Het Milieu Dossier accepteert artikelen
die de voortgang in beleid, onderzoek en
maatschappelijke respons documenteren.
Bijdragen worden beoordeeld door een
redactieteam.

Koppeling NO2-blootstelling aan
enquête biedt inzicht in
gezondheidseffecten
Blootstelling aan vooral ﬁjnstof
en stikstofdioxide (NO2) gaat
gepaard met een aanzienlijke
ziektelast, ook bij de huidige
in Nederland voorkomende
concentraties. Met name NO2
is geschikt voor lokaal onderzoek naar mogelijke associaties tussen luchtkwaliteit en
gezondheid.
In de stad Utrecht wordt sinds
januari 2011 op ongeveer vijftig
punten NO2 gemeten. Op basis
van deze meetgegevens is een
‘Land Use Regression’ (LUR)model ontwikkeld.
De modeluitkomsten zijn vervolgens gekoppeld aan de gemeentelijke gezondheidsenquête.
Hierdoor konden mogelijke
associaties tussen NO2 en een
aantal sociaaleconomische
factoren en ziekten worden
geanalyseerd.

in verband staat met ziekten als diabetes4 en
neurologische aandoeningen 11 . Daarnaast
is er internationaal veel aandacht voor relaties tussen blootstelling aan luchtverontreiniging en sociaaleconomische factoren 12,3 .
Kruize 10 vond voor Nederland als geheel
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kleine verschillen in blootstelling tussen
inkomensgroepen. De relatie lijkt echter van
plaats tot plaats te verschillen.

In de Utrechtse nota volksgezondheid
‘Duurzaam gezond’ (2011) is de gezond-

Lokaal is vooral NO 2 belangrijk. NO 2 is

heidskundige interpretatie van de lokale

een indicator voor een complex mengsel

NO2 -metingen genoemd als één van de prio-

van stoffen dat van plaats tot plaats kan

riteiten binnen het thema ‘gezonde leefom-

verschillen 13 .Deze stof vertoont een grote

geving’. Dit is opgepakt door de gemeente

binnenstedelijke variatie ten gevolge van

Utrecht, in samenwerking met het Institute

onder andere het gemotoriseerde verkeer en

for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de

mogelijk de scheepvaart. Voldoende variatie

Universiteit Utrecht binnen de Academische

is noodzakelijk om in onderzoek associaties

Werkplaats Milieu en Gezondheid. De hoofd-

aan te kunnen tonen. In de stad Utrecht wordt

doelstelling van de huidige studie was om:

sinds januari 2011 op circa vijftig meetpunten,

1. Na te gaan of koppeling van de lokale

verspreid over de stad, de NO2 -concentratie

gezondheidspeilingen (enquêtes) aan de

met Palmesbuisjes gemeten.

meetresultaten mogelijk was;
2. Zo ja, door middel van deze koppeling

Daarnaast voert de gemeente Utrecht een

inzicht te krijgen in de relatie in Utrecht

tweejaarlijkse stadsbrede gezondheids-

tussen NO2 en gezondheid respectievelijk

Inleiding

enquête onder volwassenen uit, de gezond-

sociaaleconomische factoren.

Blootstelling aan vooral fijnstof en NO 2 is

heidspeiling. Hierin zijn onder meer vragen

geassocieerd met respiratoire en cardiovascu-

opgenomen over de gezondheidstoestand,

NO2 -meetresultaten konden niet één op één

laire aandoeningen en longkanker, ook bij de

zorggebruik, sociale contacten, mantelzorg,

aan individuele respondenten op de gezond-

huidige in Nederland voorkomende concen-

welbevinden, woonsituatie, huiselijk geweld,

heidsenquêtes worden gekoppeld, omdat

traties2,13. Bovendien zijn er in toenemende

leefstijl, en daarnaast ook een aantal alge-

niet op iedere plek in de stad werd gemeten.

mate aanwijzingen dat luchtverontreiniging

mene vragen.

