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Uit New Scientist 25 augustus 2007:
“Dying for some peace and quiet”

Beleidsanalyse Geluid
Verzoek van Milieu en Natuurplanbureau (MNP) aan RIVM om:
• inzicht te geven in de relaties tussen de blootstelling aan geluid
van weg- en railverkeer op hart en vaataandoeningen,
• een inschatting te maken van de omvang van gezondheid- en
welzijnseffecten van de blootstelling aan geluid van weg- en
railverkeer in Nederland.
• Gestart vóór New Scientist verhaal
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Proces van schatting van de omvang

INPUT

Selectie van gezondheids
eindpunten

Populatiedichtheid,
gemodelleerde of
gemeten blootstelling niveaus

Schatting van blootstelling
populatie

Meta-analyse,
gepoolde analyse
epidemiologische
studies

Identificatie van
blootstelling-respons
relaties

Prevalenties,
incidenties,
demografische
gegevens

Schatting van (extra)
aantal gevallen

HIA-PROCES

Samenhang tussen geluid en hart- en
vaatziekten en bloeddruk
• Gezondheidsraad 1993: 70 dB
• WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) 1999:
- duidelijker samenhang voor (ischaemische)
hartvaatziekten dan voor bloeddruk
- vanaf 65-70 dB
- niet mogelijk om relatie op te stellen
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Hart- en vaatziekten en bloeddruk:
blootstelling-respons relatie door meta-analyse
• Review/meta-analyse van Kempen et al. 2002
-

43 studies 1977-1999 naar diverse eindpunten
zowel beroepsmatige als milieublootstelling
uit literatuur per studie blootstelling-respons relatie afgeleid
resultaten per eindpunt gepooled
significante relatie tussen vliegtuiggeluid en prevalentie hoge bloeddruk
(RR 1,26 per 5 dB = 26% toename van risico per 5 dB verhoging)
- resultaten gebruikt in MNP en RIVM rapportages over transportgeluid

• Review/meta-analyse Babisch 2006
-

61 studies naar diverse eindpunten
alleen milieublootstelling
strikte criteria voor opname van studies in meta-analyse
4 – redelijk uniforme - studies naar incidentie myocard infarct voldeden
meta-analyse op basis van 5 dB categorieën vanaf 60 dB voor
wegverkeer
- resultaten voor mannen: RR ~1,08 per 5 dB (8% toename per 5 dB)

Relatie LAeq,06-22u en incidentie myocard infarct
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Recent onderzoek in Nederland naar effect van
wegverkeer op hoge bloeddruk (Jarup et al, 2008)
• HYENA: multi-centre onderzoek in Europa nabij internationale
luchthavens in Zweden, Duitsland, Verenigd Koninkrijk,
Nederland, Italië en Griekenland.
•
•
•
•

Ca. 1.000 mensen per land
Leeftijd 45-70 jaar, tenminste 5 jaar niet verhuisd
Bloeddruk thuis gemeten
Verhoogde bloeddruk
- WHO criterium >=90 of >=140 mmHG
- Gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen in combinatie met
zelfgerapporteerde hoge bloeddruk

• Gemodelleerd wegverkeersgeluid op woningadres, veelal
nationale data, zoveel mogelijk gestandaardiseerd tussen
landen

• Risico 1,05 [95 btbi: 1,00 – 1,10] per 5 dB LAeq,24h

Recent onderzoek in Nederland naar effect van
wegverkeer op hoge bloeddruk
(de Kluizenaar et al., 2007)
• Steekproef bevolking stad Groningen (ca. 41.000)
- Eenmalig onderzoek 1997/8
- Vragenlijst naar ondermeer zelf-gerapporteerd gebruik van
bloeddrukverlagende middelen

• PREVEND cohort in Groningen (ca. 8.600)
- Tweemaal bezoek aan kliniek
- Bloeddrukmeting/medicatie gebruik geregistreerd bij
apotheek

• Geluidmodellering met SKM2/Urbis
• Modellering van luchtkwaliteit (PM10)
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Risico per 5 dB Lden op hypertensie

Totale groep

Stad Groningen

Cohort

(zelf gerapporteerde
hypertensie)

(vastgestelde
hypertensie)

1,01 [0,98 – 1,03]

1,03 [0,99 – 1.09]

<55 dB

1,03 [0,95 – 1,11]

1,06 [0,93 – 1,22]

>= 55 dB

1,10 [1,02 – 1,18]

1.01 [0,90 – 1,17]

Noise (Lden)

