, wetenschap en beleid
wordt door de AW MMK gebundeld om zo een brug te slaan tussen deze drie werkvelden.
De organisatie berust op de structurele samenwerking tussen universiteiten, gemeenten
en GGD’en. GGD’en zijn hierdoor in staat om voor gemeenten beter en sneller toegankelijke
en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten leveren.

Hoe groot is de blootstelling aan luchtverontreiniging en het effect daarvan
op de gezondheid van verschillende verkeersdeelnemers?

Het effect van rook door brand op de gezondheid van hulpverleners en
betrokkenen

Hulpverlening Gelderland Midden/GGD heeft een onderzoek uitgevoerd naar blootstelling aan luchtverontreiniging
tijdens deelname aan het verkeer. Proefpersonen reisden
twee uur lang per bus, auto en fiets. De onderzoekers wilden in kaart brengen of de blootstelling per vervoersmiddel
van elkaar verschilt en of dit effect heeft op de gezondheid
van de weggebruiker. En zijn er ook acute gezondheidseffecten?

Na branden staat in de media vaak: ‘Er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen’ of ‘Er was geen gevaar voor de volksgezondheid’. Maar is dat ook zo? Heeft blootstelling aan rook
geen gevolgen voor de gezondheid van hulpverleners en
mensen die betrokken zijn bij een brand? De GGD Groningen heeft dit onderzocht.
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Luchtverontreiniging in het verkeer
Tijdens deelname aan het verkeer worden mensen blootgesteld aan
luchtverontreiniging. In de spits is die blootstelling nog groter. De
niveaus van luchtverontreinigende stoffen zijn dan dermate hoog,
dat dit nadelige effecten kan hebben op de gezondheid. In het onderzoek is nader onderzocht hoe hoog de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen is tijdens verkeersdeelname. Vrijwilligers
reisden twee uur lang per auto, bus en met de fiets door Arnhem en
Oosterbeek. Tijdens deze ritjes is de blootstelling aan fijn stof (PM10
en PM2.5), ultrafijn stof en zwarte rook (roet) gemeten. De vrijwilligers gebruikten een:
s dieselbus
s trolleybus
s dieselauto
s benzineauto of
s fiets op een drukke of minder drukke weg.

s

s

gebruikt. Bij oudere dieselauto’s zou er wel een groter verschil
kunnen zijn.
De blootstelling op de drukke fietsroute was groter dan op de
fietsroute met minder verkeer. Het verschil tussen beide fietsroutes was kleiner dan verwacht. Het bleek dat een deel van
de rustige fietsroute tijdens de ochtendspits gebruikt wordt als
sluiproute.
In figuur 2 is te zien dat pieken in luchtverontreiniging tijdens
het fietsen meestal worden veroorzaakt door passerende brommers, dieselbussen en vrachtwagens. Tijdens het wachten bij
kruispunten is de blootstelling ook hoger.
In de dieselbus en op de drukke fietsroute worden de verkeersdeelnemers het meest blootgesteld aan ultrafijne deeltjes. Het
laagst is dit in de trolleybus. Blootstelling aan fijn stof (PM10 en
PM2.5) en zwarte rook (roet) is het laagst op beide fietsroutes.
Wanneer de vrijwilligers fietsen blijken ze gemiddeld ruim twee
keer zoveel lucht in te ademen, dan wanneer zij per auto of bus
reizen. De hoeveelheid ingeademde luchtverontreiniging is
daardoor voor fietsers hoger (figuur 1). Voor verkeersdeelnemers
in de trolleybus is de ingeademde dosis luchtverontreiniging het
laagst.

De blootstelling aan luchtverontreiniging blijkt inderdaad te verschillen tussen vervoersmiddelen. Voor ultrafijne deeltjes en zwarte
rook (roet) zijn de verschillen groter dan voor fijn stof. In figuur 1 zijn
per vervoersmiddel en per route de blootstelling en geïnhaleerde
dosis weergegeven.

Figuur 2:
Blootstelling van fietsers aan ultrafijne deeltjes op 10 juni 2008

De inzet van elektrisch openbaar vervoer, bijvoorbeeld trolleybussen of waterstofbussen, verlaagt de blootstelling van buspassagiers aan luchtverontreiniging aanzienlijk. Ook fietsen door
straten met minder verkeer verlaagt de blootstelling van fietsers
aan uitlaatgassen.

