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Afkortingen:  

 

O3:  ozon 

NO2:  stikstofdioxide 

PM2.5:  Fijn stof met partikel diameter kleiner dan 2.5 µm 

PM10:  Fijn stof met partikel diameter kleiner dan 10 µm 

O3(0-3):  ozon met tijd lag 0-3 dagen 

NO2 (0-3):  stikstofdioxide met tijd lag 0-3 dagen 

PM2.5(1):  Fijn stof met partikel diameter kleiner dan 2.5 µm met tijd lag 1 dag 

PM10(1):  Fijn stof met partikel diameter kleiner dan 10 µm met tijd lag 1 dag 

GAM:  Generaliseerde additieve modellen 

RR:  Relatief risico 

%ER: Percentage toegevoegd risico=(100*(RR-1)); betekent hier het % toename in mortaliteit per 10 µg/m
3
 blootstelling 

DOW: weekdag 
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Hoofdstuk 2:  Impact van luchtvervuiling op korte termijn alle oorzaken mortaliteit in België  

Samenvatting:  
 
In hoofdstuk twee wordt de relatie tussen PM10, PM2.5, NO2 en O3 en alle oorzaken mortaliteit verder uitgewerkt 
binnen het bestaande predictieve kader uit het NEHAP project CES 2014-02. Er wordt nu echter gebruik gemaakt 
van de volledige, ge-update tijdsreeks van 01/11/2008 tot 30/09/2016. Een nieuwe evaluatie van de meest 
relevante blootstelling-effect tijd lags werd uitgevoerd binnen voorgeselecteerde GAM modellen voor de warme 
(mei-september) en koudere (oktober-april) periode, voor de hele populatie, 65plussers en 0-65 jarigen. Vervolgens 
werden de concentratie-respons curves, het % ER per 10µg/m3 toename in blootstelling en het % toename in 
dagelijkse mortaliteit bij maximale blootstelling per periode geëvalueerd.  
  
De warme periode:  
De associatie tussen luchtpolluenten en alle oorzaken mortaliteit is meer uitgesproken tijdens de warme periode, 
en de sterkste associaties worden gevonden met mortaliteit bij 65plussers:  

 Voor PM10 en PM2.5 werd enkel een significante associatie gevonden met mortaliteit in 65-plussers en de 
totale populatie, met het belangrijkste effect bij lag 1. Het % ER voor PM10 en PM2.5 is respectievelijk 1.05 
% (CI: 0.35%-1.74%) en 1.28 (CI: 0.50-2.06) voor de 65plussers en 0.92% (CI: 0.27%-1.56%) en 1.09 (CI: 0.37-
1.82) voor de hele populatie. Het % dagelijkse mortaliteitstoename bij maximale blootstelling tijdens de 
warme periode bedraagt voor PM10(1) en PM2.5(1)  respectievelijk 6.2% en 6.1% voor de 65plussers; 5.4% en 
5.2% voor de hele populatie. De gefitte concentratie-respons curves voor beide PM polluenten versus alle 
oorzaken mortaliteit vertoonden een duidelijke log-lineariteit. 

 Voor NO2 tonen de analyses voor alle leeftijdsgroepen een significante associatie met mortaliteit, het 
belangrijkste effect werd gevonden bij lag 0-3 (% ER voor de 65plussers: 2.45% (CI: 1.54-3.36), voor de hele 
populatie: 2.02% (CI: 1.18-2.86), 0-65 jarigen (lag 0): 1.34 (CI: 0.18-2.50). Het % dagelijkse 
mortaliteitstoename bij maximale blootstelling voor de 65plussers aan NO2(0-3) bedraagt 11%, voor de hele 
populatie 9.1% en voor de 0-65 jarigen (NO2) 8.4%. Ook voor NO2(0-3) en NO2 werden alleen log-lineaire 
relaties gefit voor de concentratie-respons curves.  

 Voor O3 werden significante associaties gevonden met alle oorzaken mortaliteit in de drie groepen, deze 
waren het meest uitgesproken bij lag 0-3 (0-65 jarigen lag 0). Het % toename dagelijkse mortaliteit bij 
maximale blootstelling aan O3(0-3)  bedraagt voor de 65plussers 10.9%, voor de hele populatie 9.8% en voor 
de 0-65 jarigen (O3) 8.8%. Opvallend was de niet log-lineaire relatie tussen O3(0-3)  en alle oorzaken 
mortaliteit bij de 65plussers en de hele populatie. De concentratie-respons curve toont een drempelwaarde 
tussen 80-100 µg/m3 O3(0-3). Analyses van %ER  met een cut-off bij 100 µg/m3 O3(0-3) bevestigen de non-
lineariteit van de relatie tussen O3(0-3)  blootstelling en alle oorzaken mortaliteit bij 65plussers en de hele 
populatie.  

 Het model met combinatie van de luchtpolluenten toont een robuust effect van NO2 (alle groepen) en O3 
(65+ en hele populatie). De significante associaties van PM10(1) en PM2.5(1) met mortaliteit verdwijnen 
echter bij controle voor NO2(0-3) en O3(0-3) .  

 
De koudere periode:  
In de koudere periode werden enkel significante associaties gevonden tussen PM2.5 (lag 7-14) en mortaliteit in de 
groep 0-65 jarigen en tussen ozon (lag 0-3) en mortaliteit bij de 65plussers. De concentratie-respons curves waren 
lineair voor beide associaties. Gezien het gebrek aan associaties kon voor de koudere periode geen multi-pollutie 
model worden opgestart.  
 
De resultaten geven aan dat de combinatie van O3 en NO2 het best de toxiciteit van de luchtvervuilingsmix op het 
niveau van heel België weerspiegelt (met betrekking tot alle oorzaken mortaliteit in de warme periode). Binnen BE-
momo worden NO2 concentraties op dit moment niet opgevolgd, deze studie geeft aan dat dit toch een relevante 
toevoeging zou zijn voor de toekomst. Bovendien bevestigt deze studie, naast andere recente studies, het bestaan 
van een drempelwaarde voor mortaliteitseffecten geassocieerd met ozon blootstelling op populatieniveau.  
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1. Inleiding 
 

Dit hoofdstuk rond de effecten van luchtvervuiling op korte termijn alle oorzaken mortaliteit bouwt voort op het werk dat werd 

uitgevoerd in de NEHAP studie CES-2014-02 (Tersago et al., 2015). Waar de nadruk in de vorige studie lag op het uitbouwen van 

een predictiemodel voor oversterfte in alle oorzaken mortaliteit en de identificatie van de parameters die hierbij een significante 

bijdrage leveren in een multivariaat kader, wordt hier de nadruk gelegd op de verfijning van de relatie tussen luchtpollutie en 

mortaliteit (alle oorzaken). De focus ligt hierbij op de volgende luchtpolluenten: Fijn stof met partikel diameter kleiner dan 10 

µm (PM10) en diameter kleiner dan 2.5 µm (PM2.5), stikstofdioxide (NO2) en Ozon (O3). 

Deze verfijning wordt uitgevoerd voor de warme periode (mei-september) en de koudere periode (oktober-april). Aan de hand 

van model selectie worden de luchtpolluenten geïdentificeerd die in belangrijke mate bijdragen aan de variatie aan korte 

termijn mortaliteit in de twee periodes en in drie leeftijdsgroepen (hele populatie, 0-65 en +65 - jarigen). De blootstelling - effect 

tijd lags en de periode specifieke model selectie voor korte termijn mortaliteit in België werden opnieuw uitgevoerd op basis van 

een langere en ge-update tijdsreeks van luchtpolluenten (11/2008 – 09/2016).  

De studie is opgebouwd uit meerdere stappen: 

1. In de eerste plaats werd opnieuw een basiscurve gebruikt die de seizoenale en andere consistente patronen in 

dagelijkse alle oorzaken mortaliteit in België beschrijft 

2. Vervolgens werd een uitgebreide analyse gedaan om de meest relevante blootstelling - effect tijd lag voor de 

verschillende risicofactoren op korte termijn mortaliteit beter op punt te stellen. Eerst werd voor elke periode en 

leeftijdsgroep een basismodel opgesteld bestaande uit de basiscurve en de risicofactoren met geselecteerde tijd lag 

die niet tot de groep “luchtvervuiling” behoren; deze risicofactoren zijn temperatuur (min-max), dauwpunt-

temperatuur (min-max) en influenza (ilipositiviteit)). In deze GAM (generalizeerde additieve modellen) werden 

mogelijke niet log-lineaire relaties in rekening gebracht.  

3. Vertrekkende van bovenstaande GAM modellen (basiscurve + niet-luchtpolluent risicofactoren) werden per 

luchtpolluent, per periode en leeftijdsgroep de belangrijkste blootstelling-effect tijd lags geïdentificeerd. Aan de hand 

van thin plate splines werd ook gekeken naar de vorm van de concentratie-respons curve tussen luchtpolluent en alle 

oorzaken mortaliteit. Deze kan belangrijk zijn om mogelijke drempelwaarden te identificeren. Ook het percentage 

toename aan dagelijkse mortaliteit per 10 eenheden blootstelling werd berekend voor elke polluent (% Exces Risico 

%ER). Deze benadering laat toe om per polluent het maximum percentage dagelijkse toegevoegde korte termijn 

mortaliteit te evalueren (maat van mogelijke impact).  

4. Indien van toepassing, werd als laatste stap een analyse uitgevoerd waarbij de significante luchtvervuilingseffecten in 

één model gecombineerd werden (multi-pollutie model).  
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2. Objectief 
 

De doelstelling van deze studie is de evaluatie van de relatie tussen de populatiegewogen gemiddelde concentratie 

luchtvervuiling (O3, NO2, PM10, PM2.5) in België en korte termijn mortaliteit (alle oorzaken) in de Belgische populatie tijdens de 

warme en koudere periode voor verschillende leeftijdsgroepen (hele populatie, 0-65 en +65 - jarigen).  

3. Methodologie 
 

3.1. DATA 

 

Mortaliteitsgegevens: Dagelijkse sterftecijfers “alle oorzaken” voor België worden wekelijks ge-updated binnen het kader van 

BE-momo (Belgian mortality monitoring, WIV-ISP) zoals beschreven in Cox et al., 2010. Deze dagelijkse sterftecijfers voor heel 

België, afkomstig van het Belgisch Nationaal Register, werden gestratificeerd op leeftijd en geslacht.  

 

Populatiegegevens: populatiegegevens voor de verschillende leeftijdsgroepen werden aangeleverd door Statistics Belgium 

(STATBEL). De jaarlijkse populatiecijfers vrijgegeven voor 1 januari werden geïnterpoleerd met een “cubic spline (na.spline 

functie in R {ZOO} (Zeileis and Grothendieck, 2005)). Dit werd gedaan om de plotse sprongen in populatiegrootte tussen de 

verschillende jaarlijkse updates te vermijden. 

Luchtvervuiling: Populatiegewogen gemiddelde concentraties voor heel België (µg/m³) werden ter beschikking gesteld door de 

Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL): dagelijks gemiddelde aan fijn stof met diameter kleiner dan 2.5µm (PM2.5), 

dagelijks gemiddelde aan fijn stof met diameter kleiner dan 10µm (PM10), dagelijkse maximum 1u gemiddelde stikstofdioxide 

(NO2) en dagelijks maximum 8u (lopend) gemiddelde voor ozon (O3).  

