
 

 
Hooggeachte mevrouw Schouten, 
 
Met zeer veel belangstelling hebben wij, de Parkinson Vereniging, kennis genomen van uw 
beantwoording van Kamervragen over berichtgeving over een verhoogd risico op parkinson bij 
blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen d.d. 28 oktober 2019. De Parkinson Vereniging is dé 
belangenbehartiger van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en het is in die 
hoedanigheid dat wij u deze brief schrijven. 
 
Een uitzending van het programma ZEMBLA op 16 september jl. vormde niet alleen voor de 
Kamerleden Moorlag en Van Dijk aanleiding tot het stellen van vragen, maar leidde bovenal tot 
aanzienlijke onrust onder de leden van onze vereniging. Wij hebben daaropvolgend een meldpunt 
opengesteld. Tot op heden ontvingen wij van circa 60 leden een melding van een vermoeden van een 
relatie tussen gewasbestrijdingsmiddelen en parkinson. Tegelijkertijd is binnen onze vereniging een 
kleine werkgroep actief bezig met het verzamelen van (onderzoeks)gegevens, waarmee wij als 
vereniging ons richten op de onderhavige materie.  
 
Naar aanleiding van uw beantwoording brengen wij graag de volgende punten onder uw aandacht. 
 
U geeft aan dat de Europese geharmoniseerde toelatingsprocedure op dit moment voorziet in een 
getrapte benadering voor het aspect ‘toxiciteit voor mensen’. Daarbij zegt u tevens dat Ctgb, EFSA en 
RIVM aanbevelen om de Europese goedkeuringsprocedure te verbeteren in relatie tot mogelijke 
motorische en neurologische aandoeningen. U ondersteunt deze aanbeveling en zult de Europese 
Commissie vragen dit voortvarend op te pakken. Wij horen graag wat momenteel hiervan de status 
is, mede omdat het woord ‘voortvarend’ weinig concreet is, terwijl u tegelijkertijd bij de 
beantwoording van meerdere vragen deze uitspraak doet. 
 
U beschrijft dat er studies zijn waarin er wel en waarin ook geen relatie wordt gevonden met de 
ziekte van Parkinson daar waar het gaat om Mancozeb. Nederland heeft eerder aangegeven niet 
akkoord te kunnen gaan met de tijdelijke verlenging van deze stof  en de Europese Commissie 
opgeroepen de besluitvorming af te ronden voor 31 januari 2020. Desondanks is besloten de 
goedkeuring van Mancozeb met een jaar te verlengen. Wat is er op tegen om als lidstaat het heft in 
eigen hand te nemen? Meerdere lidstaten hebben dat gedaan bij glyfosaat en keuren het middel af 
ondanks dat de Europese Commissie nog niet zo ver is.  
 
Wij dringen aan op een breed onderzoek waarin niet alleen wordt gekeken naar de effecten van 
individuele pesticiden, maar ook naar de effecten wanneer sprake is van een combinatie van 
middelen, zowel in werk- als in woonomgeving. De ziekte van Parkinson en ook andere 
neurodegeneratieve ziekten ontwikkelen zich sluipend over soms tientallen jaren. Complexe 
ziektebeelden waarbij het van het hoogste belang is dat de consequenties ten gevolge van 
blootstelling aan pesticiden grondig in beeld worden gebracht. Dit niet alleen voor de ruim 50.000 
mensen in Nederland die nu al lijden aan de ziekte van Parkinson, maar zeker ook om de verwachte 
extreme toename aan nieuwe patiënten in de komende decennia zo snel als mogelijk een halt toe te 
roepen.  
 
Wij zien met grote belangstelling uit naar uw reactie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
C.J. Aalderink MBA, 
directeur  


