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Situering
Milieufactoren zoals fi jn stof, geluid en tabaksrook hebben een belangrijke invloed op de gezondheid 
van de Vlamingen. We denken hierbij aan astma, allergieën, hartklachten, sommige kankers, hinder 
en stress.  Maar ook het binnenmilieu, lood, of ongedierte verdienen lokaal onze aandacht. Tenslotte 
zorgen elektromagnetische straling en asbest voor nogal wat ongerustheid bij de burgers.    

Gezondheid en milieu: enkele cijfers 
en feiten

Fijn stof en geluid 

Uit de Belgische gezondheidsenquête van 2008  blijkt dat, wanneer we kijken naar het deel 
‘Gezondheid en omgeving’, 14.5% van de Vlaamse bevolking (15 jaar en ouder) wordt gehinderd 
door minstens één van de bevraagde omgevingsfactoren. De omgevingsfactoren die het meest 
aanleiding geven tot hinder zijn luchtverontreiniging (4.2%) en lawaai van autoverkeer (4.1%). 1.3% 
van de bevolking geeft aan dat de slaap erg tot extreem gestoord wordt door lawaaihinder van 
autoverkeer, 11.7% geeft aan dat de slaap een beetje tot matig gestoord wordt door lawaai van 
autoverkeer. 

Straling

Uit de Speciale Eurobarometer (Europees onderzoek dat peilt naar de mening over bepaalde 
onderwerpen) blijkt dat in België 74 % van de deelnemers aan het onderzoek ongerust is over de 
gezondheidse� ecten van zendantennes en 69 % ongerust is over gsm-toestellen. Hierbij zijn ook 
opvallend meer mensen in grote mate ongerust over de zendantennes dan over de toestellen.

Binnenmilieu 

Mensen brengen 85% van hun tijd binnenshuis door. Dit kan zowel thuis zijn, bij vrienden, op het 
werk, op restaurant of in de sportclub. Een gezond binnenmilieu is daarom erg belangrijk voor 
de gezondheid van de algemene bevolking en is extra belangrijk voor kwetsbare groepen zoals 
baby’s, kinderen, ouderen en mensen die reeds lijden aan astma of allergie. Zij brengen vaak ook 
de meeste tijd binnenshuis door. Een oplossing voor vele binnenmilieuproblemen is vaak betere 
ventilatie en verluchting. Schimmels, vochtproblemen, CO-gevaar, geurhinder en 
irritatie ten gevolge van schoonmaken of uitwaseming van nieuwe materialen bij 
renovatie en nieuwbouw kunnen voor een groot stuk voorkomen/opgelost 
worden door voldoende te ventileren en verluchten. Zeker in het koude 
seizoen verdiend dit extra aandacht.



Wat zijn de gevolgen? 

De milieufactoren kunnen verschillend van aard zijn en situeren zich zowel in het binnen- als 
buitenmilieu. De invloed op de gezondheid van kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, zwangere 
vrouwen, zieken en ouderen verdient extra aandacht.

Fijn stof

Rondzwevend fi jn stof (ten gevolge van onder andere verkeer en verbranding) is de belangrijkste 
oorzaak van verschillende gezondheidsproblemen (goed voor 70% van alle oorzaken) zoals astma, 
hart- en vaataandoeningen en vroegtijdige sterfte in geval van chronische blootstelling. 

Geluid

In een regio als Vlaanderen, met een dicht wegennet en een hoge bevolkingsdichtheid kan 
omgevingslawaai leiden tot heel wat overlast (hinder, slaapverstoring en lichamelijke e� ecten 
zoals verhoging van bloeddruk en het voorkomen van hart- en vaatziekten) bij omwonenden.  
Veruit de belangrijkste bron van geluidshinder is het wegverkeer, maar lokaal kunnen ook andere 
bronnen zoals industriële machines geluidsoverlast veroorzaken. 

Passief roken

Niet alleen rokers ervaren de gevolgen van hun tabaksgebruik.  Ook niet-rokers die zich in dezelfde 
ruimte bevinden waarin wordt gerookt, kunnen gezondheidsproblemen krijgen door de rook: van 
irritatie van de ogen, neus en luchtwegen tot verhoogde kans op een hartaanval, wiegendood en  
longkanker. 

Andere typische milieuproblemen die aanleiding geven tot gezondheidsproblemen zijn onder andere 
stoken (zowel binnenshuis als buitenshuis), asbest, lood, schimmels en vocht, eikenprocessierupsen, 
CO, dioxines, hitte, ozon, ….  Daarnaast zijn er ook factoren die aanleiding geven tot specifi eke regionale 
hotspots van problemen zoals zware metalen.  Maar evengoed zijn er de onrustmakende milieufactoren 
zoals elektromagnetische straling van gsm-masten en hoogspanningslijnen: factoren waarover de 
ongerustheid groot is, maar de wetenschappelijk onderbouwde informatie niet aantoont dat de factor 
grote gezondheidsproblemen veroorzaakt. 

Een groot deel van de factoren beïnvloeden vooral het binnenmilieu. Gezien we gemiddeld 85% van 
onze tijd binnen doorbrengen (zowel op kantoor, als thuis als op school) is een gezond binnenmilieu 
van belang. Binnenshuis is in Vlaanderen omgevingstabaksrook nog steeds één van de grootste 
veroorzakers van gezondheidsproblemen.  



