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Voorwoord 
 

Reeds in ons jaarverslag van 2010 meldden wij dat onze Stichting Meldpunt Gezondheid en Milieu 
(MGM) voor grote onomkeerbare veranderingen zou komen te staan. Eén van de redenen was dat 
de overheid besloot om de financiële steun aan milieuorganisaties drastisch te gaan beperken. 
Voor het MGM betekende dit een volledige stop op haar financiering. Om de operationele kosten 
te beperken werd het MGM-kantoor in Bunnik medio 2011 gesloten. Tot eind 2011 werden de nog 
lopende werkzaamheden door vrijwilligers en medewerkers thuis uitgevoerd.  
 
Gezien het belang dat de Stichting hecht aan haar kerntaak “melding en registratie van 

gezondheidsklachten die in verband gebracht kunnen worden met het milieu” is de 
Stichting op zoek gegaan naar mogelijkheden om deze taak voort te laten bestaan. In de loop 
van 2011 is een overeenkomst met de Vereniging Leefmilieu gesloten over voorzetting van deze 
registratie. Het MGM is dan ook verheugd dat Leefmilieu bereid is deze taak over te nemen.  
De Vereniging Leefmilieu heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een lokale tot een 
landelijke milieuorganisatie en houdt zich al enige tijd bezig met de relatie gezondheid en milieu. 
Hun activiteiten rond de overlast van megastallen en voorlichting rond de risico’s van 
nanotechnologie zijn alom bekend.  

Vanaf 1 januari 2012 heeft Leefmilieu op haar website een rubriek geplaatst waar men 
gezondheidsklachten in relatie tot het milieu kan melden. Door z’n omvang en reputatie zal 
Leefmilieu op een effectieve manier klachten van burgers om kunnen zetten in acties en 
maatregelen richting overheid, bedrijven enz. Op basis van de meldingen maakt Leefmilieu ieder 
jaar een rapportage die zij publiceert en onder de aandacht brengt van de ministeries die 
verantwoordelijk zijn voor milieu en gezondheid. Wanneer er veel vergelijkbare klachten uit 
dezelfde plaats/regio komen zal Leefmilieu voor betrokkenen een bijeenkomst organiseren.  

De Stichting Meldpunt Gezondheid en Milieu zal nog enkele jaren ‘low profile’ blijven voortbestaan 
om de registratie bij Leefmilieu te ondersteunen. Naast meldingen beantwoordde het MGM 
jaarlijks ook vele vragen van burgers. Vaak werden daarbij zeer interessante zaken aan het licht 
gebracht die door de toxicologisch medewerkster van het MGM verder werden uitgezocht.  
De resultaten werden in de vorm van rapporten op de website van het MGM geplaatst. De 
belangrijkste publicaties zijn te vinden op de website van Stichting Leefmilieu onder de tab 
Milieuklacht Melden. 
 
Namens het Bestuur, medewerkers en vrijwilligers dank ik een ieder voor het vertrouwen, de 
samenwerking en de financiële steun in de afgelopen jaren. 
 

Jac. T.N.M. Reus 
Voorzitter 
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Meldingen in 2011 
 
Aantal  

In 2011 werden de activiteiten van het MGM voornamelijk afgebouwd. Het aantal mensen dat  
zich bezig hield met het genereren van meldingen bereikte een dieptepunt. Het totaal aantal 
meldingen was dan ook duidelijk minder dan in de jaren ervoor, namelijk 136 tegenover een 
gemiddelde van tussen de 300 a 400 per jaar. 
 
Top 10 gemelde milieufactoren 

In de grafiek is te zien welke milieufactoren er in 2011 het meest gemeld werden.   
 

Top 10 gemelde milieufactoren gerelateerd aan gezondheidsklachten in 2011  (n=136)
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Toelichting bij de grafiek  

Het totale aantal meldingen (136) is lager dan de optelling van het aantal meldingen per 
milieufactor (198). Een aantal melders geeft namelijk twee of drie milieufactoren als mogelijke 
oorzaak van hun klacht aan*. Gemiddeld komt dit neer op 1,5 milieufactor per melder.                      
Vooral de meer gevoelige melders geven vaak meerdere milieucodes. De top drie van de 
milieucodes is vooral toe te schrijven aan dit type melders. Opvallend is ook het aantal meldingen 
i.v.m. gezondheidsklachten door houtrook.  
Meldingen over houtkachels, open haarden en tuinkachels zijn apart weergegeven in de grafiek 
op de volgende pagina. Bij elkaar opgeteld zou houtrook net na de top 3 komen. Met de twee 
meldingen over allesbranders erbij, die niet in de grafiek zijn opgenomen, komt dit op 23 
meldingen i.v.m. de milieucode houtrook (zie ook hfdst. 7.4 project stookoverlast). 
Evenals in 2010 ontving het MGM de meeste klachten over chemische stoffen die in het dagelijks 
leven veel gebruikt worden, laagfrequent geluid (LFG) en houtrook. Daarop volgden evenals in 
2010 klachten m.b.t. binnenmilieu met name meubels/matrassen en electromagnetische velden 
(EMV). 
* NB. meer dan drie is niet toegestaan 
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Meldingen i.v.m. chemische milieufactoren in 2011 (n=89)
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Meldingen i.v.m. biologische factoren 

Over biologische factoren ontvingen we slechts twee meldingen, één i.v.m. schimmels in huis en 
één i.v.m. de eikenprocessierups bij Amerongen. 
 

Meldingen i.v.m. chemische factoren 

Door 89 melders werden gezondheidsklachten i.v.m. chemische factoren gemeld.  
De opbouw van de grafiek verschilt niet veel van die uit 2010. Wel is relatief meer gemeld over 
het stoken van tuinkachels en vuurkorven dan over open haarden.  
Opvallend is dat er in 2011 vijf meldingen zijn over sigarettenrook, die vanuit de woning van de 
buren de woning van melder binnenkomt of waar men in overdekte winkelcentra mee in contact 
komt. Ook zijn er drie meldingen over tandartsmateriaal, waarvan één over 
amalgaamverwijdering zonder voorzorgsmaatregelen.  
 

Eénmalige bijzondere meldingen, die niet in de grafiek zijn opgenomen:  
- blootstelling aan CO   
- VOCL in grondwater in Arnhem  
- werken als nagelstyliste  
- stank riooloverstort pal naast woning  
- luchtverontreiniging door wegenbouwbedrijf, dat ook asfalt produceert in Breda  
- ongelukje bij de tandarts met een adhesief  
- ui/knoflookachtige geur uit de haven van Antwerpen 
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De grootste aantallen chemische milieufactoren worden logischerwijze gemeld door mensen met 
chemische overgevoeligheid (Idiopathic Environmental Intolerance/ Multiple Chemical Sensitivity 
ofwel IEI/MCS). Voor deze mensen zijn milieufactoren zoals parfums, schoonmaakmiddelen, verf, 
nieuwe kleding e.a. de triggers, die hun klachten doen manifesteren. Ook uitlaatgassen, 
bouwmaterialen, stoffering en houtrook kunnen triggers zijn. Omdat men  hooguit drie 
milieufactoren kan registreren komt dit voor deze mensen dan vaak neer op de drie belangrijkste. 
Triggers zijn in dit geval chemische blootstellingen, die negatieve gezondheidsreacties teweeg 
brengen net zoals bijvoorbeeld de trigger huisstofmijt allergische reacties teweeg brengt bij 
mensen met een allergie voor huisstof.   
 
Het MGM heeft behalve triggers, die heel erg uiteenlopend kunnen zijn, waar mogelijk, de laatste 
jaren ook inductoren geregistreerd. Inductoren zijn blootstellingen of gebeurtenissen, waarna de 
overgevoeligheid zich openbaarde of ontstond. Het grootste deel van de inductoren is 
milieugerelateerd. Zo kan het dat een bepaalde blootstelling op een zeker moment ervoor zorgt 
dat mensen steeds gevoeliger worden door alledaagse milieublootstellingen en uiteindelijk 
IEI/MCS ontwikkelen. Gezien de onbekendheid met deze chemische overgevoeligheid en de 
opvatting dat bepaalde milieublootstellingen acuut of sluipenderwijze mensen “milieugevoelig” 
kunnen maken, vond het MGM het de moeite waard deze klachten te registreren en te 
rapporteren. Dit in het kader van de signaleringsfunctie van het MGM. Dat er nu voor het 
onderwerp aandacht komt blijkt o.m. uit de Nieuwsbrief van het RIVM (november 2011, blz. 13), 
waarin men liet weten dat er nog maar weinig bekend is over de effecten van inademing van 
chemische stoffen die als allergeen bekend staan (bijv. fragrance mix) en die in vele producten op 
de markt komen. Uiteraard zal niet iedereen de kettingreactie, die IEI/MCS eigenlijk is, 
ontwikkelen. Uit de meldingen blijkt namelijk dat veel IEI/MCS-melders al eerder allergisch waren 
voor de gebruikelijke inhalatie- en contactallergenen. Vaak komen daar nog voedselallergie of - 
intolerantie bij en ook het verkeerd reageren op medicijnen wordt dikwijls genoemd. Ook lijkt het 
ons dat het niet per se om stoffen hoeven te zijn die een allergische (dwz. immuun) reactie 
opwekken. Overgevoeligheid voor stoffen als chloor, formaldehyde en oplosmiddelen worden ook 
vaak genoemd. In een niet verontreinigd milieu zonder al deze triggers kunnen de meeste 
mensen met IEI/MCS normaal functioneren. 
 
