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Inleiding 

Het RIVM heeft in september 2015 een onderzoek naar ultrafijnstofconcentraties rondom de luchthaven Schiphol afgerond. 
De belangrijkste bevinding is dat de bijdrage van het vliegverkeer aan de ultrafijnstofconcentraties op de woonlocaties die het 
dichtst bij Schiphol liggen grofweg vergelijkbaar is met de bijdrage van wegverkeer in een binnenstad. Niet duidelijk is wat deze 
concentraties betekenen voor de gezondheid van omwonenden. In de vakliteratuur is weinig bekend over de nadelige 
gezondheidseffecten van ultrafijnstof en in het bijzonder van die van vliegtuigemissies. Daarom acht het ministerie het van 
belang vervolgonderzoek te laten verrichten om meer informatie te krijgen over mogelijke nadelige gezondheidseffecten op 
omwonenden. Dit is ook zo door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer gemeld in een brief op 23 september en in het AO 
Luchtvaart op 30 september. Het RIVM is door het ministerie gevraagd hier een voorstel voor te doen binnen het kader zoals 
door de staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer is opgenomen. Het RIVM heeft daartoe 19 oktober een aantal 
opties voor vervolgonderzoek geschetst.  

Kaders huidige opdracht 

De staatssecretaris heeft in haar brief aan de Tweede Kamer aangegeven in het begin van 2016 de Tweede Kamer te 
informeren over het vervolgonderzoek. Daarom is het RIVM door het ministerie gevraagd om met het oog op het tijdig 
informeren van de Tweede Kamer het onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten te verrichten op basis van de bestaande 
gegevens.  

Het ministerie beseft dat er onzekerheden zitten in de schattingen van de blootstelling aan ultrafijnstofconcentraties op basis 
van thans beschikbare meet- en berekeningsgegevens en dat deze onzekerheden doorwerken in de schattingen van mogelijke 
gezondheidsschade en levensverwachting. Het is het nadrukkelijke verzoek van het ministerie om snel een eerste beeld te 
krijgen van de mogelijke nadelige gezondheidsrisico’s voor bewoners rondom Schiphol. Daarom wordt nu eerst gevraagd om 
inzicht te verkrijgen in de verdere haalbaarheid, de benodigde randvoorwaarden en de beperkingen van onderzoek met 
bestaande gegevens met het oog op een eventueel nader vervolg.  

Uit overleg met het RIVM is gebleken dat met bestaande gegevens op korte termijn alleen in beschrijvende zin gerapporteerd 
kan worden over sterftecijfers in de regio Schiphol. Zodoende focust de vraagstelling van het ministerie zich in eerste instantie 
op een mogelijk verhoogd sterfterisico. Er wordt hierbij geen directe relatie gelegd met blootstelling aan ultrafijn stof.  

Het ministerie heeft op 17 december 2015 het RIVM opdracht gegeven om de volgende vragen te beantwoorden:  
 

I. Wat zijn de sterftecijfers in de periode 2004-2010 (of recenter, indien haalbaar) in de postcodegebieden 
rondom Schiphol die te maken hebben met verhoogde ultrafijn stof concentraties als gevolg van de bijdrage van 
de luchtvaart?  

II. Hoe verhouden deze cijfers zich tot de sterftecijfers in qua samenstelling sociaal-economisch vergelijkbare 
postcodegebieden zonder luchthaven in de nabije omgeving waar het ultrafijn stof niveau door 
vliegtuigemissies lager is?  

III. Hoe kunnen eventuele verschillen tussen postcodegebieden binnen het gebied rond Schiphol en/of tussen het 
gebied rond Schiphol en de sterftecijfers elders in het land worden geduid? 

IV. Wat betekenen de resultaten voor nut, noodzaak, opzet en haalbaarheid van een eventueel vervolgonderzoek? 
Wat zijn bijvoorbeeld de benodigde randvoorwaarden en de beperkingen van dit mogelijke vervolgonderzoek? 

