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Mede van belang is het historisch besef van het zoönoserisico in Nederland. Hoe zou de huidige 
discussie zijn als het nu 1995 was? En dat iemand in 1994 verkondigt dat er een aantal serieuze 
zoönosen zouden uitbreken in Noordwest-Europa c.q. Nederland met ernstige gevolgen zoals 
varkensgriep, vogelgriep, de gekkekoeienziekte, Q-koorts, EHEC, Covid-19 met de uitwisseling tussen 
mens en nertsen. Hoe zou u daar destijds als TK-lid op die uitspraak gereageerd hebben?  Antegraad 
zijn de opeenvolgende uitbraken niet voorzien maar wel gebeurd. Retrograad gezien heeft het geleid 
tot inspanningen en maatregelen die moeten leiden tot zoönosepreventie. Desondanks ontstaan 
uitbraken van een zoönose en wordt dan gebracht alsof het een duveltje uit de doos zou zijn.

Het rapport Bekedam verdient aandacht van ons allen. Nederland staat wijd open voor 
ziekteverwekkers vanuit het buitenland. Onze dichtheid van bedrijven in de intensieve veehouderij 
en het enorme aantal landbouwhuisdieren per oppervlakte-eenheid in combinatie met de blijvende 
antibioticaresistentie en de hoge bevolkingsdichtheid geven hierin een verhoogd risico.

De negatieve gevolgen voor onze volksgezondheid door een uitbraak van zoönose wordt 
medebepaald door milieu gerelateerde factoren zoals de impact van fijnstof PM2.5 welke als een 
vliegwiel de ernst van de gevolgen door het Coronavirus versterkt. Voldoende rapporten van 
statuur zijn al vrij snel gepubliceerd die deze relatie aantonen (1,2). Die onderbouwing wordt 
bevestigd door recente literatuur (3,4,5,6,7). 

In gebieden met een verhoogd gehalte aan fijnstof PM2.5 blijkt dat besmetting met het Coronavirus 
leidt tot een hoger percentage zieken bij besmette personen, tot meer ziekenhuisopnames en een 
toename van sterfte. Het versterkend ziekmakend effect van fijnstof PM2.5 is al langer bekend bij het
influenzavirus (8,9,10). Steeds meer literatuur verschijnt over het aandeel ammoniak in de vorming 
van fijnstof . In 2016 geeft het RIVM een persbericht dat meer dan de helft van de vroegtijdige sterfte
door luchtverontreiniging beïnvloed wordt door de ammoniakuitstoot uit de landbouw (11). Op 
Europees niveau scoort Nederland hoog in de luchtvervuiling met o.a. stikstofdioxiden en ammoniak 
en daardoor vorming van fijnstof (12). De WHO berekende een gemiddeld verlies van 13 
levensmaanden voor Nederland, inmiddels erkend door het RIVM en de GGD (13,14). Nederland en 
Vlaanderen scoren het slechts wat betreft de luchtkwaliteit in West-Europa.

Wat voor schadelijk effect heeft fijnstof PM2.5 en kleiner op ons lichaam? Het dringt door tot diep 
in de longen en tast de beschermlaag tussen longblaasjes en haarvaten aan. Dit geeft ontsteking en is
eveneens mutageen (15,16). Voor de longen betekent dit meer kans op astma, COPD, verergering 
van bestaande COPD, longontsteking en longkanker (17,18). Het adenocarcinoom bij longkanker is in 
opkomst bij nooit-rokers en dan met name bij vrouwen. Het adenocarcinoom wordt meer 
vastgesteld in gebieden met slechte luchtkwaliteit (19). Voor het hart betekent het een toename van 
ritmestoornissen, verminderde hartfunctie en toename van hartinfarct (20).

De Europese/Nederlandse drempelwaarde voor PM2.5 is 25 µg/m3. De WHO hanteerde tot voor 
kort 10 µg/m3. Sinds september 2021 is die drempelwaarde zelfs teruggebracht naar 5 µg/m3  (21). 
Buitenlandse studies laten zien dat bij een toename van 10 µg/m3 de algehele sterfte in dat gebied 
met 4% toeneemt, bij bestaande hart- en vaatziekten 6% en bij bestaande longziekten zelfs 8% (22). 
Inmiddels bedraagt het verschil in drempelwaarde tussen de WHO en EU  20 µg/m3 .



De relatie tussen fijnstof en longkanker blijkt uit een review onderzoek uit 2017 van 713 
wetenschappelijke artikelen waarin uiteindelijk 17 artikelen aan strenge wetenschappelijke normen 
voldeden. De conclusie luidde dat langdurige blootstelling aan PM2.5 een significante relatie laat zien
tussen PM2.5 en het ontstaan van longkanker maar ook door sterfte aan longkanker (17)

Stikstof in relatie tot ons grondwater kan leiden tot verhoogde nitraatconcentraties. Uitgebreid 
Deens onderzoek bevestigd een duidelijke relatie tussen verhoogde nitraatconcentraties in grond- 
en drinkwater en kanker van de dikke darm (23). En er is geen veiligheidsdrempel voor nitraat. Ook 
bij lagere concentraties is dit risico aanwezig en dat risico stijgt met elke toename van 4 mg/L. In 
Nederland zou 3,5 % va het drinkwater tussen de 25 en 50 mg/L bevatten. Mogelijk zijn 100 
darmkankergevallen per jaar hieraan toe te schrijven (24) 

Zoönose door antibiotica-resistentie.  Uitstekend dat het gebruik van antibiotica in de intensieve 
veeteelt sinds 2009 met liefst 70% is afgenomen. Maar desondanks is door het grote aantal dieren de
antibioticadruk per oppervlakte-eenheid in Nederland nog een van de hoogste ter wereld. TNO 
toonde in 40 jaar oud grondwater nog bestaande antibiotica aan, alsmede resistente bacteriën en 
genen afkomstig uit dierlijke mest (25). Bij gebruik van 10 % van de oorspronkelijke hoeveelheid 
blijft deze resistentie bestaan.

De stikstofdiscussie is niet alleen een natuurkwestie maar als arts zie ik het vooral als een 
gezondheidskwestie. Gezondheid is immers de primaire kernwaarde van ons bestaan!    

In 2018 concludeerde en adviseerde de Gezondheidsraad in haar kernadvies ‘Gezondheidswinst door
schonere lucht’ dat “een aanzienlijke bewijskracht is opgebouwd over de relatie tussen blootstelling 
aan luchtverontreiniging en gezondheidseffecten, ook bij concentraties beneden de WHO-
advieswaarden. Het terugdringen van fijnstof draagt het meeste bij aan die gezondheidswinst: met 
elke vermindering van 5 microgram/m3 PM2,5 in de lucht is gemiddeld ongeveer drie maanden 
levensduurverlenging te behalen. De commissie beveelt aan om met nationaal beleid prioriteit te 
geven aan: • de reductie van de emissie van fijnstof en stikstofdioxide uit dieselvoertuigen en het 
verkleinen van het aandeel dieselvoertuigen in het wagenpark; • de reductie van de emissies van 
ammoniak als ‘precursor’ voor de vorming van secundair fijnstof uit de veehouderij” (26).

Behandeling van een patiënt vraagt om een integrale analyse en visie om een zo goed 
mogelijk resultaat te bereiken na behandeling. Datzelfde geldt politiek gezien voor de vee-
gerelateerde gezondheidsproblematiek. 
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