Resultaten
s

s

De blootstelling aan ultrafijn stof en zwarte rook (roet) is in trolleybussen aanzienlijk lager dan in bussen die op diesel rijden. Dit
komt onder meer doordat de deuren van bussen bij bushaltes
vaak enkele minuten openstaan, terwijl de motor draait. Zo komen de uitlaatgassen de bus binnen.
Er zijn slechts geringe verschillen in blootstelling tussen diesel- en benzineauto’s. In het onderzoek zijn nieuwe dieselauto’s

Brand in chemische opslagplaats
In mei 2000 woedde in Drachten een brand in een opslagloods waar een
grote hoeveelheid chemisch afval was opgeslagen. Daarbij kwam veel
verontreinigde lucht vrij. Een groot aantal mensen kreeg gezondheidsklachten, doordat ze de rook ingeademd hadden. In 2006 en 2007 is in
samenwerking met GGD Fryslân een onderzoek gestart. De onderzoeker wilde weten wat de gevolgen zijn voor de luchtwegen na het inademen van de rook die vrijkomt tijdens zo’n brand. Het gebied waarbinnen
mensen mogelijk waren blootgesteld aan de rook, werd vastgelegd op
basis van zintuiglijke waarnemingen. Vrijwilligers werden uitgenodigd
om deel te nemen aan het onderzoek. Zij werden allereerst telefonisch
geïnterviewd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Via de
vragenlijst werd vervolgens uitsluitend op basis van het klachtenpatroon
bepaald of iemand mogelijk Reactive Airways Dysfunction Syndrome
(RADS) had. Ieder die voldeed aan specifieke criteria, werd aangeduid als
een mogelijk RADS-geval.

Blootstelling van weggebruikers

Figuur 1:
Blootstelling (rood) en geïnhaleerde dosis (blauw) van zwarte rook (roet).

Bij een brand kan blootstelling aan rook optreden bij burgers en beroepsmatig betrokken personen, zoals personeel van brandweer, politie
en ambulancediensten. Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende
vragen:
s Leidt blootstelling aan rook door brand tot kortdurende of langdurige gezondheidseffecten?
s Heeft alleen het inademen van rook van een chemische brand gezondheidseffecten of heeft het inademen van rook door ‘normale’
branden ook effecten op de gezondheid?
s Heeft zowel eenmalige hoge blootstelling aan rook, als herhaaldelijk
lagere blootstelling effect op de gezondheid?

De concentraties luchtverontreiniging die fietsers inademen, zijn
gemiddeld iets lager dan bij automobilisten en buspassagiers.
Doordat fietsers meer lucht inademen omdat ze in beweging
zijn, is de dosis luchtverontreiniging die zij inademen wel hoger.
Echter, de gezondheidsvoordelen van fietsen wegen op tegen de
nadelen van de blootstelling aan luchtverontreiniging.

Resultaten
Zover bekend is dit de eerste studie waarin onderzocht is of er een relatie
bestaat tussen aan de ene kant de longfunctie en de gevoeligheid van de
luchtwegen en aan de andere kant blootstelling aan rook van een brand
in een chemische opslagplaats zes jaar eerder.
s Bij degenen die meer rook hadden ingeademd kwamen meer luchtwegklachten voor;
s De gevoeligheid van de luchtwegen bleek ongunstiger te zijn bij degenen die meer rook hadden ingeademd;
s De longfunctie was slechter bij de mogelijke RADS-gevallen;
s De gevoeligheid van de luchtwegen bleek ongunstiger te zijn bij de
mogelijke RADS-gevallen;
s Van enkele RADS-gevallen was onmiddellijk volgend op de brand
een medisch dossier gemaakt. Hoewel de gevoeligheid na zes jaar
was verbeterd, waren de luchtwegklachten niet verdwenen. Eén
deelnemer had nog steeds overgevoelige luchtwegen.

Effecten zijn aspecifiek
Na branden wordt regelmatig gemeld dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Onderzoek toont echter aan dat gezondheidseffecten ook voorkomen door het inademen van rook die vrijkomt
bij “schone” branden, zoals een woningbrand of een natuurbrand.