Klimaat: Gegevens van minimum en maximum dagelijkse temperatuur (tmin en tmax) (°C) (station Ukkel), minimum en 

maximum dagelijkse dauwpunttemperatuur (dptmin en dptmax) (°C) (station Ukkel) zijn afkomstig van het Koninklijk 

Meteorologisch Instituut (KMI). Dauwpunttemperatuur, de temperatuur bij welke dauw wordt gevormd wanneer de lucht 

langzaam afkoelt, is een maat voor luchtvochtigheid. Dagen met een zeer hoge dauwpunttemperatuur worden als zeer 

oncomfortabel beschouwd (Parsons, 2014; Rodopoulou et al., 2015).  

Influenza-like-illness (ILI): Deze gegevens worden routinematig verzameld door het netwerk van peilartsen beheerd door het 

Belgisch Instituut van Volksgezondheid (WIV-ISP). Het netwerk bestaat uit ongeveer 150 vrijwillig deelnemende huisartsen, 

homogeen verspreid over België. Gedurende het jaar, op wekelijkse basis, rapporteren de huisartsen over het aantal gevallen 

met de gevalsdefinitie van griep of “influenza-like-illness” (ILI) : plotselinge aanzet van symptomen, hoge koorts, luchtweg 

(hoest, zere keel) of systemische symptomen (hoofdpijn, spierpijn). Incidenties worden berekend als de ratio van visites voor ILI 

per 100,000 huisarts patiënten in een week, verzameld door het peilartsen netwerk (Van Casteren et al., 2010). De ILI incidentie 

is niet specifiek voor griep (Influenza) virus, ook andere respiratoire pathogenen dragen bij tot deze groep patiënten (o.a. 

parainfluenza virus, RSV, humaan Metapneumovirus, …) (Bollaerts et al., 2013).Van de eerste twee patiënten die zich op 

maandagmorgen aanbieden met ILI, neemt de peilarts een nasopharyngeaal uitstrijkje en stuurt dit ter confirmatie naar het 
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nationaal referentiecentrum voor Influenza (WIV-ISP). Op basis van deze stalen wordt een wekelijkse ”influenza 

positiviteitsratio” bepaald voor de ILI gevallen. De ILI-positiviteit (ilipos) wordt vervolgens berekend als:  

                                          iliposall= ILI-incidentie x % influenza positiviteitsratio 

           ilipos0-65-= ILI-incidentie(15-64jaar oud) x % Influenza positiviteitsratio 

                                          ilipos65+= ILI-incidentie(≥65jaar oud) x % Influenza positiviteitsratio 

 

Aangezien een dagelijkse resolutie nodig is voor de model data matrix, werden dagelijkse ilipos waarden berekend aan de hand 

van een “cubic spline” interpolatie van de gemiddelde wekelijkse ilipos waarden gedeeld door 7 (van zaterdag tot zaterdag) 

(na.spline() functie in R {ZOO} (Zeileis and Grothendieck, 2005)). 

 

Weekdag, publieke vakantiedagen en periode: weekdag (DOW) en een dummy variabele voor publieke vakantiedagen werden 

toegevoegd aan de dataset. Het jaar werd opgedeeld in twee periodes: Een warme periode werd afgelijnd van de maand mei tot 

en met september, de rest van het jaar wordt verder als “koudere periode” beschouwd (van oktober tot en met april). 

Voor deze studie werd een tijdsreeks gebruikt van 1 november 2008 tot 30 september 2016.  

 

Tabel 1a: Beschrijvende statistiek van de algemene sterftecijfers gebruikt voor de studie ( 01-11-2008 tot 30-09-2016). 

Dagelijkse sterfecijfers Hele jaar Koudere periode (oktober - april) Warme periode (mei-september) 

min mediaan gemid 3rdQ max min mediaan gemid 3rdQ max min mediaan gemid 3rd Q max 

Hele populatie 203 287 292 313 460 221 304 309 328 460 203 266 268 283 379 

0-65 jaar 22 51 51 56 86 22 52 52 57 98 25 48 48 54 75 

+65 jaar 164 236 241 261 388 181 252 256 275 388 164 219 220 233 312 

 

 

Tabel 1b: Beschrijvende statistiek van de risicofactor gegevens gebruikt voor de studie (01-11-2008 tot 30-09-2016). 

 

 

 

 
Risicofactor 

Hele jaar Koudere periode (oktober - april) Warme periode (mei-september) 

min mediaan gemid 3rd Q max min mediaan gemidd 3rd Q max min mediaan gemidd 3rd  Q max 

iliposday 0.0 0.6 8.0 3.7 112.4 0.0 1.8 13.5 16.8 112.4 0.0 0.0 0.3 0.4 6.5 

O3 (µg/m³) 4.8 59.0 59.7 74.1 174.9 4.8 48.3 48.6 62.9 142.2 20.2 70.8 74.9 87.1 174.9 

PM10 (µg/m³) 6.0 17.3 21.0 25.6 97.7 6.0 19.7 23.7 30.4 97.7 6.7 15.5 17.3 20.6 65.7 

PM2.5 (µg/m³) 1.9 11.1 14.5 18.4 84.8 1.9 13.9 17.4 23.6 84.8 2.1 8.8 10.5 13.1 50.3 

NO2 (µg/m³) 7.0 33.5 34.6 43.3 95.4 7.4 38.9 39.2 48.3 95.4 7.0 27.7 28.4 34.3 69.4 

Tmax (°C) -6.7 15.2 14.7 20.4 35.0 -6.7 9.9 10.0 13.6 26.9 6.6 20.7 21.1 23.8 35.0 

Tmin (°C) -12.8 8.1 7.7 12.3 24.3 -12.8 4.5 4.3 7.5 17.4 2.5 12.6 12.4 14.8 24.3 

Dptmax (°C) -15.0 9.0 8.6 12.9 21.9 -15.0 5.7 5.4 8.4 17.0 0.3 13.2 13.0 15.3 21.9 

Dptmin (°C) -18.9 4.4 4.1 8.4 17.0 -18.9 1.3 1.1 4.2 15.1 -7.7 8.4 8.2 10.8 17.0 
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3.2. BASISCURVE MORTALITEIT 
 
Standaard zijn er meer sterfgevallen in het winterseizoen dan in het zomerseizoen. Een basiscurve werd geïdentificeerd die in de 

statistische modellen in rekening wordt gebracht zodat we de effecten van de risicofactoren op afwijkende patronen van 

mortaliteit kunnen nagaan (zie ook CES-2014-02).  

 

Deze basiscurve werd opgesteld als:  

Box 1: Formule basiscurve alle oorzaken mortaliteit: 

Log[E(sterfte)baseline]= β0  + βx1.date+ βx2.  sin (2π/365.25*datum)+ βx3. cos (2π/365.25*datum) + offset(Log(populatie)) + βx4. DOW 

+ βx5. vakantie 

 

Waarbij E(sterfte) het verwachte aantal dagelijkse sterfgevallen in de Belgische populatie is. Deze laatste worden verondersteld 

negatief binomiaal verdeeld te zijn (er is overdispersie in de data). Er werd een lineaire tijdstrend en jaarlijkse seizoenale cyclus 

toegevoegd. Ook werd rekening gehouden met weekdag (DOW), publieke vakantiedagen (vakantie) en een offset populatie 

variabele werd geïncludeerd.  

 

 

3.3. BLOOTSTELLING-EFFECT RELATIE VOOR NIET - POLLUTIE RISICOFACTOREN 
 
Belangrijke parameters die korte termijn oversterfte kunnen veroorzaken moeten in rekening gebracht worden om een juiste 

evaluatie te maken van de mogelijke impact van luchtvervuiling op korte termijn mortaliteit. Voor deze studie worden ili-

positiviteit,  temperatuur (min-max) en dauwpunttemperatuur (min-max) in rekening gebracht.  

In voorgaand project CES-2014-02 werden aan de hand van “looped” univariate analyses voor deze risicofactoren de meest 

relevante tijdspannes (“tijd lags”) tussen blootstelling en mortaliteitseffect geëvalueerd over een periode van 30 dagen. Naast 

de geïdentificeerde “tijd lag” uit de looped analyses werden ook grotere tijdspannes geëvalueerd om mogelijke effect 

accumulatie in rekening te brengen o.a. (Lag 0-3),  (Lag 0-6), (Lag 7-14), (Lag 0-14), (lag 7-21) en lag (0-21) (zie Appendix 1) ( 

Fischer et al., 2011; Janssen et al., 2013; Rodopoulou et al., 2015). Voor de warme en koudere periode apart werd, per risico 

factor, het percentage toename aan mortaliteit (% exces risico ER= (100*(Exp(β)-1)) ) per toename van 10 eenheden 

blootstelling berekend in een apart model voor de verschillende blootstelling-effect tijdspannes (tijd lags). De meest relevante 

blootstelling-effect tijd lag per risicofactor per warme of koudere periode werd bepaald op basis van de laagste AIC waarde 

(Akaike Information Criterion: hoe lager, hoe beter de model fit), het hoogste % verklaarde variabiliteit (1-(residual 

deviance/null deviance)) (% deviance) dat elk model kan verklaren. Deze beide maten kunnen gebruikt worden om de relevantie 

van een risicofactor en zijn meest relevante tijd lag voor het voorspellen van mortaliteitstoename in te schatten (Zuur et al., 

2012). De gebruikte model opbouw wordt weergegeven in box 2.  

Box 2: Formule voor risico ratio analyses per lagged risicofactor (RF(lag)) en leeftijdsgroep per warme en koude periode 

Log[E(sterfte)]= β0 + βx1.date + βx2. sin (2π/365.25*datum)+ βx3. cos (2π/365.25*datum) + offset(Log(populatie)) + βx4. DOW + βx5. vakantie+ β1.RF(lag) 

Log[E(sterfte)65+ ]= β0 + βx1.date + βx2. sin (2π/365.25*datum)+ βx3. cos (2π/365.25*datum) + offset(Log(populatie65+)) + βx4.  DOW + βx5. vakantie+ β1. RF(lag) 

Log[E(sterfte)0-65]= β0+ βx1.date  + βx2.  sin (2π/365.25*datum)+ βx3. cos (2π/365.25*datum) + offset(Log(populatie0-65)) + βx4.  DOW + βx5.  vakantie+ β1. RF(lag) 
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Al de bovenstaande analyses werden opnieuw uitgevoerd op basis van de volledige tijdsreeks, de uitgebreide tabellen met de 

lag selectie resultaten worden gegeven in Appendix 1. Tabel 2 toont een samenvatting van de geselecteerde parameters met 

time lag en de gebruikte afkorting in dit hoofdstuk.  

 
Tabel 2. Geselecteerde blootstelling-effect tijd lag (in dagen) voor niet-polluent risicofactoren. De laatste kolom duidt de afkorting van de 
parameters aan zoals verder gebruikt in dit hoofdstuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens werden voor deze “niet-luchtvervuilende” risicofactoren met geselecteerde time-lag het beste GAM model per 

warme en koudere periode opgesteld. Hierbij werd de meerwaarde van mogelijke niet log-lineaire relaties in rekening gebracht. 