 

  



Plan van aanpak 

Vraagstelling I en II: In kaart brengen sterftecijfers rondom Schiphol 
Het RIVM zal gebruik maken van een voor het RIVM beschikbaar bestand waarin CBS gegevens over sterfte op individueel 
niveau gekoppeld zijn met gegevens over o.a. leeftijd, geslacht, herkomst, burgerlijke staat, fiscaal inkomen en (versleuteld) 
woonadres). Het bestand bevat op dit moment gegevens van 7 miljoen volwassenen (>30 jaar), die bij de aanvang van de 
onderzoeksperiode (1 januari 2004) vijf jaar of langer op het toenmalige adres woonden. Van deze personen is bekend of en 
wanneer sterfte is opgetreden in de periode 2004 tot 2011. Voor het onderzoek zal een selectie gemaakt worden van 4-positie 
postcodegebieden in de omgeving van Schiphol. Vervolgens zal de verdeling van totale en oorzaak-specifieke sterfte per 4-
positie postcodegebied in kaart gebracht worden. De data worden genormaliseerd naar het gemiddelde sterftecijfer voor het 
afgebakende gebied rondom Schiphol. Ook zal een vergelijking gemaakt worden met de sterftecijfers elders in Nederland. 
 In het onderzoek kan rekening gehouden worden met de invloed van demografische en sociaaleconomische factoren 
die van invloed zijn op de sterfte, voor zover deze bij het CBS beschikbaar zijn (zie vorige alinea). Er kan geen rekening worden 
gehouden met individuele leefstijlfactoren, zoals roken, overgewicht en alcoholgebruik, omdat deze gegevens niet beschikbaar 
zijn.  
 Naast sterfte zal ook de verdeling van de ultrafijnstof concentraties van vliegverkeer in het geselecteerde gebied 
beschreven worden. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de berekeningen die ten behoeve van het eerdere verkennende 
onderzoek zijn uitgevoerd. De berekende ultrafijnstof concentraties zullen gekoppeld worden aan gegevens over aantallen 
inwoners, zodat inzicht gekregen wordt in de verdeling van de blootstelling van de inwoners in het gebied.  
 
Vraagstelling III: Duiding 
Op basis van de onder I en II verkregen informatie wordt een beschrijvend beeld opgesteld van de sterftecijfers in het gebied 
rondom Schiphol. Er kan geen directe relatie worden onderzocht tussen deze sterftecijfers enerzijds en blootstelling aan 
ultrafijnstof anderzijds. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beschikbare blootstellingsgegevens over ultrafijnstof-
concentraties van vliegverkeer uitsluitend indicatief van aard zijn omdat zij op een beperkte meetperiode in 2015 en een 
beperkt aantal meetlocaties zijn gebaseerd. Ook is niet goed bekend wat de representativiteit van de verkregen concentraties 
uit 2015 is voor de blootstelling in het verleden. Deze historische blootstelling is van belang met het oog op het in beeld 
gebrachte sterfterisico in de periode 2004-2011. Verder kunnen eventuele verschillen tussen postcodegebieden binnen het 
gebied rond Schiphol en/of tussen het gebied rond Schiphol en de rest van Nederland (zowel in positieve als in negatieve zin) 
niet alleen toegeschreven worden aan ultrafijnstof. In de rapportage zal daarom een zorgvuldige duiding van de resultaten 
worden gegeven. 
 
Vraagstelling IV: Consequenties, beperkingen en randvoorwaarden voor een eventueel vervolgonderzoek  
De resultaten van vraagstelling I t/m III zullen worden beschouwd in het licht van een eventueel vervolgonderzoek en de 
eerdere aanbevelingen uit de RIVM rapport van september 2015. Hierbij zullen de volgende elementen aan bod komen: 

• Haalbaarheid, randvoorwoorden en beperkingen van nadere analyses van sterftecijfers (o.a. statistische power) 
• Haalbaarheid, randvoorwoorden en beperkingen van analyses met andere bestaande gegevens (zoals 

medicatiegebruik) 
• Verdere consequenties voor de eerdere aanbevelingen over nader vervolgonderzoek 
• Wenselijkheid van nader blootstellingsonderzoek als ondersteuning voor het gezondheidsonderzoek.  

 
Vervolgonderzoek 
Na afloop van deze verkenning zal, mede afhankelijk van de uitkomst van eerdere aanbevelingen en de nieuw verkregen 
resultaten besloten worden of en zo ja, wat voor type vervolgonderzoek als volgende stap mogelijk is.  
 
Afstemming en communicatie 
Gezien de mogelijke gevoeligheid van de problematiek en het detailniveau waarop wordt gerapporteerd is afstemming over de 
onderzoeksopzet en communicatie met belanghebbenden in de directe omgeving van Schiphol over de resultaten ervan 
noodzakelijk. Hiertoe zullen zowel de opzet van het voorliggende onderzoek als de resultaten ervan bij de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) gepresenteerd worden. Daarnaast zal door het RIVM een inhoudelijke adviescommissie ingesteld worden, 
waarvoor o.a. vertegenwoordigers van de betrokken GGD-en zullen worden uitgenodigd. 


