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Doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de loodconcentraties in bloed van kinderen en deze te vergelijken
met de belasting die is gemeten in 1992 en 1981. Bij 250 kinderen van 1 t/m 6 jaar in verschillende wijken in Rotterdam zijn
bloedmonsters genomen. In een vragenlijst hebben ouders informatie gegeven over leef- en woonomstandigheden. De
mediaan van de gevonden loodconcentraties in bloed bedroeg 18,1 mg/l (bereik 5,2 - 103,1mg/l; p25 13,7; p75 24,9 mg/l). De
loodconcentraties in bloed waren ten opzichte van de vorige onderzoeken opnieuw sterk gedaald (65-70%). Dit komt
waarschijnlijk doordat lood uit lucht, drinkwater en voeding verdwijnt. In een multivariabel regressiemodel toonden de
volgende variabelen een relatie met lood in bloed: lood in bodem, bouwjaar woning, leeftijd, aanwezigheid loden leidingen,
voeding en hand-mond contact. De loodconcentratie in bloed neemt met 12% (95%-BI 1%-25%) toe bij een toename van
100 mg/kg lood in de bodem. Dit onderzoek concludeert dat in Rotterdam lood in bodem een beperkte invloed heeft op
lood in bloed. Aanscherping dan wel verruiming van de interventiewaarde voor lood in bodem zal slechts een gering effect
hebben op de gezondheid van kinderen in Rotterdam.
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Inleiding

Kinderen kunnen door zogenaamd hand-mond contact
lood opnemen via huisstof, straatstof en bodem. Kinde-
ren in de leeftijdsklasse 1 tot en met 4 jaar vertonen het
meeste hand-mond gedrag en kinderen van 1 en 2 jaar
oud eten de meeste grond.1 Jonge kinderen worden als
risicogroep beschouwd vanwege deze inname en vanwege
een verhoogde loodabsorptie in het maagdarmkanaal en
een hogere gevoeligheid. Lood kan bij jonge kinderen
goed de bloed-hersenbarrière passeren wat kan leiden tot
ontwikkelingstoornissen als vermindering van het leer-
vermogen en afwijkend gedrag. Behalve effecten op het
zenuwstelsel kunnen ook effecten op bloed, hart en vaten
en, bij hoge loodconcentraties, in nieren optreden.2,3

Al jarenlang wordt daarom veel geld besteed aan het
saneren van met lood verontreinigde bodems. Er is echter
een discussie gaande over de noodzaak van deze sane-
ringen. Is lood in de bodem wel een probleem voor de
stadsbewoners?

De uitstoot van lood door verkeer en industrie maakte
dat, tot enkele jaren geleden, lucht de belangrijkste
blootstellingsroute van lood voor de mens was. Daarnaast

zorgden loden waterleidingen in vooral oudere woningen
tot een aanzienlijke extra belasting. Ook voeding, die via
depositie uit verontreinigde lucht en door inblikken veel
lood kon bevatten, vormde een grote bron. Naast lucht,
drinkwater en voeding speelde bodem als medium voor
lood een veel kleinere rol. Doordat er sinds 1987 minder
lood en sinds 2000 géén lood meer aan benzine wordt
toegevoegd, zijn de concentraties lood in de buitenlucht
sterk gedaald. De hoeveelheid lood in voeding is in de
loop der jaren ook gedaald door verandering van inblik-
methode. Tevens zijn loden drinkwaterleidingen op grote
schaal vervangen. De afvoer van lood uit bodem is echter
gering en sanering van vooral ernstig verontreinigde lo-
caties vindt geleidelijk plaats. Door de afname van lood in
de overige contactmedia is bodem mogelijk een relatief
belangrijke bron geworden.

In 1981 is een onderzoek uitgevoerd naar het verband
tussen lood in het milieu en lood in bloed.4 In de Rot-
terdamse binnenstad bedroeg de geometrisch gemiddelde
loodconcentratie in bloed 131 mg/l en in een Rotterdamse
buitenwijk 82 mg/l. Het verkeer vormde de voornaamste
bron van lood in het onderzochte gebied. In 1992 is op-
nieuw onderzoek uitgevoerd naar de loodgehalten in
bloed van kinderen (1 t/m 6 jaar), in opdracht van het
ministerie van VROM.5 Het geometrisch gemiddelde ge-
halte lood in bloed was in een Rotterdamse binnenstads-
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wijk 73,9 mg/l (mediaan
74,5mg/l; bereik 33-224
mg/l) en in een Rotterdamse
buitenwijk 50,8 mg/l (medi-
aan 51 mg/l; bereik 26-125
mg/l). Ten opzichte van het
onderzoek uit 1981 waren
de gehalten lood in bloed
gedaald met 52% (binnen-
stad) en 39% (buitenwijk).
Als oorzaak voor de afname
van lood in bloed werd de
afname van lood in benzine
en voeding genoemd. In
verschillende landen is
eveneens een sterke daling
in verschillende milieu-
bronnen en daarmee ook in
het bloed van kinderen
waargenomen.6,7,8,9,10,11 De afname wordt meestal toe-
geschreven aan de afname van lood in benzine, maar met
lood verontreinigde bodem bleek nog steeds samen te
hangen met loodconcentraties in bloed.12,13