Thin plate splines met ingebouwde shrinkage ({mgcv} R ) werden gefit (Wood 2006; Wood, 2011)) en model selectie gebeurde 

opnieuw aan de hand van de laagste AIC waarde en het hoogste % verklaarde variabiliteit (% deviance). Collineariteit tussen 

parameters (met geselecteerde tijd lag) werd nagegaan aan de hand Pearson en Spearman correlaties coefficienten |r| per 

warme en koudere periode (zie Appendix 2). Voor parameter combinaties met 0.65 <|r|<0.9 werd sequentiële regressie 

toegepast om problemen met collineariteit te vermijden (residuelen uit lineaire regressie tussen 2 parameters worden gebruikt 

voor de minst dominante parameter). Dit is een manier om het effect van de variabele toch nog in rekening te brengen, zij het 

conditioneel op het effect van de andere dominante gecorreleerde parameter (Dormann et al., 2013). Deze techniek werd 

toegepast op de combinatie tmax(0-1) en dptmax resulterend in de parameter dptmaxrestm (dit is het effect van dptmax 

conditioneel op het effect van tmax(0-1) ). 

Box 3 geeft de finaal geselecteerde modellen weer gebaseerd op de basiscurve; specifiek voor de warme periode werden de 

parameters: maximum temperatuur met lag 0-1 en het conditioneel effect van dauwpunttemperatuur op tmax(0-1) in rekening 

gebracht, specifiek voor de koudere periode werden de parameters ilipositiviteit (ilipos) en  minimum temperatuur met lag 0-21 

geselecteerd. 

  

 

 

 

Variabele Time lags per periode afkorting 

 warm kouder warm kouder 

ilipositiviteit - 0 - ilipos 

tmax (focus hitte effect ) 0-1 - tmax(0-1) - 

tmin (focus koude effect ) - 0-21 - tmin(0-21) 

dauwpunt tmax (humiditeit effect) 0 - dptmax - 

dauwpunt tmin  (droge lucht effect) - 0-21 - dptmin(0-21) 

Box 3: Geselecteerde GAM per periode per leeftijdsgroep op basis van basiscurve, temperatuur en / of dauwpunttemperatuur en ilipositiviteit 

Warme periode:  

Log[E(sterfte)all ]= basiscurve all + ts(tmax(0-1))+ dptmaxresTm  

Log[E(sterfte)65+ ]= basiscurve 65+ + ts(tmax(0-1))+ dptmaxresTm 

Log[E(sterfte)0-65]= basiscurve 0-65+ ts(tmax(0-1))+ dptmaxresTm  

 

Koudere periode: 

Log[E(sterfte)all ]= basiscurve all + iliposall+  ts(tmin(0-21))  

Log[E(sterfte)65+ ]= basiscurve 65+ + ilipos65+ + ts( tmin(0-21))  

Log[E(sterfte)0-65]= basiscurve0-65 + ilipos0-65 + ts( tmin(0-21))  
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3.4. MULTIVARIATE BLOOTSTELLING-EFFECT ANALYSES MET FOCUS OP LUCHTPOLLUENTEN  
 

Vervolgens werden uitgebreide GAM (Generaliseerde Additieve Modellen) opgesteld om de blootstelling-effect relatie voor elke 

luchtpolluent te evalueren binnen de reeds geselecteerde modellen voor alle oorzaken mortaliteit die werden opgebouwd in  

3.3 (zie box 3). Deze resultaten worden uitvoerig besproken in deel 4. Resultaten.  

 

3.4.1. Bepaling van de tijd lags per polluent, per periode en leeftijdsgroep 
  

Bepaling van de belangrijkste tijd lag per luchtpolluent, dit per periode en per leeftijdsgroep binnen de modellen bepaald in 3.3. 

(zie Box 4). Opnieuw wordt gebruik gemaakt van de laagste AIC waarde en het hoogste % verklaarde variabiliteit voor de model 

selectie. Deze keer wordt ook de p-waarde voor de risicofactor in rekening gebracht. Zie 4.1.1., Tabel 3 voor resultaten in de 

warme periode en 4.2.1. , Tabel 6 voor resultaten in de koudere periode.  

 

3.4.2. Blootstelling-effect analyse per polluent, per periode en leeftijdsgroep 
 

Per polluent met geselecteerde lag uit 3.4.1. werd een analyse uitgevoerd van de blootstelling-effect relatie tussen de polluent 

concentratie en toename in dagelijkse alle oorzaken mortaliteit. Deze analyses werden voor elke luchtpolluent apart uitgevoerd 

per warme en koudere periode en voor de drie leeftijdsgroepen. Dit gebeurde in verschillende stappen:  

1)  Om de dosis-respons curve te kunnen evalueren werden “thin plate regression splines” gefit voor de luchtpollutie 

risicofactoren (ts met ingebouwde shrinkage {mgcv} R ) (Wood 2006; Wood 2011) . Deze benadering laat toe te kijken 

of er sprake is van een lineaire toename van alle oorzaken mortaliteit in functie van de blootstellingsconcentratie en 

het bestaan van mogelijke drempelwaarden. De model selectie gebeurt opnieuw aan de hand van AIC en deviantie 

gebaseerde significantie (Wood 2006;  Zuur et al., 2012).   

2) Voor kwantificatie van de effecten van de luchtpolluenten op de mortaliteit werd het percentage toename aan 

dagelijkse alle oorzaken mortaliteit (% ER = (100*(RR-1)) ) berekend per 10 eenheden blootstelling. Hierbij werd het 

effect van elke luchtpolluent apart geëvalueerd en gecontroleerd voor mogelijke “confounding” of verstoring door de 

andere risicofactoren (nog geen andere polluenten) (Zie Box 4). Collineariteit tussen parameters (met geselecteerde tijd 

lag) werd nagegaan aan de hand Pearson en Spearman correlaties coefficienten |r| per warme en koudere periode (zie 

Appendix 3). De belangrijkste effecten uit de analyses in 4.1.1 worden opgelijst in Tabel 4. Om een relatieve vergelijking 

te kunnen maken tussen de luchtpolluenten werd ook het blootstellingsinterval in de tijdsreeks bekeken. Het 

percentage dagelijkse toename sterfte als gevolg van de maximale blootstelling in elke periode werd bepaald op basis 

van %ER en het verschil in blootstellingsconcentraties tussen minimum en maximum blootstelling per periode. De 

geschatte toename in aantal sterfgevallen werd vervolgens berekend ten opzichte van het minimum aantal 

sterfgevallen per groep per periode.  

3) In geval van een niet log-lineaire relatie wordt het %ER opnieuw geëvalueerd voor alleen het blootstellingsinterval 

waarbij een (log-)lineaire dosis-respons relatie van toepassing is.  
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3.4.3. Blootstelling-effect analyse met combinatie van polluenten 
Per warme en koudere periode (indien van toepassing) werd vervolgens één multivariaat model met een combinatie van de 

verschillende polluenten (met significant effect in 3.4.2) opgesteld om te kijken welke luchtpolluenten in dit multivariate kader 

een significant effect blijven behouden en er eventueel effect modificatie plaats vindt. In geval van een correlatiecoëfficiënt 

groter dan 0.9 <|r| werden de parameters enkel afwisselend in een model gebruikt (zie PM10 en PM2.5) (zie Appendix 3 voor 

correlatie matrices). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 4: Formule voor multivariate analyses (GAM) per periode, per leeftijdsgroep en per geselecteerde luchtpolluent.  

Warme periode:  

Log[E(sterfte)all ]= basiscurve all + ts(tmax(0-1))+ dptmaxresTm + polluent* 

Log[E(sterfte)65+ ]= basiscurve 65+ + ts(tmax(0-1))+ dptmaxresTm +polluent* 

Log[E(sterfte)0-65]= basiscurve0-65-+ ts(tmax(0-1))+ dptmaxresTm + polluent* 

 

Koudere periode: 

Log[E(sterfte)all ]= basiscurve all + iliposall+ s(tmin(0-21)) + polluent* 

Log[E(sterfte)65+ ]= basiscurve 65+ + ilipos65+ + s( tmin(0-21)) + polluent* 

Log[E(sterfte)0-65]= basiscurve0-65 + ilipos0-65 + s( tmin(0-21))+ polluent* 

* Bij stap 1 wordt de polluent aan het model toegevoegd onder de vorm van een thin plate regression spline. Bij stap 2 wordt het % ER bepaald, 
hierbij wordt dan geen thin plate spline meer gebruikt voor de polluent (bepaling van relatief risico).  Bij stap 3, indien de dosis-respons curve niet 
lineair is,  wordt enkel de range van de blootstelling gebruikt waarvoor in stap 1 toch een log-lineaire blootstellings-effect relatie werd 
teruggevonden voor nieuwe berekening van % ER.  
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4. Resultaten 
 

4.1. MULTIVARIATE BLOOTSTELLING-EFFECT ANALYSES VOOR DE WARME PERIODE 
 

4.1.1. Warme periode: bepaling blootstelling-effect tijd lag per luchtpolluent 
 

Startend van de geselecteerde GAM modellen (weergegeven in 3.3, box 3) werd de beste blootstelling-effect tijd lag bepaald 
voor elke luchtpolluent. De specifieke bijdrage aan mortaliteit (percentage toegevoegd relatief risico %ER) werd bepaald voor de 
verschillende parameters. Voor de belangrijkste tijd lag per polluent werd de Pwaarde in het rood aangeduid, zie Tabel 3.  

Tabel 3: Percentage toegevoegd risico %ER=(100*(RR-1)) met 95% betrouwbaarheidsinterval (95% CI) voor de lucht polluenten met 

verschillende tijd lag tijdens de warme periode. Per model wordt de AIC waarde en het % verklaarde variabiliteit opgegeven. Analyses werden 

opgesplitst per leeftijdsgroep (hele populatie, ouder dan 65 jarigen (65+) en 0 tot 65 jarigen (65-)). Elk model bevat de leeftijdsspecifieke 

basiscurve temperatuur en dauwpunttemperatuur en de risicofactor ter evaluatie (zie box 4 methodologie). 

