
14 januari 2013, pag. 2

Onderzoek schadelijk gas in huis
ELLEN DEN HOLLANDER

DEN HAAG – Bouwmaterialen blij-
ken meer schadelijke gassen te ver-
spreiden dan gedacht. Slecht ge-
ventileerde huizen vormen daar-
om een stevig gezondheidsrisico.

Dit meldt het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
bij de start van een groot onderzoek
in drieduizend huizen naar de radio-
actieve gassen radion en thoron.
Vooral dat laatste gas vormt een ge-
vaar voor de gezondheid van de be-
woners.

Deze gassen komen vrij uit diver-
se bouwmaterialen, zoals kiezelbe-
ton, en hoopt zich op in de woning.
Het inademen van deze gassen zelf
is geen probleem, het probleem is
dat deeltjes radon en thoron zich ge-

makkelijk hechten aan stofdeeltjes.
Het inademen van dergelijke sa-
mengestelde deeltjes is wel schade-
lijk. Deze deeltjes hechten zich in de
longen, waar ze uiteindelijk kanker
kunnen veroorzaken. Het RIVM
schat dat op deze manier jaarlijks
achthonderd Nederlanders komen
te overlijden.

Een goede ventilatie kan al veel
problemen voorkomen, benadrukt
Harry Slaper van het RIVM. Vooral
bewoners van goed geïsoleerde hui-
zen doen er dus verstandig aan re-
gelmatig de ramen open te zetten.

Zowel radon als thoron komt van
nature voor in de bodem en in pro-
ducten die uit bodemmaterialen zijn
gemaakt. In Nederland zijn de waar-
den lager dan in landen met een
rotsachtige bodem en vormen
bouwmaterialen een belangrijker

bron. Om die reden vermindert de
bouwsector het gebruik van sommi-
ge materialen zoals kiezelbeton
sinds 2004. Slaper wil nu meer we-
ten over de aanwezigheid van radon
en thoron in woningen. Daarom krij-
gen tussen de drieduizend huishou-
dens een jaar lang een meter in huis,

om gedurende dat jaar de concentra-
tie van beide gassen in de woningen
te meten. Volgens Slaper is er wel re-
den tot enige zorg over beide gassen,
al benadrukt hij dat er geen reden is
voor paniek.

Het RIVM heeft zelf afgelopen
weekeinde de eerste huishoudens
benaderd met het verzoek aan het
onderzoek deel te nemen. Deelne-
mers moeten een enquêteformulier
invullen en krijgen twee meters in
huis. Wie te hoge concentraties ra-
don en thoron in huis heeft, krijgt
advies over mogelijkheden dit te
verminderen.

,,Jarenlang is gedacht dat alleen ra-
don schade kon berokkenen’’, zegt
Slaper. ,,Thoron vervalt heel snel,
waardoor gedacht werd dat het gas
dicht bij de muur zou blijven. Dat
bleek anders te liggen.’’
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