Door melders, die een idee hadden wat hun inductor kon zijn, werd in 2011 opgegeven: 
hersenbeschadiging bij geboorte, overgevoeligheid voor E-nummers, verwaarlozing van 
allergieën, medicijngebruik, narcose, drugsgebruik met hepatitis C, klussen, verbouwing en 
verhuizen (o.a. parketlak), siliconenimplantaten, bevalling, wasmiddel Vizir, blootstelling aan  
met lood- en kwik verontreinigde grond. Op het werk: ‘sick buiding’, formaldehyde, laserprinter, 
practica studie farmacie.  
 
In de BIJLAGE MCS zijn de klachten, triggers en inductoren uitgebreid weergegeven om een 
idee te geven hoe het leven van dergelijke ‘milieugevoeligen’ eruit ziet. Wij hopen dat deze 
meldingen aanleiding zijn voor nader onderzoek dat rekening houdt met de biologische 
individualiteit.  
 

Meldingen i.v.m. fysische factoren 

Door 50 melders werden gezondheidsklachten (mede) i.v.m. fysische factoren gemeld. Zie de 
grafiek op de volgende pagina. 

    

Toelichting op de grafiek 

 Wat betreft de fysische factoren blijft net als in 2010 laagfrequent geluid als ziekmakende factor 
veelvuldig gemeld worden, meer dan klachten m.b.t. mobiele communicatie. Verder zijn er in 
2011 vijf klachten m.b.t. lawaai door bedrijven. In 2010 werd over deze milieufactor niet gemeld. 
 



 7 

Meldingen i.v.m. fysische factoren in 2011 (n=50 )
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Een bloemlezing uit de meldingen in 2011 
 
Casusbeschrijvingen zeggen vaak meer dan aantallen meldingen in grafieken. Casussen m.b.t. 
chemische factoren thuis en op het werk, van buitenaf via lucht en bodem en casussen i.v.m. 
fysische factoren, zoals LFG, lawaai en EMV zijn hieronder beschreven. Vaak stellen melders ook 
vragen. Er zijn maar weinig melders die geen vragen hebben. 
Citaten uit meldingen of mails van melders zijn hieronder cursief en tussen aanhalingstekens 
weergegeven. 
 
Chemische factoren in huis en op het werk  

-Man, leeftijd 39, is van 1996 t/m 2006 werkzaam geweest op een verflaboratorium (bedrijf 
bekend bij MGM) en moest stoppen vanwege ernstige klachten: verwardheid, concentratie 
problemen, duizeligheid, tinteling hersenen, neerslachtigheid, vermoeide/ rood aanvoelende 
ogen. Bemerkt dit nog steeds in ruimtes waar geschilderd is, maar ook na gebruik van alcohol, 
koffie, deodorant en bij straling van elektrische apparatuur.  
“ Verergering, als ik lang in een ruimte ben geweest waar oplosmiddeldampen hangen. Dan is 

mijn tolerantie nul en kan ik nergens meer tegen, na een avondje alcohol is mijn tolerantie ook 

nul. Vermindering als ik me onthoud van het bovenstaande, maar dat is niet mogelijk met 

dampen in bepaalde ruimtes. Zou graag willen weten of er medicijnen voor te verkrijgen zijn.  

Ben ook bij bedrijfsarts geweest.”  

 
 
Gezien de serieuze vraag is e-mail contact opgenomen en zijn aanvullende vragen gesteld.  
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Het antwoord: 
 
“Hartelijk dank voor uw voor mij zeer waardevolle antwoord. 

Ik zal eerst uw vragen beantwoorden: 

1) Mijn situatie zie ik een beetje als een emmer die altijd bijna tot aan het randje vol zit. Soms zit 

het niveau er een stukje onder en dan ben ik wat minder gevoelig voor alles wat ik in mijn 

voorgaande mail aangaf. Maar als ik veel in ruimtes kom met oplosmiddelen of een avondje veel 

gedronken heb dan zit de emmer vol en ben ik extreem gevoelig voor alles en kan ik nergens 

tegen. 

2) Het onderzoek wees uit dat ik geen OPS had maar dat ik wel ruimtes moest proberen te 

vermijden met oplosmiddelen. Wel waren sommige concentratie/ geheugen tests iets onder het 

gemiddelde. In de praktijk is dit haast onmogelijk omdat ik tot zelfs wel een jaar nadat er ergens 

geschilderd, gelijmd of iets dergelijks is daar problemen mee heb. En ik ben laborant van beroep. 

3) Ik voel alcohol wel meteen maar ik ben niet meteen dronken, wel kan ik de dag erna zeer 

onstabiel zijn, dit hangt ook af mijn tolerantieniveau. 

4) Als ik nergens aan blootgesteld word, heb ik ook nergens last van; het duurt altijd wel even 

voor klachten langzaam wegebben. 

5) Niet zozeer maar wel als ik in een ruimte ben waar dampen hangen en dat is in mijn geval al 

snel. Maar ik ben erg sportief. 

6) Sinds ik een anti-allergeen bed heb en een huis heb waar niet wordt geklust slaap ik goed en 

word ik uitgerust wakker. Ik werk alleen wel in een bedrijf waar ze een nieuw vloertje hebben 

gelegd en hier heb ik 8u per dag last van. Dit gaat weg als ik naar huis ga, na ongeveer een half 

uur. Bijna 7 maanden geleden dat dit gelegd is. 

7) Of mijn darmen in orde zijn weet ik niet, ik heb er verder geen last van. 

8) Ik drink geen koffie meer of dat soort drankjes, ik kan hier niet meer tegen, daar word ik 

meteen opgefokt van, net alsof mijn bloeddruk heel hoog wordt. 

 

Ik vind van mijzelf dat ik een slecht geheugen heb, is wel altijd al zo geweest maar toch onder 

gemiddeld zou ik zeggen, verslechterd na 10 jaar verflab. 

Is er een instantie waar ik naartoe zou kunnen gaan voor het gebruik van glutathion met nog wat 

vitamines of kruiden, die de lever ondersteunen. Zodat we daar een plan voor opstellen? 

Mag ik u nogmaals hartelijk danken voor uw uitgebreide antwoord. Ik vind het zeer prettig dat u 

mij serieus neemt omdat dit vaak wordt uitgelegd als ‘het zal wel psychisch zijn’. Ik weet/ ik voel 

dat dit in mijn geval zeker niet waar is.” 

Als antwoord op zijn vraag naar een behandelplan is een bekend biologisch–medisch Centrum in 
Utrecht doorgegeven. Verder zijn doorgegeven de Stichtingen MCS en EHS. Gezien zijn 
allergische constitutie is ook doorgegeven dat in watergedragen verf een conserveermiddel kan 
zitten, waar men allergisch voor kan zijn (kathon). 
 
-Vrouw, leeftijd 35, kreeg op 01-02-2011 koolmonoxidevergiftiging doordat afvoerpijp van CV 
was losgelaten. Deze bleek met plakband vast te zitten en was in okt. 2010 nog onderhouden. 
Ziekenhuisopname volgde. Klachten ten tijde van de melding op 10-03-2011: extreme 
vermoeidheid, concentratievermindering, reactievermindering in het verkeer (bijv. bij opzij kijken 
geen natuurlijk gevoel meer van recht blijven rijden), mistig in hoofd, duizeligheid. Huisarts en 
ziekenhuis konden haar niet helpen met herstel, zij zijn naar haar mening gericht op acute 
behandeling en symptomen, maar er is weinig bekend over verder herstel. Haar vriendin is in 
mindere mate blootgesteld en heeft in mindere mate soortgelijke klachten. Ze schreef veel gehad 
te hebben aan het artikel ‘Koolmonoxide’ uit 2008:  
 
http://www.leefmilieu.nl/sites/www3.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/MGM_2008-02_koolmonoxide.pdf 
 
In de ziektegeschiedenis wordt melding gemaakt van Pfeiffer, trombocytopenische purpura (te 
weinig bloedplaatjes), hersenschudding. Ze gaat het probleem nog juridisch aankaarten, vanwege 
het verkeerde advies van de CV-monteur. 
 