Effecten op luchtwegen van irriterende stoffen bij
hulpverleners
Dit project bestond uit meerdere achtereenvolgende fasen. Allereerst heeft brandweerpersoneel in Groningen, Friesland en Drenthe
een vragenlijst over gezondheid en werkomstandigheden ingevuld.
Daarna is een in een steekproef geselecteerd deel medisch onderzocht. In het onderzoek is de longfunctie en de gevoeligheid van
de luchtwegen gemeten en is bloed geprikt om te onderzoeken op
allergie en longeiwitten. Deze onderzochte groep is gevraagd weer
contact op te nemen zodra er een accidentele blootstelling aan bran-

Wat is de relatie tussen luchtverontreiniging veroorzaakt door het verkeer
en de gezondheid van de bevolking?

De gezondheidseffecten van verontreinigde lucht in de directe omgeving
van de bevolking en de risicobeleving hiervan

De GGD Amsterdam is in 2006 een onderzoek gestart naar
de gevolgen van blootstelling aan luchtverontreiniging veroorzaakt door het verkeer op de gezondheid van de bevolking. De mensen in Noord-Holland, Flevoland en Rijnmond
zijn hiervoor onderzocht. De onderzoeker ontwikkelde een
nieuw model waarmee per adres de mate van luchtverontreiniging in kaart is gebracht. De vraag die centraal staat is:
Wat is het effect van de slechte luchtkwaliteit op de gezondheid van de inwoners uit dit gebied?

Onder de titel ‘Milieufactoren in mijn omgeving… wat betekent dat voor gezondheid?’ heeft het Bureau GMV van de
GGD’en Brabant/Zeeland onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van ongezonde lucht in de directe omgeving van de bevolking. Voor het onderzoek zijn indicatoren ontwikkeld, waarmee die invloed in kaart is gebracht.
Dat is op zo’n manier gedaan, dat GGD’en deze informatie
goed kunnen gebruiken in hun communicatie naar de bevolking en naar (plaatselijke) overheden.

Eigen rekenmodel voor luchtkwaliteit

Gezond (venti-)leren op school

In Nederland is het wettelijk verplicht om een bepaald luchtkwaliteitsmodel voor de bebouwde omgeving te gebruiken. Op basis van
kenmerken van de omgeving en bronnen van verontreiniging wordt
de plaatselijke luchtkwaliteit via dit model ingeschat. Het bestaande
model voldeed echter niet voor dit onderzoek. Om deze redenen
heeft de GGD Amsterdam een nieuw luchtkwaliteitsmodel ontwikkeld op basis van de ‘land-use regression’ methodiek. Hiermee kan de
luchtkwaliteit op veel verschillende plekken worden voorspeld. Met
het model wordt een schatting gemaakt van verkeersgerelateerde
luchtverontreiniging op adresniveau.

In 2004 en 2005 hebben vijf GGD’en samengewerkt in het project ‘Gezond (venti-)leren op school’. In dit onderzoek werd bestudeerd welke
adviezen het binnenmilieu op scholen werkelijk verbetert. Eén advies
aan de leraren was om meer te ventileren. Door de CO2 -concentratie in
het lokaal te meten, werd duidelijk of er goed geventileerd werd. Deze
concentratie was hierbij de indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. Dit vormde de basis van een aantal wetenschappelijk gefundeerde
interventies. Dit waren:
s een ventilatieadvies op maat gemaakt, voor iedere klas apart;
s een stoplichtmeter voor CO2 en
s het lespakket ‘Buitenlucht, kom je binnen spelen?’
Deze maatregelen zijn het effectiefst, wanneer ze gecombineerd worden
ingezet. Alleen het advies geven om meer te ventileren gaf niet het gewenste resultaat.

De Land-use regression modellen
Voor de ontwikkeling van het model zijn verkeersgegevens gebruikt
uit alle 86 gemeenten in het onderzoeksgebied, de provincies NoordHolland, Zuid-Holland en Flevoland, en van Rijkswaterstaat. Deze gegevens zijn gekoppeld aan digitale wegenkaarten in een Geografisch
Informatie Systeem (GIS). Via het RIVM en de gemeente Amsterdam
is allerlei omgevingsinformatie verkregen. Door al deze informatie
met elkaar en met luchtmetingen die speciaal voor dit project zijn
uitgevoerd te combineren, is het model ontwikkeld. De resultaten
zijn weergegeven in een kaart. Van ieder willekeurig adres is de geschatte blootstelling af te lezen.