In 2003 ontstond er een discussie over de huidige
richtwaarde voor lood in bloed van 100 mg/l. Deze richt-
waarde is in 1991 vastgesteld door de Centers for Disease
Control in de Verenigde Staten14 en wordt ook gehan-
teerd door de Wereld Gezondheidsorganisatie.15 In 2003
verschenen onderzoeken die aantoonden dat effecten op
groei en ontwikkeling van het kind ook kunnen optreden
bij concentraties lager dan 100 mg lood per liter bloed.6,16

Naar aanleiding van deze studies werd gesteld dat er geen
drempelwaarde voor gezondheidseffecten van lood be-
staat.6,7 Eerder was ook al een negatieve relatie tussen
loodconcentraties in bloed lager dan 50 mg/l (geometrisch
gemiddelde 19 mg/l) en cognitieve en academische vaar-
digheden gevonden17 en ook in 2005 rapporteerden on-
derzoekers effecten op de gezondheid bij loodconcentra-
ties in bloed lager dan de richtwaarde.18,19

In Nederland is in de periode van 1984 tot 1993 een
aantal onderzoeken uitgevoerd naar de loodconcentraties
in bloed van kinderen woonachtig op milieubelaste loca-
ties. De loodconcentraties in bloed bleken hier niet ver-
hoogd ten opzichte van andere gebieden.2 Deze onder-
zoeken betroffen echter een klein aantal deelnemers. De
Gezondheidsraad heeft in 2004 aanbevolen om zowel de
blootstelling als de toxiciteit van lood nader te bezien.20

Vanwege de mogelijke gezondheidseffecten wordt re-
gelmatig advies gevraagd aan de Gemeentelijke Gezond-
heidsdienst (GGD) Rotterdam-Rijnmond inzake bo-
demverontreiniging met lood. Adviezen worden geba-
seerd op berekeningen met het RIVM-model C-soil. Bij
de GGD en bij de DCMRMilieudienst Rijnmond bestond
de behoefte om de adviezen te onderbouwen met empi-
rische data, omdat het sterke vermoeden bestond dat de
modellen te conservatief zijn en de interventiewaarden
onnodig laag. In Rotterdam betekent dit dat er tegen hoge
kosten mogelijk meer locaties gesaneerd worden dan
noodzakelijk. Gezamenlijk zijn de volgende doelstellin-
gen geformuleerd:

. Het verkrijgen van inzicht
in de huidige belasting
met lood van jonge kin-
deren in Rotterdam;

. Het vergelijken van de
huidige belasting met
lood van jonge kinderen
in Rotterdam met de be-
lasting in 1992 en 1981;

. Het vergelijken van de
loodgehalten in bloed van
jonge Rotterdamse kin-
deren in een wijk met veel
lood in de bodem met die
in een wijk met weinig
lood in de bodem.

DCMR Milieudienst Rijn-
mond heeft de GGD op-
dracht gegeven om onder-

zoek uit te voeren. De GGD heeft hierin samengewerkt
met het Erasmus MC Rotterdam.

Methode

Bodemdata
Op basis van bodemgegevens van DCMR Milieudienst
Rijnmond zijn woonwijken geselecteerd. Hiervoor is ge-
bruik gemaakt van de bodemkwaliteitskaart Rotterdam
2000.21 Voor iedere onderscheiden ruimtelijke eenheid,
veelal woonwijken met een homogene ophoog- en occu-
patiegeschiedenis, zijn de bodemanalyses uit alle door de
gemeente uitgevoerde verkennende bodemonderzoeken
over de periode 1992-1997 verzameld en statistisch be-
werkt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de bovenste
meter en de onderliggende ophooglaag tot 3 meter
diepte. Per laag zijn alle bodemanalyses omgerekend naar
‘standaardbodem’ (10% humus, 25% lutum), waarna de
50-, 80-, 90- en 95-percentielwaarde per stof zijn bepaald.

Voor de keuze van wijken in dit onderzoek, zijn de 50-
percentielwaarden voor lood in de dataset van de boven-
grond (0,0 - 1,0 m-mv) maatgevend geweest. Daarnaast is
gekeken naar bouwperiode van de wijk en de sociaal
economische status in de wijk. Ter vergelijking zijn hier-
bij deels wijken geselecteerd die betrokken waren in de
onderzoeken uit 1981 en 1992. De geselecteerde woon-
wijken staan beschreven in tabel 1.