Daarom betrof de ontwikkeling van een
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Gegevens over Utrecht

Beschrijving Onderzoekspopulatie gezond-

Voor de ligging en etmaalintensiteit van

heidspeilingen 2008 en 2010

de gemeentel ijke hoofdwegen en de

Tabel 1. Beschrijving onderzoekspopulatie
(N = 7.341)

rijkswegen rondom Utrecht is de informatie u it 2011 gebr u i k t d ie door de
gemeente ten behoeve van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) is verstrekt, aangevuld met informatie
over de rijkswegen van Rijkswaterstaat. De
overige gemeentelijke wegen zijn overgenomen uit het Nationaal Wegenbestand in
Foto: Wim Ovaa

GIS-formaat.
Modelvoorspellingen NO2
Voor alle postcodes in de stad Utrecht is een
‘midden’ van het postcodegebied bepaald.
Een postcode representeert een (deel van
een) straat, in veel gevallen één van de twee
Palmesbuisje voor NO2 -meting

zijden ervan. Van alle adressen met eenzelfde
postcode is het zwaartepunt van de adressen

Geslacht
Man
Vrouw

3068 (43%)*
4273 (58%)

Leeftijd (jaar)
18 – 30
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 –

1839 (25.7%)
1685 (23.6%)
1215 (17.0%)
950 (13.3%)
743 (10.4%)
499 (7.0%)
211 (3.0%)

Etniciteit
Nederlands
Surinaams, Antiliaans/
Arubaans
Turks
Marokkaans
Overig westers
Overig niet-westers

5588 (76.1%)
219 (3.0%)
251 (3.4%)
355 (4.8%)
677 (9.2%)
250 (3.4%)

‘Land Use Regression’ (LUR)-model voor NO2

bepaald. Vaak ligt dit zwaartepunt niet op de

in Utrecht een belangrijke nevendoelstelling

lijn die de adrespunten binnen een postcode

van de huidige studie. Dergelijke modellen

verbindt, denk bijvoorbeeld aan een straat

Opleiding
Lager onderwijs
MAVO, LBO
HAVO, VWO, MBO
HBO, WO

worden internationaal in toenemende mate

met een rechte hoek daarin. Daarom is niet

Roken

toegepast8. Voor een Nederlandstalige bespre-

het zwaartepunt, maar het adrespunt dat het

Ja

1715 (23.6%)

king van deze techniek wordt verwezen naar

dichtst bij dit zwaartepunt ligt, aangemerkt

Vroeger wel

2144 (29.6%)

Fischer (2009) 6. Het doel was een model te

als ‘midden’ van een postcodegebied.

Nooit

3395 (46.8%)

ontwikkelen, dat voor het jaar 2011 (en jaren

Voor alle postcodes zijn de waarden bepaald

hier omheen) voor ieder geograﬁsch punt in

voor de voorspellende variabelen (zoals:
afstand tot de dichtstbijzijnde drukke weg),

Ervaren gezondheid
(slecht/matig)

1065 (14.8%)

de stad een schatting geeft van de jaargemiddelde NO2 -concentratie. Vervolgens werden

die met behulp van regressieanalyse zijn

Diabetes**

428 (6.1%)

deze schattingen door middel van de post-

geselecteerd. Vervolgens is hiermee voor

Astma / COPD**

619 (8.8%)

code (zes posities) aan de gecombineerde

alle postcodes die voorkomen in de gezond-

Hart- en vaatziekten**

283 (4.1%)

gezondheidspeilingen van 2008 en 2010

heidspeilingen een schatting voor de

Hoge bloeddruk**

867 (12.4%)

gekoppeld.

NO2-concentratie berekend.

Methode

Koppeling van bestanden

Om het LUR-model te ontwikkelen, is

Vervolgens zijn de berekende NO 2 -concen-

gebruik gemaakt van de NO 2 -metingen

traties via de postcodes gekoppeld aan de

van de gemeente Utrecht en informatie uit

gecombineerde gezondheidspeilingen van

Geografische Informatiesystemen (GIS).