Hart- en vaatziekten en bloeddruk
• Meta-analyse van Kempen et al. 2008 (voorlopige resultaten)
- update van die van 2002 met nieuwe studies, toegesneden op
wegverkeer, waaronder HYENA en Groningen
- Hoge bloeddruk:
• Geen statistisch significante relatie

- Angina pectoris:
• geen significante samenhang

- Myocard infarct:
• Voor mannen 1,06 (95%BI 1,01 – 1,11) per 5 dB; nauwelijks
onderzoek onder vrouwen verricht
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Relaties tussen geluid (LAeq,16h) en
incidentie myocard infarct bij mannen

Schattingen hartvaatziekten en anderen
Toepassing van relatie verkregen uit update meta-analyse in
2008
• Relatie bij mannen toegepast op totale populatie
• Vanaf 60 dB LAeq,7-23u, zowel voor weg- als railverkeer
• Alleen op incidentie myocard infarct
• Gevoeligheidsanalyse: vanaf 55, 60 en 65 dB

• Voor andere gezondheid of welzijnseindpunten is
randvoorwaarde de beschikbaarheid van blootstelling-respons
relatie voor weg- en/of railverkeer
- Ernstige hinder (Miedema en Oudshoorn, 2001)
- Ernstige slaapverstoring (Miedema, Passchier-Vermeer,
Vos, 2002)
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Verdeling LAeq,7-23u voor Nederlandse bevolking (bron MNP)

Omschrijving effect

Aantal
Absoluut

Myocard infarcten/jaar
- Alle wegen
- Rijkswegen
- Railverkeer

in
ontwikkeling

Ernstige hinder
- Alle wegen
- Rijkswegen
- Rail

in
ontwikkeling

Ernstige slaapverstoring
- Alle wegen
- Rijkswegen
- Rail

in
ontwikkeling

%

95% btbi
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Jaarlijks aantal extra myocard infarcten door
geluid van wegverkeer
Geluidniveau van waaraf
blootstelling-respons
relatie is toegepast

Aantal (%)

60 dB

in ontwikkeling

55 dB

in ontwikkeling

65 dB

in ontwikkeling

95% btbi

Hoe verhouden de Nederlandse getallen zich met
die van hartziekten in de New Scientist?
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Recent veel onderzoek naar effecten
luchtverontreining van wegverkeer op
hartvaataandoeningen:
Hoffman ea 2006: Residence close to high traffic and
prevalence of coronary hearth disease: binnen 150 m,
1,6 maal hoger kans op coronaire hartziekte
• Tonne ea 2007: A case-control analysis of exposure to
traffic and acute myocardial infarction: toename van
risico bij meer verkeer binnen 100 meter
• Gehring ea 2007. Long-term exposure to ambient air
pollution and cardiopulmonary mortality in women.
Binnen 50 m van grote weg (>10.000/dag) 1,7 meer kans

Conclusies - 1
• Recente meta-analyses hebben geleid tot bijstelling van
blootstelling-respons relatie voor de relatie tussen geluid van
wegverkeer en het risico op hartvaatziekten en hoge bloeddruk
• De relatie voor myocard infarct is het meest geschikt om toe te
passen voor schattingen van de invloed van geluid van wegen railverkeer op de gezondheid
• Consensus is dat extra risico begint bij 60 dB LAeq,7-23u. Dit wordt
gehanteerd bij schattingen in de ziektelast van geluid in Europa
• Het onderliggend onderzoeksmateriaal laat het nog niet goed
toe om uitspraken te doen over de precieze ligging van het
geluidniveau van waarvan de relaties kunnen worden
toegepast
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Conclusies - 2
• Incidentie in NL bedraagt ca. x extra gevallen van myocard
infarct per jaar
• Voor rijkswegen is dat ca. y gevallen; voor railverkeer ca. z
• De ziektelast in Nederland ligt aanmerkelijk lager dan in
Duitsland. Verschillen in de verdeling van de geluidbelasting
liggen hier aan ten grondslag.
• Verwachting is dat in de komende 5-10 jaar veel nieuwe
resultaten beschikbaar zullen komen door de grote
belangstelling voor de effecten van verkeersgerelateerde
luchtverontreiniging op hartvaatziekten en de pogingen om de
effecten van luchtverontreiniging en geluid van elkaar te
onderscheiden. Mogelijk leidt dit tot meer inzicht in precieze
relatie tussen geluid en hartvaatziekten < 65 dB

Bedankt voor uw aandacht!
• Met dank aan:
- Annemarie van Beek, Frank van Rijn, Ton Dassen en
Leendert van Bree (Milieu en Natuurplanbureau)
- Ministerie van VROM, Ministerie van VenW en Europese
Commissie (HYENA)
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