Studiepopulatie
In het onderzoek van 1981 waren kinderen van 4 tot en
met 6 jaar betrokken en het onderzoek uit 1992 betrof
kinderen van 1 tot en met 6 jaar. Omwille van de verge-
lijkbaarheid met de eerdere onderzoeken is in dit onder-
zoek gekozen voor de leeftijdsgroep van 1 tot en met 6
jaar. Leeftijd en geslacht van de kinderen zijn in het on-
derzoek meegenomen als onafhankelijke variabelen.

1200 steekproefsgewijs geselecteerde gezinnen kregen
een brief, een folder, een antwoordformulier met toe-
stemmingsverklaring en een portvrije antwoordenvelop
thuisgestuurd. Op scholen, kinderdagverblijven en bibli-
otheken in de wijken is een wervingsposter opgehangen.

Kernpunten

. De loodconcentratie in het bloed van Rotter-
damse kinderen was in 2005 ruim 65% lager dan
in 1992 en ligt ver onder de huidige richtwaarde
voor lood in bloed.

. De volgende variabelen toonden een relatie met
de loodconcentratie in bloed: loodconcentratie in
de bodem, bouwjaar woning, aanwezigheid loden
leidingen, leeftijd kind, voeding en hand-mond
contact.

. De invloed van lood in bodem bleek van beperkte
invloed te zijn op de loodconcentratie in bloed.

. Vanuit bodembeleid gezien is er op basis van deze
resultaten geen reden om de interventiewaarde
voor lood in bodem aan te scherpen.
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Op de lokale radiozender is een kort interview geweest
over het onderzoek en in de lokale kranten zijn stukjes
geplaatst. De huisartsen hebben bij aanvang van het on-
derzoek een brief over het onderzoek ontvangen met
daarbij de informatiefolder, voorzien van een overzicht
van de deelnemende kinderen uit hun praktijk mits
hiervoor toestemming was gegeven door de ouders.

Om de ouders niet op onethische wijze over te halen
aan het onderzoek deel te nemen, werd geen vergoeding
aangeboden.

Bloedmonsters
Om de concentratie van lood in het lichaam te bepalen
zijn bloedmonsters afgenomen in de periode van 26 mei
tot en met 20 juni in 2005. De loodconcentratie in bloed
is een goede biologische maat voor loodbelasting.4,2 Op
basis van in literatuur gevonden halfwaardetij-
den4,22,23,24,25 is aangenomen dat de bloedwaarde de
blootstelling aan lood in de weken voorafgaand aan de
monstername weergeeft. De loodconcentratie in bloed,
uitgedrukt in mg/l, is in het onderzoek beschouwd als
afhankelijke variabele.

Voor de analyse van het bloed was 1 ml nodig. Er is
gebruik gemaakt van loodvrije buisjes en naalden voor
kinderen, de S-Monovette1 EDTA 1,2 ml buisjes met
bijbehorende naalden. Het bloedprikken, d.m.v. vena-
punctie, vond plaats bij de consultatiebureaus in de ge-
selecteerde wijken, door één persoon. De kinderen kre-
gen een klein cadeautje na de prik.

De monsters werden ingevroren bij -208C en voor
analyse overgebracht naar het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM), Laboratorium voor Mili-
eumetingen afdeling Analytische Chemie (LVM-AC).
Analyse vond plaats door middel van inductief gekoppeld
plasma massaspectrometrie (ICP-MS).26

Vragenlijst
Ouders kregen een vragenlijst thuisgestuurd (Neder-
landstalig) met 5 open vragen en 55 meerkeuzevragen. De
vragen waren onderverdeeld in vragen over de woning en
omgeving, het kind, eventuele medicijnen, etniciteit,
voeding en de ouders. Bronnen aan lood in de woning
zijn in de vragenlijst nagevraagd middels vragen over
aanwezigheid van loden waterleidingen, oude afbladde-
rende verf, een loodkoord in gordijnen en hobby’s of
werk van ouders met lood. Van de 24 voedingsmiddelen
die volgens Het Contaminantenboekje27 de hoogste
loodconcentraties hadden (waarvan 7 uit blik), is ge-
vraagd hoe vaak deze werden gegeten. Tevens is gevraagd

naar het eten van moestuingroenten, buitenspelen, na-
gelbijten, duimzuigen, hand in mond stoppen, voorwer-
pen in mond stoppen, handen wassen, kruipen, aanwe-
zigheid van een tuin, school en oppas, type woning, soort
vloerbedekking, type straat, etniciteit en sociaal-econo-
mische status (SES). Etniciteit is nagevraagd via het land
van herkomst van de moeder van het kind. Vanwege
grote correlatie tussen herkomst van de moeder en her-
komst van de vader is niet ook de herkomst van de vader
nagevraagd. Indien tijdens het bloedprikken bleek dat de
herkomst van de vader niet gelijk was aan de herkomst
van de moeder, is de herkomst van de vader ook meege-
nomen bij de dataverzameling. SES is nagevraagd via
werkloosheid en opleidingsniveau. Via gemeentebestan-
den op internet is het bouwjaar van de woning verkregen.