De mogelijke RADS-gevallen en door steekproef geselecteerde controlepersonen werden in het Nij Smellinghe ziekenhuis te Drachten
lichamelijk onderzocht door een longarts. Hierbij werden de longfunctie en de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten.

Reactive Airways Dysfunction Syndrome
Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS) is een niet-allergische
vorm van astma met bronchiale hyperreactiviteit na het inademen
van een irriterende stof. RADS kan niet uitsluitend worden gediagnosticeerd door middel van een vragenlijst. In het huidige onderzoek
zijn de deelnemers ingedeeld met een ‘mogelijke RADS’. Daarbij zijn
de volgende criteria gebruikt:
1) voor de brand waren er geen luchtwegsymptomen of bekende
afwijkingen van de longen;
2) acute luchtwegsymptomen, zoals hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid onmiddellijk volgend op de onderzochte brand en
3) hernieuwd optreden van de symptomen gedurende specifieke
weersomstandigheden of blootstelling aan prikkelende stoffen,
zoals deodorant.

Gezondheidseffecten
Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen of blootstelling aan luchtverontreiniging veroorzaakt door het verkeer bepaalde
aandoeningen veroorzaakt bij mensen. Daarvoor zijn beschikbare
gezondheidsdata gebruikt. Deze data komen uit eerder onderzoek
of zijn afkomstig uit registraties. In dit onderzoek is specifiek gekeken
naar de relatie tussen luchtverontreiniging en de kans op acute ziekenhuisopname en de reden van die opname. Ook is bestudeerd of
er een verband is tussen de slechte luchtkwaliteit en de kans op het
krijgen van diabetes.

Ziekenhuisopnamen
De Nederlandse ziekenhuizen registreren de oorzaak van opname in
het ziekenhuis. In de Landelijke Medische Registratie wordt de reden
van opname beschreven. Op basis van deze gegevens en gegevens
van het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek kon per postcodegebied worden geanalyseerd wat de kans was om acuut in het
ziekenhuis te worden opgenomen. In dit onderzoek zijn hart- en
vaatziekten en luchtwegaandoeningen nader onderzocht. Voor berekening van de luchtkwaliteit is het eigen model gebruikt.
Uit analyse van ziekenhuisregistraties in West Nederland blijkt dat de
kans op acute ziekenhuisopname bij een persoon met astma groter
is wanneer de luchtkwaliteit slechter is. Het beeld voor hart- en vaatziekten en andere luchtwegaandoeningen zoals COPD (Chronische
obstructieve longziekten) was minder eenduidig. Een correctie voor
verschillen in bevolkingsopbouw en inkomen is in de analyse meegenomen. Ook is er gekeken naar de mogelijke verstorende invloed
van roken.

Maatregelen
Inmiddels zijn de drie interventies samengevoegd in
de succesvolle ‘eendagsmethode’. Deze methode vormt
de basis voor het landelijke
project ‘Verbetering Ventilatie Basisscholen’. Scholen in
heel Nederland worden in dit
kader bezocht door de GGD’en. Over dit project zijn artikelen verschenen
in internationale tijdschriften en er is aandacht voor geweest op congressen. Meer hierover leest u op onze website.’

Diabetes

Fijn stof verkort levensduur

Uit Amerikaans laboratoriumonderzoek bleek dat bij de ontwikkeling van diabetes type II luchtvervuiling een rol kan spelen. Ook
spelen biologische mechanismen, die ook van belang zijn bij harten vaatziekten, een rol. Voor deze aandoeningen is een relatie met
luchtvervuiling al duidelijk aangetoond.
De Vrije Universiteit heeft enkele jaren geleden een screeningsonderzoek gedaan naar diabetes type II (“ouderdomsdiabetes”) onder
55+-ers in de regio West-Friesland.

Welke impact heeft de uitstoot van prioritaire stoffen op de gezondheid
van de Nederlandse bevolking? Om dit goed te bestuderen, is door de
onderzoeker een rekenmethode ontwikkeld, waarmee gezondheidseffecten gekoppeld worden aan de emissies van stoffen. Welke prioritaire
stof is verantwoordelijk voor een kortere levensduur?
Stap voor stap is de oorzaak - effectketen berekend. De volgende zaken
zijn hierbij opeenvolgend onderzocht:
s de uitstoot van prioritaire stoffen naar concentraties ervan in de
lucht;
s de gezondheidsrisico’s die deze stoffen veroorzaken;
s het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat door inhaleren van
deze stoffen.

