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Wat is de kwestie? 

De GGD kwam vorige week met het kankerrapport voor de regio. Daaruit bleek dat in Beverwijk 
wederom zeer veel longkanker voorkomt. De GGD stelde dat roken de meest voor de hand liggende 
oorzaak was. De Dorpsraad liet op basis van cijfers zien dat niet roken maar de luchtvervuiling door 
Tata Steel vermoedelijk de belangrijkste oorzaak van de hoge longkankerincidentie in Beverwijk is.  
Daarop kwam de GGD met een verklaring: het rapport was niet bedoeld om oorzakelijke verbanden te 
vinden. 

 

Wat vinden de Dorpsraad en het Milieuplatform van de uitleg van de GGD? 

Wij merken op dat als het niet de bedoeling was oorzakelijke verbanden aan te geven dat de GGD had 
kunnen volstaan met alleen de tabellen over kankerincidentie. Dat is niet het geval.  

Wij vinden dat de GGD in de kankerrapportage natuurlijk de mogelijke oorzaken WEL moet bespreken. 
Dit heeft de GGD ook gedaan; in tegenstelling tot wat zij achteraf over haar eigen onderzoek beweert. 
De dienst onderstreept namelijk dat in het geval van Beverwijk roken een verklaring kan zijn voor het 
extreem veel voorkomen van longkanker.  

Dit is een opmerkelijke conclusie omdat we weten dat er in de IJmond drie belangrijke risico-factoren 
zijn: behalve (mee)roken ook luchtverontreiniging (zie bronnenonderzoek: 88% fijnstof van Tata-Steel 
terrein) en beroepsmatige blootstelling aan stoffen. Bij het vorige grote kankerregistratieonderzoek 
(GGD/RIVM) hadden de onderzoekers reeds ‘een verband tussen luchtverontreiniging door Tata en 
longkanker’  vastgesteld.  (Zie ook bijlage 1). Logisch was geweest om in het vervolgonderzoek 
luchtverontreiniging als risicofactor serieus verder te onderzoeken.  
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Wat vinden de Dorpsraad Wijk aan Zee en het Milieuplatform van de gang van zaken? 

Het is opmerkelijk dat de GGD de duiding van de oorzaak van de extra longkankergevallen geleidelijk 
aan heeft veranderd en dat de vermoede veroorzaker (Tata, voorheen Corus en Hoogovens) steeds 
meer is uitgegumd.  

Luchtverontreiniging afkomstig van het Tata-Steel-terrein als AANNEMELIJKE oorzaak (voor de extra 
gevallen van) longkanker werd in opeenvolgende versies van de tekst  steeds verder  afgezwakt. Zo 
bleef  uiteindelijk vooral  roken over als DE usual suspect. Dit is helemaal vreemd omdat roken als 
oorzaak juist minder aannemelijk is als je de statistieken vergelijkt van de IJmondgemeenten onderling.    

De Dorpsraad Wijk aan Zee en het Milieuplatform Ijmuiden Noord hadden beide een 
vertegenwoordiger in de klankbordgroep van dit kankerrapport. Daarin zaten verder slechts 
ambtenaren van de drie IJmondgemeenten. Luchtverontreiniging en Tata waren wel degelijk relevante 
factoren, bleek de twee bewoners. Zo gaf tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep de 
onderzoeker zelf aan dat het opmerkelijk was dat in Heemskerk geen extra longkankergevallen 
voorkwamen, terwijl de Sociaal Economische Status (SES) (gerelateerd aan roken)  van 
Heemskerk en Beverwijk vergelijkbaar is. De logische verklaring voor het grote verschil was 
volgens hem dan ook de luchtverontreiniging. Beverwijk ligt in de rook van het  Tata-steel-
terrein. 

Ook op de enige drie dia’s (zie hieronder) die de GGD-onderzoeker presenteerde over de verhoogde 
longkanker in de IJmond tijdens de klankbordgroepbijeenkomst figureerde luchtverontreiniging 
aanvankelijk prominent in de duiding. Het rapport was toen al in de eindfase.  