Statistische analyse
De resultaten van de vragenlijsten en de bloedanalyses
zijn evenals de loodconcentraties van de bodem en het
bouwjaar van de woningen gecodeerd ingevoerd in SPSS
Data Editor en geanalyseerd middels t-toetsen, non-pa-
rametrische toetsen en lineaire regressieanalyse. In deze
regressieanalyse is de afhankelijke variabele de natuurlijke
logarithme (logn) van de concentratie lood in bloed.
Deze logarithmische transformatie is toegepast omdat de
lood in bloedwaarden niet normaal verdeeld waren. De
regressieanalyse startte met univariate verbanden tussen
onafhankelijke variabelen en lood in bloedwaarden. Ver-
volgens zijn de variabelen met een significantieniveau van
p<0,05 in de univariate analysen met behulp van een
‘forward stepwise’ selectieprocedure één voor één toege-
voegd in een multivariaat model. Variabelen met een
significantie van p<0,05 zijn in dit model behouden.

Terugkoppeling aan deelnemers
Individuele bloeduitslagen zijn direct per brief aan de
ouders gerapporteerd. Indien een kind een waarde had
boven de richtwaarde van 100 mg/l, is een afspraak ge-
maakt voor advies op maat.

Ook de huisartsen zijn geı̈nformeerd over de uitslag
van kinderen uit hun praktijk, mits ouders daar toe-
stemming voor hadden gegeven. De groepsresultaten zijn
samengevat in een voor deelnemers opgestelde folder.

Resultaten

Bloedmonsters
Bij 253 kinderen is bloed afgenomen (positieve respons
22%, opkomst 74%, succesvolle afname 92%). Drie

Tabel 1 De geselecteerde woonwijken met enkele eigenschappen (peildatum 2005)

Wijk Loodgehalte
bodem, p50
(mg/kg d.s.)

Loodgehalte
bodem, p80
(mg/kg d.s.)

Sociaal-
economische status

Bouwperiode Eerder
onderzoek

Aantal 1 t/m
6-jarigen
(GBA)

Oud-Hillegersberg 221 541 Hoog Jaren ‘30 Nee 229
Prinsenland 7 12 Midden / Hoog Jaren ’90 Nee 682
Bloemhof 121 293 Laag Divers (’30-’90) Ja 1124
Lombardijen 38 289 Midden Jaren ‘60 Ja 912
Pendrecht 9,2 29 Laag Jaren ‘50 Nee 1119

p50 = 50-percentielwaarde (mediaan) van de wijk; p80 = 80-percentielwaarde
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monsters vielen af door onjuiste codering. De mediaan
van de gevonden loodconcentraties is 18,1 mg/l (p25 13,7
mg/l; p75 24,9 mg/l). In tabel 2 staan de gemiddelde con-
centraties per geslacht en per leeftijd weergegeven. De
gemiddelde concentraties bij jongens verschilden niet
significant van die bij meisjes. Tussen kinderen binnen
een gezin bleek een correlatie van 0,7 te bestaan (p<
0,001). Kinderen van Antilliaanse, Arubaanse of Kaap-
verdiaanse afkomst, hadden gemiddeld hogere loodcon-
centraties in hun bloed dan de andere kinderen (geome-
trisch gemiddelde 26,2 mg/l en 17,7mg/l, p< 0,001).

Ten opzichte van het onderzoek in Rotterdam in 1992
zijn de loodconcentraties in bloed afgenomen met 70% in
de binnenstadswijk en met 65% in de buitenwijk (figuur
1). De verschillen tussen de wijken zijn nu kleiner dan in
de vorige onderzoeken, maar nog wel significant, ook na
correctie voor leeftijd van de kinderen, voeding, hand-
mond contact, bouwjaar van de woning en aanwezigheid
van loden leidingen. Figuur 2 laat de loodconcentraties in
bloed per wijk zien.

