
 

   1 / 5 
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 

college@stad.antwerpen.be 

 
 

 

 

 
 

 

Naam Bedrijf Naam Bedrijf 

Aanwezig 

Elke Adriaenssens VMM Vera Nelen PIH (voorzitter) 

Chantal Bleyens St. Agnes Basisschool Ineke Pycke 
Stad Antwerpen, 
districtssecretaris Hoboken 

Michiel Ceulemans Umicore Leen Van Den Eede 
Stad Antwerpen, 
Onderwijsnetwerk Antwerpen 

Emmy De Graef Umicore Veerle Van der Smissen CLB, gemeenschapsonderwijs 

Liesbet De Groot Logo Antwerpen Liesbet Van Rooy AZG 

Kathleen Degroeve Logo Antwerpen Filip Vanderoost 
Huisartsenvereniging 
Antwerpen Zuid (HAAZ) 

Pieter De Wilde District Hoboken   

Carmen Franken PIH   

Kristel Heyman 
Stad Antwerpen, afdeling 
energie en milieu 

  

Verontschuldigd 

Nele Bal OVAM Carine Leys Districtscollege Hoboken 

Tom De Boeck Districtscollege Hoboken Paul Verhoeven  Buurtbewoner Moretusburg 

Agenda  

 Resultaten loodgehalte in bloed najaar2019 

 Preventiemedewerker/wijkwerker 

 Wat kunnen we meer doen? 

 Toelichting VMM luchtkwaliteitsmetingen 

 Stand van zaken Umicore 

 Stand van zaken loodactieplan 

 Communicatie: nieuwsbrief en infomarkt 

 Varia 
o Datum volgende medische werkgroep 

 

1. Resultaten lood-in-bloedwaarden najaar 2019 (PIH) 

Conclusies 
 

 Het deelnamepercentage in het najaar 2019 bedraagt 52,5% en is hoger dan in het voorjaar 2019 
(46,5%). Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de campagne in het najaar het eerste 
prikmoment is in hetzelfde schooljaar. Uit huidige en voorgaande campagnes blijkt dat het 
deelnamepercentage bij kinderen die via de school worden uitgenodigd hoger is dan bij kinderen 
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die op het thuisadres worden uitgenodigd. Op basis hiervan werd ook deze campagne een nieuwe 
school in de studie geïncludeerd namelijk de kleuterschool ‘Accent’ in de Romestraat.  

 

 Het gemiddelde loodgehalte van kinderen in de wijk is gestegen ten opzichte van het voorjaar 2019 
en bedraagt 3,37 µg/dl (voorjaar 2019: 2,89 µg/dl).   

o Het gemiddelde loodgehalte is gestegen bij kleuters en lagere schoolkinderen.   
o Een stijging van het gemiddeld loodgehalte wordt geobserveerd in de drie woonzones.  
o Het percentage van kinderen in de wijk met een loodgehalte boven de referentiewaarde van 
5 µg/dl bedraagt 18,4%. Dit percentage is in de huidige campagne gestegen ten opzicht van het 
voorjaar 2019 (12,5,%).  
o Twee kleuters uit woonzone MO1 hebben een waarde boven de 10 µg/dl. Geen enkel kind 
heeft een loodwaarde boven de 20 µg/dl.  

 

 Ondanks de stijging ten opzichte van het voorjaar 2019 is het gemiddeld loodgehalte in de 
woonzone het dichtst bij de fabriek de op één na laagste waarde die ooit werd gemeten.  

 

 Continue opvolging van kinderen in Moretusburg-Hertogvelden blijft belangrijk om hun gezondheid 
te beschermen:  
 

o Het gemiddeld loodgehalte bij kinderen in de wijk is significant hoger dan bij kinderen uit 
de controlegroep.  

o Eén vierde van de peuters en kleuters in de wijk heeft een waarde boven de 5 µg/dl. In 
zone MO1 is het aandeel van kinderen met een waarde boven de 5 µg/dl nog veel groter, 
namelijk 43,1%.   

o Hoe hoger het loodgehalte op de handen, hoe hoger het loodgehalte in het bloed. 
 
In bijlage: Rapport van het PIH omtrent de lood-in-bloedwaarden najaar 2019.  
 

2. Preventiemedewerker / wijkwerker 

Liesbet De Groot wordt voorgesteld als nieuwe preventiemedewerker / wijkmedewerker. Ze start op 
6 januari 2020 bij Logo Antwerpen en komt vandaag al kennis maken met de medische werkgroep. Liesbet 
komt uit de medische sector (verpleegkundige) en woont in Hoboken.  
 