2008 en 2010. Na koppeling zijn de postcodes

‘matig tot slecht ervaren gezondheid’ en op de

Hierbij is gebruik gemaakt van de methode

verwijderd zodat de dataset waarmee de

ziekten diabetes, hoge bloeddruk, astma en/

die beschreven staat in de handleiding van

analyses zijn uitgevoerd, volledig anoniem

of COPD, en hart-en vaatziekte (een combi-

was. In tabel 1 is de onderzoekspopulatie

natie van beroerte, hartinfarct en overige

beschreven. Omdat een aantal (aandachts)

hartziekten). Alleen personen die ingevuld

9

het Europese ESCAPE project .

805 (11.3%)
1516 (21.2%)
1601 (22.4%)
3221 (45.1%)

Prevalentie gezondheidsuitkomsten

* Aantal en percentage
** In de enquête wordt gevraagd of deze
ziekten door een arts zijn vastgesteld;
slechts indien dit het geval is, is de
enquête betrokken bij de verdere analyse

Luchtmetingen NO2

wijken zijn oververtegenwoordigd in de

hebben dat de ziekte door een arts was vast-

Op vijftig locaties werd in 2011 de luchtkwa-

gezondheidspeilingen worden in deze studie

gesteld, zijn meegenomen. Zie tabel 1 voor de

liteit met Palmesbuisjes gemeten. De resulte-

alleen uitspraken gedaan over de onder-

bijbehorende prevalenties. Voor de associatie

rende jaargemiddelde NO2 -concentraties zijn

zoekspopulatie, en niet over de bevolking van

tussen NO2 en deze uitkomsten is de Odds

de stad Utrecht.

Ratio (OR) berekend met logistische regressie,

1

gebruikt om het LUR-model te ontwikkelen .

zowel na correctie voor leeftijd en geslacht,
1 Voor een overzicht van de meetmethode,
meetlocaties en actuele meetwaarden zie
http://www.utrechtmilieu.nl/meetnet/

Epidemiologische analyses

als na correctie voor leeftijd, geslacht en een

In de epidemiologische studie heeft de

aantal andere mogelijke verstorende varia-

aandacht zich gericht op de uitkomstmaat

belen (roken, BMI, opleiding, etniciteit, vocht
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in woning, huwelijkse staat, alcoholgebruik).
De relatie tussen NO2 en sociaaleconomische
factoren is bestudeerd door middel van line-

Tabel 2. Model voor NO2 in Utrecht: omschrijving variabelen en maximale absolute waarde
van de bijbehorende modelterm
Notatie variabele

Omschrijving variabele

Maximale absolute waarde van
Modelterm*

Constante

Achtergrondconcentratie als alle andere variabelen de waarde 0 aannemen

21,1 (2,0)

WEGAFSTANDINVERS

Inverse van de afstand tot het midden van de
dichtstbijzijnde hoofdweg (> 5.000 motorvoertuigen/etmaal of > 500 bussen/etmaal)

10,9 (1,6)

HOOFDWEG_300

Aantal meters hoofdweg in een straal van
300 meter rond een immissiepunt

6,0 (2,8)

VERKEERSLAST_1000

Door het wegverkeer (op rijkswegen, hoofdwegen en overige wegen) afgelegde afstand
in meters in 24 uur in een straal van 1.000
meter rond een immissiepunt

9,4 (2,6)

BUSAFSTANDINVERS

Het aantal bussen per etmaal op de dichtstbijzijnde hoofdweg vermenigvuldigd met de
inverse van de afstand tot de dichtstbijzijnde
hoofdweg

3,3 (1,5)

STADSGROEN_1000

De hoeveelheid groen stedelijk gebied
in een straal van 1.000 meter rond een
immissiepunt

4,4 (2,4)

MAJORROADLENGTH_1000

Het aantal meters hoofdweg in een straal van
1.000 meter rond een immissiepunt

5,3 (3,1)

aire regressie, zonder correctie voor mogelijke verstorende variabelen, omdat het
doel van deze analyse beschrijvend en niet
causaal gericht is; de onderzoeksvraag was
of de blootstelling aan NO2 binnen de onderzoekspopulatie verschilt tussen bevolkingsgroepen en niet wat de oorzaak hiervan is.

