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DE GEZONDHEIDSGEVOLGEN 
VAN NO

2

Dit is een samenvatting van de studie “Gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling 

aan NO
2
. Korte bespreking van recente studies” die het Zwitsers Instituut voor Tropische 

Geneeskunde en Volksgezondheid in opdracht van Greenpeace uitvoerde. De volledige 

studie is hier terug te vinden: http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/

report/2017/Full_European_Human_health_from_NO2_exposure_NL.pdf

Kun je je voorstellen dat je gewoon door te ademen een ernstige 

long- of hartziekte kunt oplopen en zelfs vroegtijdig kunt 

overlijden? Of dat de gezondheid van je ongeboren kind gevaar 

kan lopen gewoon omdat je in een grote Europese stad woont 

– zoals Londen, Brussel, Parijs of Rome? En dat je daardoor 

voortijdig kunt bevallen, dat je kind aan ondergewicht kan lijden 

of een gebrek kan hebben aan het zenuwstelsel?

Deze verschrikkelijke nachtmerrie is vandaag al realiteit voor 

gewone mensen in grote steden over heel Europa, waar het 

verkeer op basis van fossiele brandstoffen de belangrijkste 

oorzaak is van een vervuiling die hoger ligt dan de door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen grenswaarden.

Recent onderzoek heeft voldoende bewijsmateriaal geleverd 

om te stellen dat de blootstelling aan stikstofdioxide (NO
2
), een 

vervuilende stof die vrijkomt bij de verbranding van fossiele 

brandstoffen, een rechtstreekse invloed heeft op onze gezond-

heid en sterfte.¹ In feite zijn er in Europa alleen al elk jaar naar 
schatting 72.000 voortijdige overlijdens als gevolg van NO

2
.²  

In België zijn dat er jaarlijks 2320.

Naarmate we meer worden blootgesteld aan deze verontreini-
gende stof, verhoogt ook het risico voor onze gezondheid: er 
bestaat geen ‘veilig’ niveau van blootstelling. Zelfs in gebieden 

waar het NO
2
-peil lager ligt dan de voorgeschreven Europese 

grenswaarde, zijn de hieronder beschreven belangrijke gezond-

heidsrisico’s duidelijk merkbaar. In deze tekst spitsen we ons 

toe op NO
2
, maar er zijn ook nog veel andere vervuilende 

stoffen, waaronder fijnstof, die aanzienlijke gezondheidsrisico’s 

met zich mee brengen. Telkens wanneer we een van die 
vervuilende stoffen inademen, lopen we gevaar.
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¹ Gesundheitsrisiken der NO
2
 -Belastung für den Menschen Kurzexpertise anhand neuerer Über-

sichtsarbeiten und Studien. Dit rapport omvat de samenvatting van het onderzoek en studies van 
de voorbije jaren naar de impact van NO

2
. Via kruisverwijzingen met de richtlijnen van toonaan-

gevende instellingen als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt het overzicht tot afdoende 
bewijzen van de impact van NO

2
.

  https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/170331_no2_ge-
sundheitsstudie. pdf

² European Environment Agency 2016, Air quality in Europe - 2016 report. Kopenhagen: Europees 
Milieuagentschap.
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GEVOLGEN VOOR ONZE  
GEZONDHEID –  
DE BELANGRIJKSTE  
BEVINDINGEN

Uit onderzoek blijkt dat de blootstelling aan NO
2
 zowel gezond-

heidsproblemen op korte als op lange termijn veroorzaakt (zie 

hieronder voor een uitgebreider beschrijving). Toenames in de 

NO
2
-concentratie op korte termijn zullen naar verwachting 

leiden tot meer ziekenhuisopnames als gevolg van ademha-

lingsaandoeningen, meer spoedinterventies voor cardiovascu-

laire en ademhalingsproblemen en meer overlijdens als gevolg 

van ziekte. Op lange termijn ligt de sterfte hoger in gebieden 

met een grotere blootstelling aan NO
2
.
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VROEGTIJDIGE STERFTE TE WIJTEN AAN 
NO

2
-BLOOTSTELLING in 15 landen van de Europese Unie in 2013.

Source: Air Quality in Europe (2016 report) - European Environmental Agency
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ZWANGERSCHAP, GEBOORTEGEWICHT EN  
ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
In gebieden met een hoge blootstelling aan NO

2
 worden 

kinderen geboren met een lager geboortegewicht – en er zijn 

ook aanwijzingen van vroeggeboortes. Toekomstige moeders 

die vervuilende stoffen zoals NO
2
 inademen, lopen meer risico 

op complicaties. De verstrekkende impact van NO
2
 heeft ook 

gevolgen op het gebied van onderwijs en openbare diensten, 

want onderzoek wijst op een vertraagde ontwikkeling van het 

zenuwstelsel en van de verstandelijke prestaties van kinderen. 

Alle cognitieve stoornissen op jonge leeftijd hebben een impact 

op de latere gezondheid.

ASTMA EN DE GEZONDHEID VAN DE LUCHTWEGEN BIJ  
KINDEREN EN VOLWASSENEN
Voor elke toename van de blootstelling aan NO

2
 met 10 µg/m³ 

(24-uursgemiddelde) verwacht de WHO een toename van het 

aantal ziekenhuisopnames als gevolg van respiratoire gezond-

heidsproblemen met 1,8% voor alle leeftijdsgroepen. Dat leidt 

tot een toenemende belasting van onze gezondheidszorg en 

openbare diensten.

