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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9404 
 

Fysisch-chemische milieuhygiëne (beperking van de blootstelling aan mutagene 
of hormoonverstorende agentia) en het belang van blootstelling op jonge leeftijd 

 
 

In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers, the 

Superior Health Council of Belgium provides insights in the underlying causes of the high 

incidence of diseases of civilization in Western countries. 

 
This report aims at providing both authorities and the public with recommendations contributing 

to an effective prevention of diseases of civilization 

 
Versie gevalideerd op het College van 

mei 20191 

 

 

 

De Hoge Gezondheidsraad wil dit advies opdragen ter nagedachtenis aan prof. dr. Jean-

Pierre Bourguignon, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan dit advies en 

medevoorzitter was van de ad hoc-werkgroep. 

 

 

Opmerking: Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald. 

De Engelse tekst van het advies is het brondocument. 

 
SAMENVATTING 
 

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de 
afwezigheid van ziekte of invaliditeit. Gezondheid kan ook worden gezien als het vermogen om 
zich aan te passen en zichzelf te “redden” (self-management). Wat risico betreft, is risico inherent 
verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Dat chronische niet-overdraagbare ziekten een belangrijke oorzaak zijn van menselijk leed is zeker. 
In de afgelopen honderd jaar zijn de sociaaleconomische omstandigheden en de verkrijgbaarheid 
van veel voedingsmiddelen aanzienlijk verbeterd in de westerse landen. Hoewel de 
levensverwachting is gestegen, is de incidentie en prevalentie van veel beschavingsziekten echter 
toegenomen, na correctie voor veroudering. In dit advies wordt de term “beschavingsziekten” 
gebruikt om cardiovasculaire ziekten, kanker, diabetes, obesitas, vrouwelijke en mannelijke 
voortplantingsstoornissen, neurologische ontwikkelings- en cognitiestoornissen en 
immuunsysteem-gerelateerde ziekten aan te duiden. De incidentie van kanker en de prevalentie 
van diabetes, het metabool syndroom, obesitas, allergieën en vruchtbaarheidsproblemen zijn 
toegenomen. Hier probeert de Hoge Gezondheidsraad (HGR) op zijn minst gedeeltelijk antwoord 

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een nieuwe 
versie van het advies uitgebracht. 
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te geven op de vraag waarom dit is gebeurd, welk type agentia hierbij betrokken zijn en wat er 
gedaan kan worden om tot effectieve preventie te komen. De Raad is van mening dat er inmiddels 
voldoende mechanistische inzichten en moleculair-epidemiologische gegevens beschikbaar zijn 
die erop wijzen dat een reeks agentia een belangrijke bijdrage leveren aan veel 
beschavingsziekten, ook al is er nog geen definitief epidemiologisch bewijs beschikbaar. Preventie 
moet gebaseerd zijn op kennis (knowledge-based) en niet alleen op bewijs (evidence-based). 
 
Er is overweldigend bewijs, waarvan een deel in de bijlagen bij dit advies wordt gepresenteerd, dat 
verontreinigende stoffen, door de mens gemaakte chemische stoffen en fysische factoren die 
verband houden met de huidige levensstijl en de huidige milieuomstandigheden belangrijke 
oorzakelijke factoren zijn voor verschillende beschavingsziekten. Mutagene agentia, 
hormoonverstoorders, stoffen die zich binden aan hormoonreceptoren en stoffen die zich binden 
aan nucleaire receptoren die als transcriptiefactoren fungeren (die dus genexpressie kunnen 
beïnvloeden en/of epigenetische effecten kunnen hebben) zijn belangrijk, vooral met betrekking tot 
kanker, en dragen ook bij aan het risico op andere beschavingsziekten. 
 
