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Medische milieukundigen zijn sociaal genees-
kundigen die zich gedurende 3 jaar op het
Nederlands Instituut voor Preventieve Gezond-
heidszorg TNO te Leiden gespecialiseerd heb-
ben in de kennis van de invloed van milieuver-
ontreiniging op de gezondheid van de mens.
De taak van de mïlieuarts is niet gering; Advie-
zen geven over situaties waar milieuveront-
reiniging de gezondheid aantast; het opsporen
en het voorkomen van verontreinigingen die de
gezondheid bedreigen; en wetenschappelijk
onderzoek verrichten en initiëren. Momenteel
bestaat de taak nog voornamelijk uit het 'blussen
van branden' en het behandelen van achter-
stallige milieuproblematiek.

Onmogelijk maar het kan

Op de vraag hoeveel mensen, laboratoria en
wetenschappers voor de milieuarts werken,
antwoordt Frans Duijm, dat hij deze klus voor de
3 provincies alleen moet klaren. 'Het is volstrekt
onmogelijk maar het kan wel', zegt Duijm cryp-
tisch. 'Je moet kijken waarde wal het schip zal
keren. Ik ben nu bezig een aantal kapadteitsver-
ruimende maatregelen te treffen.'

Kosteloze adviezen

Duijm is al sinds 1986 werkzaam bij de GGD in
Groningen. Daarvoor heeft hij achtereenvolgens
een medische opleiding gehad, was assistent in
een ziekenhuis in Doetinchem, heeft als arts
gewerkt in Angola en was docent maatschap-
pelijke gezondheidszorg in Rotterdam.
Als noordelijke milieuarts adviseert hij aan de 9
gezondheidsdiensten in Noord-Nederland.
Meestal wordt de milieuarts door zo'n dienst
benaderd, maar iedere burger, vereniging of
milieubeweging kan terecht rnet zijn klachten bij
de milieuarts. Ook kan de milieuarts zelf advie-
zen geven aan overheid bv. de provincie. Het is
niet zo dat de milieuarts automatisch in alle
gevallen wordt ingeschakeld waar milieuveront-
reiniging de gezondheid van de mens kan aan-
tasten. Zo wordt hij bv. niet ingeschakeld bij de
aanwijzing van een kerncentrale in de Eemsha-
ven of de hinder van militaire oefeningen in de
Lauwersmeer. Wel kunnen dan milieuorga-
nisaties en/of burgers de arts benaderen. De
adviezen zijn kosteloos en worden gefinancierd
door het ministerie van WVC.
De twee bekende gifspeurders in Noord-Neder-
land, Klaas Bieze en Cobie Ensink, krijgen vaak
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tips van personen die anoniem wensen te blijven.
Frans Duijm: 'Deze tips kun je natuurlijk niet
negeren want soms zijn ze waardevol. In ieder
geval kunnen deze speurders/altijd bij de dichtst-
•bijzijnde gezondheidsdienst terecht voor zover
het betrekking heeft op de gezondheidstoestand
van de bevolking'. • '• - .

'Slump'koeien

Frans Duijm heeft zich bijvoorbeeld veel bezig
gehouden met de loodvergiftigingsgffaire bij
koeien in Friesland en Groningen door het
veevöer van de firma Slümp, De DGD's hebben
vragen gesteld over deze vergiftiging en met
name die betrekking hadden ap kinderen.
Duijm heeft na onderzoek allé |eugdarlsen, maar
ook de boeren, een brief gestuurd en hierin
meegedeeld dat het een kortlopende zaak betrof
en dat er geen akuut gevaar was. Op advies van
het Landbouwschap is bij 75 mensen onderzocht
hoeveel lood er in het bloed zat. Daarna heeft
Duijm een enquête gehouden onder deze men-

den met oa. vragen over hoeveel vlees en melk
van deze met loodvergiftigde koeien ze genut-
tigd hadden, en of ze ook op andere manieren
met lood in aanraking waren geweest, bv. loden
waterleidingbuizen.