Resultaten
1. LUR-model (NO2 )
De verklaarde variantie (R2) van het ontwikkelde model is 79%, wat betekent dat een
substantieel deel van de variatie in gemeten
jaargemiddelde concentraties door het model
kan worden verklaard. Met het model is de
NO2 -concentratie op een bepaald geograﬁsch
punt (immissiepunt) in de gemeente Utrecht
berekend. Tabel 2 bevat een omschrijving van
de modelvariabelen. De maximale absolute

* Uitgedrukt in μg·m-3 met daarachter tussen haakjes de bijbehorende standaardafwijking,
ook uitgedrukt in μg·m-3

waarde is weergegeven omdat de variabelen
in het model sterk verschillende eenheden

Het model weerspiegelt vooral de invloed van

NO2 -concentratie berekend. De gemiddelde

hebben en dus aan de coëfﬁciënt alleen niet is

binnenstedelijke hoofdwegen. De invloed

concentratie in 2011 over circa 3.900 post-

te zien hoe belangrijk een variabele is in het

van snelwegen komt in de door het wegver-

codes was 29,0 μg/m3 met een minimum van

voorspellen van NO2. De maximale absolute

keer afgelegde afstand (in 24 uur, in een cirkel

21,2 en een maximum van 43,2 μg/m3. Figuur

bijdrage is berekend door de regressiecoëfﬁ-

met een straal van 1.000 meter) tot uiting.

1 bevat een histogram van de berekende

ciënt te vermenigvuldigen met de maximale

De modelconstante kan worden gezien

concentraties voor de onderzoekspopulatie

waarde van een variabele in het model. De

als de regionale achtergrondconcentratie,

(N=7.341).

invloed van de hoeveelheid stedelijk groen

deze levert de grootste bijdrage aan de NO 2

heeft een negatief teken (hoe meer stedelijk

concentratie.

Epidemiologische analyses

groen, des te lager de concentratie). Dit is de

Het model is vervolgens toegepast op de circa

Verband tussen sociaaldemograﬁsche factoren

reden dat de maximale absolute waarde is

3.900 unieke postcodes uit de gecombineerde

en NO2

weergegeven. De minimale absolute waarde

gezondheidspeilingen van 2008 en 2010. Dit

De verschillen in NO 2 -blootstelling tussen

van de modeltermen is vaak 0 en ten hoogste

is ongeveer de helft van het aantal postcodes

groepen met een verschillend opleidingsni-

0,1 μg/m3 ; daarom is deze niet weergegeven

in de gemeente. Voor iedere postcode is een

veau zijn zeer klein, in de orde van grootte

in de tabel.

van 1% van de gemiddelde blootstelling van
de onderzoekspopulatie of minder (zie tabel
3). Toch is het verschil in NO 2 blootstelling
tussen hoogopgeleiden en MAVO, LBO opgeleiden, waarbij laatstgenoemde groep het
laagst is blootgesteld, wel statistisch signiﬁcant. Ook dit verschil is desondanks niet betekenisvol. De indicatoren mate van moeite
met rondkomen van inkomen en etniciteit
laten hetzelfde beeld zien als de indicator

Foto: Wim Ovaa

opleiding (zeer kleine verschillen in NO 2
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blootstelling tussen groepen).
Gezondheidsuitkomsten en NO2
Voor de gezondheidsuitkomsten (‘ziekten’)
is een Odds Ratio (OR) berekend, na correctie
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voor leeftijd, geslacht en na correctie voor
leeftijd, geslacht plus een aantal andere

Mean = 28,7481
Std. Dev. = 3,33162
N = 7.341

500,0

mogelijke verstorende variabelen (zie tabel
4). De OR is te interpreteren als een benadering van het relatief risico (RR). In dit onder-

400,0

zoek is de OR berekend per 10 μg/m3. De OR
Figuur 1.
Frequentieverdeling
NO2 blootstelling
onderzoekspopulatie

porteerde) ziekte voor personen met een 10
μg/m3 hogere blootstelling.