Regressiemodel
Van elke variabele die is meegenomen in dit onderzoek is
getoetst of deze een verband toont met de loodconcen-
tratie in bloed, middels lineaire regressieanalyses met de
log-normale concentratie lood in bloed als afhankelijke
variabele. Tabel 3 toont de variabelen met een significante
relatie met de loodconcentratie in bloed in de univariate

analyse. Geen invloed werd gevonden voor onder andere
geslacht, de aanwezigheid van een loodkoord in gordij-
nen, het eten van groente uit eigen tuin, aanwezigheid
van een tuin en het type straat. In het multivariabele
model verklaarden zes variabelen gezamenlijk 33% (aan-
gepaste R2 30%) van de gevonden variantie in loodcon-
centratie in bloed (zie tabel 4).

Aan de hand van dit model kan de loodconcentratie in
bloed geschat worden. De berekening hiervoor ziet er als
volgt uit. Logn loodconcentratie in bloed = 2,7767 +
0,0011 * loodconcentratie in bodem - 0,0039 * bouwjaar
woning - 0,0440 * leeftijd kind + 0,1321 * aanwezigheid
loden leidingen + 0,1411 * consumptie voeding + 0,1215
* hand-mond contact.

Met dit model kan ook berekend worden hoe groot de
bijdrage van lood in bodem op de hoeveelheid lood in
bloed is. De berekende loodconcentratie in bloed is 1,12
(95%-BI 1,01-1,24) keer zo hoog voor kinderen woon-
achtig op bodem met 100 mg/kg lood als voor kinderen
woonachtig op bodem zonder lood, met de andere rele-
vante variabelen op de mediaan.

Discussie

Uitvoering
De positieve respons van 22% is volgens verwachting veel
lager dan in 1981 en 1992 toen de respons respectievelijk
65% en 48% bedroeg. Mogelijke verklaringen zijn de
afgenomen onrust over lood, de inclusie van allochtonen
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Figuur 1 Rekenkundig gemiddelde loodconcentraties in bloed van kinderen uit drie onderzoeken in Rotterdam en de rekenkundig jaargemiddelde
loodconcentratie in lucht in Rijnmond (gemeten door DCMR)

Tabel 2 Concentraties lood in bloed naar leeftijd en geslacht van kinderen in Rotterdam (mg/l)

Jongens Meisjes Totaal
Leeftijd

(1/6/’05)
N GM RM SD N GM RM SD N GM RM SD

1 12 24,6 32,2 27,7 20 19,3 22,7 12,7 32 21,1 26,3 19,8
2 21 21,9 24,8 13,6 15 19,7 22,6 12,6 36 21,0 23,9 13,1
3 22 17,0 19,5 10,8 23 19,2 21,0 10,2 45 18,1 20,3 10,4
4 19 18,9 21,6 12,7 19 23,0 25,5 12,1 38 20,8 23,6 12,4
5 27 17,4 19,3 10,1 33 15,8 17,4 8,8 60 16,5 18,3 9,4
6 18 19,1 20,9 11,0 21 17,6 18,8 6,9 39 18,3 19,8 9,0

Totaal 119 19,2 22,2 14,3 131 18,6 20,9 10,6 250 18,9 21,5 12,5

N = aantal; GM = geometrisch gemiddelde; RM = rekenkundig gemiddelde; SD = standaarddeviatie
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Figuur 2 Boxplot van de loodconcentraties in bloed (mg/l) per loodconcentratie in bodem (mediaan van de wijk, mg/kg d.s.). Elke box toont per wijk
de mediaan en interkwartielafstand, met daarbij de spreiding en uitbijters, van de loodconcentratie in bloed.

Tabel 3 Variabelen die een significatie relatie met de logn loodconcentratie in bloed toonden

Variabele Waarden van de variabele N R2 B p

Leeftijd 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 250 0,02 -0,04 0,035
Bouwjaar woning 2-cijferig jaartal

0.vanaf 1970 / 1.voor 1970
250
250

0,12
0,09

-0,01
0,33

0,000
0,000

Bodemconcentratie lood (p50 wijk) mg/kg d.s. 250 0,07 0,002 0,000
Jaar muur geverfd 1. 2005 / 2. 1995-2004 / 3. 1980-1994 / 4. <1980 223 0,03 -0,21 0,006
Houtverf afgebladderd 0.nee / 1.beetje / 2.erg 244 0,03 0,17 0,011
Aanwezigheid loden leidingen 0.nee / 1.verwijderd na geboorte / 2.nu nog 154 0,05 0,12 0,008
Woonduur kind 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 248 0,02 -0,04 0,023
Bodemconc. lood in schoolwijk (p50) mg/kg d.s. 169 0,09 0,002 0,000
Oppas 0. nee / 1.ja 244 0,02 -0,18 0,030
Voorwerpen in mond 0.nee / 1.regelmatig / 2.vaak 250 0,02 0,10 0,048
Hand-mond contact a 0.weinig / 1.gemiddeld / 2.veel 250 0,02 0,09 0,042
Handwassen voor slapen 0.nee / 1.ja 249 0,02 -0,15 0,018
Uren buitenspelen per week 0.0-1 / 2.1-4 / 3.5-9 / 4.10-14 / 5.4=15 248 0,02 -0,05 0,049
Spelen op school 0.nooit / 1.soms / 2.vaak 237 0,02 -0,07 0,027
Etniciteit 0.Nederlands / 1.allochtoon 250 0,04 0,19 0,002
Consumptie gevraagde voedingsmid-
delen b