-Echtpaar, leeftijd 59, meldde problemen bij de aanschaf van nieuwe matrassen bij een bekende 
firma, waar we meer klachten van hebben. “Bij het openen van het plastic werden we 
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onaangenaam verrast door een overweldigende chemische lucht. We zijn hier bij de aanschaf van 

deze matrassen niet voor gewaarschuwd, ook was op de verpakking hierover niets van te lezen. 

Het betreft koudschuim matrassen met pocketvering. Na twee dagen de matrassen zonder hoes 

buiten gelucht te hebben, is de lucht iets minder penetrant maar toch nog te veel aanwezig.  

Ik heb opgezette klieren in de hals en 's morgens sta ik op met een lichte hoofdpijn, mijn vrouw 

klaagt over geïrriteerde ogen en keel. Ik kan niet hard maken of dat alleen komt door de nieuwe 

matrassen, mogelijk speelt het jaargetijde (allergie) ook mee. Toch anderzijds is het bijna geen 

toeval te noemen dat die klachten gelijk begonnen met de aanschaf van die matrassen. Ik heb 

nog alleen mijn beklag gedaan bij de leverancier, toch daar krijg ik niet anders te horen dan dat 

ik het de tijd moet gunnen en dat het absoluut ongevaarlijk is voor de gezondheid”. 
 
Reactie MGM: Hartelijke dank voor het melden van uw klachten door een nieuwe matras.  
Wij hebben verschillende keren soortgelijke meldingen binnengekregen en zullen die van u 
daarbij voegen. Op de website van Leefmilieu staat het artikel over matrassen. 
http://www.leefmilieu.nl/sites/www3.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/MGM_2009_Gezonheidskl
achten_Matrassen.pdf 
U kunt daarin lezen dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA, vroeger Keuringsdienst van Waren) 
mogelijk wil controleren. Alleen moet er dan een stukje van de matras worden afgehaald.  Ook 
als u dat niet wilt lijkt het ons goed dat toch daar te melden. 0800-0488 www.vwa.nl.  Overigens 
vragen wij ons af of het werkelijk lijmen zijn, die u waarneemt. Veel matrassen worden 
geïmporteerd uit Azië en kunnen langdurig bestrijdingsmiddelen, waarmee containers gegast 
worden, blijven afgeven. Ook op onze website is over het onderwerp containergassing een 
brochure te vinden. Het Duitse Öekotest heeft in het verleden matrassen op schadelijke stoffen 
getest. De artikelen hierover zijn op hun website te vinden (www.oekotest.de, zoekwoord 
Matratze)  Het is goed dat u teruggegaan bent naar de zaak. Zij zijn in de eerste plaats 
verantwoordelijk voor het product. Het advies om de matrassen te luchten in de zon is goed. Hoe 
lang is echter de vraag. Een lijst van firma’s waarvan we matrasmeldingen hebben is bij het MGM 
aanwezig.  
 
Reactie melder: “Uiteindelijk hebben we na menig aandringen en het benoemen van dat we de 

klacht ook hadden neergelegd bij Meldpunt Gezondheid en Milieu de matrassen kunnen ruilen. 

Met dank voor de meer dan correcte afhandeling van onze klacht.” 
 
-vrouw, leeftijd 61, meldt dat zij bij het openen van een fles Robijn reflexmatig haar ogen sluit, 
het hoofd afwendt, een vieze smaak krijgt en het gevoel dat haar de adem benomen wordt.   
In de ziektegeschiedenis wordt melding gemaakt van allergie, gevoeligheid voor chemische 
toevoegingen; vaak bronchitis. N.B. Dit is niet de eerste klacht over Robijn in de database van 
MGM. 
 
Chemische factoren van buiten: Luchtverontreiniging 

 

-Vrouw, leeftijd 57, meldt verergering van haar klachten door de Moerdijkbrand begin januari 
2011. Zij had al klachten sinds het opknappen van een flat in 1989, waarbij veel PUR-schuim 
gespoten werd. Ze bezocht in 1990 een specialist vanwege vreemde vlekken op haar huid. Toen 
werd formaldehydeallergie aangetoond. De klachten o.a. tintelende, prikkelende tong, opgezette 
lippen, jeukende handen, later jeuk over het hele lichaam en onverklaarbare spierreacties bij 
aanraking begonnen en /of namen sterk toe na de Moerdijkbrand. Pas in juli kon ze in haar 
woonplaats ’s Gravendeel weer gewoon naar buiten.  In de ziektegeschiedenis wordt melding 
gemaakt van formaldehydeallergie, reuma en problemen bij gebruik van geraffineerde suiker. 
 

-Vrouw, leeftijd 57, woont sinds 1982 midden in een proeftuingebied. “Op minder dan 10 meter 

van mijn perceel en woonhuis worden sinds vijf jaar verschillende soorten landbouwgif 

uitgeprobeerd door een bedrijf dat zich bezighoudt met gewasbeschermingsmiddelenonderzoek! 

Ze spuiten ook als de wind mijn richting op staat. Momenteel schijnt de zon en kan ik niet buiten 

zitten want er hangt weer een penetrante gifwolk” Klachten: borstkanker en amputatie, geheugen 
en concentratiestoornissen, energiegebrek, dof gevoel in ledematen en lichaam, schimmels op de 
huid en nagels en in de darmen, huidaandoeningen met onverklaarbare oorzaak, spierstijfheid in 
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alle ledematen en rug, blaasjes in de mond. Sinds vijf jaar burn-out, allergie voor gifstoffen, 
longontsteking door slecht functioneren van het immuunsysteem. Wordt ziek van sulfiet en 
tramadol. Was verpleegkundige. 
 
-Man, leeftijd 55, meldt dat op 1 november door een bollenplanter in Drenthe 1600 liter van het 
grondontsmettingsmiddel Metam natrium (Monam) in/op het land gebracht werd. “Het bollenland 

ligt helemaal om de boerderij heen waardoor we van drie kanten Monam Sodium op ons af 

krijgen. Ik heb buurtgenoten nog niet over klachten gehoord, ik/wij zitten er het meest midden 

in, maar dat wil niet zeggen dat die er niet zijn. Er heerst in ieder geval wel grote angst in de 

buurt over al dit gif en de eventuele gevolgen: kankers, aantasting van immuunsysteem, 

neurologische aandoening etc. Stoffen zijn ook zeer bedreigend voor opgroeiende kinderen. 

Bollenboer gaat ook nonchalant om met de gifvaten; deze hebben twee dagen zomaar langs de 

weg gestaan. (Dit is door buren ook gemeld bij de gemeente). Wij houden daarom ons hart vast 

voor de naleving van de regelgeving, voor zover die bestaat, t.a.v. alle bespuitingen die er de 

komende tijd nog gaan komen. Wij willen niet dood voor andermans brood.” Klachten: 
“Brandende lippen, tong, keel. Geïrriteerd op de borst/longen. Door de momenteel laaghangende 

mist en windstille lucht dringen de klachten zich op”.  
 

NB. In 2008 meldden 10 mensen in Overslag een soortgelijke blootstelling (zie jaarverslag 2008). 
MGM had toen al de indruk dat met toepassing van dit grondontsmettingsmiddel voor de 
bollenteelt rekening gehouden moet worden met het weer en schreef daar een project over dat 
niet gehonoreerd werd. Hoewel het niet de bedoeling is dat het middel in de lucht komt, gebeurt 
dit wel onder bepaalde weersomstandigheden. In Overslag gingen veel vijvervissen dood.  

Gezondheidsklachten door grondontsmettingsmiddel monam bij omwonenden lelieveld (n=10) 
27-09-2008
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Gezien de studie die gemaakt werd over de stof Metam natrium kon het MGM de melder uit 
Drenthe voorzien van de volgende informatie: Metam natrium wordt na op/aanbrengen in de 
bodem snel afgebroken. De stoffen die vrijkomen bij de afbraak van metam natrium kunnen 
vooral irritatie van ogen, huid, luchtwegen en maag veroorzaken. Een van deze stoffen, 
methylisothiocyanaat (MITC), kan astma verergeren en ook reactieve luchtwegen veroorzaken 
(RADS). Door blootstelling aan deze stof kunnen mensen dus langdurig (blijvend?) overgevoelige 
luchtwegen krijgen. Metam natrium (waarschijnlijk het vluchtige afbraakproduct MITC) wordt 
beschouwd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Het is niet bekend in hoeverre dit 
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risicoverhogend is voor omwonenden. Tenslotte werd melder op de hoogte gebracht van het 
bestaan van de Burgernetwerkacademie van Leefmilieu en de Stichting Bolleboos. 
 

