
 

1 / (23) 

 
 
Fijnstof en endotoxinen 
Versie 2, 24 mei 2017 
  
Introductie 
Fijnstof en gezondheid ging jaren vooral over de emissies door verkeer en industrie. Door 
flinke verminderingen in de uitstoot van verkeer en industrie is landbouw, en daarbinnen 
veehouderij, meer in beeld gekomen als bron van fijnstof. Mensen worden op verschillende 
manieren blootgesteld aan het fijnstof van veehouderij. Direct via stofdeeltjes in de lucht, zoals 
huidschilfers, deeltjes van veren en haren, voerdeeltjes, mestdeeltjes. En indirect doordat 
ammoniak dat wordt uitgestoten door de veehouderij in de lucht reageert tot fijnstof deeltjes, 
zogeheten secundair fijnstof. 
Aangezien de fijnstof in de lucht die we inademen altijd een mengsel is van veel verschillende 
stoffen van veel verschillende bronnen, is het moeilijk om duidelijk aan te wijzen welke bron of 
welke deeltjes gezondheidseffecten veroorzaakt. In dit kennisbericht wordt daarover de 
huidige stand van de kennis beschreven.  
 
Het kennisbericht is primair opgesteld voor professionals, die betrokken zijn bij beleids- en 
besluitvorming en uitvoering op dit terrein. Het bevat geen nieuwe kennis, maar biedt een 
bundeling van de voorhanden zijnde kennis in het licht van maatschappelijke vragen en waar 
de kennis lacunes aanwezig zijn. Het doel is dat hiermee het maatschappelijk debat over 
veehouderij en gezondheid wordt ondersteund.  
 
Waarover maken mensen zich zorgen? 
Een deel van de mensen maakt zich zorgen over hun gezondheid en de gevolgen van de 
intensiteit van de veehouderij in Nederland, waaronder zorgen over fijnstof. Soms omdat ze 
weten dat fijnstof in het algemeen tot gezondheidseffecten kan leiden bij mensen, soms 
vanwege bezorgdheid over micro organismen uit de veehouderij die met het fijnstof door de 
lucht verspreiden. Dit wordt versterkt wanneer er sprake is van geurhinder, omdat mensen 
verwachten dat er dan ook blootstelling aan schadelijke stoffen is. Ook speelt mee dat er in het 
recente verleden problemen waren met het functioneren van luchtwassers, die de fijnstof 
uitstoot beheersbaar moeten maken. Daarnaast is er sinds enkele jaren ook meer aandacht 
voor endotoxinen, die in het fijnstof van veehouderijen voorkomen, en de mogelijke 
gezondheidseffecten daarvan voor omwonenden. 
 
In dit kennisbericht fijnstof en endotoxinen zet het kennisplatform veehouderij en humane 
gezondheid de bestaande kennis op een rij. Vanwege de recente publicatie van een grote 
Nederlandse studie over veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO), wordt die informatie 
relatief uitgebreid behandeld. 

Wat is fijnstof? 
 
Waarom is het een 
probleem? 
 
Waar maken mensen 
zich zorgen over? 
 
Wat wordt er al 
gedaan? 
 
Wat weten we nog niet? 
 
Nederlandse studies; 
de IVG en VGO studies 
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