 
Risico factor 

 
Lag 

 
Groep 

 
% ER 

 
% ER 

 
Pwaarde 

 
AIC 

 
Deviance% 

(per 10 units) 95%CI  

 
Basis model 

 
- 

Hele populatie basiscurve all + s(tmax(0-1)) + dptmaxresTm 10665 39.1 

+65 basiscurve +65 + s(tmax(0-1)) + dptmaxresTm 10377 40.3 

-65 basiscurve 0-65 + s(tmax(0-1)) + dptmaxresTm 8352 14.7 

+PM10 0 Hele populatie 0.39 (-0.27; 1.05) 0.2582 10667 39.2 

  +65 0.40 (-0.31; 1.12) 0.2705 10378 40.3 

  -65 0.48 (-0.94; 1.90) 0.5075 8354 14.8 

+PM10  1 Hele populatie 0.92 (0.27; 1.56) 0.0052 10660 39.5 

  +65 1.05 (0.35; 1.74) 0.0031 10370 40.7 

  -65 0.37 (-1.03; 0.37) 0.6056 8354 14.8 

+PM10 0-1 Hele populatie 0.83 (0.09; 1.26) 0.0267 10663 39.4 

  +65 0.92 (0.13; 1.71) 0.0225 10374 40.5 

  -65 0.53 (-1.04; 2.11) 0.5074 8354 14.8 

+PM10 0-3 Hele populatie 0.94 (0.12; 1.75) 0.0234 10663 39.4 

  +65 1.12 (0.24; 2.00) 0.0125 10373 40.6 

  -65 0.19 (-1.56; 1.95) 0.8266 8354 14.7 

+PM10 0-6 Hele populatie 0.06 (-0.84; 0.97) 0.8823 10668 39.1 

  +65 0.14 (-0.84; 1.12) 0.7785 10379 40.3 

  -65 -0.19 (-2.15; 1.76) 0.8456 8354 14.8 

+PM2.5 0 Hele populatie 0.69 (-0.05; 1.42) 0.0663 10664 39.3 

  +65 0.70 (1.50; -0.09) 0.0835 10376 40.4 

  -65 0.73 (-0.85; 2.31) 0.3664 8353 14.8 

+PM2.5 1 Hele populatie 1.09 (0.37; 1.82) 0.0028 10659 39.6 

  +65 1.28 (0.50; 2.06) 0.0013 10369 40.8 

  -65 0.28 (-1.28; 1.84) 0.7270 8354 14.7 

+PM2.5 0-1 Hele populatie 1.09 (0.29; 1.90) 0.0076 10661 39.5 

  +65 1.22 (0.35; 2.09) 0.0062 10371 40.6 

  -65 1.00 (-1.12;2.34) 0.4906 8345 14.8 

+PM2.5 0-3 Hele populatie 0.97 (0.06; 1.88) 0.0366 10663 39.4 

  +65 1.23 (0.24; 2.21) 0.0147 10373 40.6 

  -65 -0.16 (-2.12; 1.81) 0.8737 8354 14.7 

+PM2.5 0-6 Hele populatie 0.12 (-0.93; 1.17) 0.8267 10668 39.1 

  +65 0.29 (-0.85; 1.43) 0.6211 10379 40.3 

  -65 -0.61 (-2.87; 1.66) 0.5971 8354 14.8 

+NO2 0 Hele populatie 0.32 (-0.22; 0.86) 0.2503 10667 39.2 

  +65 0.12 (-0.46; 0.72) 0.6727 10379 40.3 

  -65 1.34 (0.18; 2.50) 0.0231 8350 15 

+NO2 1 Hele populatie 1.04 (0.47; 1.61) 0.0004 10655 39.8 

  +65 1.29 (0.67; 1.91) <0.0001 10363 41.1 

  -65 0.03 (-1.19; 1.26) 0.9589 8354 14.7 
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Risico factor Lag  Groep % ERR CI % ERR Pwaarde AIC Deviance% 

+NO2 0-1 Hele populatie 0.94 (0.28; 1.61) 0.0054 10660 39.5 

  +65 0.97 (0.25; 1.69) 0.0085 10372 40.6 

  -65 1.04 (-0.37;2.46) 0.1497 8353 14.8 

+NO2 0-3 Hele populatie 2.02 (1.18; 2.86) <0.0001 10646 40.2 

  +65 2.45 (1.54; 3.36) <0.0001 10352 41.6 

  -65 0.28 (-1.52; 2.09) 0.7586 8354 14.7 

+NO2 0-6 Hele populatie 1.70 (0.71; 2.69) 0.0007 10656 39.7 

  +65 2.17 (1.10; 3.25) <0.0001 10364 41.0 

  -65 -0.19 (-2.30; 1.93) 0.8620 8354 14.8 

+O3 0 Hele populatie -0.18 (-0.46; 0.99) 0.2069 10666 39.2 

  +65 -0.31 (-0.61; -1.61) 0.0488 10375 40.5 

  -65 0.57 (0.01; 1.13) 0.0460 8351 14.9 

+O3 1 Hele populatie 0.45 (0.16; 0.73) 0.0021 10659 39.6 

  +65 0.56 (0.25; 0.87) 0.0004 10368 40.8 

  -65 0.17 (-0.42; 0.75) 0.5777 8354 14.7 

+O3 0-1 Hele populatie 0.21 (-0.16; 0.58) 0.2588 10667 39.2 

  +65 0.19 (-2.0; 0.59) 0.3412 10379 40.3 

  -65 0.60 (-0.09; 1.30) 0.0928 8353 14.8 

+O3 0-3 Hele populatie 0.74 (0.39; 1.08) <0.0001 10651 40.0 

  +65 0.83 (0.46; 1.21) <0.0001 10361 41.2 

  -65 0.51 (-0.21; 1.22) 0.1644 8353 14.8 

+O3 0-6 Hele populatie 0.25 (-0.10; 0.60) 0.1638 10666 39.2 

  +65 0.32 (-0.06; 0.70) 0.0959 10377 40.4 

  -65 0.06 (-68; 0.79) 0.8810 8354 14.7 

 

PM10/ PM2.5 

Tijdens de warme periode werd voor PM2.5 en PM10 een significante associatie gevonden met korte termijn alle oorzaken 

mortaliteit in de hele populatie en de +65 jarigen, dit bij een tijd lag van  0-1, 1, en 0-3 (dagen). Het belangrijkste effect op korte 

termijn mortaliteit is voor beide fijn stof parameters te vinden bij tijd lag 1. Voor de groep 0-65 jaar werd geen significante 

associatie tussen PM10 / PM2.5 en korte termijn alle oorzaken mortaliteit gedetecteerd tijdens de warme periode.  

O3 / NO2 

De resultaten van ozon en stikstofdioxide vertonen sterke gelijkenissen. Voor de hele populatie en de +65 jarigen werd zowel  

voor NO2 als O3 het belangrijkste effect gevonden bij tijd lag 0-3 dagen. Voor NO2 werd ook een significante associatie gevonden 

bij lag 1, 0-1 en 0-6, zij het minder uitgesproken. Voor O3 was dit enkel het geval bij tijd lag 1 en 0-6. Bij de 0-65 jarigen werd een 

significante toename in alle oorzaken mortaliteit gevonden bij toenemende NO2 en O3 concentratie met tijd lag 0.  

4.1.2. Warme periode: blootstelling-effect evaluatie per polluent en per leeftijdsgroep 
 

Concentratie-respons curves 

Op basis van de belangrijkste (significante) pollutie (tijd lag) – mortaliteit associatie die geïdentificeerd werd in 4.1.1. werd de 

concentratie-respons curve geëvalueerd aan de hand van “thin plate splines”. De curves in Figuur 1A en Figuur 1B tonen per 

leeftijdsgroep en luchtpolluent de accumulatieve toename aan alle oorzaken mortaliteit met toenemende concentratie van de 

luchtvervuilende parameter. De visualisatie toont het voorspelde effect van de toename in polluent concentratie op alle 

oorzaken mortaliteit waarbij al de andere risicofactoren op hun gemiddelde waarde worden vastgehouden.  
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Figuur 1A: Concentratie-respons curve voor PM10 en PM2.5 + tijd lag en hun voorspelde effect op alle oorzaken mortaliteit voor 
de verschillende leeftijdsgroepen in de warme periode.  

 
 

Figuur 1A PM10 - Alle oorzaken mortaliteit  
 

 PM2.5 - Alle oorzaken mortaliteit  
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Figuur 1B: Concentratie-respons curve voor NO2 en O3 + tijd lag en hun voorspelde effect op alle oorzaken mortaliteit voor de 
verschillende leeftijdsgroepen in de warme periode.  

 

Figuur 1B NO2 - Alle oorzaken mortaliteit  
 

O3 - Alle oorzaken mortaliteit  
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Voor PM10, PM2.5 en NO2 en hun geselecteerde tijd lags werd een log-lineaire concentratie-respons curve gevonden. Voor O3 is 

er echter een duidelijke niet log-lineaire relatie tussen blootstellingsconcentratie en alle oorzaken mortaliteit voor de hele 

populatie en de 65plussers. De overgang naar een meer uitgesproken log-lineaire concentratie-respons relatie is afgetekend 

tussen 80-100 µg/m
3
  O3 (0-3) blootstelling.  

% toename alle oorzaken mortaliteit bij maximale blootstelling  

De resultaten in Tabel 4 tonen dat het effect van NO2(0-3) en O3(0-3) blootstelling op alle oorzaken mortaliteit van alle 

luchtpolluenten het meest uitgesproken is voor de drie leeftijdsgroepen. Voor alle luchtpolluenten is het blootstellingseffect 

tijdens de warme periode het grootst bij de 65plussers. Het effect van PM10(1)  en PM2.5(1) op alle oorzaken mortaliteit is sterk 

vergelijkbaar met een % toename aan dagelijkse sterfte bij maximale blootstelling van ongeveer 6% en 5% voor, respectievelijk, 

de 65plussers en de totale populatie. Voor NO2(0-3) en O3(0-3) ligt het % toename aan mortaliteit bij maximale blootstelling 

beduidend hoger.  Voor de hele populatie en 65plussers werd ook het %ER voor O3(0-3) bepaald bij blootstellingsconcentraties 

vanaf 100 µg/m
3
 (log-lineaire relatie), zie Tabel 4. Het %ER O3(0-3) voor het blootstellingsinterval startend bij 100 µg/m

3
 is 

inderdaad meer dan het dubbele van het %ER O3(0-3) dat bepaald werd over het hele blootstellingsinterval (hele populatie: 1.57% 

versus 0.47%; 65plussers: 1.67% versus 0.83%). Ook het voorspelde % toename aan mortaliteit bij maximale blootstelling vanaf 

100 µg/m
3
 O3(0-3) verschilt weinig van het % op basis van het hele blootstellingsinterval (hele populatie: 9.0% versus 9.8%; 

65plussers: 9.6% versus 10.9%). Deze resultaten duiden aan dat slechts een kleine fractie van de dagelijkse O3(0-3) gerelateerde 

mortaliteit gelinkt kan worden aan O3(0-3) concentraties onder 100µg/m
3
 (hele populatie: 0.8% en 65plussers: 1.3%). 

Tabel 4: Selectie van de luchtpollutie effecten met tijd lag per leeftijdsgroep, %ER met 95% confidentie interval, het blootstellingsinterval 
tijdens de warme periode en het geschatte percentage dagelijkse mortaliteit (n aantal sterfgevallen) bij maximale blootstelling.  