-Man, leeftijd 45, meldt rookoverlast door een tuinkachel. “Er is een trend om het zomerseizoen 

te rekken met tuinkachels van vroeg tot laat in de avond met zogenaamde allesstokers, zonder 

enige uitstootbeperking en/of regelgeving. Er zijn meer klagende buren, maar er heerst angst 

voor asociaal gedrag.” Klachten: prikkende ogen, keelpijn, hoesten en slecht slapen; zangstem 
wordt aangetast. In de ziektegeschiedenis wordt  Pfeiffer gemeld. 
 

-Man, leeftijd 62, meldt rookoverlast en gassen die vrij komen door de open haard van de buren. 
“De schoorsteen zit tegenover het dakraam van de slaapkamer op een afstand van zo'n 2.50 m. 

Maar ook aan de achterzijde van de woning komen de rook en de gassen via het raam de 

slaapkamer binnen. Hierdoor ontstaat een gigantische stank, die maar moeilijk weggaat. Deze 

trekt door het hele huis. Tevens start de buurman regelmatig zijn oldtimers, wat ook gepaard 

gaat met rook en gassen die hierbij vrij komen. Dit doet hij op zijn oprit waar hij de auto's ook 

repareert en afstelt.” Klachten: hoofdpijn, misselijkheid en niet uitgerust na nachtrust, hetgeen 
leidt tot gebruik van ibuprofen en paracetamol. 
 
-Man, leeftijd 64, meldde het volgende: “open haard van buren wordt iedere dag gestookt en het 

rookafvoerkanaal bevind zich twee meter onder mijn ramen en naast mijn terras, ik moet 

daardoor alle ramen, deuren en afvoerkanalen afsluiten, desondanks stinkt mijn huis binnen no 

time naar rook met het gevolg dat ik en mijn gezin een zere keel en rode ogen hebben, buren 

reageren niet op onze klachten!! Help, help, help!!!!” 

 

N.B. Het MGM kan, ondanks dringende hulpvragen op houtstookgebied niet meer doen dan 
melders met gezondheidsklachten te verwijzen naar het juridische stappenplan en andere 
informatie op onze en andere websites. Dit leidt er slechts toe dat men snel begrijpt dat men als 
klager over houtstook niet geholpen kan worden vanwege het ontbreken van adequate 
wetgeving. Alleen als een gemeenteambtenaar de overlast als niet toelaatbaar beschouwt, 
kunnen er handhavende maatregelen getroffen worden. Dit gebeurt echter hoogstzelden. 
Gezondheidsklachten of de toename ervan zouden een grotere rol moeten spelen bij de 
objectiveerbaarheid van de overlast. 
 
Chemische factoren van buiten: Bodemverontreiniging 

 
-Vrouw, leeftijd 32, meldt dat recent bekend werd via een krantenbericht dat er vluchtige 
organochloor verbindingen (VOCL) in het grondwater is gevonden in Arnhem. De verontreiniging 
is 6 juli 2011 door Stichting Bocatex geconstateerd en er zou voor 1 juli 2012 gesaneerd gaan 
worden. Er heeft ooit een chemische wasserij gezeten, waardoor de bodemverontreiniging is 
ontstaan. De plek zou ook bij de bodemsaneringlijst van Atsma horen waardoor dit onderzoek 
uiteindelijk is gedaan. Er werd een zeer uitgebreid klachtenpatroon gemeld, waarbij de vraag was 
of de klachten met de bodemverontreiniging te maken zouden kunnen hebben: 
huidklachten, huidontstekingen en ondraaglijke jeuk, concentratie- en geheugenstoornissen, 
vertraagd denken en handelen, oogirritatie, enorme vermoeidheid, allergische reacties, 
intolerantie gekregen voor cocamide dpa, shampoos etc. waar oplosmiddelen in zitten. Steeds 
meer intoleranties voor voedsel, zoals champignons, tomaat, tarwe, koemelk. Verder last van 
koude voeten, rillingen en pijn bij plassen, waarvoor nooit een oorzaak gevonden is. Slecht licht 
en geluid kunnen verdragen, desoriëntatie in tijd en plaats, met autorijden ergens heen gegaan 
en niet de weg terug weten. Soms niet weten welke dag het is, onrust en chaos, huis en werk 
niet op orde kunnen krijgen. Dingen niet afmaken en alles kost heel veel tijd. PMS met 
emotionele uitbarstingen elke maand, laatste negen maanden extreem. Continu last van deze 
klachten. In de avond en nacht zijn de klachten ernstiger. Medicijnengebruik:hormoonzalf, 
teerzalf en vaseline, lichttherapie gehad, jaar ogen gedruppeld. Neurologische test: 
concentratiestoornissen. Schildklier onderzocht, acupunctuur en Chinese kruiden.   
 
MGM had op grond van de klachten en andere gegevens, die later opgevraagd zijn, niet het idee 
dat de bodemverontreiniging een grote rol zou spelen, maar dat er wel gemeten zou moeten 
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worden. Bovendien kwamen de klachten voor het grootste deel niet overeen met eerdere 
meldingen over bodemverontreiniging door chemische wasserijen in onze database. Andere 
mogelijke oorzaken werden aangegeven. 
Fysische factoren: LFG en lawaai 

 

-  Vrouw 65, had vaak last van LFG van buitenaf. Volgens haar door een vleeswarenfabriek in 
Lisse/Sassenheim met vele compressoren en ventilatoren. Daardoor sliep ze ’s nachts slecht, 
voelde trillingen door het hele lichaam. Als ze opstond was het weg. In de natuur zijn voelde 
goed. Toen de fabriek verhuisde kon ze, na drie jaar in een caravan geslapen te hebben, weer 
thuis slapen. De gemeente gaf steeds vergunningen af. In de ziektegeschiedenis werd gemeld: 
hooikoorts, baarmoederoperatie in 1999.  
 
- Vrouw, leeftijd 55, “Sinds anderhalf jaar hoor ik een bromtoon en neemt mijn lichaam een 

trilling in de lucht waar. Over onze woonwijk lopen twee geluidsgolven, waarvan er een zich niet 

alleen via de lucht maar ook via de grond verplaatst. Door toeval kwamen wij erachter dat dit 

geluid ook waarneembaar was (op een stille avond) bij een afvalverwerker in Hengelo (Ov). 

Aangezien het een zeer karakteristieke dreun is, denken wij dat dit LFG veroorzaakt wordt door 

de machines daar. Dit bedrijf staat hemelsbreed  ongeveer zes kilometer van ons huis. Een 

tweede geluidsgolf die ook over onze woonwijk loopt en bijna haaks op de eerstgenoemde staat  

hebben we nog niet kunnen traceren. Ik voelde sinds ik oordopjes op maat heb laten maken ook 

voortdurend "speldenprikjes" over mijn gehele lichaam. Door het afsluiten van een zintuig werden 

de andere zintuigen gevoeliger en ging ik dus meer waarnemen. Dit bleek gevoeligheid voor 

straling te zijn. Ook bleek ik de straling van DECT-telefoons op te vangen. Als ik er recht 

tegenover zat, ging mijn hart sneller kloppen; Alles begon in het najaar van 2009, toen mijn 

lichaam zeer gevoelig was na een lange ziekteperiode”.  In de ziektegeschiedenis werd gemeld: 
burn-out in 2006, darmziekte. 
 

-Man, leeftijd 63; man, leeftijd 46, en vrouw, leeftijd 38, wonen sinds juni 2008 naast een grote 
houtmot-afzuiginstallatie, een stofzuigersysteem voor het afzuigen van houtstof en -krullen van 
houthandel L. De installatie staat buiten. De houtmot-afzuiginstallatie moet binnen in de 
werkplaats staan, maar volgens het bedrijf mocht dat niet van de ARBO en is toen buiten 
geplaatst, niet in overeenstemming met de maatwerkvoorschriften. Het afzuigen maakt zo veel 
lawaai dat het lijkt of er een vliegtuig overkomt. Er hebben zeven mensen klachten. Verder 
produceert het veel stof. De installatie is in maart 2008 verplaatst. Voordien hadden ze geen last 
van het bedrijf. Klachten man (leeftijd 63): hoofdpijn, oorsuizen, slapeloosheid, hoge bloeddruk 
“we worden helemaal gek” . Vrachtwagens en heftrucks verergeren de klachten.  
Klachten man (leeftijd 46): oorpijn, pijn op de kiezen, druk in het hoofd, depressief. Ze 
verergeren door windrichting, verminderen zonder de machine. 
Klachten vrouw (leeftijd 38):  veel stress, hartkloppingen, angst, hoofdpijn, depressief. Bezocht 
ook psychiater. Alledrie hadden geen bijzondere ziektegeschiedenis. 
 

