
Over de schreef.  

Een kilo gezondheid of een kilo economie?  

De stroom aan publicaties in de medische vakbladen houdt aan, over de gevolgen van 

luchtvervuiling en geluidsoverlast.  

Steeds meer onthullingen worden gepubliceerd over steeds grotere patiënten populaties.  

Ook over de absoluut gemeten waarden, de duur van de belasting en de gevolgen. 

Waar men voor luchtvervuiling eerst nog geruststellend meende dat we wel 35 dagen per jaar  

aan 25 μg/m3 luchtvervuiling (lees fijnstof) mochten worden blootgesteld, komt men nu tot 

aanbevelingen dat maximaal 10 μg/m3 op één dag de absolute limiet zou moeten zijn. 

Als je dat leest denk je, dit gaat alles grondig veranderen. 

Immers men becijfert dat bij de huidige concentraties, in een piepklein land als het onze, reeds  

100-den doden per jaar zijn te betreuren. 

Logischerwijze zou je dus verwachten dat onze politici in de 2
e
 kamer zich zouden verdringen 

voor de interruptiemicrofoons om per direct wetten voor te stellen die in ons land, maar ook 

Europeesverband binnen Europa en via de Verenigde Naties voor de hele wereld, met 

onmiddellijke ingang keiharde maatregelen zouden opleggen om deze ramp en de groeiende 

gevolgen te stoppen en te doen keren. 

Niets is echter minder waar. Het blijft oorverdovend stil. 

 
Vreemd, want in oktober kwam de politiek wel volop in actie toen bleek dat in 25 jaar tijd, 

ongeveer 27 vrouwen (enkel in ons land) waren overleden door het gebruik van de Diane pil. 

Ongeveer 1 (één) dode per jaar, wat wellicht zelfs te voorkomen was geweest door 

intensievere medische screening, begeleiding en tijdige behandeling. 

Waarom is het dan nu oorverdovend stil? Luchtvervuiling en geluidsoverlast eisen iedere dag 

hun tol. Door die twee factoren vallen niet alleen 100-den voortijdige doden per jaar. 

Zwangere vrouwen die aan luchtvervuiling en geluidsoverlast worden blootgesteld baren 

steeds vaker kinderen met een te laag geboortegewicht of zijn vaker de dupe van een 

miskraam tussen de 1
e
 en 3

e
 maand van de zwangerschap. 

Hoge bloeddruk, hartinfarcten , stijfheid van de bloedvaten en longkanker zorgen niet alleen 

voor stijgende kosten in de gezondheidszorg, maar ook voor nog méér indirecte overlijdens. 

Op school werd/wordt de vraag gesteld:wat is zwaarder?  Een kilo lood of een kilo veren? 

Welke valt het eerst op aarde vanaf een toren van 100 meter? Welke komt het hardste aan? 

Ik hoop dat 2014 ons de wijsheid zal brengen met een passend en handhavend beleid op de 

vraag; wat weegt zwaarder? Een kilo gezondheid of een kilo economie? 

Zonder misleiding of slinkse politiek, zoals vervuiling van nieuwe kolencentrales afvangen en 

ondergronds opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. 

Dus zonder het adagium: Après nous le déluge  (na ons de zondvloed). 

Ik wens u een gelukkig en vooral een gezond 2014 (beleid). 

Eric Conscience.  