Ze krijgt een flexplek in het district Hoboken en één dag per week zal ze aanwezig zijn bij Logo Antwerpen 
(Jodenstraat).  

3. Wat kunnen we meer doen? 

Samenwerkingsovereenkomst (looptijd 3 jaar) werd afgelopen zomer ondertekend door Umicore en 
minister Vandeurzen. Hierin zijn 3 acties opgenomen. 

1. Aanwerving van preventiemedewerker 
2. Verderzetting van de halfjaarlijkse “lood-in-bloedwaarden” onderzoeken  bij kinderen in 

Moretusburg en Hertogvelden (humane biomonitoring)  
3. Zorgondersteuning voor kinderen met een verhoogde lood-in-bloedwaarde in de wijk. Een eerste 

dossier werd ondertussen besproken en goedgekeurd.  
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Met de komst van de wijkwerker (bekendmaking begin 2020) is er een aanspreekpunt in de wijk en kan nog 
meer ingezet worden op preventie, communicatie, ondersteuning en begeleiding waar nodig. Het 
specifieke takenpakket wordt nog verder uitgewerkt. 
De wijkwerker kan, bv. 
- informeren bij ouders wiens kind of kinderen nog nooit deelnamen aan een bloedprikcampagne om een 
zicht te krijgen op de reden van niet-deelname.  
- een plaatsbezoek en ondersteuning aanbieden bij een verhoogde lood-in-bloedwaarde.  
- “risicosituaties” (bv. verbouwingswerken) opmerken in de wijk en de nodige info verstrekken. 
…  
 
Een aandachtspunt dat in de medische werkgroep regelmatig gesignaleerd werd, is dat kopers van een 
woning in de wijk Moretusburg of Hertogvelden bij aankoop vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de 
situatie. Meestal zijn ze wel op de hoogte van de historische verontreiniging, maar denken ze dat door 
sanering alle problemen opgelost zijn. Of ze schrikken wanneer ze een uitnodiging voor een bloedprik 
ontvangen.  
 
Op 10 december zaten OVAM, Umicore, district Hoboken, stad Antwerpen en 2 notarissen uit Hoboken 
samen om te bekijken hoe (potentiële) kopers voor de aankoop geïnformeerd kunnen worden. Het was 
een constructief overleg.  
De 2 notarissen (notaris Mallentjer en notaris Houben) hebben zich geëngageerd om de brochure 
“Gezondheidstips voor bij uw thuis” van het district Hoboken en de laatste nieuwsbrief van de medische 
werkgroep over te maken aan (kandidaat)kopers in de 2 wijken. Tevens stelde notaris Mallentjer per mail 
de vraag aan de Kamer van notarissen van Antwerpen of de notarissen van het arrondissement Antwerpen, 
deze  brochures mee willen bezorgen aan kopers. Bij een positief antwoord kan ook aan de koepel van 
vastgoedmakelaars eenzelfde (vrijwillig) engagement gevraagd worden.  
Bij elke overdracht van grond is een bodemattest nodig. Het bodemattest is een juridisch document dat 
bodemgerelateerde informatie bevat, maar is geen geschikt instrument om andere informatie op te 
nemen.  
 

4. Toelichting resultaten luchtkwaliteitsmetingen in Hoboken (VMM) 

Conclusies 
Zware metalen in PM10-stof 
In 2018 was er enkel een overschrijding van de streefwaarde voor arseen op 2 van de 3 meetplaatsen. In de 
eerste 8 maanden van 2019 bleven de arseen- en loodgemiddelden van dezelfde grootteorde als in 2018. 
Voor cadmium mat de VMM opnieuw hogere concentraties in 2019 waardoor het glijdend gemiddelde 
opnieuw hoger was dan de Europese streefwaarde.  
  
Zware metalen in depositie  
De hoogste deposities mat de VMM in de eerste 9 maanden van 2019 op de meetplaatsen het dichtst 
tegen Umicore. De deposities dalen naarmate de afstand tot het bedrijf toeneemt.  
  
SO2, NO2, PM10 en PM2,5 
In 2018 lagen de jaargemiddelden, dag- en uurwaarden onder de Europese grenswaarden. De WGO-
advieswaarden voor daggemiddelden werden overschreden voor SO2, PM10 en PM2,5; voor fijn stof 
werden ook de WGO-advieswaarden voor het jaargemiddelde overschreden. 
 