Door de uitkomsten van het diabetesonderzoek te koppelen aan de
schattingen van de luchtkwaliteit, kon worden onderzocht of blootstelling aan luchtvervuiling gerelateerd was aan de kans op diabetes.
Uit de analyses blijkt dat de kans op diabetes type II licht verhoogd is
bij mensen die wonen op een adres met slechte luchtkwaliteit. Hierbij zijn overgewicht en andere risicofactoren voor diabetes meegenomen. Omdat het onderzoek naar diabetes in een beperkt gebied
met relatief kleine verschillen in luchtkwaliteit is uitgevoerd, is nader
onderzoek nodig.

Hierbij is rekening gehouden met de ruimtelijke verdeling van:
s de uitstoot in Nederland;
s de concentraties van deze stoffen en
s de blootgestelde bevolking.
Uit de studie blijkt dat het aantal jaren dat mensen eerder overlijden of
ziek zijn door Nederlandse emissies van stoffen voor ongeveer 99% te

wijten is aan fijn stof (PM10). Kankerverwekkende stoffen hebben weinig
tot geen invloed op de verkorte levensduur.

Maatregelen
Een belangrijke aanbeveling is om in het Nederlandse emissiebeleid
meer aandacht te besteden aan die milieufactoren die de hoogste ziektelast veroorzaken, zoals fijn stof. Het beleid richt zich nu vooral op het
halen van normen en emissiedoelstellingen. Daardoor wegen juist de
kankerverwekkende stoffen zwaar, terwijl deze minder verlies van gezonde levensjaren veroorzaken. Deze normen zijn namelijk strenger dan
de normen voor fijn stof.

Luchtvervuiling in Moerdijk
Moerdijk ligt in een gebied met verschillende bronnen van luchtvervuiling. Er is een industrieterrein met zware industrie, er lopen verschillende
snelwegen door deze regio en er is een zeehaven. Hierdoor was dit gebied zeer geschikt voor het onderzoek. De studie werd in twee delen opgebouwd:
1. De onderzoekers wilden de rekenmethode om de gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging te berekenen toepassen op een
plaatselijke situatie.
2. Deze berekende gezondheidsrisico’s werden vergeleken met de risicobeleving van de bevolking.
Vanwege uitbreidingsplannen was er al eerder onderzoek gedaan naar
de emissies van luchtvervuilende stoffen. Dit was belangrijk voor de eerste deelstudie. Omdat deze uitbreidingsplannen tot veel discussie leidden, werd verwacht dat omwonenden zich bewust zouden zijn van mogelijke gezondheidsrisico’s. En dat was weer belangrijk voor de tweede
deelstudie.

Gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging
Werkwijze
De invloed op de gezondheid van plaatselijke uitstoot werd berekend
door de eerder ontwikkelde methode toe te passen op lokale schaal. Uit
de berekening volgden de gezondheidsrisico’s en het aantal levensjaren
dat verloren zou gaan door uitstoot van prioritaire stoffen. Hierbij werd
stap voor stap dezelfde oorzaak – effectketen toegepast, zoals hiervoor
beschreven.
Hierbij is rekening gehouden met de ruimtelijke verdeling van:
s de uitstoot in de regio Moerdijk
s de concentraties van deze stoffen en
s de blootgestelde bevolking.
Daarbij is ingezoomd op twee specifieke bronnen:
1. grote bedrijven op het industrieterrein en
2. verkeer op de nabijgelegen snelwegen.
De gegevens hiervoor kwamen van een eerder uitgevoerde milieueffectrapportage. De berekeningen waren op basis van modellen van TNO.
In deze studie zijn de emissies van snelwegverkeer vergeleken met de
uitstoot door bedrijven die vergunningsplichtig zijn voor de wet milieubeheer.