Er bleek al een heel dossier te zijn aangelegd, dat al bij een advocaat was, die echter niet verder 
kwam. Gemeente voerde op een bijeenkomst in april 2010 o.l.v. de ombudscommissie zob aan: 
“de klacht over geluidsoverlast wordt gezien als melding, maar niet als een concreet 
handhavingsverzoek”. Klager had dan een formeel verzoek moeten indienen. In het 
handhavingstraject worden belangen van beide partijen tegen elkaar afgewogen. Melder kende dit 
verschil niet. Het ‘meetrapport’  (een soort berekening) van de gemeente werd niet aan melders 
verstrekt. Het zou nodig zijn een eigen onderzoek te laten doen, maar daarvoor ontbreekt bij de 
melder het geld. In een poging de mensen te helpen werd er een samenvatting van het dossier 
gemaakt en werden enkele adviezen gegeven zoals de volgende informatie, die werd ingewonnen 
bij een geluiddeskundige. Deze luidde als volgt:  
 
De bunkers staan meestal betrekkelijk hoog om de mot per vrachtwagen makkelijk te kunnen 

afvoeren. Dus potentieel secundaire geluidbron. Ze maken op drie manieren geluid: de 

compressor t.b.v. afzuigen zelf, leidingen en getik van wat zwaardere deeltjes tegen de wanden. 

Lfg-problemen sluit ik niet uit. Als die component een rol speelt en het gaat alleen om overdag, 

wordt dat overigens een lastige zaak. Hoogstens een extra argument na metingen. Compressoren 
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kunnen in hoekjes gezet worden waar ze vervolgens via reflecties erg veel 

geluidvermogen opwekken (vergelijk luidsprekers in hoek kamer), veel meer dan de 

fabrieksspecificaties. Bij timmerbedrijven gaat het meestal om werk overdag en soms 's avonds, 

maar kan desondanks erg vervelend zijn als je ernaast woont. Onderdimensionering (meestal uit 

kostenoverwegingen) en ongelukkige locaties zijn de meest gemaakte fouten. Met als gevolg dat 

het systeem te vaak op vollast moet draaien en dan de top aan geluid genereert. Die vollast gaat 

ook gepaard met versnelde slijtages en dus na verloop van tijd heel veel extra geluid boven de 

fabrieksspecificaties. Elke generatie schijnt deze klassieke leerweg te moeten doorlopen.... 

De gemeente gaat duidelijk in de verdedingshouding en graaft zich in. Zonde van al die energie. 

Terwijl er in de rest van de wereld een logische voorkeur is voor geluidmetingen - met restricties 

voor bijv. weersomstandigheden - houdt Nederland zich ten onrechte vast aan berekeningen. 

Metingen onder de juiste omstandigheden geven een direct beeld van de hinderomstandigheden. 

Ze zijn beter naarmate de afstand geringer is. Vaak hoeven ze niet eens zo heel precies te zijn. 

Pas als dat noodzakelijk blijkt en het er om spant, zijn meer metingen en/of berekeningen nodig. 

Dit is een klassiek voorbeeld van verwikkelingen: installatie, vrachtwagens, ageren tegen 

ambtelijk gedrag, onduidelijkheid van regels, diverse zoekende adviseurs. Het is me geheel 

onduidelijk hoe de gemeente concludeert dat aan voorschriften voldaan wordt. Als er rapportages 

bestaan, zouden die - desnoods met WOB-dreiging - ingezien moeten kunnen worden, ofwel tot 
een officieel stuk gemaakt moeten worden waarop een gemeente een besluit kan nemen. 

Gemeente lijkt geen trek te hebben in onderzoek. Als zij niet verantwoordelijk zouden zijn voor 

hun burgers en hun bedrijven, wie dan wel? Is me iets te gemakkelijk. Als gemeente niets doet, 

staan er twee wegen open: de gemeente forceren (juridisch, pers, gesprek wethouder bijv.) dan 

wel inderdaad zorgen voor 'bewijs', dat wil zeggen aannemelijk maken dat er hinder is. Hetgeen 

ook nodig is bij de gemelde juridisch enforcement. Dat aannemelijk maken kan door metingen, 

want die helpen heel behoorlijk, maar ook met getuigenverklaringen en logboeken, liefst ook nog 

van derden buiten de klagers zelf. Vergeet dan niet de weersomstandigheden te noteren. Veel 

installaties kennen overigens een systeem waarin opgeslagen wordt wanneer die in werking was. 

De frequentie van legen van de bunkers is een grove maat voor de hoeveelheid houtmot en dus 

het aantal belaste zuiguren.  

Als er gemeten wordt, doe ze spectraal, let op impulsgeluiden en borg dan dat er verklaringen 

zijn dat die onder representatieve omstandigheden plaats vond, dus die zowel de hinder als de 
afzuiging goed weergeven.  

Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag kwam de volgende reactie van de uitgeputte en 
ontmoedigde melders binnen: “We hebben inderdaad wat rondgekeken naar wat voor opties we 

hadden maar het zijn allemaal duur betaalde instanties. Mijn vader heeft een uitkering van 800 

euro in de maand en daar moet hij het van doen (ik heb een gezin te onderhouden dus kan 

helaas ook niet zomaar wat missen). U snapt dat dat niet haalbaar is, vandaar dat we al blij 

waren dat we rechtsbijstand hadden (..). Maar die hebben helaas niets voor ons kunnen 

betekenen; na een kleine rechtsuitspraak hielden die het voor gezien; we hebben er dus niets 

meer mee gedaan. Ikzelf heb het opgegeven en me er bij neergelegd maar zoals ik eerder al 

vertelde heb ik er ook niet zoveel last van als mijn vader (al moet ik zeggen dat ik de laatste tijd 

vaker buiten ga kijken of er een grote bus of vrachtauto aan staat  naast ons huis omdat ik een 

dof geluid hoor op bepaalde plekken in huis bv badkamer en 1e verdieping) maar dat schijnt 

achteraf toch dat afzuigding te zijn i.p.v. een auto of zoiets. Dus mijn vader heeft er toch gelijk in 

dat het ontzettend bromt in zijn hoofd en oren hij heeft er nog steeds ontzettend veel last van 

maar wat KUN je er tegen doen ???????????????? helemaal niets.(..) Wij zijn arm en kunnen geen 

dure advocaten inhuren zoals de buren doen. Mijn energie is op aan dit alles en de vrede met de 

buren ook (als die er al was).” 

 

Fysische factoren: EMV 

 
-vrouw, leeftijd 41, meldt elektrische overgevoeligheid, die zich uit in slapeloosheid, vage 
klachten, concentratiestoornissen en burn-out (ong. 2003). “De klachten blijven toenemen, 
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vooral sinds dec. 2010. Het begon mogelijk door werken in een taalpracticum (leuk werk!) tussen 

computers die de hele dag aanstonden. Kan nu niet meer tegen mobiel, muis, laptop op schoot 

en sinds eind vorig jaar doen zendmasten pijn. In okt. 2010 kwam er een GSM-mast vlakbij”.  
In de ziektegeschiedenis werd gemeld: vrij heftig allergisch voor insectenbeten.  
 

-vrouw, leeftijd onbekend, meldt klachten sinds op een hoge flat dichtbij op het dak naast haar 
slaapkamerraam 3 UMTS en 3 GSM antennes geplaatst zijn. “Mijn woonkamermuur en 

slaapkamermuur staan ook precies goed om maximale straling van al die masten te ontvangen. 

Ik kan niet meer op mijn balkon zitten aan de voorkant van mijn flat. Een boom gaat opeens 

dood (winter/voorjaar 2010)”. Klachten: “hoofdpijn, slapeloosheid, daarna een erg gestrest 

gevoel wat nooit lijkt te verdwijnen, ongeveer sinds 2008. Reumatische gewrichtsklachten in mijn 

handen en voeten. Zenuwpijnen, tintelingen en een dood gevoel in mijn rechterhand (CTS). 

Diverse ontstekingen, waterpokken. Daarna kwamen de piepen in mijn oren, eind van de zomer 

2009 lichen planus in mijn mond, eczeem aan mijn voeten en handen herfst 2009 (meerdere 

bezoeken aan de dermatoloog maar ik kon natuurlijk ook niet tegen de voorgeschreven 

hormoonzalfjes alles leek het te verergeren). Problemen met het zien door opeens hele erge 

eiwitten in mijn ogen winter 2009/2010. Deze herfst krentenbaard gehad en erge last (diverse 

huidklachten en JEUK) gekregen van het antibiotica zalfje daartegen”. In de ziektegeschiedenis 
werd gemeld: allergie voor pollen en sommige voedingsmiddelen.  
 

Vragen in 2011 
 

Aantal 

Het aantal vragen, dat een uitgebreid antwoord verlangde was 122.  In de grafiek zijn ze 
ingedeeld naar milieufactor. 
 
