
GGD adviseert: Neem maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren, ook onder de norm 
 
Er wordt vaak gedacht dat de gezondheid geborgd is als aan de Europese grenswaarden 
voor luchtkwaliteit is voldaan. Dat klopt niet. De gezondheidseffecten door 
luchtverontreiniging in Nederland worden vrijwel geheel veroorzaakt door concentraties 
onder de grenswaarden. Elke verbetering van de luchtkwaliteit betekent 
gezondheidswinst. De GGD vindt het daarom belangrijk om te blijven werken aan een 
verbetering van de luchtkwaliteit, ook als de Europese grenswaarden zijn gehaald. 
 
Europese normen beschermen gezondheid onvoldoende 
De Europese grenswaarden voor de luchtkwaliteit zijn bedoeld om de gezondheid van de 
bevolking te beschermen. Deze grenswaarden (en zelfs de WHO-advieswaarden) vormen echter 
een compromis tussen wat vanuit gezondheidsperspectief wenselijk is, wat technisch mogelijk is 
en wat economisch en politiek haalbaar is. Voor de relatie tussen de concentraties 
luchtverontreiniging en gezondheidseffecten, is er geen drempelwaarde bekend waaronder geen 
effecten optreden. Dus geldt: ‘hoe schoner, hoe gezonder’. De huidige Europese normen voor de 
luchtkwaliteit vormen daarom geen veilig niveau. Ook onder deze grenswaarden worden 
gezondheidseffecten gezien, zoals effecten op de luchtwegen en effecten op hart en bloedvaten.  
 
Veel gezondheidswinst te behalen door verbetering luchtkwaliteit onder de norm 
In Nederland wordt vrijwel overal aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldaan. Toch 
levert luchtverontreiniging een aanzienlijke bijdrage aan de ziektelast in Nederland. Naar 
schatting is 4,5% van de ziektelast in Nederland toe te schrijven aan de huidige luchtkwaliteit. 
Qua ordegrootte is die bijdrage vergelijkbaar met meeroken, ongezond eten, gebrek aan 
beweging en alcoholgebruik. 
Meer dan 99,9 procent van de totale ziektelast door luchtverontreiniging in Nederland treedt op bij 
concentraties die voldoen aan de Europese normen. Dit betekent dat elke verbetering van de 
luchtkwaliteit, ook als deze voldoet aan de norm, gezondheidswinst oplevert. Het merendeel van 
de 17 miljoen inwoners van Nederland woont in gebieden waar geen sprake is van 
normoverschrijding van de grenswaarden. De meeste gezondheidswinst is dan ook te behalen 
door de blootstelling van iedereen te verminderen.  
 
GGD-advies 
De GGD adviseert te werken aan verbetering van de luchtkwaliteit, ook als aan de Europese 
normen wordt voldaan. Elke verbetering van de luchtkwaliteit levert gezondheidswinst op. 
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