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Moretusburg en Hertogvelden zijn wijken die te maken hebben met een                 
vervuiling van zware metalen. Door de aanwezige industrie blijven ze een aan-
dachtspunt voor de medische werkgroep. Zij volgt de situatie op en ook de half-
jaarlijkse bloedonderzoeken bij kinderen van 1 tot 12 jaar die in de wijken wonen.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de resultaten van het laatste bloed-         
onderzoek. Met de lente in zicht krijgt u tips om de inname van lood te beperken.

Medische werkgroep Hoboken

De medische werkgroep Hoboken bestaat uit:

Universiteit Antwerpen, Stad Antwerpen, Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),  
Umicore, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Huisartsen van Hoboken, District              
Hoboken, Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen, Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij (OVAM), Kind en Gezin en Sint-Agnes Basisschool.

V.U.: Dr. Vera Nelen, Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen

www.antwerpen.be
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Meer info?

Uitvoeren van een beperkte bodem/putwaterstaalname?

Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)
 03 259 12 00
 pih@provincieantwerpen.be

Vragen over uw bodem?

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
 015 284 284
 info@ovam.be 

Stof, geur- of geluidshinder?

De Blauwe Lijn
 0800 123 12

Vragen over Umicore?

Gratis groen nummer Umicore
 0800 937 39

Vragen over gezondheid?

Logo Antwerpen
 03 369 16 10



Resultaten bloedonderzoek najaar 2018

• 206 van de 404 kinderen tussen 1 en 12 jaar in de wijken Moretusburg en 
Hertogvelden namen deel aan dit bloedonderzoek. Dit maakt dat net iets 
meer dan de helft van de kinderen uit de wijken meedoen. Ook 44 kinderen 
die buiten Moretusburg en Hertogvelden wonen, werden onderzocht. Het is
belangrijk voor de gezondheid van uw kind om op de uitnodiging in te 
gaan. 

• De gemiddelde loodwaarde in het bloed van de kinderen in de wijk bedroeg 
3,90 µg/dl. Dit cijfer is het laagste gemiddelde sinds de start van de bloed-
onderzoeken. In het voorjaar van 2018 was het cijfer nog 4,25 µg/dl.

• Kinderen nemen meer deel aan het onderzoek als ze via de school worden 
uitgenodigd, dan als ze thuis een brief krijgen. Daarom hebben ook de 
kinderen uit 2 nieuwe scholen in de Pauwenlaan en de Fodderiestraat een 
uitnodiging gekregen voor de bloedprik. 

• 5 µg/dl is de referentiewaarde voor lood in bloed. 77% van de kinderen 
(159/206) heeft een loodwaarde lager dan 5 µg/dl; dat is meer dan in 
het voorjaar. Kinderen met een loodwaarde boven 5 µg/dl krijgen een 
brochure. Hierin staan tips om de loodwaarde bij het kind te doen dalen.

• 10 kinderen (5%) hebben een loodwaarde boven de 10 µg/dl. Logo           
Antwerpen gaat bij deze gezinnen op bezoek om samen te zoeken naar de 
redenen voor de hogere waarde.

• Veeg uw voeten aan de deur.

• Gebruik matten die minder stof opnemen zoals rubber en kunststof. Reinig 
ze regelmatig met water. Andere matten klopt u best regelmatig buiten 
uit.

• Verwissel van schoeisel aan de buitendeur om zo weinig mogelijk stof in 
huis te brengen.

• Poets met water.

• Was uw handen voor het eten of als u in de tuin gewerkt hebt.

• Was altijd de handen van de kinderen nadat ze buiten gespeeld hebben. 

• Was regelmatig het speelgoed van uw kinderen.

• Bedek de bodem van uw tuin met planten, gras, houtschors, zodat kinderen 
niet op onbegroeide grond spelen.

• Spoel verharde oppervlakken waarop kinderen spelen geregeld af.

• Gebruik leidingwater om het zwembadje te vullen.

• Teel geen groenten en fruit in Hoboken.

• Bent u van plan uw woning te verbouwen?

• Bescherm uzelf met handschoenen, stofmasker type P3 en werkkledij.

• Beperk loodstof door de woning met water te reinigen en de werkkledij 
direct te wassen of weg te gooien.

• Vermijd de aanwezigheid van kinderen tijdens breekwerken.

In het voorjaar van 2019 is er een nieuwe bloedprikactie voor kinderen tussen 1 en 
12 jaar in het dienstencentrum Moretusburg in de Adolf Greinerstraat 5. 

De data zijn:

• Woensdag 24 april van 12 tot 17 uur

• Donderdag 25 april van 15.30 tot 19 uur

• Maandag 29 april van 15.30 tot 19 uur 

Lente in zicht! 
Tips om de inname van zware metalen te beperken

Nieuwe bloedprikactie

Brand bij Umicore

Vragen over de lood-in-bloedanalyses? 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), tel. 03 259 12 73,  
pih@provincieantwerpen.be

Evolutie gemiddelde loodgehalte