 
Blootstelling (lag) 

 
Groep 

 
% toename 
dagelijkse 

sterfte per 10 
eenheden 

(% ER) 

 
% ER 95% CI 

per 10 eenheden 

 
P-waarde 

Blootstellingsinterval 
Warme periode 

Min-max 
(populatiegewogen 
gemiddelde µg/m3) 

Geschatte  
% toename aan dagelijkse 

sterfte bij maximale 
blootstelling 

% = percentage (n=aantal)* 

PM10        

PM10(1):  
PM10(1): 

Hele populatie 0.92 (0.27; 1.56) 0.0052 6.7-65.7  5.4% (n=11) 

+65 jaar 1.05 (0.35; 1.74) 0.0031 6.7-65.7 6.2% (n=10) 

PM10(0-1):  0-65 jaar 0.53 (-1.04; 2.11) 0.5074 7.35-64.5 - 

PM2.5       

PM2.5(1):  Hele populatie 1.09 (0.37; 1.82) 0.0028 2.1-50.3 5.2% (n=11) 

PM2.5(1): +65 jaar 1.28 (0.50; 2.06) 0.0013 2.1-50.3 6.1% (n=10) 

PM2.5(0-1): 0-65 jaar 1.00 (-1.12;2.34) 0.4906 2.3-47.8 - 

NO2       

NO2(0-3):  Hele populatie 2.02 (1.18; 2.86) <0.0001 12.8-57.7 9.1% (n=18) 

NO2(0-3): +65 jaar 2.45 (1.54; 3.36) <0.0001 12.8-57.7 11.0% (n=18) 

NO2(0): 0-65 jaar 1.34 (0.18; 2.50)   0.0231 7.0-69.4 8.4% (n=2) 

Ozon       

Ozon(0-3):  

Ozon(0-3): 

Hele populatie 0.74 (0.39; 1.08) <0.0001 25.7-157.6 9.8% (n=20) 

+65 jaar 0.83 (0.46; 1.21) <0.0001 25.7-157.6 10.9% (n=18) 

Ozon(0) 0-65 0.57 (0.01; 1.13) 0.0460 20.2-174.9 8.8% (n=2) 

Ozon met cut-off vanaf log-lineaire relatie :  100 µg/m
3
 

Ozon(0-3):  Hele populatie 1.57 (0.72; 2.42) 0.0003 100-157.6 9.0% (n=18) 

Ozon(0-3): +65 jaar 1.67 (0.75; 2.60) 0.0003 100-157.6 9.6% (n=16) 

*Voorspelde toename in dagelijkse sterfgevallen bij maximale blootstelling met referentie tot minimale blootstelling. Het maximale 

percentage toename in de warme periode werd bepaald op basis van %ER en het verschil in blootstellingsconcentraties tussen minimum en 
maximum blootstelling in de warme periode. De toename in aantal sterfgevallen werd vervolgens berekend ten opzichte van het minimum 
aantal dagelijkse sterfgevallen per groep in de warme periode (Hele populatie= 203 sterfgevallen, + 65 jarigen = 164 sterfgevallen,0-65 jarigen 
= 25 sterfgevallen) 
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4.1.3. Warme periode: multivariate analyse met combinatie van luchtpolluenten 
 

In een multivariaat kader waarbij ook de verschillende polluenten met elkaar gecombineerd worden, wordt een significant 

effect van NO2(0-3) en O3(0-3)  teruggevonden. De niet-log lineaire relatie voor O3(0-3) - alle oorzaken mortaliteit wijkt niet af van 

deze in de aparte analyse van O3(0-3). De curve geeft telkens een keerpunt aan rond 80-100 µg/m
3 

O3(0-3) , vanaf dit punt wordt de 

relatie tussen O3(0-3) concentratie en alle oorzaken mortaliteit meer uitgesproken. Het %ER voor O3(0-3)  werd daarom opnieuw 

bepaald vanaf 100µg/m
3
. Voor NO2(0-3) was opnieuw geen spline functie van toepassing. 

De model selectie voor de 0-65 jarigen geeft aan dat bij combinatie van de luchtpolluenten geselecteerd in 4.1.2 het basismodel 

met toevoeging van alleen NO2 het beste model vormt (zie Appendix 4 voor de model selectie in detail). Bij de combinatie van 

de polluenten blijft telkens alleen het effect van NO2 significant met een P waarde < 0.05. Zie Tabel 5 voor de finale de multi-

polluent model selectie en de evaluatie van het % toename alle oorzaken mortaliteit bij maximale blootstelling. 

PM10(1)  en PM2.5(1)  werden apart in de multivariate modellen opgenomen, maar de relatie met alle oorzaken mortaliteit was 

niet langer significant (voor de hele populatie: %ER PM10(1): 0.11 (95%CI: -0.58; 0.81) en %ER PM2.5(1): 0.29 (95%CI: -0.48; 1.06); 

voor de 65plussers: %ER PM10(1) met 10 eenheden:  0.12 (95%CI: -0.63; 0.87) en %ER PM2.5(1): 0.34 (95%CI: -0.49; 1.17) ).  

   

 

 

Tabel 5: Multivariate model selectie met combinatie van risicofactoren en de verschillende luchtpolluenten. Per luchtpolluent + tijd lag 

weergegeven: het %ER= (100*(RR-1)) met 95% confidentie interval, het blootstellingsinterval tijdens de warme periode en het geschatte 

percentage dagelijkse mortaliteit (n aantal sterfgevallen) bij maximale blootstelling. 

 

Geselecteerde modellen voor de warme periode:  

Log[E(sterftewarm)all ]= basiscurve all + s(tmax(0-1), df=3.853)+ β2. dptmaxrestm+ s(O3(0-3), df=3.455)+ β3.NO2(0-3) 

Log[E(sterftewarm)65+ ]= basiscurve 65+ +s(tmax(0-1), df=3.858)+ β2. dptmaxrestm+ s(O3(0-3), df=3.307)+ β3.NO2(0-3) 

Log[E(sterftewarm)0-65]= basiscurve0-65- +β1.tmax(0-1)+ β2. dptmaxrestm + NO2 

Blootstelling 
(range) 

Groep % ER 
(per 10 

eenheden) 

% ER 95% CI 
(per 10 

eenheden) 

P-waarde Blootstellingsinterval 
warme periode 

Min-max 
(µg/m

3
) 

Voorspelde 
toename aan dagelijkse 
sterfte door maximale 

blootstelling 
% percentage 
(n=aantal)* 

NO2(0-3):  
NO2(0-3) :   

Hele populatie 1.65 (0.75; 2.56) 0.0003 12.8-57.7 7.4% (n=15) 

+65 jaar 2.06 (1.08; 3.04) <0.0001 12.8-57.7 8.9% (n=15) 

NO2 : 0-65 jaar 1.27 (0.18; 2.50) 0.0232 7.0-69.4 8.4% (n=2) 

O3 (0-3): Cut-off at 100µg/m3
 

O3 (0-3): Cut-off at 100µg/m3
 

Hele populatie 1.51 (0.57; 2.44) 0.0015 100-157.6 8.7% (n=18) 

+65 jaar 1.55 (0.54; 2.57) 0.0027 100-157.6 8.9% (n=15) 

 

*Voorspelde toename in dagelijkse sterfgevallen bij maximale blootstelling met referentie tot minimale blootstelling. Het maximale 

percentage toename in de warme periode werd bepaald op basis van %ER en het verschil in blootstellingsconcentraties tussen minimum en 
maximum blootstelling in de warme periode. De toename in aantal sterfgevallen werd vervolgens berekend ten opzichte van het minimum 
aantal dagelijkse sterfgevallen per groep in de warme periode (Hele populatie= 203 sterfgevallen, + 65 jarigen = 164 sterfgevallen, 0-65 jarigen 
= 25 sterfgevallen) 
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4.2. MULTIVARIATE BLOOTSTELLING-EFFECT ANALYSES VOOR DE KOUDE PERIODE  

 

4.2.1. Koude periode: bepaling van blootstelling-effect tijd lag per luchtpolluent 

 

Startend van de geselecteerde GAM modellen (weergegeven in box 3) werd de beste blootstelling–effect tijd lag bepaald voor 
elke luchtpolluent in de koudere periode. Een analyse naar de specifieke bijdrage aan mortaliteit (%ER) werd uitgevoerd voor de 
verschillende voor de tijdsreeks: 01-11-2008 - 30-09-2016, zie Tabel 6. Bij de signifcante (en belangrijkste) tijd lag per polluent 
werd de Pwaarde in het rood aangeduid.  

Tabel 6: Percentage toegevoegd risico %ER=(100*(RR-1)) met 95% betrouwbaarheidsinterval (95% CI) voor de lucht polluenten met 
verschillende tijd lags tijdens de koudere periode. Per model wordt het % verklaarde variabiliteit opgegeven. Analyses werden opgesplitst per 
leeftijdsgroep (hele populatie, ouder dan 65 jarigen (65+) en 0-65 jarigen (65-)). Elk model bevat de leeftijdsspecifieke basiscurve, minimum 
temperatuur, ilipositiviteit en de risicofactor ter evaluatie (zie box 4 methodologie). 

 
Risico factor 

 
Groep 

 
% ER 

 
% ER 

 
Pwaarde 

 
AIC 

 
Deviance% 

(per 10 units) 95%CI  

 
Baseline 

All ages basiscurve all + iliposall+  s(tmin(0-21)) 15075 58.6 

+65 basiscurve 65+ + ilipos65++  s(tmin(0-21)) 14599 63.2 

-65 basiscurve0-65 + ilipos0-65- +  s(tmin(0-21)) 11376 16.8 

+ PM10 All ages -0.19 (-0.51; 0.12) 0.2342 15075 58.6 

 +65 -0.12 (-0.45; 0.21) 0.4899 14600 63.2 

 -65 -0.34 (-0.96; 0.27) 0.2677 11377 16.9 

+ PM10 All ages -0.02 (-0.39;0.35) 0.9038 15077 58.6 

 +65 0.11 (0.27; 0.50) 0.5673 14601 63.2 

 -65 -0.48 (-1.20; 0.24) 0.1913 11376 16.9 

+ PM10(7-14) All ages 0.22 (-0.18; 0.63) 0.2857 15076 58.6 

 +65 0.01 (-0.41; 0.44) 0.9382 14600 63.2 

 -65 0.74 (-0.02; 1.51) 0.0571 11375 17.0 

+ PM10(0-14) All ages 0.17 (-0.34; 0.68) 0.5247 15077 58.6 

 +65 0.11 (-0.42; 0.64) 0.0674 14601 63.2 

 -65 0.21 (-0.75;1.18 0.6615 11378 16.8 

+ PM2.5 All ages -0.24 (-0.59; 0.12) 0.1924 15075 58.6 

 +65 -0.18 (-0.55; 0.19) 0.3341 14599 63.2 

 -65 -0.32 (-1.0; 0.36) 0.3570 11377 16.9 

+ PM2.5 All ages -2.15 (-0.43; 0.39) 0.9197 15077 58.6 

 +65 0.08 (-0.35; 5.17) 0.7093 14600 63.2 

 -65 -0.39 (-1.19; 0.41) 0.3420 11377 16.9 

+ PM2.5(7-14) All ages 0.29 (-1.64; 0.75) 0.2082 15076 58.6 

 +65 0.05 (-0.42; 0.53) 0.8372 14601 63.2 

 -65 0.97 (0.11; 1.83) 0.0269 11374 17.0 

+ PM2.5(0-14) All ages 0.23 (-0.35; 0.81) 0.4342 15077 58.6 

 +65 0.12 (-0.48; 7.16) 0.7038 14600 63.2 

 -65 0.48 (-0.60; 1.57) 0.3824 11378 16.8 

+ NO2(0-3) All ages -0.25 (-0.65; 0.15) 0.2192 15075 58.6 

 +65 -0.19 (-0.61; 0.23) 0.3765 14600 63.2 

 -65 -0.45 (-1.23;0.33) 0.2577 11377 16.9 

+ NO2(0-6) All ages -0.22 (-0.71; 0.27) 0.3792 15076 58.6 

 +65 -0.08 (-0.59; 0.43) 0.7598 14600 63.2 

 -65 -0.69 (-1.63; 0.25) 0.1495 11376 16.9 

+ NO2(7-14) All ages -0.31 (-0.86; 0.23) 0.2605 15122 58.6 

 +65 -0.41 (-0.97; 0.15) 0.1551 14599 63.2 

 -65 -0.22 (-1.26; 0.81) 0.6679 11378 16.8 

+ NO2(0-14) All ages -0.49 (-1.19; 2.12) 0.1713 15075 58.7 

 +65 -0.44 (-1.17; 0.29) 0.0762 14599 63.2 

 -65 -0.88 (-2.22; 0.46) 0.2005 11376 16.9 

+ O3(0-3) All ages -0.19 (-0.1; 0.49) 0.1875 15075 58.6 

 +65 0.34 (0.03; 0.65) 0.0294 14596 63.3 

 -65 0.35 (-0.21; 0.92) 0.2207 11377 16.9 
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Binnen de koudere periode werden maar weinig significante associaties tussen luchtvervuiling en alle oorzaken mortaliteit 

teruggevonden. De resultaten geven een significant positief effect van PM2.5 met lag (7-14) op alle oorzaken mortaliteit bij 0-65 

jarigen aan. Voor de 65plussers vinden we opnieuw een significant positieve associatie tussen O3 lag (0-3) en alle oorzaken 

mortaliteit terug.  