Een belangrijk aspect van het probleem is het grote aantal chemische stoffen, waarvan 
waarschijnlijk een paar procent mutagene, kankerverwekkende, hormoonverstorende of 
receptorbindende eigenschappen heeft. Er zijn vele duizenden verontreinigende stoffen 
geïdentificeerd: de Europese Unie heeft 145 297 chemische stoffen gepreregistreerd, in de Toxic 
Substances Control Act Chemical Substances Control Inventory zijn (februari 2017) meer dan 
67 000 chemische stoffen vermeld, het Amerikaanse Environmental Protection Agency beschouwt 
10 517 stoffen als stoffen voor evaluatie van hormoonverstorende eigenschappen, op basis van 
intercollegiaal getoetste literatuur heeft de Endocrine Disrupter Exchange 1 409 chemische stoffen 
geïdentificeerd als potentiële hormoonverstorende chemische stof (HCS). Het beoordelen van de 
toxicologische eigenschappen van een chemische stof voor de mens is tijdrovend en kostbaar; tot 
nu toe is slechts ongeveer 1 % van de chemische stoffen onderzocht. Via REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) zijn tussen oktober 2008 en juni 
2013 slechts 52 stoffen uitgefaseerd, d.w.z. 10 per jaar, terwijl het besluit over 42 stoffen sinds 
2013 op zich laat wachten. 
 
Op basis van de overvloedig beschikbare informatie die wijst op het belang van verontreinigende 
stoffen en door de mens gemaakte chemische stoffen bij de inductie van verschillende 
beschavingsziekten, en gezien de onmogelijkheid om het toxische of hormoonverstorende 
potentieel van elk van de vele duizenden chemische stoffen correct te beoordelen, worden in dit 
advies twee aanbevelingen geformuleerd. 
 
Ten eerste wordt, aangezien kankerverwekkende, mutagene en hormoonverstorende agentia een 
grote invloed hebben op het risico van beschavingsziekten en aangezien hun effecten 
gemeenschappelijke kenmerken hebben, een bijzondere vorm van hygiëne, hier “fysisch-
chemische milieuhygiëne” genoemd, voorgesteld. Het doel hiervan is om het aantal van dergelijke 
stoffen waaraan mensen worden blootgesteld en de intensiteit van de blootstelling aan dergelijke 
stoffen te verminderen. Chemische stoffen waarvan op basis van gegevens over mensen of dieren 
wordt vermoed dat zij hormoonverstorende of kankerverwekkende eigenschappen hebben, of 
waarvan, bij tests die op talrijke stoffen kunnen worden uitgevoerd, blijkt dat zij mutagene werking 
hebben, zich binden aan hormoonreceptoren of nucleaire receptoren, zouden beschouwd moeten 
worden als potentieel schadelijk voor de menselijke gezondheid. Onbeperkte blootstelling aan 
dergelijke chemische stoffen zou alleen mogen toegestaan worden na een uitgebreidere evaluatie 
waaruit blijkt dat de chemische stof in kwestie geen schadelijke gezondheidseffecten heeft voor de 
mens. Bij gebrek aan overtuigende gegevens die de veiligheid aantonen, zou de menselijke 
blootstelling in elk afzonderlijk geval zoveel als redelijk moeten worden beperkt door middel van 
regelgeving die door overheidsinstanties wordt opgelegd. Risico's in verband met 
kankerverwekkende, mutagene en hormoonverstorende stoffen zijn vaak ongewenste effecten van 
maatschappelijke ontwikkelingen. De beheersing van deze risico's impliceert dus beheersing van, 
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in deze gevallen, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De toepassing van fysisch-
chemische milieuhygiëne kan leiden tot, maar mag niet gelijkgesteld worden met het verbieden 
van producten of technologieën en zal waarschijnlijk vaker leiden tot het opleggen van een 
gewijzigde versie van de ALARA-benadering (as low as reasonably achievable/zo laag als 
redelijkerwijs mogelijk is). Gewijzigd in die zin dat de blootstellingen niet alleen zo laag mogelijk 
moeten zijn, maar ook zo laat in het leven als mogelijk, zo kort mogelijk en zo min mogelijk, gezien 
het belang van blootstellingen op jonge leeftijd en van lage-dosiseffecten. Als het agens of de 
technologie in kwestie belangrijk is of gepaard gaat met substantiële voordelen, zou de 
implementatie van fysisch-chemische milieuhygiëne moeten leiden tot het opstarten van een 
strategie op basis van het voorzorgsbeginsel, zoals voorgesteld door de Nederlandse 
Gezondheidsraad in “Voorzorg met Rede” (GR, 2008), leidend, op een zorgvuldige, redelijke en 
transparante wijze, tot een beslissing waarin de risico's en voordelen tegen elkaar afgewogen 
worden. Het is essentieel, zoals voorgesteld door Passchier (2013), dat beleidsvorming gepaard 
gaat met luisteren naar betrokken burgers, deskundigen in het veld, belanghebbenden en 
maatschappelijke organisaties, maar met het besef dat elk van hen mogelijk blind is voor bepaalde 
aspecten van het probleem. Bij de toepassing van fysisch-chemische milieuhygiëne moet gepaste 
aandacht worden besteed aan het verschijnsel risicomigratie. Soms kunnen preventieve 
maatregelen inderdaad, direct of indirect, leiden tot het gebruik van vervangende methoden of 
technologieën die aanzienlijke risico's inhouden. 
 