 

 

Volgens de GGD is het rapport sindsdien niet meer van inhoud veranderd. Er zijn hooguit wat tekstuele 
wijzigingen aangebracht. Dat klopt dus niet. Wijzigingen werden overigens tijdens het proces niet 
zichtbaar gemaakt in de vele conceptversies die circuleerden in de klankbordgroep  

De klankbordgroep had meelezers van buiten, zoals GGD Amsterdam, RIVM en waarschijnlijk ook Tata 
en gemeenten. De vertegenwoordigers van de Dorpsraad en het Milieuplatform drongen erop aan dat 
de bevindingen van deze meelezers gedeeld zouden worden in verband met transparantie. Dat is niet 
gebeurd. Andersom wel.  Althans de vertegenwoordiger van de Dorpsraad werd gezegd dat haar 
opmerkingen in verband met de transparantie gedeeld zouden worden met Tata.   

Hoe zie je in het rapport de gewijzigde duiding van de hoge longkankerincidentie terug? Enkele 
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voorbeelden:   

- De geel gearceerde zinsnede is verwijderd: Alhoewel er een samenhang met de 
uitstoot van Tata Steel werd gevonden kon niet onomstotelijk worden vastgesteld wat 
de precieze invloed is geweest van luchtverontreiniging in het verleden op het ontstaan 
van longkanker in de IJmond.  

Maar over de invloed van luchtverontreiniging had de GGD in het vorige onderzoek nu 
juist vastgesteld dat  na een correctie (zeg: aftrek) voor rookgedrag (via SES), nog steeds 22% meer 
longkanker voorkwam in de postcodegebieden met veel luchtverontreiniging van Tata. 

- In de samenvatting wordt wel luchtverontreiniging door verkeer genoemd als oorzaak in 
Haarlem maar bij luchtverontreiniging in Beverwijk wordt geen veroorzaker genoemd (terwijl uit het 
bronnenonderzoek uit 2010 bekend is dat Tata van alle lokale bronnen verantwoordelijk is voor 88% 
van het fijnstof in de IJmond). 
 
- In de samenvatting wordt Beverwijk opeens met Haarlem vergeleken met absolute cijfers: 7 
extra longkanker gevallen in Beverwijk en 15 in Haarlem. Aangezien Haarlem zes keer zo groot is als 
Beverwijk, is deze vergelijking, wetenschappelijk gezien, misleidend. Correct bij vergelijking is per 
10.000 inwoners te kijken.   
 
- De naam van het bedrijf is verdwenen in de eindversie. Dan gaat het nog slechts over de 
‘basismetaalindustrie’ en de bedrijfstak wordt in het geheel  niet meer genoemd in relatie tot 
luchtverontreiniging of longkanker. 
 
- Het was logisch om de longkankerincidentie in Beverwijk te vergelijken met die in de andere 
twee IJmond-gemeenten (Heemskerk en Velsen). Maar dat wordt niet (duidelijk) gedaan.  
 
Wat stellen de Dorpsraad en het Milieuplatform vast? 
 
De drie IJmondgemeenten zijn redelijk vergelijkbaar qua omvang en alledrie  hebben (en hadden) zij 
ongeveer eenzelfde SES (en dus rookgedrag; zie ook onderstaande tabel). Er is geen reden om aan te 
nemen dat in Beverwijk vroeger meer is gerookt in vergelijking met Velsen of Heemskerk (zie 
rookgedrag bij 65+-ers).   
 

IJmond-
gemeenten 

Aantal rokers >19jr 
GGD gezondheidsatlas 
(2016) 

Aantal rokers >65jr 
GGD 
gezondheidsatlas 
(2016) 

CIF 
(mannen) 

CIF 
(vrouwen) 

Heemskerk 19% 11% 103 104 

Velsen 22% 12% 104 110 

Beverwijk 20% 11% 127 127 
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Toch schiet de longkanker bij Beverwijk omhoog en zitten Heemskerk en Velsen dichtbij het landelijk 
gemiddelde (100).  Wanneer rookgedrag  de oorzaak zou zijn geweest  van meer longkanker in de 
IJmond dan hadden we dat ook in Heemskerk en Velsen terug moeten zien door extra gevallen.  
Oftewel:  rookgedrag is NIET per definitie de meest logische oorzaak van de verhoogde 
longkankerincidentie in Beverwijk.  