0.weinig / 1.gemiddeld / 2.veel 232 0,05 0,15 0,001

Consumptie gevraagde voedingsmid-
delen uit blik c

0.weinig / 1.gemiddeld / 2.veel 232 0,02 0,10 0,039

Vader werkloos 0.nee / 1.ja 237 0,02 0,16 0,044

N=aantal, R2=verklaarde variantie, B=regressiecoëfficiënt, p=’probability’ van geen effect
a optelsom van meerdere variabelen m.b.t. hand-mond contact, ingedeeld in de categorieën ‘weinig’ (0), ‘gemiddeld’ (1) en ‘veel’ (2) op basis van de
frequentieverdeling
b consumptie van het totaal aan voedingsmiddelen in de vragenlijst, ingedeeld in de categorieën ‘weinig’ (0), ‘gemiddeld’ (1) en ‘veel’ (2) op basis van
de frequentieverdeling
c consumptie van het totaal aan voedingsmiddelen in blik in de vragenlijst, ingedeeld in de categorieën ‘weinig’ (0), ‘gemiddeld’ (1) en ‘veel’ (2) op
basis van de frequentieverdeling
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en een andere wervingsmethode (in 1992 zijn mensen na
de brief nog telefonisch benaderd). Sommige ouders
dachten dat deelname verplicht was, vergelijkbaar met
een vaccinatie. Dit is waarschijnlijk de associatie die
mensen hebben met de GGD en het consultatiebureau.
Het vertrouwen dat de GGD en de consultatiebureaus
genieten onder ouders heeft er mogelijk toe geleid dat de
respons niet nog lager was. De consultatiebureaus bleken
zeer geschikte locaties, omdat de ouders het wisten te
vinden, er een geschikte wachtruimte was voor ouders
met kleine kinderen en een spreekkamer waar het
bloedprikken plaats kon vinden.

De richtwaarde voor lood in bloed van 100 mg/l is
gehanteerd in dit onderzoek als doorverwijscriterium.
Slechts één kind in dit onderzoek had een waarde boven
100 mg/l, te weten 103 mg/l. Hier is tijdens een huisbezoek
advies op maat gegeven. In huis waren ondertussen de
waterleidingen vervangen die waarschijnlijk van lood
waren. In de woning bleek verder dat het jongetje verf
van de muur afpulkte en opat. Het is onbekend hoe oud
de verf was, maar de ouders besloten de muur te betege-
len. Er zijn geen andere mogelijke bronnen van lood in de
woning gevonden, ook niet in de kinderopvang. Het
jongetje bleek alleen op verharde speelterreinen te spelen,
niet in tuinen of parken. 3½ maand na de eerste mon-
stername is opnieuw bloed afgenomen, door dezelfde
prikster. De loodconcentratie in zijn bloed was gedaald
tot 78,2 mg/l. Om na te gaan hoe de loodconcentratie zich
verder ontwikkelt in zijn bloed zou verdere monitoring
plaats moeten vinden. De ouders besloten hier (voorlo-
pig) van af te zien.

Determinanten van lood in bloed
De gevonden relaties tussen diverse factoren en de lood-
concentratie in bloed (tabel 3) bleken niet allemaal stand
te houden wanneer variabelen werden samengevoegd in
een regressiemodel. Met name ‘bouwjaar’ bleek sterk sa-
men te hangen met andere factoren, zoals loden leidin-
gen, loodhoudende verf, sociaal-economische status en
loodhoudende bodem. Ondanks het gebruik van bo-
demgegevens op wijkniveau, bleef de statistisch signifi-
cante relatie tussen lood in bodem van de wijk en lood in
bloed van individuele kinderen bestaan in het multivari-

abele regressiemodel. Het gemiddelde (of mediaan) in
een wijk zegt mogelijk ook meer dan een incidentele
concentratie op wat waarschijnlijk één uit vele plaatsen
en hoekjes zal zijn waar een kind in contact met de bo-
dem kan komen. De representativiteit van een enkel
monster in de directe leefomgeving van het kind is
waarschijnlijk erg slecht, en dan is het wijkgemiddelde
het best beschikbare alternatief.

