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Fijn stof en de veehouderij

Primair fijnstof Secundair fijnstof

Voer, mest, haren, huidschilfers, micro-
organismen en virussen

Secundary Inorganic Aerosols (SIA) 
nitraten) gevormd uit onder andere
ammoniak van veehouderijen

Vooral grotere deeltjes (PM10) Zeer kleine deeltjes PM2.5

Lokaal (tot honderden meters en 
kilometers mede afhankelijk van overleving
micro-organismen) tot regionaal

Regionaal (kilometers tot honderden
kilometers) 

Pluimvee > varkens > kalveren/rundvee > 
geiten

Rundvee > varkens > kalveren > pluimvee

Ziekteverwekkers (bv. Coxiella burnetii, 
Aviaire influenza, Campylocater jejeuni)
Resistente micro-organismen (MRSA, 
ESBLs)
Endotoxinen, andere toxinen

Gerelateerd aan bredere
luchtverontreinigingsproblematiek



VGO studie

• Geen aanwijzingen voor meer ziekte door 
zoönoseverwekkers of antibiotica-resistente micro-
organismen (hepatitis e, Q-koorts, C. diff, MRSA, ESBL)

• Minder allergie

• Verminderde longfunctie in relatie dichtheid
veehouderijbedrijven om de woning

• Verminderde longfunctie in periodes met hoge
luchtverontreiniging

• Verergering van COPD bij patiënten

• Meer longontstekingen rond pluimvee- en geitenbedrijven



Associatie geitenbedrijven, pluimveebedrijven en longontsteking 



Andere risico’s? 

“Findings suggest high-density poultry 
operations may be associated with 
campylobacteriosis and infectious 
diarrhea in nearby communities.”



Mogelijke effecten

• Weinig onderzoek specifiek gericht op effecten van milieublootstelling
afkomstig van de veehouderij (Gezondheidsraad 2012)

• Gezondheidsraad heeft wel een grenswaarde voor endotoxine
voorgesteld voor de omgeving van 30 Endotoxine Eenheden/m3

• Endotoxinen worden als relevant gezien omdat gezondheidseffecten bij
veehouders samenhangen met hun beroepsmatige blootstelling aan
endotoxinen

• Endotoxine blootstelling leidt tot:
– luchtwegklachten (piepen op de borst, droge hoest)

– Asthma

– Versnelde longfunctie-daling

– Minder allergie



VGO studie: verminderde longfunctie
Borlee e.a. AJRCCM 2017

Veroorzaakt door gassen, fijnstof en endotoxine?



VGO studie: kan blootstelling aan endotoxinen een deel van 
de blootstellingseffecten verklaren? 

• Alle analyses uitgevoerd met afstand tot bedrijf of aantallen
bedrijven in een straal rond de woning

• Omdat endotoxine als mogelijk belangrijke component wordt
gezien is emissieonderzoek uitgevoerd



RVG studie

• Emissiemetingen voor meerdere diersoorten en staltypes:

• Pluimvee

• Varkens

• Rundvee

• Kalveren

• Aangevuld met gegevens uit eerdere studies en de literatuur 
(geiten, paarden)

• Informatie over de concentratie endotoxine in stof voor de 
verschillende diersoorten



RVG studie studie: verspreidingsmodellen



VGO studie: gemeten en gemodelleerde endotoxine 
concentratie komen relatief goed overeen



Concentratiekaarten endotoxine



Meetreeksen 4-urige endotoxine-concentratie in veehouderij
dicht gebied

• Verhoogde niveaus komen
voor afhankelijk van 
weersomstandigheden
(windsnelheid, neerslag)

• In gebieden met veel
veehouderij

• Andere bronnen spelen
geen noemenswaardige
rol



Concentratiekaarten endotoxine



RVG studie: bijdrage van verschillende diersoorten aan de 
endotoxine concentratie op leefniveau op ca 14000 punten in 
VGO gebied



RVG studie: bijdrage van verschillende diersoorten aan de 
endotoxine concentratie op leefniveau op 14000 receptorpunten



RVG studie: bijdrage van verschillende diersoorten aan de 
endotoxine concentratie op leefniveau



RVG studie: relaties tussen endotoxine en gezondheidseffecten
heranalyse VGO studie

• Verbanden met klachten, sensibilisatie allergenen, longfunctie
over het algemeen sterker met endotoxine dan met:
– Stofconcentratie

– Afstand veehouderij bedrijven

– Dichtheid veehouderij bedrijven

• Wijst op een belangrijke rol van endotoxinen voor wat betreft
gezondheidseffecten bij omwonenden



RVG studie: Gezondheidseffecten bij lage endotoxine-
concentraties

• Zijn gezondheidseffecten te verwachten bij niveaus onder de 
voorgestelde grenswaarde van de Gezondheidsraad?

• Effecten bij niveaus < 100 Endotoxine eenheden/m3 zijn
waarschijnlijk, maar een niveau waarbij geen effecten worden
waargenomen kan op de grond van huidige inzichten niet
worden gegeven



conclusies

• Verhoogde endotoxine blootstelling komt op een aantal
‘hotspots’ voor

• Sterker met effecten geassocieerd dan fijnstof concentraties, 
afstand van veehouderij of dichtheid veehouderijen rond de 
woning

• Effecten zijn plausibel

• Toetsingskader endotoxinen? 
– Emissiereductie stof




