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Memo 
Hoger risico longontsteking 
rondom pluimveebedrijf (maart 
2017)  
 
Hoofdboodschap: 
Uit onderzoek van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht, 
UMC Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research en NIVEL blijkt dat mensen die 
binnen 1,15 kilometer van een pluimveebedrijf wonen elf procent meer kans hebben op 
een longontsteking dan mensen die verderop wonen. Daarbuiten neemt het verhoogde 
risico snel af.  
In het onderzoek zijn gegevens van meer dan negentigduizend huisartsenpatiënten, 
waarvan bijna duizend mensen met longontsteking, in het oosten van Noord-Brabant en 
het noorden van Limburg onderzocht. Dit zijn gegevens van alle patiënten tussen 0 en 70 
jaar in 2009. Bij 126 patiënten met longontsteking heeft onderzoek naar keelbacteriën 
plaatsgevonden. De patiënten waren opgenomen in een ziekenhuis in Tilburg. 
 
Meer afstand, minder risico 
Vanaf een afstand van 1,15 kilometer van een pluimveebedrijf neemt het extra risico snel 
af. Bij anderhalve kilometer is er zelfs geen sprake meer van een verhoogd risico. 
 
Wat weten we nu?  
Uit eerder onderzoek bleek al dat dichter bij pluimveehouderijen vaker longontsteking 
voorkwam. Maar het was niet duidelijk hoe dat kwam. Eén van de theorieën was dat de 
hoge uitstoot van fijnstof en endotoxine de samenstelling van de bacteriepopulatie in de 
luchtwegen zou kunnen verstoren waardoor pneumokokken of andere veelvoorkomende 
ziekteverwekkers meer kans krijgen om een longontsteking te veroorzaken.  
Dit nieuwe onderzoek laat zien dat patiënten met een longontsteking in de buurt van een 
pluimveebedrijf meer pneumokokken in hun keel hebben dan patiënten die niet in de 
buurt van pluimvee wonen. Pneumokokken zijn bacteriën die een longontsteking kunnen 
veroorzaken, en experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan fijnstof 
de afweer tegen deze bacteriën kan verstoren. Door het nieuwe onderzoek wordt het idee 
ondersteund dat luchtvervuiling vanuit pluimveehouderijen de meest voor de hand 
liggende oorzaak is van het verhoogde risico op longontstekingen.  
 
Wat wisten we al?  
Er was al bekend dat er in de omgeving van pluimveebedrijven een verhoogd risico was 
op longontsteking. Er is tot nu toe geen bewijs gevonden dat dit verhoogde risico wordt 
veroorzaakt door specifieke ziekteverwekkers. Er is beperkt onderzoek gedaan of 
bacteriën en virussen die ook bij pluimvee voorkomen, zoals C. psittaci of vogelgriepvirus, 




