
Dieselmotoremissie

Gezondheidsraad

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en 

vooraf vastgestelde risiconiveaus voor het overlijden 

dieselmotoren die petroleumdiesel als brandstof 

respirabele elementaire koolstofdeeltjes per kubieke 

die blootstonden aan emissie van dieselmotoren zonder 

over de bescherming van werknemers tegen mogelijke 

de Gezondheidsraad de toxische eigenschappen en 

over de rol van de Gezondheidsraad rondom gezonde 

In samenwerking met de 

 

nemers

Gezondheidsrisico’s

petroleumdiesel als brandstof gebruiken, bestaat uit 

een mengsel van gassen en deeltjes die geproduceerd 

en bloedvaten, allergische aandoeningen, toename van 

Blootstelling op de werkvloer

transport (de aandrijving van onder meer vrachtwagens, 

treinen, schepen, autobussen, tractoren en auto’s) en 

stroom voorziening (compressoren, pompen en kleine 

motoremissie zijn de transportsector, bouwsector, de 

scheepvaart, landbouwsector, bosbouw, afvalverwerking 

de uitstoot van roetdeeltjes, waardoor de samenstelling 

(en dus de blootstelling) van de emissie anders is dan de 

samenstelling van de emissie van dieselmotoren die niet 



op risico gebaseerde blootstellingsniveaus

omdat blootstelling aan dieselmotoremissie tot kanker 

kan leiden, in het bijzonder de blootstelling aan de roet-

geen kanker meer optreedt en verondersteld wordt dat 

er bij elke blootstelling, hoe laag ook, een bepaalde kans 

vastgesteld: een streefrisiconiveau en een verbods-

blootstelling volgens het streefrisiconiveau niet mogen 

verbodsrisiconiveau houdt in dat geval in: niet meer 

Drie grote epidemiologische onderzoeken 

gebruikt

keur af op basis van epidemiologische onderzoeken en 

en twee onder werknemers van transportbedrijven, 

waarbij de werknemers in het verleden zijn blootgesteld 

zorgvuldig met die onzekerheden omgegaan, zodat 

de commissie de onderzoeken geschikt vindt voor het 

stellings parameter

In de drie onderzoeken is de blootstelling aan diesel-

motoremissie uitgedrukt in respirabele elementaire 

blootstelling aan roetdeeltjes uit dieselmotoremissie, 

zijn dieselmotoren op de meeste werkplekken de enige 

bron van emissie van elementair koolstof en kan door 

Gegevens over dieselmotoren zonder emissie-

die blootstonden aan dieselmotoren zonder emissie-

van dieselmotoren terug te dringen en de atmosferische 

bestaande dieselmotoren voor transport en stroom-

voorzieningen vervangen zullen zijn door motoren 

blootstelling aan emissie van dieselmotoren zonder 

dit moment onvoldoende wetenschappelijke gegevens 

aan dieselmotoremissie vermindert of andere nadelige 

(een meta-analyse) kan een meer betrouwbare uitkomst 

respira toire elementaire koolstofdeeltjes in de lucht, die 

samen hangen met 4 extra sterfgevallen door longkanker 

 

 



Advies aan de minister

aan respirabele elementaire koolstofdeeltjes, die als 

maat fungeren voor de blootstelling aan de uitstoot van 

roetdeeltjes van dieselmotoren met een petroleumbasis 

 