 

Geregistreerde vragen per onderwerp in 2011
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LUVO=Luchtverontreiniging 

 

 

Een selectie uit de vragen in 2011:  

 

Vraag: “(..) Misschien hebt u het al wel eens gehoord maar tegenwoordig 

worden er huizen gebouwd met bakstenen waar mangaan in is verwerkt voor 

de kleur. Maar mangaan is een repro neurotoxische stof; dit houdt in dat deze 

stof bij inademing het zenuwstelsel kan aantasten, het ongeboren kind kan 

beschadigen, en kanker kan veroorzaken. We weten dat we iedere dag 

mangaan nodig hebben en via het eten binnen krijgen, maar we weten ook als 

we teveel mangaan binnen krijgen dit als vergif gaat werken (…). Ik weet dus 

niet of ik hier bij u op het goede adres ben met deze klacht over deze stof, 

want de meeste milieuorganisaties waar ik kom met deze klacht hebben het te druk. 

Onbegrijpelijk  4 oud collega’s die dus ook deze stof hebben ingeademd hebben darmkanker en 

enkele zijn er al overleden. Een persoon met een longkanker, twee personen met aantasting van 

het zenuwstelsel (OPS/CTE ) symptomen, enkele met ernstige huidproblemen. En milieu- en 

gezondheidsorganisaties die voor deze problemen zijn, hebben voor dit probleem geen tijd.” 
 
Antwoord: Uit uw e-mail begrijpen we dat u zich zorgen maakt over de gezondheids- en 
milieurisico’s van de toepassing van mangaan in bakstenen. We begrijpen dat uzelf en enkele 
collega’s ernstige gezondheidsklachten hebben. U/zij vermoeden dat deze gezondheidsklachten 
verband houden met het inademen van mangaan. In uw e-mail geeft u niet aan onder welke 
omstandigheden u en uw collega’s blootgesteld zijn aan mangaan. Bent u en uw collega’s 
werkzaam in de bouw of bij de productie van deze bakstenen? Op basis van de informatie die u 
ons hebt gestuurd kunnen wij niet beoordelen of uw/hun klachten verband houden met het 
inademen. Over mangaan kunnen wij u in het algemeen het volgende vertellen: Mangaan is een 
stof die we voor ons leven dagelijks in kleine hoeveelheden nodig hebben, een teveel aan 
mangaan is schadelijk. Dat weet u ook. Of iemand gezondheidsklachten krijgt van mangaan is 
afhankelijk van zowel de duur van de blootstelling als de hoeveelheid die hij binnen krijgt. In 
onderzoeksliteratuur is beschreven dat mangaan gezondheidsklachten veroorzaakt als mensen 
gedurende langere tijd (maanden) hoge hoeveelheden mangaanstof of -damp inademen. Dit kan 
plaatsvinden in arbeidsomstandigheden waarbij werknemers zonder goede beschermende 
maatregelen werken. Het lijkt ons niet aannemelijk dat bewoners van huizen die met de mangaan 
bevattende bakstenen gebouwd zijn blootgesteld worden aan deze hoge hoeveelheden. De 
hoeveelheid mangaan die door eventuele erosie in stof in huis terechtkomt en ingeademd kan 
worden is waarschijnlijk zeer laag, veel lager dan de hoeveelheden waarbij effecten worden 
gevonden.  
 
Bij het slopen van huizen kunnen werknemers wel blootgesteld worden.  
Bij sloopwerkzaamheden moeten werknemers echter volgens de veiligheidsvoorschriften 
beschermende kleding dragen, met name ademhalingsbescherming, tegen het vrijkomende stof 
dat schadelijk is. Het dragen van beschermende kleding beschermt tevens tegen het inademen 
van mangaan in stof.  Het is wel van belang dat er een goed stofmasker wordt gedragen, dat fijn 
stof tegenhoudt. 
 
Bij het verwerken van bouwafval kan mangaan in het milieu terechtkomen. Mangaan is een stof 
die normaal in belangrijke mate in het milieu voorkomt. Het is door ons moeilijk aan te geven of 
bij de verwerking van bouwafval met mangaan op een bepaalde plaats veel extra mangaan in de 
bodem/water terechtkomt. Mangaan in stofdeeltjes in de lucht komt met regen in de bodem 
terecht. Mangaanhoeveelheden in de bodem variëren van nature erg. Milieu effecten van 
mangaan in water en bodem zouden volgens onderzoeken beperkt zijn. In poolzeeën waar geen 
rivieren uitmonden is mangaan zelfs een beperkende factor voor de groei van fytoplankton. 
Mangaan wordt door dieren via de mond slechts voor een klein deel opgenomen. Overigens 
worden mangaanverbindingen niet alleen toegepast in kleurstoffen voor bakstenen, maar wordt 
het op velerlei gebied toegepast, zoals voor bestrijdingsmiddelen, antiklopmiddelen, legeringen, 
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batterijen, bemesting, veevoer en keramiek. Bij deze toepassingen kunnen ook 
mangaanverbindingen in het milieu komen.  
 
Ons inziens vormt het gebruik van mangaan in bakstenen geen aanzienlijk risico voor gezondheid 
van burgers of milieu. De risico’s van deze toepassing zijn wel van betekenis voor werknemers in 
de bouw en in productie van deze bakstenen. Het is dan ook zeer belangrijk dat er voor 
werknemers beschermde maatregelen worden genomen bij werkzaamheden waarbij ze 
blootgesteld kunnen worden aan mangaan.  

 
***** 

 
Vraag: “Verleden jaar heb ik een kwikthermometer in 

huis laten vallen. Op uw website heb ik een document 

gevonden hoe de rommel op te ruimen. Zo ook gedaan. 

Nu een jaar later ben ik er niet gerust op dat ik niet iets 

over het hoofd heb gezien. Er is namelijk een druppel in 

de zwanenhals van de gootsteen achtergebleven. Voor 

mijn gemoedsrust zou ik het willen nameten. Heeft u 

kennis van een bedrijf of bureau dat bij mij thuis de concentratie kwik zou kunnen meten?” 

 

Antwoord: Het blijft een beetje speculeren. De in onderzoeken gemeten (er zijn praktisch geen 
gegevens over metingen) of volgens een model berekende concentraties als gevolg van het 
breken van een thermometer variëren nogal: 
 
Bij morsen 0,2 ml (2-3 gr) kwik werd een concentratie van 25 microgram/m3 gemeten en na 7 
weken nog 9 microgram/m3, maar daarbij wordt niet gesproken over verwijdering van het kwik.   
Volgens een modelberekening (handboek binnenmilieu RIVM) zou bij het morsen van 0,2 gram (= 
10% van de inhoud thermometer) een concentratie van 0,5 microgram/m3 kunnen ontstaan en 
volgens andere modelberekeningen (GGD Groningen) bij morsen van 1 mg (dus 0,05% van de 
inhoud thermometer) een concentratie van 0,020 microgram/m3 (dit is een factor 8 hoger dan bij 
de vorige modelberekening, maar hier wordt uitgegaan van een worstcase scenario; d.w.z. een 
kleine gesloten ruimte, geen ventilatie). 
Voor acute effecten heeft de EPA een drempelwaarde vastgesteld op 700 microgram/m3 (EPA, 
2007).   
Voor effecten op de langere termijn heeft: 

• Het ATSDR in de VS het minimaal risico niveau (MRL) voor dagelijkse levenslange 
blootstelling voor kinderen (ATSDR, 1999) geschat op 0,200 microgram/m3. Dit is een 
niveau waarbij het aannemelijk is date er geen negatieve gezondheidseffecten ontstaan na 
een bepaalde blootstellingsduur.  

• De GGD een gezondheidskundige advieswaarde voor binnenmilieu vastgesteld: 0,050 
microgram/m3  als jaargemiddelde voor levenslange blootstelling.  

 
Overigens komt kwik normaal ook voor in omgevingslucht, in stedelijke gebieden wordt  een 
concentratie  gemeten van 0,010 – 0,020 microgram/m3. 
In uw geval werd het kwik, dat uit de gootsteen spatte zo goed mogelijk opgeruimd van gladde 
oppervlakken. Stel dan dat er 1% (= 2 microliter = ongeveer 20 mg) is achtergebleven en we 
gaan uit van het bovenstaande worstcase model, dan zou er in die ruimte een concentratie van 
0,400 microgram/m3 kunnen ontstaan. Deze concentratie is ruim onder de drempelwaarde voor 
acute effecten, dus het risico op acute klachten is klein. Deze geschatte kwikconcentratie is wel 
boven de veilige norm voor binnenmilieu en boven het MRL voor levenslange blootstelling 
kinderen. Het inademen van kwik is met name een risico voor de ontwikkeling van de hersenen 
van kleine kinderen. Hoewel effecten van zo’n lage blootstelling (subtiele effecten die naar voren 
komen in gevoelige neuropsychologische testen) op de langere termijn nooit helemaal uit te 
sluiten zijn lijkt het risico klein. Bovendien is er bij deze berekening uitgegaan van een worstcase 
scenario en zijn de normen gebaseerd op gemiddelde langdurige blootstellingsniveau’s. In uw 
geval gaat het waarschijnlijk om een tijdelijke verhoging (de concentratie zal in de loop der tijd 
gedaald zijn) en is de blootstelling waarschijnlijk niet continue (de kinderen zijn niet continu 
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aanwezig in de keuken waar gemorst is). Verder worden keukens doorgaans goed geventileerd. 
Maar het blijven veronderstellingen en schattingen. 
 