In bijlage: Samenvatting van VMM omtrent de luchtkwaliteit in 2018 en 2019 in Hoboken.  
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5. Stand van zaken Umicore 

Michiel Ceulemans van Umicore licht in een presentatie de laatste meetresultaten inzake lood, arseen en 
cadmium toe alsook de stand van zaken van projecten en studies.  

 

In bijlage: Presentatie “Meetresultaten en projecten” van Umicore.  
 

6. Stand van zaken loodactieplan 

Op 18 november jl. was er een overleg van de werkgroep die het loodactieplan opvolgt. In deze werkgroep 
zitten vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, departement omgeving (Gebiedsontwikkeling, 
omgevingsplanning en –projecten (GOP), Energie Klimaat & Groene Economie (EKG) en Handhaving (HH)), 
Umicore, VMM, PIH,  AZG, stad Antwerpen en district Hoboken. De lijst met acties en maatregelen die door 
het bedrijf en de overheid worden uitgevoerd, werd overlopen.  Daarnaast is er een vergelijkbare 
rapportering als in de medische werkgroep, met name presentatie van VMM over de meetresultaten 
luchtkwaliteit, presentatie van PIH over de bloedresultaten en presentatie van Umicore over 
meetresultaten en acties. Arcadis maakt in opdracht van Umicore een jaarlijkse rapportering op. Het 
jaarrapport 2018 werd afgerond. De werkgroep maakt nog een evaluatierapport op.  
 

7. Communicatie: nieuwsbrief en infomarkt 

 Doel infomarkt: mensen krijgen uit eerste hand informatie over de collectieve resultaten. 

 Bij de voorbije infomarkten in dienstencentrum (winter) of in tentje aan kerk (zomer) was er vaak een 
lage opkomst. Vandaar dat werd nagedacht over een andere aanpak, bv. aansluiten bij een ander 
evenement (naar mensen toegaan, in plaats van mensen te laten komen).   

 Pieter De Wilde had een goed contact met de verantwoordelijke van de moskee in de Baron 
Sadoinestraat. Het volgende infomoment kan aansluiten bij het vrijdaggebed. Infomoment gaat door 
op vrijdag 20 december van 13 tot 15 uur in een lokaaltje aan de moskee en is voor iedereen 
toegankelijk. Brief aan de bewoners van Moretusburg en Hertogvelden wordt zo snel mogelijk gebust. 

 Het tweede infomoment (na de medische werkgroep van juni) zou kunnen doorgaan in de Sint-Agnes 
school. Bv. tijdens het info- en kennismakingsmoment op school in augustus. Dit is nog verder af te 
stemmen en te bespreken met de school. 

 Volgende nieuwsbrief van medische werkgroep. Timing: januari – februari 2020. Inhoud: voorstelling 
van de nieuwe preventiemedewerker (met foto). (Ver)bouwtips ook opnieuw op te nemen. 
Verspreiding van nieuwsbrief via andere plaatsen is te bekijken.  Kan de nieuwsbrief ook verspreid 
worden via druk bezochte plaatsen in Hoboken? bv. bibliotheek, zwembad. Kan de nieuwsbrief ook 
elektronisch verspreid worden?  
Herbekijken van de beschikbare info op de websites en centraliseren of doorverwijzen naar elkaars 
website.  Algemene info en info over de wijkwerker staat op de website van Logo, de nieuwsbrief op de 
website van het district Hoboken en het rapport op de website van PIH.  

 

8. Varia 

*Er is een publicatie van EFSA (European Food Safety Authority). Hierin staat dat ze een nieuwe (strenge) 
norm gaan hanteren voor lood-in-bloedwaarden.  
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Ook voor werknemers is er eenzelfde oefening aan de gang. Tegen 2023 wordt een verstrenging van de 
normen op de werkvloer verwacht.  
*Liesbet, de nieuwe preventiemedewerker, zal zich kort voorstellen op het scholenoverleg. 
 
 
Volgende vergadering van de Medische Werkgroep Hoboken:  
woensdag 10/06/2020 van 9 tot 12u (districtshuis Hoboken, zaal Breughel) 
 
 
Bijlagen bij verslag: 
1. Rapport “Bevolkingsonderzoek lood in bloed. Wijk Moretusburg-Hertogvelden. Najaar 2019.” van PIH 
2. Samenvatting: Luchtverontreiniging in de omgeving van de Umicore vestiging in Hoboken in 2018 en 2019 van 

VMM  
3. Presentatie “Milieuresultaten en projecten” van Umicore 