Resultaten
Het blijkt dat de gezondheidsrisico’s veroorzaakt door uitstoot van het
verkeer groter zijn dan door uitstoot van de grote bedrijven op het industrieterrein. Net als in het landelijke onderzoek, veroorzaakt de blootstelling aan fijn stof meer dan 99% van het aantal geschatte verloren
levensjaren. De bijdrage van kankerverwekkende stoffen in vergelijking
daarmee is ook op plaatselijk niveau te verwaarlozen. Het snelwegver-

Hoe gaat de Academische Werkplaats Medische
Milieukunde te werk?
Een aantal GGD’en, universiteiten en andere kennisinstituten
werkt samen om op een efficiënte wijze probleemgericht onderzoek uit te voeren. Verschillende meerjarige onderzoeksprojecten zijn en worden uitgevoerd, ook zijn er nieuwe projecten in ontwikkeling. Verder organiseert de Academische
Werkplaats Medische Milieukunde een programma waarin
kennis wordt uitgewisseld via seminars, workshops, rapporten, nieuwsbrieven en cursussen. Daarnaast is de AW MMK
een structureel coördinatiepunt voor samenwerking tussen
GGD’en en universiteiten. De GGD van Hulpverlening Gelderland Midden in Arnhem coördineert de AW MMK voor de andere GGD’en in Nederland.

Doel van de projecten

Het doel van de onderzoeksprojecten is om vragen uit de
praktijk op een wetenschappelijke manier op te pakken en te
beantwoorden en om de vertaalslag van nieuwe wetenschappelijke kennis naar de praktijk te maken. De AW MMK wil een
betere afstemming realiseren tussen beleid en onderzoek.
De AW MMK bevordert de uitwisseling van kennis door wederzijds personeel uit te wisselen tussen de GGD en universiteiten. Daardoor wordt onder andere meer gebruik gemaakt
van het onderwijsaanbod en de faciliteiten van universiteiten.
Omgekeerd is het voor studenten mogelijk hun academische
kennis in de praktijk te toetsen door tijdelijk bij GGD’en aan de
slag te gaan.
De AW MMK stimuleert GGD-medewerkers onderzoek te
gaan doen op academisch niveau. Uiteindelijk moet dit leiden
tot een verbetering van het ‘evidence based’ handelen van
GGD’en met als resultaat toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten.
De AW MMK werkt samen met gemeenten bij het uitvoeren
van onderzoek. Over en weer ontstaat meer begrip voor de
mogelijkheden om de openbare gezondheidszorg, in het bijzonder de medische milieukunde, te verbeteren en sterker te
baseren op effectieve methoden. Dit leidt tot wetenschappelijk verantwoorde programma’s die het plaatselijke beleid versterken. Wethouders en beleidsambtenaren kunnen bij de AW
MMK terecht met concrete vragen en onderzoeksvoorstellen.

Samenwerking

De AW MMK is een samenwerking tussen de GGD’en uit Amsterdam, Arnhem, Groningen en Brabant/Zeeland, de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanuit
Universiteit Utrecht is het ‘Institute for Risk Assessment Sciences’ (IRAS) betrokken en vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen de ‘Department of Environmental Science’ betrokken.
In toekomstige projecten worden het ‘Department of Public
Health’ van de Erasmus Universiteit en de GGD Rotterdam aan
de Academische Werkplaats toegevoegd.
In de onderzoeksprojecten wordt ook samengewerkt met andere partners zoals het RIVM, UMC Groningen en TNO. Verder
zoekt de AW MMK samenwerking met plaatselijke partners
die betrokken zijn bij de onderzoeksvragen. Denk hierbij aan
patiëntenorganisaties, brandweer, volkshuisvesting en ingenieursbureaus.

Het is belangrijk gemeenten te betrekken bij de opzet en uitvoering van onderzoek. De problemen die in de AW MMK onderzocht worden, komen immers voort uit hun milieu- en gezondheidsproblematiek. De AW MMK bepaalt in samenspraak
met gemeenten welke onderwerpen behandeld worden. Bij
sommige onderwerpen worden ook provincies en andere
GGD’en betrokken. Deze organisaties kunnen als volwaardig
partner aansluiten.

