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voor een oorzakelijk verband onvoldoende.

normen, maar zelfs bij concentraties

minder streng dan de gezondheidskundige
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luchtverontreiniging onder die advieswaarden

advieswaarden van de WHO, behalve voor
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zijn nog effecten op de gezondheid van mensen
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uitvoeren van het huidige lucht- en energiebeleid

de Nederlandse lucht leidden in 2014 in
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Nederland naar schatting tot 12.000 vroegtijdige

Ontwikkelingen in luchtkwaliteit
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De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen
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longaandoeningen, inclusief longkanker; en
• het ontstaan en verergeren van
aandoeningen van hart en bloedvaten.
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aantasten en tot vroegtijdige sterfte leiden. Er is

levert naar verwachting de meeste

voorzieningen voor kinderen en ouderen in de

dus meer gezondheidswinst te verwachten van

gezondheidswinst op voor de gehele
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Nederlandse bevolking.
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fijnstofvorming bijdragen, zoals ammoniak.
Voorwaarden voor gezondheidswinst
De hoeveelheid gezondheidswinst die in de
praktijk haalbaar is, hangt af van politieke
keuzes. Voor een verlaging van de
luchtverontreiniging tot onder de
WHO-advieswaarden zijn immers extra
beleidsmaatregelen nodig. Hoeveel
gezondheidswinst in de praktijk is te realiseren,
hangt onder meer af van hoe strikt de naleving
van de regelgeving gehandhaafd kan worden.

Gezondheidsraad | Nr. 2018/01

Gezondheidswinst door schonere lucht | pagina 4 van 5

De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der wetenschap
ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek’ (art. 22 Gezondheidswet).
De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Infrastructuur en Waterstaat;
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen, en
ontwikkelingen of trends signaleren die van belang zijn voor het overheidsbeleid.
De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als regel opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel
benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.

U kunt dit document downloaden van www.gezondheidsraad.nl.
Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. Gezondheidswinst door schonere lucht. Den Haag: Gezondheidsraad,
20xxx; publicatienr. 2018/01.
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