Wat betreft de druppel in de zwanenhals: We verwachten dat deze onderin de zwanenhals zou 
blijven zitten en dat de druppel door het water erboven afgesloten wordt van de buitenlucht. Kwik 
lost niet op in water, dus ik verwacht ook niet dat als er heet water bovenop komt kwikdamp zal 
ontsnappen. Misschien dat er bij harde stroom heel even enig kwikdamp kan vrijkomen, maar 
van een druppel zal dat dan toch nog weinig zijn. Daarna is het weer afgesloten.  
 
Mocht u ongerust blijven over uw kinderen, dan zou u een haaranalyse kunnen laten doen op 
kwik. Een haaranalyse geeft inzicht in een lange termijn blootstelling. Het lijkt ons voldoende dit 
bij één kind te laten doen. Houd er wel rekening mee dat iedereen wat kwik in zich heeft, zelfs 
zonder de aanwezigheid van amalgaamvullingen in het gebit. 

 
***** 

 
-Vraag: “Onder mijn balkon wordt geregeld een heel varken langdurig geroosterd. Een hele 

buitenlandse familie komt bij elkaar en eet daarvan. Het is brandgevaarlijk. Zelf lijd ik aan COPD 
en heb vreselijk last van de rook, echter de andere buren ook! Dit is het bewijs, deze foto, ik ben 

heel nieuwsgierig naar uw reactie,wat kan ik daartegen doen?” 
 
Antwoord: I.v.m. de overlast door het roosteren van de varkens bij de benedenburen kunt u het 
volgende doen: 

1. kijken wat over dit soort overlast in uw huurcontract 
staat, 
2. kijken wat erover in de APV van de gemeente staat, 
3. een dagboek bijhouden, 
4. de buren ook vragen dat te doen en samenwerken met 
de buren. Etc….. 
 

Resultaat: “Hartelijk dank voor uw uitleg en advies, 

gelukkig heeft een huismeester van de woningcorporatie 

Stadgenoot, welke onze buurt is toegewezen, dit probleem 

gekenmerkt als extreme overlast, na ook een foto te 

hebben gezien, welke ik op zijn verzoek aan hem heb 

verzonden, via e-mail. De gemeente zoekt een andere 

plek om het varken te roosteren via het Project Zoeklicht 

(…).” 

 
***** 

Vraag: “Mijn buurman spuit als hobby tractoren en auto’s aan huis. Dat is ongezond en 

veroorzaakt bij mij klachten. Wat kan ik eraan doen? “ 
  
Antwoord: Autospuiten door een particulier valt niet onder de regelgeving van de Wet 
Milieubeheer. Uw probleem valt dus onder burenoverlast en is vaak moeilijk aan te pakken. 
Meestal helpt een gesprek ook niet. Het lijkt op het probleem van stookoverlast. Op onze site 
kunt u een stappenplan vinden. U kunt dat eens bekijken, want de procedures zijn wel ongeveer 
hetzelfde. Belangrijk is dat u voor de gemeente de overlast objectiveerbaar (aantoonbaar) maakt. 
Bijvoorbeeld middels een dagboek. Verder is het misschien ook mogelijk te proberen of er 
afspraken gemaakt kunnen worden over niet werken bij bepaalde weersomstandigheden. Ook 
graag verdere contacten met de gemeente schriftelijk te doen. 
Wat u ook nog kunt proberen: de GGD (0900-4636443) en www.milieuklachten.nl. 
Dat echter ook de GGD, die een adviserende taak heeft, niet zo veel kan betekenen blijkt uit een 
melding (2009) over gezondheidsklachten i.v.m. benzinedampen in een woning door frequent 
sleutelen aan brommers in een berging. Meldster liet ons het volgende weten: “Helaas heeft de 

GGD geen enkele invloed gehad. Ik ben gebukt gegaan onder deze klachten tot een maand 

geleden toen de betreffende bewoners verhuisd zijn. Het werkte zelfs in mijn nadeel omdat ik 
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sindsdien met 'de nek' ben aangekeken als de zeur van het appartementen complex. Ook een 

dialoog bij de VVE heeft niets opgeleverd en ook daar is mijn klacht niet serieus genomen”. 
 

Publicaties in 2011  
  
I.v.m. de afbouw van het MGM werden, behalve het jaarverslag 2010, geen nieuwe publicaties 
geschreven. 
 

Verzoeken om data 
 

• Gemeenteambtenaar Bladel vraagt om de resultaten van het stooksymposium in 2010, 
omdat hij verhinderd was te komen. Hij geeft daarbij aan dat er nogal eens een verschil is 
in aanpak en afhandeling van stookoverlast tussen gemeenten. 

 
• Maandblad KIJK vraagt onze mening over magnetronvoeding. Deze wordt opgenomen in 

het blad. 
 

• Gemeente Breukelen vraagt stookklachten in de regio op en wordt meteen op een klacht 
van een burger over het ontbreken van walstroom attent gemaakt. Veel schepen liggen 
daar soms drie weken te dampen met een dieselaggregaat.  
 

• Een onderzoeker op het gebied van LFG, die een relatie heeft met TNO, heeft een 
geanonimiseerd overzicht gekregen van de LFG-meldingen. Hij is momenteel  voor TNO 
bezig met het in kaart brengen van de verschillende LFG problemen in Nederland. “Het in 

kaart brengen van de problematiek is de eerste stap in het mogelijk oplossen van dit 

probleem. Voor de duidelijkheid is het goed om aan te geven dat TNO momenteel (nog) 

geen onderzoek doet naar LFG. Nadat de staatssecretaris recent heeft aangegeven dat 

LFG niet tot zijn prioriteiten behoort zijn wij op zoek naar mogelijkheden om de 

problematiek via andere wegen aan te pakken. Een eerste stap daarin is om in kaart te 

brengen op welke locaties het probleem zich allemaal afspeelt. De data in de Excelsheet 

waar u naar verwijst kan daarin dus zeer waardevol zijn. Tot slot zijn wij niet betrokken bij 

Grijpskerk. Dit onderzoek wordt vooral gedaan door het NLR. Wel zijn wij actief rondom 

Schiphol op het gebied van LFG van startende vliegtuigen”.  Antwoord na het opsturen van 
de gegevens: “Heel erg bedankt voor uw informatie. (…) De database is zeer waardevol 

voor ons mede dankzij de laatste twee kolommen. Deze geven ons namelijk de 

mogelijkheid om de ernst van de situatie per klacht in te schatten. Ik zal u op de hoogte 

houden van eventuele vorderingen”. 
 
• een geanonimiseerd overzicht van de LFG-meldingen werd verstrekt aan de 

belangengroep LFG (www.laagfrequentgeluid.nl) . 
 

• een geanonimiseerd overzicht van een deel van de EMV-meldingen werd verstrekt aan de 
Stichting EHS. 

 
• Omroep Zeeland werd in contact gebracht met iemand die klachten heeft door 

hoogspanning in Zeeland, omdat er een nieuwe 380kV lijn gepland wordt. 
 

• GGD Drenthe vraagt via de allergievereniging ons advies over de lijmsoort PTBF (para-
tertiairbutylfenolformaldehyde).  