De onderzoeken

Er zijn in totaal vier onderzoeken door verschillende GGD’en
uitgevoerd en afgerond. Andere projecten lopen nog of zijn
in voorbereiding:
1. De GGD van Hulpverlening Gelderland Midden heeft een
onderzoek gedaan naar blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens deelname aan het verkeer. Proefpersonen
reisden twee uur lang per bus, auto en fiets. De onderzoekers wilden in kaart brengen of de blootstelling per vervoersmiddel van elkaar verschilt en of dit effect heeft op
de gezondheid van de weggebruiker. En zijn er ook acute
gezondheidseffecten?
2. De GGD Amsterdam is in 2006 een onderzoek gestart naar
de gevolgen van blootstelling aan luchtverontreiniging
veroorzaakt door het verkeer op de gezondheid van de
bevolking. De mensen in Noord-Holland, Flevoland en
Rijnmond zijn hiervoor onderzocht. Wat is het verband
tussen de hoeveelheid luchtverontreiniging door het verkeer op de plek waar mensen met bijvoorbeeld luchtwegproblemen wonen? Ook wordt de effectiviteit onderzocht
van enkele maatregelen om de blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen. De onderzoeker ontwikkelde
een nieuw model waarmee per adres de mate van luchtverontreiniging in kaart is gebracht. De vraag die centraal
staat is: Wat is het effect van de slechte luchtkwaliteit op
de gezondheid van de inwoners uit dit gebied?
3. In het onderzoek van Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland staat één vraag
centraal: Milieufactoren in mijn omgeving… wat betekent
dat voor gezondheid? Het doel van het onderzoek is om
indicatoren te ontwikkelen waarmee de invloed op de
gezondheid door milieufactoren in kaart gebracht wordt.
Dit wordt zo gedaan, dat GGD’en deze informatie kunnen
gebruiken in hun communicatie naar burgers en (plaatselijke en/of regionale) overheden.
4. Na branden staat in de media vaak: ‘Er zijn geen giftige
stoffen vrijgekomen’ of ‘Er was geen gevaar voor de volksgezondheid’. Maar is dat ook zo? Heeft blootstelling aan
rook gevolgen voor de gezondheid van hulpverleners en
mensen die betrokken zijn bij een brand? Sommige mensen die beroepsmatig irriterende stoffen inademen, krijgen last van de luchtwegaandoening RADS of een andere
niet-allergische vorm van astma. De GGD Groningen heeft
dit onderzocht.
Meer informatie over de projecten staat in de deelbrochures,
waarin ieder onderzoek beschreven is.

Resultaten

Uit de onderzoeken komen concrete aanbevelingen voor beleidsmakers en bestuurders binnen gemeenten en provincies
naar voren. De resultaten en beleidsaanbevelingen worden
via brochures, workshops, presentaties en de website van de
AW MMK gepresenteerd en bediscussieerd. Daarnaast worden
de resultaten van de onderzoeken wetenschappelijk gerapporteerd. De resultaten zijn voor een deel al gepubliceerd in
verschillende nationale en internationale wetenschappelijke
tijdschriften. Een aantal publicaties volgt nog. Ook zijn de resultaten gepresenteerd en bediscussieerd tijdens workshops
en congressen.
Voor actuele informatie en voor de gepubliceerde artikelen
verwijzen wij u graag naar onze website www.academischewerkplaatsmmk.nl

Subsidie programma van de Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw)
Met het programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) worden vraaggestuurde onderzoeken op het gebied van publieke gezondheid structureel versterkt en verankerd. Uit het eerste programma (2005-2008) zijn negen werkplaatsen voortgekomen. Het
vervolgprogramma AWPG is vooral gericht op het structureel verankeren van de infrastructuur
tussen de werkplaatsen. Daarnaast is borging van de resultaten uit onderzoeken van belang.
Centraal staan praktijkgerichte en beleidsrelevante vragen. De GGD voert de regie en waarborgt de continuïteit van de academische werkplaatsen. Het is essentieel dat de gemeente en
het GGD-bestuur als opdrachtgever en partner hierbij worden betrokken. Zij zijn immers ook
medeverantwoordelijk. Ook moet het voor (andere) GGD’en vanzelfsprekend zijn zich aan te
sluiten bij de academische werkplaats. De Academische Werkplaats Medische Milieukunde is
één van de negen Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland. Met steun
van ZonMw en in opdracht van het ministerie van VWS is de AW MMK tot stand gekomen.
ZonMw bevordert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De organisatie stimuleert het gebruik van de resultaten uit dit onderzoek. Vooruitgang in de zorg vraagt om onderzoek en
ontwikkeling.