Passief roken is niet meegenomen als variabele. De
loodgehalten in tabak zijn inmiddels sterk afgenomen. In
andere onderzoeken is wel een relatie aangetoond tussen
passief roken en loodconcentraties in bloed van kinderen,
mogelijk doordat looddeeltjes beter geabsorbeerd worden
in beschadigd longslijmvlies.12 Het is niet te verwachten
dat ‘roken’ van invloed zal zijn op de gepresenteerde
verbanden.

De totaalconsumptie van de gevraagde voedingsmid-
delen uit de winkel toonde een correlatie met de lood-
concentratie in bloed. Mogelijk leveren deze voedings-
middelen geen directe bijdrage aan de loodbelasting,
maar is deze variabele een maat voor andere factoren
(etniciteit, SES). Wanneer namelijk gecontroleerd wordt
voor opleiding en werkloosheid vader, verzwakt het ver-
band tussen voeding en lood in bloed en wanneer ge-
controleerd wordt voor etniciteit is het verband tussen
voeding en lood in bloed niet langer significant.

In het regressiemodel kan de loodconcentratie in het
bloed van een kind geschat worden op basis van de vari-
abelen in het model. De maximale uitkomst uit dit model
is 41,9 mg/l, op basis van het jongste kind, met een
maximale voedselconsumptie en veel hand-mond con-
tact, in een oud huis, waar nog loden leidingen aanwezig
zijn, op wijkbodem met de hoogste loodconcentratie.
Deze concentratie komt ongeveer overeen met de 91-
percentielwaarde van de daadwerkelijk gevonden con-
centraties. Het model verklaart echter 33% van de ge-
vonden variantie, wat betekent dat 67% van de variatie in
de gevonden loodconcentraties in het bloed van de kin-
deren in dit onderzoek niet met dit model verklaard kan
worden. Doordat de variabele ‘aanwezigheid loden lei-
dingen’ in het model is opgenomen, die in de vragenlijst
door veel ouders met ‘‘weet niet’’ is beantwoord, gaat de
analyse over slechts 144 van de 250 kinderen. Wanneer

Tabel 4 Regressiemodel met de logn loodconcentratie in bloed als afhankelijke variabele (R2 = 0,334 N = 144)

Variabele B SE p

(constante) 2,776 0,172 0,000
Loodconcentratie in bodem a 0,001 0,001 0,032
Bouwjaar woning b -0,004 0,002 0,012
Leeftijd kind c -0,044 0,021 0,036
Aanwezigheid loden leidingen d 0,132 0,043 0,003
Consumptie mogelijk loodhoudende voeding e 0,142 0,052 0,007
Hand-mond contact f 0,121 0,047 0,012

B = regressiecoëfficiënt; SE = ‘standard error’; p = ‘probability’ van geen effect
a mediane loodconcentratie in de bodem van de woonwijk, in mg/kg d.s.
b uitgedrukt als 2-cijferig getal (voorbeeld 1923 = 23)
c peildatum is 1/6/2005, uitgedrukt in hele jaren
d niet aanwezig = 0, verwijderd na geboorte kind = 1, nu nog aanwezig = 2
e consumptie van het totaal aan voedingsmiddelen in de vragenlijst, ingedeeld in de categorieën ‘weinig’ (0), ‘gemiddeld’ (1) en ‘veel’ (2) op basis van
de frequentieverdeling
f totaalscore van de variabelen hand-mond contact, vervolgens ingedeeld in de categorieën ‘weinig’ (0), ‘gemiddeld’ (1) en ‘veel’ (2) op basis van de
frequentieverdeling
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deze variabele wordt weggelaten uit het model omvat de
analyse meer kinderen en veranderen de overige regres-
siecoëfficiënten niet noemenswaardig. De huidige resul-
taten zijn daarmee representatief voor de gehele groep
onderzochte kinderen.

De grote correlatie tussen kinderen binnen één gezin is
zowel te verklaren door de gezamenlijke omgeving met
loodblootstelling alsmede genetische constitutie.28

De variabelen ‘hand-mond contact’ en ‘loodconcen-
tratie in bodem’ kunnen beiden worden opgenomen in
het model zonder sterk met elkaar te interfereren, omdat
er geen onderlinge correlatie bleek te bestaan.

De met het model berekende vermenigvuldigingsfac-
tor voor lood in bloed per 100 mg/kg lood in bodem geeft
aan dat per 100 mg/kg lood in bodem de loodconcen-
tratie in bloed met 12% (95%-BI 1%-24%) toeneemt. Bij
de bodemconcentraties zoals beschreven in dit onderzoek
lijkt dit van weinig belang voor de gezondheid van kin-
deren. De andere variabelen in het model tonen een
soortgelijke bijdrage aan de loodconcentratie in bloed.