4.2.2. Koude periode: blootstelling-effect evaluatie per polluent en per leeftijdsgroep 

 

Concentratie-respons curves 

Voor de significante pollutie (tijd lag)-mortaliteit associaties die geïdentificeerd werden in 4.2.1. werd de concentratie-respons 

curve geëvalueerd aan de hand van “thin plate splines”. De curves in Figuur 2 tonen per relevante leeftijdsgroep en 

luchtpolluent de accumulatieve toename aan alle oorzaken mortaliteit met toenemende concentratie van de luchtvervuilende 

parameter. De visualisatie toont het voorspelde effect van de polluent blootstelling op alle oorzaken mortaliteit waarbij de 

andere risicofactoren op hun gemiddelde worden vastgehouden. 

Figuur 2: Concentratie-respons curve voor PM2.5 en O3 + tijd lag en hun voorspelde effect op dagelijkse alle oorzaken mortaliteit voor de 
relevante leeftijdsgroep in de koudere periode.  

Voor geen van beide pollutieparameters is er sprake van een duidelijke drempelwaarde in de concentratie-respons curve (log-

lineariteit).  

       

       

 
Risico factor(lag) 

 
Groep 

 
%ER 

 
CI %ER 

 
Pwaarde 

 
AIC 

 
Deviance% 

 
+ O3(0-6) 

 
All ages 

 
0.16 

 
(-0.18; 0.49) 

 
0.3663 

 
15076 

 
58.6 

 +65 0.31 (-0.05; 0.66) 0.0906 14598 63.2 

 -65 0.52 (-0.13; 1.17) 0.1148 11375 16.9 

+ O3(7-14) All ages -0.03 (-0.41; 0.34) 0.8696 11376 58.6 

 +65 0.09 (-0.31; -0.48) 0.6664 14600 63.2 

 -65 0.20 (-0.52; 0.92) 0.5876 11377 16.8 

+ O3(0-14) All ages 0.10 (-0.34; 0.55) 0.6504 15077 58.6 

 +65 0.32 (-0.15; 0.79) 0.1868 14599 63.2 

 -65 0.58 (-0.28; 1.44) 0.1839 11376 16.9 

PM2.5(7-14) - Alle oorzaken mortaliteit  
0-65 jarigen 

 

 O3(0-3) - Alle oorzaken mortaliteit  
+65 jarigen 
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% toename alle oorzaken mortaliteit bij maximale blootstelling  

Ook voor de koudere periode werd het % toename aan dagelijkse sterfte als gevolg van maximale blootstelling geëvalueerd, zie 

Tabel 7. Voor de groep 0-65 jaar werd een significante associatie tussen PM2.5 (lag 7-14) en alle oorzaken mortaliteit gevonden 

tijdens de koudere periode. Het %ER bedraagt 0.97% toename per 10 eenheden blootstelling. Tijdens de koudere periode werd 

voor ozon lag 0-3 een log-lineaire concentratie- respons curve gevonden bij de 65plussers, het %ER is wel minder uitgesproken 

dan deze in de warme periode.  

 

Tabel 7: Selectie van de belangrijkste luchtpollutie effecten met tijd-lag per leeftijdsgroep, %ER met 95% confidentie interval (CI), het 

blootstellingsinterval tijdens de koudere periode en het geschatte percentage dagelijkse mortaliteit (n aantal sterfgevallen) bij maximale 
blootstelling. 

 
 

Groep 

% ER 
(per 10 

eenheden) 

% ER 95% CI 
(per 10 

eenheden) 

P-waarde Blootstellingsinterval 
koude periode 
Min-max (lag) 

(µg/m
3
) 

Voorspelde  
toename aan dagelijkse 
sterfte door maximale  

blootstelling 
% percentage 
(n=aantal)* 

PM2.5(7-14):  0-65 jaar 0.97 (0.11; 1.83) 0.0269 4.2-51.0 4.5% (n=1) 

O3 (0-3) +65 jaar 0.34 (0.03; 0.65) 0.0294 6.7-135.0 4.4% (n=8) 

 

*Voorspelde toename in dagelijkse sterfgevallen bij maximale blootstelling met referentie tot minimale blootstelling. Het maximale 
percentage toename in de koude periode werd bepaald op basis van %ER en het verschil in blootstellingsconcentraties tussen minimum en 
maximum blootstelling in koudere periode. Het aantal sterfgevallen werd vervolgens berekend ten opzichte van het minimum aantal 
sterfgevallen per groep in de koudere periode (Hele populatie= 221 sterfgevallen, + 65 jarigen = 181 sterfgevallen, 0-65 jarigen = 22 
sterfgevallen) . 

 

Aangezien er geen significante associatie met meerdere luchtvervuilende componenten per leeftijdsgroep werd geïdentificeerd 
in de koudere periode, was een verdere analyse met combinatie van luchtpolluenten niet aangewezen. 
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5. Discussie 
 

 Er zijn de voorbije 20 jaar veel studies uitgevoerd waarbij de relatie tussen luchtvervuiling en mortaliteit aan de hand 

van tijd serie analyse werd bekeken en er bestaat een algemene consensus dat luchtvervuilende partikels geassocieerd zijn met 

dagelijkse mortaliteit (WHO 2013). In deze studie werd opnieuw de impact van vier luchtvervuilende componenten (PM10, 

PM2.5, NO2 en O3) geëvalueerd op basis van populatiegewogen gemiddelde concentraties voor heel België. Met het oog op 

identificatie van mogelijke drempelwaarden wordt gezocht naar de belangrijkste blootstelling-effect tijd lag per polluent 

(voortbouwend op het ge-update predictief kader uitgewerkt in de studie CES-2014-02) en de functionele relatie tussen 

blootstelling en alle oorzaken mortaliteit (concentratie-respons curve). Er werd geen gebruik gemaakt van distributed lag non-

linear models (DLNM)  voor deze analyses, nochtans is dit één van de geprefereerde methodes om de impact van luchtpollutie 

te evalueren (Gasparrini 2014; WHO 2013). De keuze voor de gebruikte methodologie is het gevolg van de beperkingen die de 

huidige DLNM methodes opleggen met betrekking tot het combineren van meerdere (meer dan 2) polluenten en risicofactoren 

met tijd lag binnen één model, bovendien ligt de focus van onze studie op korte termijn effecten van pollutie op alle oorzaken 

mortaliteit. Het evalueren van de impact van een associatie binnen een multi-polluent model laat toe om te kijken hoe robuust 

specifieke associaties zijn. Hoewel het moeilijk blijft om causaliteit aan te tonen, geven de resultaten van deze studie aan welke 

luchtpollutie parameters het best de toxiciteit (met betrekking tot alle oorzaken mortaliteit) van de luchtpolluentenmix op het 

niveau van heel België weerspiegelt.  

 

 De resultaten tonen aan dat de relatie tussen luchtvervuiling en alle oorzaken mortaliteit op niveau van de Belgische 

populatie het meest uitgesproken is tijdens de warme periode (mei-september). De relatie tussen klimaatomstandigheden en 

luchtvervuiling en hun synergistische effect op gezondheid is echter bijzonder complex (Vanos et al., 2015). De koudere periode 

werd in deze studie afgelijnd tussen oktober en april, d.i. een bundeling van de maanden die niet tot de warme periode 

behoren. Door deze brede benadering bestaat de mogelijkheid dat zwakke associaties tijdens de echte koude wintermaanden 

niet voldoende werden opgepikt in onze analyses. Anderzijds vermelden verschillende studies wel degelijk een meer 

uitgesproken effect van luchtpollutie op mortaliteit tijdens de zomermaanden (Nawrot et al., 2007; Atkinson et al., 2012). 

Blootstelling en ingeademde dosis hangt sterk af van het persoonlijk gedrag (Buekers en Panis 2013). Niettemin werd een 

significant effect van PM2.5 op alle oorzaken mortaliteit bij de 0-65 jarigen gevonden tijdens de koudere periode en dit bij een 

langere tijd lag van 7-14 dagen. Deze langere tijd lag kan wijzen op een respiratoir effect van PM2.5 in de populatie jonger dan 

65 jaar tijdens de wintermaanden (Ortiz et al., 2017). De associatie tussen ozon en mortaliteit was minder uitgesproken tijdens 

de koudere maanden dan tijdens de warme periode, naast seizoenale veranderingen in gedrag kan dit ook een logisch gevolg 

zijn van de lagere O3(0-3) blootstelling tijdens de koudere periode (maximum 135 µg/m
3
 versus 157.6 µg/m

3
 in de warme 

periode).  

 

 Tijdens de warme periode werden veel significante associaties gevonden tussen luchtpollutie en alle oorzaken 

mortaliteit. Voor al de luchtpolluenten werden de belangrijkste associaties tijdens de warme periode gevonden bij de groep 65 

plussers, deze associaties waren ook steeds significant op het niveau van de totale Belgische populatie. 

 Voor fijn stof partikels PM bevestigen onze resultaten de afwezigheid van een duidelijke drempelwaarde waaronder 

geen effecten op mortaliteit meetbaar zouden zijn. De impact op alle oorzaken mortaliteit in de Belgische populatie en de 65 

plussers neemt lineair toe met de populatiegewogen gemiddelde concentratie van PM10 en PM2.5 bij lag 1. Zo’n lineaire relatie  
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werd reeds meermaals beschreven in de literatuur (vb. Ortiz et al., 2017; WHO 2013; Samoli et al., 2005). PM10 en PM2.5 zijn 

zeer sterk gecorreleerd aan elkaar en onze resultaten tonen dat hun geschatte maximale impact op de dagelijkse 

mortaliteitcijfers in België vergelijkbaar is. De afwezigheid van een drempelwaarde op populatieniveau houdt echter niet 

noodzakelijk de afwezigheid van een drempelwaarde op individueel niveau in, susceptibiliteit varieert immers sterk tussen 

individuen (WHO 2013).  

  In deze studie werd gekozen om het effect uit te drukken per 10 µg/m
3
 om een makkelijke vergelijking met andere 

studies mogelijk te maken. De studieperiodes variëren echter, waardoor een vergelijking  van het %ER (of RR) moeilijk blijft.  

Een 10μg/m
3
 toename in PM2.5 werd in verschillende Europese steden geassocieerd met een toename in alle oorzaken 

mortaliteit die varieerde tussen 0.8% (in Nederland) en 2.7% (in Madrid) (Janssen et al., 2013; WHO 2013). In onze studie 

variëren de geschatte %ER’s tijdens de warme periode voor PM10(1) / PM2.5(1)  tussen 0.92% en 1.28%. Recente studies opperen 

dat een groot percentage aan PM geassocieerde mortaliteit wordt veroorzaakt door blootstelling aan PM10/2.5 concentraties 

onder de huidige (WHO) drempelwaarden (Ortiz et al., 2017; Schwartz et al., 2017).  