In de tweede plaats wordt een meer gerichte aanpak voorgesteld, waarbij naast de hierboven 
behandelde punten de volgende redenering wordt gevolgd. Blootstellingen op jonge leeftijd kunnen 
een optimale ontwikkeling in de weg staan en op latere leeftijd tot ziekte leiden; in realiteit komen 
blootstellingen aan afzonderlijke agentia niet voor, maar betreft het complexe mengsels van vele 
chemische stoffen en andere gevaren, met mogelijke interacties daartussen, die de schadelijke 
effecten verklaren. Daarom is een meer holistische aanpak met vermijding of vermindering van 
blootstelling aan veel verschillende agentia op basis van het voorzorgsbeginsel wenselijk. Hoewel 
gepubliceerde studies over effecten van individuele chemische stoffen milieuhygiëne 
rechtvaardigen, zijn de relevantie en voordelen ervan als een globale strategie die de schadelijke 
interacties tussen gevaarlijke agentia vermindert, verdere studies waard. In dergelijke studies zou 
“milieuhygiëne” op het niveau van het individu worden toegepast, waarbij jonge vrouwen die 
zwanger willen worden en zwangere vrouwen een prioriteit zijn. Een lijst van uitvoerbare 
aanbevelingen zou door een internationaal panel van deskundigen moeten worden goedgekeurd 
en zou door de onderzoeksdeelnemers als pakket moeten worden toegepast tijdens zwangerschap 
en borstvoeding. Biomonitoringstudies bij de vrouwen en kinderen en follow-up studies naar 
gezondheids- en ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen zouden dan toelaten om op verschillende 
tijdstippen te beoordelen of het holistische pakket van preventieve maatregelen inderdaad tot 
positieve effecten heeft geleid. Deze strategie wordt voorgesteld in “Rationale for Environmental 
Hygiene towards global protection of fetuses and young children from adverse lifestyle factors”, 
gepubliceerd in Environmental Health (Bourguignon et al., 2018). 
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
 

  

                                                
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle 
definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

“cancer”  cancer kanker cancer Krebs 

“cardiovascular 
disease” 

 cardiovascular 
diseases 

hart en 
vaatziekten 

maladies 
cardiovasculaires 

Herz-Kreislauf-
Erkrankungen 

“diabetes”  diabetes suikerziekte diabète Diabetes 

“pollution”  pollution pollutie pollution Umweltverschmutzung 

“chemicals”  chemicals scheikundige 
stoffen 

substances 
chimiques 

Chemikalien 

“endocrine 
disruptors” 

 endocrine 
disruption 

hormoonverstoring perturbation 
endocrinienne 

endokrine Störungen 

“mutagens”  mutagens mutagenen mutagènes Mutagenen 

“early 
exposure” 

 early 
exposures 

blootstellingen 
vroeg in het leven 

expositions 
précoces 

frühzeitigen Exposition 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://context.reverso.net/vertaling/duits-engels/Umweltverschmutzung
https://context.reverso.net/vertaling/duits-engels/Chemikalien
https://context.reverso.net/vertaling/duits-engels/Mutagenen
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 
 

Afkortingen 

 