Frequency

geeft dan het relatieve risico op een (gerap-

Als alleen wordt gecorrigeerd voor leeftijd

300,0

200,0

en geslacht, wordt een signiﬁcante positieve
associatie gevonden tussen NO2-blootstelling
en diabetes en (p=0,04) en matig tot slecht

100,00

ervaren gezondheid (p=0,03). De associatie
tussen hart- en vaatziekten is het sterkst
maar net niet statistisch signiﬁcant (p=0,06).

0,0

Na correctie voor een groter aantal mogelijke
verstorende variabelen worden de relaties

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Figuur 1. Gemiddelde NO2 -blootstelling per opleidingsniveau

tussen NO 2 en diabetes en slechte ervaren
gezondheid kleiner en zijn niet meer statistisch signiﬁcant. Er is geen relatie gevonden
tussen NO2 en astma/COPD.

Discussie
Sociaaleconomische factoren en NO2

Opleiding

NO2 [μg∙m-3]

95% CI

p waarde*

HBO, WO

28,8

28,7 - 29,0

--

HAVO, VWO, MBO

28,7

28,4 - 29,0

0,189

MAVO, LBO

28,6

28,2 - 28,9

0,010

LO

28,9

28,6- 29,3

0,453

* Toets op verschil met HBO, WO. 95% CI is het 95% betrouwbaarheidsinterval

In het huidige onderzoek bleek dat er in de
gemeente Utrecht geen of slechts zeer kleine

ontreiniging als suggestief beschouwd. In

leling. Dat is in deze studie waarschijn-

verschillen in NO 2 -blootstelling bestaan

de literatuur is de evidentie voor een relatie

lijk niet aan de orde: zie de frequentie-

tussen groepen met een verschillende sociaal-

tussen verkeersgerelateerde luchtverontrei-

verdeling voor NO2 in ﬁguur 1. De hoogst

economische status (SES) of etniciteit. Kruize

niging en astma bij kinderen en verergering

blootgestelden zijn blootgesteld aan

vond in een onderzoek voor heel Nederland

van bestaande astmasymptomen door lucht-

een 2x zo hoge NO 2 -concentratie als de

ook geen betekenisvolle verschillen in de

verontreiniging sterker.

laagst blootgestelden. De gemiddelde

gemiddelde NO2 -blootstelling per inkomen-

Mogelijke verklaringen voor het niet vinden

NO 2 -blootstelling in Utrecht is ook niet

scategorie als maat voor SES10.

van een associatie zijn, naast het werkelijk

extreem laag of hoog ten opzichte van

ontbreken van een relatie, onder andere (een

internationale onderzoeken.

Astma/COPD

combinatie van):

Er is in deze studie geen associatie met

– Een te klein aantal enquêtes (een te

van de variantie in NO2 -concentraties kan

astma/COPD gevonden. Internationaal wordt

geringe ‘statistische power’); in de huidige

niet door het model worden verklaard,

de evidentie voor een relatie tussen astma/

studie zijn kleinere Odds Ratio’s (lager dan

wat tot een geringe onderschatting van

COPD bij volwassenen en langetermijnbloot-

circa 1,20) niet betrouwbaar vast te stellen.

effecten kan leiden.

stelling aan verkeersgerelateerde luchtver-

– Een gebrek aan variatie in NO2 - blootstel-

– Misclassiﬁcatie van NO2 -bloostelling; 21%

Tabel 3. Gezondheidsuitkomsten en NO2
Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht

Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en extra
confounders**

OR*

95% CI

p waarde

OR*

95% CI

p waarde

Diabetes

1,38

1,01 - 1,88

0,04

1,28

0,90 - 1,83

0,17

Hoge bloeddruk

1,09

0,86 - 1,40

0,49

1,08

0,83 - 1,42

0,30

Astma/COPD

0,99

0.77 – 1.28

0,96

1,00

0,76 - 1,31

0,92

Ervaren gezondheid (slecht/matig)