In het huidige onderzoek is niet gekeken naar lood-
concentraties in lucht, omdat deze concentraties al jaren
zeer laag zijn en niet verschillen in de diverse woonwijken
(zie figuur 2).

De resultaten in de praktijk
De Wet Bodembescherming bevat een saneringsregeling,
bedoeld voor de aanpak van ernstige gevallen van bo-
demverontreiniging. Om te bepalen of sprake is van een
‘ernstig geval’ is toetsing noodzakelijk aan de interven-
tiewaarden bodemsanering. Ook zijn er in het kader van
het bodemsaneringsbeleid ‘bodemgebruikswaarden’
(BGW’s) ontwikkeld, per 1 juli 2008 vervangen door
‘maximale waarden’ (MW’s) voor ‘wonen’ en ‘industrie’.
Deze waarden geven aan hoeveel lood er nog in de con-
tactzone (bovenste laag) van de bodem aanwezig mag zijn
na sanering, afhankelijk van het bodemgebruik. De mo-
dellen van TNO en RIVM komen tot zeer verschillende
uitkomsten. Het RIVM heeft de afgelopen jaren nader
onderzoek gedaan naar de biobeschikbaarheid van lood
in bodem.29,30,31 Er bestaat echter nog geen consensus in
Nederland over het model dat gebruikt dient te worden
om de biobeschikbaarheid te bepalen. Binnen Rotterdam
wordt afgeweken van de landelijk geldende spoedwaar-
den en BGW’s/MW’s omdat ze hergebruik van grond
teveel beperken en tot weinig kosteneffectieve (leeflaag)-
saneringen leiden. De uitkomsten van dit onderzoek on-
dersteunen dit. Op basis van de gevonden relatie tussen
lood in bodem en lood in bloed, mag worden aangeno-
men dat in stedelijk gebied in wijken met bodemgehaltes
rond de huidige interventiewaarde (530 mg/kg) kinderen
gemiddeld circa 8,7 mg/l meer lood in bloed zouden
hebben dan kinderen die wonen op gesaneerde grond. De
invloed van bodem is daarmee veel kleiner dan modellen
berekenen. Er is al jaren een discussie gaande over de
herziening van de interventiewaarde voor lood in bodem.
De resultaten uit het voorliggende onderzoek suggereren
dat de interventiewaarde verhoogd kan worden. Het hier
gepresenteerde model is echter gevonden voor mediane
bodemconcentraties per wijk van ten hoogste 221 mg/kg.

Met extrapolatie naar hogere bodemconcentraties moet
daarom voorzichtig worden omgegaan. Deze resultaten
gelden bovendien alleen voor stedelijke gebieden, waar de
mate van bedekking van de bodem door verharding re-
latief hoog is. Wel kan geconcludeerd worden dat bij
bodemconcentraties zoals voorkomen in de hier onder-
zochte wijken in Rotterdam, met 95-percentielwaarden
oplopend tot ruim 900 mg/kg, 94% van de kinderen een
loodconcentratie in bloed heeft die (ruim) onder 50 mg/l
ligt. Er zijn echter steeds meer onderzoeken die aantonen
dat ook loodconcentraties in bloed onder 50 mg/l van
invloed zijn op IQ scores en schoolprestaties.6,32 Hoewel
de concentraties de afgelopen decennia dus zeer sterk zijn
gedaald, zijn ze mogelijk nog niet laag genoeg. Zolang de
richtwaarde voor lood in bloed echter niet sterk omlaag
gaat, is er vanuit het oogpunt van beleidmakers geen
aanleiding om veel geld te steken in maatregelen die de
loodconcentraties in bloed maar weinig verlagen.

Abstract

Determinants of blood lead concentrations in children in
Rotterdam
Aim of this study was to collect information on blood lead
concentrations in children and to compare the current
concentrations to those found in preceding studies in 1992
and 1981. Blood was taken from 250 children in the age of 1
to 6, living in different areas of Rotterdam. Parents filled
out a questionnaire on their living circumstances. The me-
dian blood lead concentration was 18,1 mg/l (range 5,2 -
103,1mg/l; p25 13,7; p75 24,9 mg/l). Compared to the pre-
vious studies, blood lead concentration has again strongly
declined (65-70%). Most probable cause is the decline of
lead in air, drinking water and food. A multiple regression
model showed a correlation between blood lead and the
following variables: soil lead, construction year of the
house, age, presence of lead pipes, food and mouthing
behaviour. In this study, with every 100 mg/kg increase of
lead in soil the lead concentration in blood increased with
12% (95% CI 1%-24%). This study shows that soil lead has
a significant but small influence on blood lead. A decrease
or increase in the intervention level of soil lead will only
have a small effect on children’s health in Rotterdam.
Keywords: soil lead, children, bio monitoring, Rotterdam
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