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In oktober 2016 werd op de Nederlandse televisie een reportage uitgezonden over mogelijke 

gezondheidsrisico's van sporten op kunstgrasvelden. De meeste velden worden namelijk 

bestrooid met rubberkorrels, gemaakt van gerecycleerde autobanden. De uitzending was 

vooral gericht op PAK, dit zijn kankerverwekkende stoffen die ontstaan tijdens verbranding 

van allerlei materialen. PAK zit in uitlaatgassen, aangebrand voedsel, tabaksrook, of rook 

afkomstig van verbrand hout, barbecue, enz. …  Dit betekent dat we dagelijks met deze 

stoffen in aanraking komen. De kans op risico hangt af van de hoeveelheid die we per dag 

binnen krijgen. Slechts een langdurige frequente blootstelling draagt bij tot een verhoging 

van het risico. Ook de Nederlandse volksgezondheid (RIVM) begrijpt de onrust die ontstaan 

is. Men verwacht echter op basis van de bestudeerde informatie geen risico’s voor de 

gezondheid. Volgens hen is er dus ook geen enkele reden om te stoppen met sporten op 

deze velden. Door het RIVM is uitgerekend dat de hoeveelheden van o.a. PAK die vrijkomen 

uit rubbergranulaat niet hoog genoeg zijn om aanleiding te geven tot gezondheidsrisico’s 

voor de sporter. Meer informatie kan u vinden op hun website : 

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

eu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat 

 

Rond deze problematiek loopt reeds een overkoepelend onderzoek vanuit het Europees 

Chemical Agency (ECHA). Dit onderzoek ging in juni 2016 van start en wordt in februari 

2017 afgerond. 

 

Ook op de site van Sport Vlaanderen kan u meerdere vragen en antwoorden vinden : 

https://www.sport.vlaanderen/paginas/gezondheidseffecten-kunstgrasvelden/ 

Hier kan u onder andere lezen dat de laatste 10 jaar meer dan twintig internationale studies 

en rapporten werden gepubliceerd. Geen enkel van de rapporten kan voldoende aantonen 

dat kunstgrasvelden waarbij rubbergranulaat wordt gebruikt, een gevaar inhouden voor de 

gezondheid van de spelers. 

 

Onze club heeft een onderhoudscontract met de firma die het kunstgrasveld heeft aan- 

gelegd. Zij controleren o.a. 2 x per jaar de toestand van de ganse structuur en de onderlaag 

die moet voorkomen dat eventuele schadelijke stoffen vrij kunnen komen. Tevens 

controleren we wekelijks op aanwezigheid van rottend plantenafval. Het rubbergranulaat dat 

verspreid wordt in de omgeving rond het kunstgrasveld, wordt regelmatig opgeveegd. 

(overeenkomstig de richtlijnen bij gebruik van rubber als instrooimateriaal) 

 

Er is dus geen reden tot “paniekvoetbal”. 
 
Aan te raden is om : 

- telkens na  het sporten te douchen en propere kleren aan te trekken  
- na gebruik de sportkledij telkens goed uit te schudden en deze te wassen 
- eventuele schaafwonden steeds schoon te maken en al het vuil  
  en eventuele rubberkorrels te verwijderen uit de wonde 
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