1,26

1,02 - 1,55

0,03

1,13

0,88 - 1,44

0,35

Hart- en vaatziekte

1,46

0,99 - 2,16

0,06

1,21

0,78 - 1,87

0,40

* Odds Ratio per 10 μg/m3
** Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, roken, BMI, opleiding, etniciteit, vocht in woning, huwelijkse staat, alcoholgebruik
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een associatie tussen diabetes en NO2 . Er is
geen verband tussen astma/COPD en NO 2
gevonden. Ondanks de beschreven beperkingen van onze pilot studie is koppeling van
gemeentelijke NO2 -data aan lokale gezondheidsenquêtes een veelbelovende basis
voor analyse van relaties tussen milieu en

Foto: Wim Ovaa

gezondheid.

– Non-respons; de respons op de enquêtes

luchtverontreiniging 1. Wel gelden bij deze

was circa 50%. Het is bekend dat de

bevinding een aantal van dezelfde beper-

respons onder ouderen (>= 65 jaar) hoger is

kingen als in de vorige paragraaf benoemd.

dan bij jongeren (< 65 jaar) en dat mensen

Additionele mogelijke verklaringen zijn

met ernstige gezondheidsproblemen

dat er sprake is van onderdiagnose van

minder vaak deelgenomen hebben. Voor

diabetes: 25% van de patiënten heeft geen

meer inzicht in de achtergronden van non-

diagnose diabetes (bron: Diabetes Fonds).

respons in de gezondheidspeiling wordt

Ook is bekend dat de vraag over diabetes niet

verwezen naar een onderzoek van de

zo goed wordt ingevuld; dit nivelleert even-

Uitvoeringsorganisatie Volksgezondheid

eens de uitkomst. Verder hebben negen op de

7

van de gemeente Utrecht uit 2007 .

tien patiënten diabetes type 2 (ouderdoms-

– Rapportage-bias. In tegenstelling tot gege-

diabetes) terwijl 1 op de 10 type 1 (juveniele

vens uit bijvoorbeeld een huisartsenregis-

diabetes) heeft. In de enquêtes wordt geen

tratie zijn de aandoeningen en/of ziekte in

onderscheid gemaakt tussen beide typen.

de gezondheidspeiling (vragenlijst onderzoek) gebaseerd op zelfrapportage.

Conclusie

– Migratiebewegingen. We hadden alleen

Het bleek mogelijk om voor de stad Utrecht

de beschikking over het huidige adres.

een ‘Land Use Regression’-model te ontwik-

Nederlanders wonen gemiddeld een

kelen dat 79% van de variatie in gemeten NO2

beperkte tijd op een adres, tien jaar (bron:

verklaart. Daarnaast bleek het mogelijk om

Planbureau voor de Leefomgeving). Voor

de door dit model berekende NO2 -waarden te

stadsbewoners is deze tijd nog korter.

koppelen aan de gezondheidspeilingen van

Het kan zo zijn dat deze tijd (te) kort is

de gemeente Utrecht. Hierdoor is er inzicht

ten opzichte van het tijdsbestek waarin

ontstaan over hoe blootstelling aan NO2 in

mensen astma of COPD ontwikkelen.

de onderzochte populatie samenhangt met

– De incidentie van astma is vooral hoog

een aantal sociaaleconomische factoren. Er

onder jeugdigen en de invloed van

is voor de onderzoekspopulatie aangetoond

luchtverontreiniging op het ontstaan

dat er geen of slechts zeer kleine verschillen

van astma, zo deze inderdaad bestaat,

in NO2 -blootstelling bestaan tussen groepen

manifesteert zich daarom vooral onder

met een verschillend opleidingsniveau,

kinderen. In de huidige studie hebben we

groepen met een verschillende etnische

alleen gegevens over volwassenen.

achtergrond of groepen die verschillen in de
mate waarin zij moeite hebben met rond-

Diabetes

komen van hun inkomen.

De gevonden associatie met diabetes is in
overeenstemming met recente literatuur

Ook een aantal gezondheidsuitkomsten

waarin diabetes bleek samen te hangen met

(‘ziekten’) is beschouwd. Zo is er mogelijk
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