Doelstellingen en acties: enkele voorbeelden 

Zowel door mensen te informeren en sensibiliseren (educatie) als door het verbeteren van de 
omgeving (facilitatie) en via regelgeving kan je als gemeente proberen om een gedragsverandering 
teweeg te brengen bij de bevolking. Uiteraard is het aangewezen om samen te werken met lokale 
partners en collega’s van andere beleidsdomeinen (facettenbeleid) om de kans op slagen te 
verhogen. Op alle niveaus is het belangrijk om acties af te stemmen op de gewenste doelgroep. 

We geven hier suggesties voor enkele van de thema’s van Gezondheid en Milieu, maar wees gerust 
creatief en vul dit in op maat van jouw gemeente. Je kan altijd bij de medisch milieukundigen van 
het Logo terecht voor ondersteuning. Zij beschikken over nog heel wat materialen en methodieken 
voor verschillende thema’s van Gezondheid en Milieu. Heel wat van deze informatie kan je ook 
terugvinden op www.mmk.be.

Thema Verkeer

• Operationele doelstelling: Bewustmaking op lokaal niveau van de gezondheidse� ecten 
van verkeer

• Actie: De Logo’s informeren gemeentelijke ambtenaren en adviesraden over de gezondheids-
e� ecten van verkeer en maatregelen die (al dan niet binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan) 
kunnen genomen worden om aan de problemen tegemoet te komen.  Ze geven zowel tips 
op niveau van (infra)structurele als fl ankerende maatregelen.

• Mogelijke partners: 
o  Organisaties: lokale afdeling mobiliteitsorganisaties, … 
o  Beleidsdomeinen: milieu, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, ruimtelijke ordening, sport, …

Thema Binnenmilieu

• Operationele doelstelling: Het merendeel van de inwoners in onze gemeente kent het 
belang van voldoende verluchting en handelt hier consequent naar. 

• Actie: Informeer de bewoners over het belang van ventileren via de educatieve pakketten 
(scholen en kinderopvang), ventilatiemagneten, banners en elektroko� er.

• Mogelijke partners: 
o  Organisaties: scholen, kinderdagverblijven, lokale huurdersvereniging, OCMW, notarissen, 

  immokantoren, architecten … 
o  Beleidsdomeinen: milieu, gezondheid, OCMW, huisvesting, welzijn …

Thema straling

• Operationele doelstelling: Het merendeel van de inwoners in onze gemeente kent het 
thema elektromagnetische straling en maakt zich daarom niet onnodig ongerust.

• Actie: het draaiboek “Zendantennes… een hot item!” zet je op weg om een communicatieplan 
op te stellen rond elektromagnetische straling. De nadruk hierbij ligt op pro-actieve 
communicatie.

• Mogelijke partners: 
o  Organisaties: lokale milieuraad, lokale actiegroep, scholen, huisartsenkringen,  … 
o  Beleidsdomeinen: milieu, gezondheid, communicatie, ruimtelijke ordening, ….
o  Organisaties: lokale milieuraad, lokale actiegroep, scholen, huisartsenkringen,  … 
o  Beleidsdomeinen: milieu, gezondheid, communicatie, ruimtelijke ordening, ….



Naast ondersteuning bij het opzetten van acties en projecten zijn de medisch milieukundigen 
ook jouw partner om ondersteuning te bieden bij vragen en klachten van burgers die kaderen 
binnen het thema Gezondheid en Milieu (zowel buiten- als binnenmilieu). Op www.mmk.be 
vind je alvast infofi ches die heel wat informatie bevatten om vragen te beantwoorden, maar 
contacteer hen gerust voor verder advies.

Meer lezen? 

Het thema Gezondheid en Milieu is een breed thema… het scala aan beschikbare cijfers is groot.  
Bij de medisch milieukundige van het Logo kan je informeren indien je nood hebt aan algemene 
cijfers die verantwoorden waarom je van een bepaald thema werk wil maken. Hier geven we al 
enkele websites mee ter inspiratie: 

Vlaams milieurapport 2011: 
www.milieurapport.be

De Belgische gezondheidsenquête 2008: 
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/index4.htm 

Het schriftelijk leefomgevingsonderzoek 2008: 
www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/toestand/slo 

Het Federaal register van CO intoxicaties: 
www.poisoncentre.be/IMG/pdf/CO_rapport_2011_Nederlands_defi nitief.pdf  



Maak er werk van

Voor verdere informatie en adviezen kan u steeds terecht bij het Logo van 

uw regio. U vindt uw Logo via www.vlaamselogos.be.

Vlaamse expertisecentra:

VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie v.z.w.)

www.vigez.be en www.gezondegemeente.be: portaalsite over hoe een gezond-

heidsbeleid opzetten en met info en interventies voor alle gezondheidsthema’s. 

Contact: Bruno.Buytaert@vigez.be - werner.dewael@vigez.be

VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen v.z.w.) www.vad.be  

Contact: David.Mobius@vad.be
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Een meer theoretische onderbouw voor een lokaal gezondheidsbeleid vindt u 

in de brochure ‘Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal gezondheids-

beleid?’. U kan deze brochure downloaden op www.vigez.be door onderstaande 

QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

Op uw gezondheid