 
• Journalist van de Stentor vraagt onze mening over uitvallende auto’s bij een 

winkelcentrum in Lelystad.  
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Projecten 2011 

 
Inventarisatie meldingen m.b.t. hoogspanning, EMV en asbest 

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) vroeg 
het MGM een inventarisatie te maken van de meldingen m.b.t. 
asbest, hoogspanningslijnen en radiofrequente elektromagnetische 
velden over de periode 2000-2010 en die te rapporteren zonder daar 
conclusies of aanbevelingen aan te verbinden. Dit leidde tot een 
rapport, waarin deze drie groepen meldingen uitgebreid besproken 
werden. Naast de analyse van gezondheidsklachten wordt in elk deel 
een aantal casussen beschreven en worden andere problemen van 
burgers die met deze milieufactoren samenhangen onder de 
aandacht gebracht. Waar mogelijk werden melders gemaild of gebeld 
en zijn hun reacties als ‘vervolgactie’ letterlijk opgenomen. 
Meldingen i.v.m. asbest en hoogspanningslijnen zijn geanalyseerd 
over de periode juli 1994 t/m juli 2010 vanwege het geringe aantal. 
Met behulp van een door MGM gemaakte kaart kon de afstand van de 
woning tot de hoogspanningslijn bepaald worden. 
Meldingen i.v.m. radiofrequente elektromagnetische velden afkomstig 
van antennes en apparatuur voor mobiele communicatie zijn 

geanalyseerd over de periode 1999 t/m 2009, omdat eind 1998 de netwerken uitgerold werden.  
Het rapport is te downloaden via: 
 
http://www.leefmilieu.nl/sites/www3.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/MGM_2011-04-
30_Rapport%20Klachten%20Asbest%2C%20Hoogspanning%20en%20EMV.pdf 
 

 
Ventilatiecampagne        

                                                                                                                                                                                        
Klachten die bij het Meldpunt binnenkwamen betreffen niet alleen overlast van 
vervuilingsbronnen in de naaste omgeving van de woning, maar ook van emissies in de woning, 
zoals veroorzaakt door bouwmaterialen, isolatie, rookkanaal (CO), stoffering en meubels. De 
klachten, vaak samenhangend met een slechte ventilatie en hoge luchtvochtigheid, kunnen 
wijzen op gezondheidsrisico’s. Hoe dan ook, melders vermoeden dat zij er ziek door worden. 
Getracht werd een ventilatiecampagne te starten samen met een medewerker van OTB TU Delft.   
Het project werd niet gehonoreerd door Agentschap.nl. De medewerker van OTB TU Delft startte 
een twitteraccount http://twitter.com/#!/ventilatievent, met het doel op een moderne manier 
veel aandacht voor het binnenmilieu en ventilatie te genereren. Daar was kortgeleden te lezen 
dat de woningcorporatie Aedes een handleiding heeft gemaakt, die bestaat uit twee Programma’s 
van eisen (PvE’s) voor woningventilatie. Deze zijn te gebruiken bij nieuwbouw en renovatie. Het 
eerste PvE betreft balansventilatie. Het tweede gaat over ventilatie via natuurlijke toevoer met 
mechanische afvoer. Ook een goed begin is de brochure over onderhoud van mechanische 
ventilatiesystemen van de gemeente Den Haag.  
 
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Binnenmilieu-in-Den-Haag-informatie-over-
woonhuizen.htm.  
 
Deze kwam uit ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag. Op de volgende pagina een 
overzicht van de meldingen m.b.t. het binnenmilieu over de periode 1995-2010. 
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                      Aantallen bij MGM gemelde binnenmilieufactoren in woningen, die in verband gebracht 
worden met gezondheidsklachten. (n=551)
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Digi-Alerts  

 
Begin 2010 kreeg het Meldpunt een subsidie 
voor het ontwikkelen van een digitaal visueel 
web-archief van milieu-incidenten die in de 
afgelopen 20 jaar hebben plaatsgevonden en 
die de pers haalden. Het doel van deze 
website was het vastleggen van een 
geografische weergave (met persberichten) 
van milieu-incidenten waardoor een 
vergelijking mogelijk wordt van milieu-
gerelateerde problemen (gezondheid; 
overlast) met milieu-incidenten die 
eventueel jaren tevoren hebben 
plaatsgevonden. Deze website zou nuttig 
kunnen zijn voor de overheid, pers, 
onderzoeksinstituten, ondernemers en 

particulieren. Denk bijvoorbeeld aan kopers van grond of aan actiegroepen die zich inzetten voor 
de leefomgeving en wijken waar bepaalde klachten/ziekten optreden zonder duidelijke oorzaak. 
In de database worden zo’n 600 incidenten weergegeven, geografisch uitgezet en voorzien van 
informatie. Het resultaat werd meteen toegepast in het kader van het project Stookoverlast, dat 
in de vorige paragraaf werd besproken. 
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De site werd in 2010 als pilotproject in gebruik genomen voor een periode van een jaar.                   
Van 2010/2012 is de site in totaal 1285 keer geraadpleegd maar sinds februari 2012 is de site 
opgeheven i.v.m. het ontbreken van financiering. De database achter de site evenals de techniek 
blijven behouden en wachten op betere tijden... 
 
Stookoverlast (vervolg van het project uit 2010) 
 
Het Meldpunt kende een jarenlange onafgebroken stroom van meldingen van burgers met 
gezondheidsklachten als gevolg van luchtverontreiniging door het stookgedrag van buurtgenoten. 
Door de promotie van hout stoken, als zijnde goed voor het milieu in combinatie met de snelle 
opkomst van energiezuinige ventilatiesystemen, kunnen steeds meer mensen de 
luchtverontreiniging door rook in hun huis niet meer ontlopen. Regelgeving over plaatsing van 
schoorstenen t.o.v. mechanische ventilatie-inlaten is niet meer van deze tijd. Het MGM ziet dan 
ook de laatste jaren een toename van de meldingen en bemerkt een toename van het onbegrip 
over het stookbeleid bij de zieke blootgestelde mensen. In de zomer komen daar nog eens de 
vuurkorven en tuinkachels bij. Zie de onderstaande grafiek. 
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Het project Stookhinder had tot doel om de in Nederland aanwezige kennis te inventariseren en 
best practices op te sporen zowel in Nederland als daarbuiten. 
De resultaten van de verschillende deelonderzoeken zijn gepresenteerd op een symposium op 19 
november 2010 in Driebergen. Op het symposium waren betrokkenen vanuit verschillende 
partijen aanwezig – burgers, GGD, gemeente, onderzoekers, kachelbranche. In 2011 werden de 
conclusies en aanbevelingen van dit symposium  toegezonden aan gemeenten, ministerie en 
VNG. 
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Ook in 2011 werd de webpagina Stookhinder van het MGM heringericht en sterk uitgebreid met 
o.a. inhoudelijke informatie, verslagen van bijeenkomsten, nieuws uit de media en praktische 
tips.Tevens is middels een formulier de informatie op deze pagina geëvalueerd. Uit de scores en 
ook uit de opmerkingen op het evaluatieformulier blijkt dat het project in een behoefte heeft 
voorzien, en dat de meeste respondenten de geleverde producten zeer waarderen. 
 
Het Astmafonds publiceerde in 2011 een stukje over stoken met verwijzing naar MGM e.a.  
http://www.astmafonds.nl/downloads/Overlast%20van%20open%20haarden.pdf 
 
Ondanks alle inspanningen van MGM, de belangengroep en het Astmafonds is het voor de burger 
niet gemakkelijker geworden de stookoverlast te beperken. De gehinderde heeft vaak te maken 
met onwillige stokers/veroorzakers, die op geen enkele wijze willen meewerken aan een 
oplossing. Ook gemeenten doen ons inziens in veel gevallen te weinig voor burgers die soms 
ernstige overlast ondervinden. (bijv. COPD-patiënten die genoodzaakt zijn meer medicijnen te 
gebruiken). Er zit vaak niets anders op dan te verhuizen. Het gebruik maken van juridische 
procedures kan soms tot resultaat leiden, maar is wel een lange weg, en vereist veel volharding 
en geld. Vanuit de landelijke wetgeving zou een geschikt kader geboden moeten worden om 
lokaal de problemen te kunnen aanpakken.  
 

 
 
 
Duidelijk is o.a. geworden dat in het buitenland strengere eisen gesteld worden aan het type 
kachel, het installeren en onderhouden van de kachel en de gebruikte brandstoffen. In hoeverre 
deze eisen ook gaan gelden voor Nederland bij invoering van de EU-richtlijn, is nog niet duidelijk. 
Wel duidelijk is dat dit een proces ‘van lange adem’ zal zijn, iets waar vooral astma en COPD-
patiënten niet bij gebaat zijn! 
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Contactgegevens 
 

 
 
Meldpunt Gezondheid en Milieu 

Het bestuur van de Stichting Meldpunt Gezondheid en Milieu.  
Jos M.M. Bult (secretaris) 
Zwaluwstraat 40 
7491CX  Delden 

Het adres van de vereniging Leefmilieu waar men vanaf 01-01-2012 milieugerelateerde 
gezondheidsklachten kan registreren is:  

     www.leefmilieu.nl  

Op http://www.leefmilieu.nl/oude-publicaties-mgm staan de jaarverslagen van het Meldpunt 
Gezondheid en Milieu en enkele rapporten die de stichting heeft gemaakt op chronologische 
volgorde. 

 

 
 
Leefmilieu 

Dennenstraat 124  

6543 JW Nijmegen  

tel: 024-3780384 ; 
website: www.leefmilieu.nl  

email: burgernetwerk@leefmilieu.nl  
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