
 

 

 
 
Geachte ambtenaren Volksgezondheid, 

 
Op woensdag 5 oktober heeft het televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan de mogelijke 

gezondheidsrisico’s van het sporten op kunstgrasvelden. Zembla richtte zich daarbij op 

kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat gemaakt van gebruikte autobanden. De 

uitzending roept verschillende vragen op waaronder de vraag of kunstgrasvelden veilig gebruikt 

kunnen blijven worden.  

 

De GGD volgt in deze het standpunt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

zoals verwoord in de reactie van het RIVM van 6 oktober 2016:  

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de 

veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht 

het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de 

gezondheid. Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de 

studie-opzet van de bij Zembla omstreden IndusTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er 

PAK’s uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een 

gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle 

nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in 

opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De 

uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.  

 

De GGD sluit zich aan bij de conclusie van het RIVM:  

Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden. 

 

Aanvullende informatie  

Op de site van het RIVM kunt u aanvullende informatie vinden in de vorm van veel gestelde 

vragen met antwoorden:  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_L

eefomgeving/Antwoorden_nav_van_vragen_na_uitzending_Zembla 

 

Vragen 

Mocht u naar aanleiding van deze memo nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

het team Gezondheid en Milieu van de GGD:  

Telefoonnummer 088 1447144 of email gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl    

Als inwoners vragen hebben, kunt u hen natuurlijk ook verwijzen naar dit nummer en emailadres.  

 

 
Hoogachtend, 
 
 
Team Milieu en Gezondheid, GGD Gelderland-Zuid 

Memo 

 

 

aan Ambtenaren Volksgezondheid regio Gelderland-Zuid 
onderwerp Gezondheidsrisico door rubbergranulaat op kunstgrasvelden 
datum 7 oktober 2016  

van Team Milieu en Gezondheid 
afdeling Algemene Gezondheidszorg 
doorkiesnummer (088) 144 7144 
e-mail gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl 
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