 Voor ozon wijzen onze resultaten op de aanwezigheid van een duidelijke drempelwaarde tijdens de warme periode 

(mei-september). De spline functie lijnt deze drempelwaarde af bij een populatiegewogen gemiddelde van 80-100µg/m
3
. De 

berekeningen van %ER boven een cut-off waarde van 100µg/m
3
 bevestigen de niet-lineariteit van de relatie tussen ozon en 

korte termijn mortaliteit tijdens de warme periode. Een non-lineaire concentratie-respons curve tussen ozon en dagelijkse 

mortaliteit, met name tijdens de zomermaanden, werden ook  beschreven in recente studies (Atkinson et al., 2012; Bae et al., 

2015).  

 Hoewel significante effecten gevonden werden voor alle luchtpolluenten in de aparte modellen per polluent, blijft enkel 

de combinatie O3 en NO2 overeind in de multi-polluent modellen voor de warme periode. Onze resultaten suggereren dat de 

combinatie van NO2 en O3 (beide lag 0-3) het best de korte termijn effecten van luchtpollutie op alle oorzaken mortaliteit 

capteert. Beide effecten blijven nagenoeg onaangetast bij controle voor andere luchtpolluenten. Een van de mogelijke 

verklaringen voor het robuuste effect van NO2 concentratie op alle oorzaken mortaliteit is dat de concentratie NO2 een indirecte 

representatie vormt van een hele mix aan verkeersgerelateerde luchtvervuilende componenten (o.a. black carbon,…) en aldus 

een goede, dominante, indicator vormt voor verbrandingsuitstoot door motorvoertuigen (WHO 2013; Crouse et al., 2015). In de 

recente literatuur bestaat een duidelijke consensus rond de associatie tussen NO2  en/ of  O3  met  dagelijkse mortaliteit, met 

beperkte effect modificatie van PM10 en PM2.5 (Chiusolo et al., 2011; Anderson et al., 2012; Crouse et al., 2015; Mills et al., 

2015; Mills et al., 2016). Voor PM10 / PM2.5 verdween de significante associatie met alle oorzaken mortaliteit echter bij 

controle voor O3 en NO2. Waar veel recente studies zich focussen op steden (multi-city studies) of het verschil tussen steden en 

platte land, maken we bij deze studie gebruik van populatiegewogen gemiddelde concentraties. Wanneer veel mensen aan hoge 

concentraties worden blootgesteld, zal dit dus zwaarder doorwegen in onze analyses. Door het gebruik van deze nationale 

gemiddeldes gaan we uit van de assumptie dat de variabiliteit in het populatiegewogen gemiddelde ook de variabiliteit in lokale 

concentraties weerspiegelt. Een afwijking hiervan kan leiden tot mogelijke blootstelling misclassificatie. Dit zou een rol kunnen 

spelen bij de evaluatie van luchtvervuilende componenten die meer lokaal spelen zoals vb. PM10, PM2.5 of NO2 (Janssen et al., 

2013; Crouse et al., 2015).  

 Er werd geprobeerd om het %ER te vertalen naar een meer praktische maat van impact, namelijk het % toename aan 

dagelijkse mortaliteit bij maximale blootstelling. Deze maat geeft een idee van de impact die de maximaal voorkomende 

concentratie van de luchtpolluent teweeg kan brengen. Deze analyse houdt echter geen rekening met de frequentie waarmee 

deze blootstelling kan gebeuren. Zo kan een frequent voorkomen van middelhoge blootstelling op lange termijn meer impact 

hebben dan zeldzame pieken met extreme concentraties aan luchtvervuiling. 
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6. Conclusie 
 

Deze studie toont nogmaals aan dat er duidelijke associaties van luchtvervuiling met alle oorzaken mortaliteit meetbaar zijn op 

niveau van de Belgische bevolking. De significante effecten op alle oorzaken mortaliteit (mortaliteitsdata met veel aspecifieke 

ruis) kunnen echter gezien worden als zogenaamde “top van de ijsberg” effecten. De associaties tussen luchtvervuiling en alle 

oorzaken mortaliteit waren het meest uitgesproken tijdens de warme periode en voor de 65plussers.  De %ER’s per 10µg/m
3
 

blootstelling die in deze studie worden opgelijst, kunnen eenvoudig gebruikt worden om attributieve fracties aan mortaliteit per 

polluent boven bepaalde concentraties te kwantificeren. Het multi-polluent model tijdens de warme periode duidt aan dat de 

combinatie van O3 en NO2 het best de toxiciteit van de luchtvervuilingsmix op het niveau van heel België weerspiegelt (met 

betrekking tot alle oorzaken mortaliteit in de warme periode). Binnen BE-momo worden NO2 concentraties op dit moment niet 

opgevolgd, deze studie geeft aan dat dit toch een relevante toevoeging zou zijn voor de surveillance in de toekomst. Bovendien 

bevestigt deze studie, naast andere recente studies, het bestaan van een drempelwaarde voor mortaliteitseffecten geassocieerd 

met ozon blootstelling op populatieniveau. 
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8. Appendix 
 

Appendix 1: Selectie van de tijd lags voor de niet-polluent risicofactoren 

Tabel A_1A: Selectie van de tijd lags voor de niet-polluent risicofactoren in de warme periode: % ER= (100*(RR-1)) met 95% 

betrouwbaarheidsinterval (95% CI) voor de risicofactoren met verschillende tijd lags. Per model wordt het % verklaarde 

variabiliteit opgegeven. Analyses werden opgesplitst per leeftijdsgroep (hele populatie, ouder dan 65 jarigen (65+) en 0 tot 65 

jarigen (-65)). Elk model bevat de leeftijdsspecifieke basiscurve en de risicofactor ter evaluatie. Voor elk model wordt de AIC 

waarde en het % verklaarde variabiliteit (% deviance) gegeven.  

 
Risico factor 

 
Lag 

 
Groep 

 
% ER 

 
% ER 

 
Pwaarde 

 
AIC 

 
Deviance% 

(per 10 units) 95% CI  

 
baseline 

 
- 

All ages  
- 

 
- 

 
- 

8255 18.9 

+65 8030 19.9 

-65 6306 8.3 

tmax 0 All ages 7.6 (6.3; 8.9) <0.0001 8127 29.7 

  +65 8.0 (6.6; 9.4) <0.0001 7909 30.0 

  -65 5.8 (3.3; 8.3) <0.0001 6288 10.3 

Tmax1 1 All ages 7.86 (6.6; 9.1) <0.0001 8116 30.5 

  +65 8.8 (7.4; 10.2) <0.0001 7880 32.2 

  -65 3.6 (1.1; 6.2) 0.0050 6301 9.1 

tmax(0-1) 0-1 All ages 9.3 (7.9; 10.7) <0.0001 8091 32.4 
  +65 10.1 (8.7; 11.6) <0.0001 7864 33.4 

 -65 5.7 (2.9; 8.5) <0.0001 6292 9.9 

tmax(0-2) 0-2 All ages 9.9 (8.4, 11.4) <0.0001 8094 32.1 
  +65 10.9 (9.3, 12.5) <0.0001 7864 33.4 
  -65 5.5 (2.5, 8.5) 0.0003 6295 9.6 

tmax(0-3) 0-3 All ages 9.5 (7.9; 11.2) <0.0001 8128 29.5 
  +65 10.5 (8.8; 12.3) <0.0001 7898 30.9 

 -65 5.1 (1.9; 8.4) 0.0020 6298 9.3 

dptmax 0 All ages 11.4 (9.4; 13.3) <0.0001 8129 29.5 
  +65 13.1 (11.0; 15.1) <0.0001 7886 31.7 

 -65 3.8 (-0.0; 7.6) 0.0510  6305 8.71 
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Tabel A_1B. Selectie van de tijd lags voor de niet-polluent risicofactoren in de koudere periode: Percentage exces risico, % ER= 

(100*(RR-1)) met 95% betrouwbaarheidsinterval (95% CI) voor de risicofactoren met verschillende tijd lags. Per model wordt het 

% verklaarde variabiliteit opgegeven. Analyses werden opgesplitst per leeftijdsgroep (hele populatie, ouder dan 65 jarigen (65+) 

en 0 tot 65 jarigen (-65)). Elk model bevat de leeftijdsspecifieke basiscurve en de risicofactor ter evaluatie. Voor elk model wordt 

de AIC waarde en het % verklaarde variabiliteit (% deviance) gegeven.  

 
Risico factor 

 
Lag 

 
Groep 

 
% ER 

 
% ER 

 
Pwaarde 

 
AIC 

 
Deviance% 

(per 10 units) 95%CI  

 
Baseline 

 
- 

All ages  
- 

 
- 

 
- 

11604 39.4 

+65 11377 39.6 

-65 8507 13.0 

ilipos 0 All ages 1.4 (1.2; 1.6) 0.0001 11454 46.4 

  +65 5.9 (5.2; 6.6) < 0.0001 11125 50.8 

  -65 0.6 (0.3; 1.0) <0.0001 8492 14.1 

ilipos 7-14 All ages 1.0 (0.8; 1.3) <0.0001 11524 43.3 
  +65 4.7 (4.0; 5.5) <0.0001 11526 46.6 
  -65 0.4 (0.1; 0.7) <0.0001 8501 13.4 

ilipos 0-14 All ages 1.2 (1.0; 1.5) <0.0001 11495 44.6 

  +65 5.6 (4.8; 6.3) <0.0001 11177 48.7 

  -65 0.5 (0.2;0.8 ) 0.0030 8500 13.6 

ilipos 7-21 All ages 1.0 (0.7; 1.2) <0.0001 11540 42.6 

  +65 4.5 (3.7; 5.2)    <0.0001 11253 45 

  -65 0.4 (0.1; 0.7) 0.0230 8571 8.4 

ilipos 0-21 All ages 1.2 (0.9; 1.4) <0.0001 11513 43.8 

  +65 5.3 (4.6; 6.2)    <0.0001 11206 47.5 

  -65 0.5 (0.1; 0.8) 0.0048 8499 13.6 

Tmin(8-10) 8-10 All ages -8.5 (-10.0; -7.3) <0.0001 11431 47.4 

 
 

 +65 -10.0 (-11.0; -8.3) <0.0001 11195 47.9 
 -65 -3.2 (-5.4; -1.1) 0.0040 8498 13.6 

Tmin(7-14) 7-14 All ages -11.3 (-12.7; -9.9) <0.0001 11380 49.5 

 
 

 +65 -12.7 (-14.3; -11.2) <0.0001 11144 50.0 
 -65 -4.6 (-8.9; -3.7) 0.0005 8495 13.9 