Zoals opgemerkt concludeerde de  GGD-onderzoeker dit zelf ook  tijdens een bijeenkomst van de 
klankbordgroep. Zijn conclusie – dat het AANNEMELIJK is dat de luchtverontreiniging van Tata in 
Beverwijk tot de hoge longkanker-incidentie heeft geleid – is net als de redenering die daartoe leidt 
buiten het rapport gebleven.  

Om toch het verschil te verklaren tussen Beverwijk enerzijds en Heemskerk en Velsen anderzijds is er 
een nu cryptische mededeling overgebleven uit de redenering: ‘In de gemeente Heemskerk en 
in de zuidelijk gelegen delen van de gemeente Velsen was de luchtverontreiniging door 
fijn stof destijds waarschijnlijk lager dan in Beverwijk.’’  

Dat  Tata de meeste luchtverontreiniging voor zijn rekening neemt, mist overigens ook hier.  

De Dorpsraad en het Milieuplatform merken verder op dat de referentie over de fijnstof bijdrage van 
Tata uit het bronnenonderzoek mist. Ook de wetenschappelijke literatuur over fijnstof in relatie tot 
longkanker ontbreekt. En er wordt evenmin ingegaan op de literatuur over longkanker in de nabijheid 
van staalfabrieken.   

 

Laat duidelijk zijn: de kankerstatistieken) zelf staan absoluut niet ter discussie. Bovenstaande laat 
echter helder zien dat luchtverontreiniging door Tata steeds meer een taboe werd bij de duiding. 
Ondergetekenden hebben dit ontdekt door het vergelijken van de uitkomsten tijdens de 
klankbordgroepbijeenkomst,  via conceptversies tot eindversie. Daarnaast werd het ook opgemerkt 
door de lobby expert Arco Timmermans en hoogleraar Jacob de Boer bij het tv-programma EenVandaag 
(in de uitzending van donderdag 18 juni). 

De onderzoekers van de GGD moeten beseffen dat de duiding belangrijk is. Immers de duiding leidt tot 
beleid voor de komende jaren. Het kan misgaan. De Dorpsraad Wijk aan Zee zat ook in de 
klankbordgroep van het vorige kankerregistratie-onderzoek. Toen werd in de publieksvertaling van het 
onderzoek de risicofactor ‘de luchtverontreiniging door Corus’ afgezwakt. De staalfabriek, die toen ook 
in de klankbordgroep zat, was zeer tevreden. Wij waren bijzonder verbaasd. Er was destijds immers 
door het RIVM aangetoond dat er een verband was tussen luchtverontreiniging door Corus en 
longkanker.  

Het publieksverslag ging een eigen leven leiden. In de IJmondgemeenten bleef uiteindelijk hangen dat 
er in Beverwijk meer longkanker was omdat mensen veel meer zouden roken, een andere risicofactor. 
Over luchtvervuiling had geen ambtenaar het meer. En weinig mensen namen de moeite het 
onderzoeksrapport zelf te lezen.  
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 Onze  eisen (zie bijlage 2 voor een nadere toelichting): 

1. We eisen dat de IJmondgemeenten en de Provincie Noord-Holland de luchtverontreiniging 
als belangrijke oorzaak van de extra longkanker erkennen  

2. Wij willen GEEN extra onderzoek; de cijfers spreken voor zich  

3. Wij eisen dat er per direct maatregelen worden genomen om de uitstoot van schadelijke 
stoffen bij Tata als grootste fijnstofbron in de regio te verminderen  

4. Wij eisen duidelijkheid over welke invloeden – intern of/en extern – bij de GGD hebben 
geleid tot  aanpassingen in het rapport.  De overheid en GGD moeten transparant werken en 
betrouwbaar zijn. 

 

 

 

Namens de Dorpsraad Wijk aan Zee 

Dr. Linda Valent (werkgroep gezondheid) 

 

Namens Milieuplatform IJmuiden Noord 

Dirk Weidema 
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