Bodemverontreiniging

Frans Duijm is ook betrokken geweest bij de
verontreiniging in de woonwijk Pittelo te Assen.
De gezondheidsdienst werd om advies gevraagd
door de gemeente Assen. 'De dienst belde mij op
, met de vraag of die bodemverontreiniging
, gevaarlijk was voor de volksgezondheid. Ik

vraag dan alle gegevens op van deze bodemver-
vuiling en geef dart een advies. 'Als er geen of te
weinig gegevens zijn, is de faak van de milieu-
arts om die alsnog boven tafel te krijgen. Via de
regionale inspektie Milieuhygiëne kan dan bv. in

.' overleg met het Rijks Instituut voor de Milieuhy-
giëne onderzoek worden gedaan. " -:'
Hoewel' Frans Duijm voor de noordelijke próvihr
cies nog een prioriteitenlijst moet maken, wil hij
wel loslaten dat er in ieder geval twee knelpun-
ten zijn. Het ene is het AAgrunolterrein in Gro-
ningen en het andere heeft alles te maken met de
situatie als er iets mis gaat m het Eemsmond-
gebied.

Normen

De milieuarts heeft ook duidelijke meningen over
diverse gezöndheidsaspekten van milieukwes-
ties. Sprekend over bijvoorbeeld geurhlnder
geeft hij als persoonlijke mening dat verdunning
via bijvoorbeeld een hoge schoorsteen geen
oplossing is voor vervuiling. Dit omdat er daarbij
niet sprake is van een duidelijke ondergrens en
de hinder vaak bij meer mensen terecht komt.
Dat geldt niet alleen voor hinder. Volgens hem
kan hinder worden vergeleken met chemische
stoffen die eikaars werking versterken. .
Hij ziet geen oplossing voor de problematiek van
onderbouwing van normen die vaak op heel
uiteenlopende, en moeilijk achferhaaJbare
grondslag is geschied. Normen zijn in bestuurlijk
opzicht handig. Ze hebben altijd de neiging eeri
eigen leven te gdan lelden. En dan kunnen ze in
een aantal situaties verkeerd gehanteerd wor-
den. Elke situatie moet apart worden bezien,
maar de milieuarts kan niet elke situatie scree-
nen waarbij normen zijn gehanteerd.

Cadmium

Over de heel beperkte veiligheidsmarge tussen
de innamenorm voor het zware metaal cadmium
en het nivo waarbij bij sommigen verminderde
nierfunktie optreedt, zegt Duijm:
'De mïlieuarts doet meer dan alleen het toetsen
aaneen norm. Mij bekijkt hoeveel ruimte er is
tussen normale blootstelling van mensen ifl een
bepaalde situatie en het blootstellingsnivö waar-
bij effekten zijn te verwachten. En wat het extra
risiko is van extra blootstelling bij een vervuilde
plek. Ik bedoel hiermee overigens niet het nivo
waarbij effekten optreden als verkapte grens te •
gaan hanteren. Maar juist te kijken naar situaties
dat men onderde norm zit'
Er kunnen ook effekten optreden onder een
norm, bijvoorbeeld bij een doelgroep, hoewel de
norm daarvoor niet is gesteld. Als voorbeeld
wijst hij op de normen voor innname van lood. '
De loodnormen zijn redelijk streng. Toch zou hij
de huidige nivo's van loodblootstelling graag
omlaag hebben in verband met ongeboren
kinderen. Dat zijn hierbij de meest gevoeligen;

Roken

Over roken van sigaretten en hetzich toch zor-
gen maken over het milieu vertelt Frans Duijjrn:
'Ik denk datje mensen hun vrijheid niet kan
ontnemen om zichzelf te vergiftigen/
En wat betreft passieffoken?
'Ik denk dat je mensen Weide vrijheid kunt
ontnemen om anderen te vergiftigen.'
En is het niet.zbydat mensen die rokengevoeliger
zijn voor milieuverontreiniging? '•• ••
'Asbest bijvoorbeeld, daarvoor krijgen mensen
een tienvoudige gevoeligheid als ze roken,'-
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Sanering oude gasfabriek Hoeksterend Leeuwarden.