Tmin(0-14) 0-14 All ages -13.2 (-15.0; -11.5) <0.0001 11396 48.9 

  +65 -14.8 (-16.6; -12.9) <0.0001 11164 49.2 

  -65 -5.8 (-9.0; -2.8) 0.0002 8493 14.0 

Tmin(7-21) 7-21 All ages -15.3 (-20.1; -16.3) <0.0001 11320 52.0 

  +65 -17.1 (-19.0; -15.3) <0.0001 11081 52.5 

  -65 -6.3 (-9.4; -3.2) <0.0001 8491 14.1 

Tmin(0-21) 0-21 All ages -18.2 (-17.0; -14.0) <0.0001 11303 52.6 

  +65 -20.3 (-22.4; -18.2) <0.0001 11068 53.0 

  -65 -8.0 (-11.6; -4.4) <0.0001 8488 14.3 

dptmin(9-13) 9-13 All ages -9.0 (-10.0;-7.7) <0.0001 11424 47.7 

  +65 -10.2 (-11.6; -8.84) <0.0001 11184 48.4 

  -65 -3.0 (-5.2; -0.7) 0.0100 8500 13.5 

dptmin(7-14) 7-14 All ages -10.1 (-12.0; -9.2) <0.0001 11397 48.8 

  +65 -11.9 (-13.4; -10.5) <0.0001 11161 49.3 

  -65 -4.2 (-6.7; -1.7) 0.0010 8496 13.8 

dptmin(0-14) 0-14 All ages -12.1 (-13.8; -10.5) <0.0001 11420 47.9 

 
 

 +65 -13.5 (-15.4; -11.7) <0.0001 11188 48.2 
 -65 -5.3 (-8.3; -2.3) 0.0006 8495 13.8 

dptmin(7-21) 7-21 All ages -14.6 (-16.2; -13.0) <0.0001 11330 51.5 

  +65 -16.3 (-18.1; -14.5) <0.0001 11094 52.0 

  -65 -6.1 (-9.1; -3.1) <0.0001 8491 14.1 

dptmin(0-21) 0-21 All ages -17.0 (-18.8; -15.1) <0.0001 11329 51.6 

  +65 -18.9 (-21.0; -16.9) <0.0001 11094 52.0 

  -65 -7.5 (-10.9; -3.9) <0.0001 8490 14.2 
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Appendix 2: Correlatie matrices ter voorbereiding van de multivariate studies per luchtpolluent  

Tabel A_2A. Pearson correlatie en Spearman correlatie coëfficiënten voor geselecteerde risicofactoren en luchtpolluenten in de 
warme periode  

 
Pearson correlatie Spearman correlatie 

 
tmax(0-1) dptmax  tmax(0-1) dptmax 

tmax(0-1) 1  tmax(0-1) 1  

dptmax 0.68 1 dptmax 0.66 1 

O3 0.55 0.03 O3 0.47 -0.03 

PM10 0.32 0.11 PM10 0.34 0.06 

PM2.5 0.2 0.12 PM2.5 0.23 0.07 

NO2 0.2 -0.08 NO2 0.17 -0.1 

O3(1) 0.55 0.15 O3(1) 0.48 0.09 

PM10(1) 0.31 0.14 PM10(1) 0.34 0.12 

PM2.5(1) 0.2 0.12 PM2.5(1) 0.26 0.11 

NO2(1) 0.27 0.05 NO2(1) 0.26 0.05 

O3(0-1) 0.6 0.1 O3(0-1) 0.52 0.03 

PM10(0-1) 0.35 0.13 PM10(0-1) 0.37 0.1 

PM2.5(0-1) 0.22 0.13 PM2.5(0-1) 0.26 0.1 

NO2(0-1) 0.26 -0.02 NO2(0-1) 0.24 -0.03 

O3(0-3) 0.53 0.12 O3(0-3) 0.47 0.06 

PM10(0-3) 0.29 0.08 PM10(0-3) 0.3 0.07 

PM2.5(0-3) 0.17 0.06 PM2.5(0-3) 0.2 0.05 

NO2(0-3) 0.24 -0.03 NO2(0-3) 0.21 -0.03 

O3(0-6) 0.43 0.09 O3(0-6) 0.38 0.04 

PM10(0-6) 0.2 0 PM10(0-6) 0.21 0.01 

PM2.5(0-6) 0.1 -0.03 PM2.5(0-6) 0.11 -0.02 

NO2(0-6) 0.12 -0.1 NO2(0-6) 0.1 -0.1 
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Tabel A_2B. Pearson correlatie en Spearman correlatie coëfficiënten voor geselecteerde risicofactoren en luchtpolluenten in de 
koudere periode.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson correlatie 
 

Spearman correlatie 

 
iliposday tmin(0-21)  iliposday tmin(0-21) 

iliposday 1 
 

iliposday 1  

tmin(0-21) -0.45 1 tmin(0-21) -0.6 1 

dptmin(0-21) -0.4 0.97 dptmin(0-21) -0.56 0.97 

O3(0-3) -0.11 0.01 O3(0-3) -0.03 -0.03 

PM10(0-3) 0.09 -0.23 PM10(0-3) 0.16 -0.23 

PM2.5(0-3) 0.12 -0.26 PM2.5(0-3) 0.2 -0.27 

NO2(0-3) 0.13 -0.25 NO2(0-3) 0.19 -0.26 

O3(0-6) -0.12 0.04 O3(0-6) -0.04 0.01 

PM10(0-6) 0.1 -0.27 PM10(0-6) 0.18 -0.28 

PM2.5(0-6) 0.13 -0.32 PM2.5(0-6) 0.22 -0.32 

NO2(0-6) 0.16 -0.32 NO2(0-6) 0.23 -0.35 

O3(7-14) -0.16 0.22 O3(7-14) -0.12 0.21 

PM10(7-14) 0.13 -0.41 PM10(7-14) 0.18 -0.39 

PM2.5(7-14) 0.17 -0.47 PM2.5(7-14) 0.22 -0.45 

NO2(7-14) 0.22 -0.5 NO2(7-14) 0.28 -0.52 

O3(0-14) -0.15 0.14 O3(0-14) -0.08 0.13 

PM10(0-14) 0.14 -0.41 PM10(0-14) 0.23 -0.42 

PM2.5(0-14) 0.18 -0.47 PM2.5(0-14) 0.28 -0.48 

NO2(0-14) 0.2 -0.51 NO2(0-14) 0.24 -0.53 
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Appendix 3: Correlatie matrices ter voorbereiding van de multivariate studies met combinatie van polluenten 

 
Tabel A_3A. Pearson correlatie en Spearman correlatie coëfficiënten voor de geselecteerde risicofactoren en luchtpolluenten 
tijdens de warme periode  

 
 
 

         
a) tmax(0-1) dptmax O3 NO2 PM10(1) PM2.5(1) O3(0-3) NO2(0-3) 

tmax(0-1) 1 
    

   
dptmax -0.12 1 

   
   

O3 0.55 -0.42 1 
  

   
NO2 0.20 -0.20 0.31 1 

 
   

PM10(1) 0.31 -0.20 0.31 0.33 1    
PM2.5(1) 0.20 -0.08 0.23 0.30 0.94 1   
O3(0-3) 0.53 -0.42 0.75 0.15 0.41 0.29 1  
NO2(0-3) 0.24 -0.28 0.28 0.66 0.58 0.53 0.33 1 

 
 
      

   

b) tmax(0-1) dptmax O3 NO2 PM10(1) PM2.5(1) O3(0-3) NO2(0-3) 

tmax(0-1) 1        
dptmax -0.13 1       
O3 0.47 -0.45 1      
NO2 0.17 -0.19 0.28 1     
PM10(1) 0.34 -0.28 0.37 0.34 1    
PM2.5(1) 0.26 -0.17 0.30 0.31 0.92 1   
O3(0-3) 0.47 -0.46 0.75 0.16 0.47 0.37 1  
NO2(0-3) 0.21 -0.28 0.27 0.63 0.61 0.58 0.34 1 
         
 
 
Tabel A3B. Pearson correlatie en Spearman correlatie coëfficiënten voor geselecteerde risicofactoren en luchtpolluenten in de 
koudere periode  
 
 

      
a) ilipos tmin(0-21) O3(0-3) PM10(7-14) PM2.5(7-14) 

ilipos 1 
    tmin(0-21) -0.45 1 

   O3(0-3) -0.11 0.11 1 
  PM10(7-14) 0.13 -0.36 0.14 1 

 PM2.5(7-14) 0.17 -0.43 0.07 0.99 1 
 
 
      

b) ilipos tmin(0-21) O3(0-3) PM10(7-14) PM2.5(7-14) 

ilipos 1     
tmin(0-21) -0.62 1    
O3(0-3) -0.03 0.08 1   
PM10(7-14) 0.18 -0.34 0.1 1  
PM2.5(7-14) 0.22 -0.41 0.05 0.99 1 
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Appendix 4. multivariate model met combinatie van luchtpolluenten in de warme periode 

 
Tabel A_4. Model selectie voor alle oorzaken mortaliteit in relatie tot combinatie van luchtpolluenten die een significant effect 
vertoonden in de aparte modellen per polluent. Analyses werden opgesplitst per leeftijdsgroep (hele populatie, ouder dan 65 
jarigen (65+) en 0 tot 65 jarigen (65-)). Elk model bevat het warme periode / leeftijd-specifieke basismode + polluenten ter 
evaluatie. Voor elk model wordt de AIC waarde en het % verklaarde variabiliteit (% deviance) gegeven. 
 

 
 

 
Groep 

 
Parameters 

 
AIC 

 
Deviance% 

 
Basis model 

All ages basiscurve all + s(tmax(0-1)) + dptmaxresTm 10666 39.1 

+65 basiscurve +65 + s(tmax(0-1)) + dptmaxresTm 11377 40.3 

-65 basiscurve -65 + s(tmax(0-1)) + dptmaxresTm 8507 14.7 

Model 1 All ages +PM10 (1)+NO2 (0-3)+O3 (0-3) 10643 40.6 

 +65 +PM10 (1)+NO2 (0-3)+O3 (0-3) 11125 41.9 

 -65 +PM10 (0-1)+NO2 +O3  8353 15.1 

Model 2 All ages +PM10 (1)+NO2 (0-3)+s(O3 (0-3)) 10614 42.1 
 +65 +PM10 (1)+NO2 (0-3)+s(O3 (0-3)) 10324 43.3 
 -65 +PM10 (0-1)+NO2 +s(O3) 8352 15.1 

Model 3 All ages +PM25 (1)+NO2 (0-3)+s(O3 (0-3)) 10614 42.2 

 +65 +PM25 (1)+NO2 (0-3)+s(O3 (0-3)) 10324 43.3 

 -65 +PM25 (0-1)+NO2 +O3 8353 15.1 

Model 4 All ages +NO2 (0-3)+s(O3 (0-3)) 10613 42.1 

 +65 +NO2 (0-3)+s(O3 (0-3)) 10323 43.3 

 -65 +NO2 +O3 8351 15.1 

Model 5 All ages +PM10 (1)+s(O3 (0-3)) 10624 41.6 

 +65 +PM10 (1)+s(O3 (0-3)) 10338 42.6 

 -65 +PM10 (0-1) +O3 8499 14.9 

Model 6 All ages +PM2.5 (1)+s(O3 (0-3)) 10622 41.6 

 
 

+65 +PM2.5 (1)+s(O3 (0-3)) 10336 42.7 
-65 +PM2.5 (0-1) +O3 8498 13.6 

Model 7 All ages +s(O3 (0-3)) 10624 41.5 

 
 

+65 +s(O3 (0-3)) 10338 42.4 
-65 +O3 8351 14.9 

Model 8 All ages +NO2 (0-3) 10646 40.2 

 +65 +NO2 (0-3) 10352 41.6 

 -65 +NO2 8350 15.0 

 

 


