
LUCHTKWALITEIT 

IS ER EEN RELATIE MET COVID-19?

GEZONDHEID

Renske Nijdam, adviseur milieu en gezondheid



1: Relatie luchtkwaliteit en gezondheid

2: Luchtverontreiniging en Covid-19  

3: Schonere lucht is altijd gezonder!





Vragen over sterftecijfers/ziekenhuisopnames in onze regio

Veel aandacht voor mogelijke relatie slechte luchtkwaliteit

Wat weten we wel en wat nog niet?



Bron: Gezondheidsraad 2018/01



Voor alle Nederlanders: gemiddeld leven we 1 jaar korter

• Luchtweg- en longaandoeningen

• Ontstaan en verergeren van astma

• Verergeren van COPD (mogelijk ook effect op ontstaan)

• Slechtere longfunctie

• Longkanker

• Hart- en vaatziekten

• Beroerte

• Ischemische hartziekten

• Hartritmestoornissen

• Mogelijke andere effecten

• Laag geboortegewicht

• Neurologische effecten

• Diabetes 



1. Luchtverontreiniging zorgt voor een 
hoger risico op infectie met het virus 
SARS-CoV-2

2. Luchtverontreiniging zorgt voor een 
ernstiger verloop van COVID-19 (de 
ziekte)



1.Hoger risico op infectie met virus SARS-CoV-2?

Luchtverontreiniging -> effect op de luchtwegen:
- Irritatie, ontsteking en infectie

- Astma en verminderde longfunctie

- COPD

- Longkanker 

Zowel door kortdurende blootstelling aan verhoogde concentraties 
(‘smog’)…

Als door langdurige blootstelling aan gemiddeld meer vervuiling 
(‘vieze plek’)



2. Ernstiger verloop van Covid-19?

Thema Leefomgeving | Volksgezondheid 
Toekomst Verkenning

https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/leefomgeving
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/leefomgeving


2. Ernstiger verloop van Covid-19

Meer 
luchtverontreiniging

Meer 
luchtverontreiniging

Thema Leefomgeving | Volksgezondheid 
Toekomst Verkenning

https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/leefomgeving
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/leefomgeving


Hypotheses:

1. Luchtverontreiniging 

➢hoger risico op infectie met SARS-CoV-2

2. Luchtverontreiniging

➢ernstiger verloop van COVID-19 (de 
ziekte)

Het is zeker mogelijk dat luchtkwaliteit een 
rol speelt, maar….



Hoe groot is het effect?

In welke mate speelt dit 

in Nederland, 

op welke plekken?

AD, 4-11-20



Kenmerken en

omstandigheden van de

pandemie kennen vaak

ook ruimtelijke

componenten

Die kunnen (potentieel)

weer samen hangen met

luchtverontreiniging
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• Gemiddelde gezondheidsinformatie 

gekoppeld aan gemiddelde luchtkwaliteit

• Mens op mens besmetting: hoe invloed 

van luchtkwaliteit daarin meenemen?

• Periode waarin de pandemie zich bevindt 

(1e golf, 2e golf, 3e golf, …)

• Invloed van maatregelen

• Invloed van kennis behandeling Covid-19
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Wat weten we wel

➢ Het is zeker mogelijk dat luchtkwaliteit een rol speelt

Wat weten we niet

➢ Er is onvoldoende kennis over de kenmerken en omstandigheden 
van de pandemie, ook over rol luchtverontreiniging

Hoe nu verder:

➢ Inzetten op onderzoek 

➢ Schonere lucht is altijd gezonder - maatregelen



Belang van maatregelen, ook nu:

Schone Lucht Akkoord

• Uitstoot verminderen / omlaag

• Aanpakken van knelpunten

➢ Uitstoot industrie omlaag

➢ Uitstoot veehouderij omlaag

➢ Uitstoot dieselvoertuigen omlaag

➢ Uitstoot particuliere houtstook omlaag

Bewustwording: 

• Brabantse omgevingsscan (Home – Brabantscan) 

• Citizen science

• Gezonde leefomgeving: meer ruimte om te bewegen, meer 
groen, water en stille plekken

https://brabantscan.nl/


Met dank aan: GGD werkgroep lucht (Marieke Dijkema)

mailto:milieu@ggdgmv.nl