Bij volwassenen is de longfunctie ook slechter in gebieden met 

een hoge blootstelling aan NO
2
, in combinatie met een ver-

hoogd risico van infecties van de luchtwegen en longontsteking 

(dit geldt ook voor kinderen). De impact van NO
2
 op kinderen is 

een van de meest zorgwekkende elementen in de onderzoeks-

gegevens. Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen en 

krijgen vaker astma als ze in de buurt van verkeer wonen. Zo 

neemt het risico van astma toe met 15% wanneer de blootstel-

ling aan NO
2
 stijgt met 10 µg/m³. Kinderen met astma worden 

tot drie keer vaker opgenomen in diensten voor spoedopname 

en het ziekenhuis met ademnood dan volwassenen. Als het 

NO
2
-niveau in de steden overal op aarde voort blijft stijgen, 

zouden ademhalingsproblemen wel eens de norm kunnen 

worden voor kinderen over de hele wereld.
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HART EN BLOEDVATEN
Volgens het Milieuagentschap van de Verenigde Staten (US EPA) 

kan een verhoogde blootstelling aan NO
2
 hartaanvallen veroor-

zaken en leiden tot een mogelijke toename van de spoedinter-

venties voor cardiovasculaire problemen. Er zijn ook aanwijzin-

gen dat een verhoogde blootstelling aan vervuilende stoffen 

zoals NO
2
 kan leiden tot beroertes, bloedklonters en een 

verhoogde bloeddruk.

DIABETES
Er duiken steeds meer aanwijzingen op van een verband tussen 

diabetes en NO
2
, zoals ook al werd beklemtoond door instellin-

gen als het Britse Royal College of Physicians en het Royal 

College of Paediatrics and Child Health.

KANKER
De WHO beschouwt luchtvervuiling als een categorie 1 kanker-

verwekkende stof en als een belangrijke milieuoorzaak van 

kanker. Vooral de blootstelling aan emissies uit het verkeer, 

gemeten als NO
2
, worden vaak in verband gebracht met een 

hoger risico van longkanker.

 NOOT:  De hierboven beschreven bevindingen zijn de meest opvallende, al moeten we erop wi-
jzen dat enkele studies tot de conclusie komen dat bepaalde gezondheidseffecten niet uitsluitend 
toe te schrijven zijn aan NO

2
 en ook kunnen worden toegeschreven aan andere luchtverontreini-

gende stoffen. Er is verder onderzoek nodig om de volledige impact van NO
2
  op de gezondheid te 

kunnen beoordelen.
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DE GROOTSTE BOOSDOENER:  
DIESEL

De belangrijkste oorzaak van NO
2
 in een stedelijke omgeving is 

vervoer op basis van fossiele brandstoffen in het algemeen en 

dieselvoertuigen in het bijzonder. In 2015 is de strengere Euro 

6-emissienorm verplicht geworden voor alle nieuwe wagens. 

Maar in werkelijkheid stoten dieselwagens nog altijd verschei-

dene keren meer uit dan deze nieuwe wettelijke grenswaarden 

en bovendien zijn autoconstructeurs betrapt op sjoemelen bij 

de emissietests. Het valt dan ook niet te verwonderen dat de 

grenswaarden voor de luchtkwaliteit in steden over heel Europa 

de voorbije jaren overschreden zijn. De enige oplossing voor die 

problemen bestaat erin snel in te grijpen om het gebruik van 

diesel volledig uit te schakelen en af te stappen van fossiele 

brandstoffen om de uitstoot te verminderen en onze gezond-

heid te beschermen.
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AANBEVELINGEN VAN  
GREENPEACE

Het is niet langer een aanvaardbare optie om de emissiegrenzen 

voor nieuwe auto’s of de normen voor de luchtkwaliteit gewoon 

te verstrengen als die vervolgens toch worden genegeerd. Naast 

strengere grenswaarden en een betere handhaving, stellen wij 

het volgende voor:

  De nationale regeringen moeten de verkoop van nieuwe 
dieselwagens verbieden en de transitie inzetten van de 

particuliere verbrandingsmotor naar een collectieve elektrische 

mobiliteit.

  De nationale regeringen moeten de autobedrijven op hun 
verantwoordelijkheid wijzen en erop toezien dat zij de kosten 

dragen omdat zij de regelgeving overtreden.

  Stadsbesturen moeten dieselwagens verbieden in hun 
steden en lage- tot zero-emissiezones aanleggen of uitbreiden 

waar geen voertuigen, of enkel de minst vervuilende, zijn 

toegestaan.

  Stadsbesturen moeten privéauto’s overbodig maken door te 

investeren in openbaar vervoer, fiets- en wandelinfrastructuur 

en door gedeelde mobiliteit te promoten.

Ademen kan de gezondheid 
schaden. Daarom voeren 
we campagne voor 
#CleanAirNow
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 CONTACT: Barbara Stoll
barbara.stoll@greenpeace.org

Greenpeace is politiek en financieel onafhankelijk
Greenpeace bestaat omdat onze kwetsbare aarde een stem  

verdient. En nood heeft aan oplossingen.  
En nood aan verandering. En nood aan actie!

mailto:barbara.stoll%40greenpeace.org?subject=NO2%20Health%20Impacts%20