AhR aryl hydrocarbon receptor / arylkoolwaterstofreceptor 

ALARA as low as reasonably achievable / zo laag als redelijkerwijs mogelijk is 

ALS amyotrofische laterale sclerose 

AR androgeenreceptor 

ATP adenosinetrifosfaat 

ATR atrazine 

BBP benzylbutylftalaat 

BDE-47 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether 

BI betrouwbaarheidsinterval 

BPA bisfenol A 

COPD chronische obstructieve longziekte 

CVZ cardiovasculaire ziekte 

DALY's disability-adjusted life years 

DBP dibutylftalaat 

DDE dichloordifenyldichloorethyleen 

DDT dichloordifenyltrichloorethaan 

DEHP bis(2-ethylhexyl)-benzeen-1,2-dicarboxylaat 

DINP di-isononylftalaat 

DM diabetes mellitus 

DNA desoxyribonucleic acid - desoxyribonucleïnezuur 

DOHaD Developmental Origin of Health and Disease 

DSB double strand DNA break 

ECHA European Chemicals Agency - Europees Agentschap voor chemische 

stoffen 

EE2 17α-ethinylestradiol 

ER oestrogeenreceptor 

EU 

EPHECT 

Emissions, Exposure Patterns and Health Effects of Consumer 

Products in the EU - Emissies, blootstellingspatronen en 

gezondheidseffecten van consumentenproducten in de EU 

FSH follikelstimulerend hormoon 

Gy gray 

HCH hexachloorcyclohexaan 

HCS hormoonverstorende chemische stoffen 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

KP7 7e kaderprogramma 

LET linear energy transfer 

LOAEL lowest observed adverse effect level - laagste waargenomen niveau 

van schadelijk effecten 

MRI magnetic resonance imaging 

MXC methoxychloor 

NER nucleotide-excisiereparatie 

NHANES National Health and Nutrition Examination Survey 

NOAEL no-observed-adverse-effect level / niveau waarbij geen schadelijk 

effect is waargenomen 

NR nucleaire receptoren 
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NTP VS National Toxicology Program 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OR odds ratio 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstof 

PCB polychloorbifenyl 

PFOA perfluorooctanoic acid / perfluoroctaanzuur 

PFOS perfluoroctaansulfonaat 

PM particulate matter - fijnstof 

PM2.5 fijne deeltjes met een diameter van 2,5 micrometer of minder 

POP persistent organic pollutant / persistente organische verontreinigende 

stof 

PPAR peroxisoomproliferatorgeactiveerde receptor 

PXR Pregnane X-receptor 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / 

registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 

aanzien van chemische stoffen 

RNA ribonucleic acid - ribonucleïnezuur 

RXR retinoïde X-receptor 

SAhRM selectieve AhR-modulator 

TBT tributyltin 

TCA trichloorazijnzuur 

TCDD tetrachloordibenzo-p-dioxine 

TDS testiculaire dysgenese-syndroom 

TNC trans-nonachloor 

TPA 12-O-tetradecanoylforbol-13-acetaat 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 

XRE xenobiotisch responsief element 

ZIKV Zika virus 
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I. DE VRAAGSTELLING: HOGE EN VAAK TOENEMENDE INCIDENTIE OF 
PREVALENTIE VAN ´BESCHAVINGSZIEKTEN´ 

 
Dat chronische niet-overdraagbare ziekten een belangrijke oorzaak zijn van menselijk leed is zeker. 
In de afgelopen honderd jaar zijn de sociaaleconomische omstandigheden en de verkrijgbaarheid 
van veel voedingsmiddelen aanzienlijk verbeterd in de westerse landen. Hoewel de 
levensverwachting is gestegen, is de incidentie en prevalentie van veel beschavingsziekten echter 
toegenomen, na correctie voor veroudering. In dit advies wordt de term “beschavingsziekten” 
gebruikt om cardiovasculaire ziekten, kanker, diabetes, obesitas, vrouwelijke en mannelijke 
voortplantingsstoornissen, neurologische ontwikkelings- en cognitiestoornissen en 
immuunsysteem-gerelateerde ziekten aan te duiden. De incidentie van kanker en de prevalentie 
van diabetes, het metabool syndroom, obesitas, allergieën en vruchtbaarheidsproblemen zijn 
toegenomen. Hier probeert de Raad op zijn minst gedeeltelijk antwoord te geven op de vraag 
waarom dit is gebeurd, welk type agentia hierbij betrokken zijn en wat er gedaan kan worden om 
tot effectieve preventie te komen. 
 
Het is duidelijk dat de vooruitgang in de medische wetenschap en technieken het mogelijk heeft 
gemaakt het effect van ziekten op mortaliteit en ernstige morbiditeit te beperken, maar het 
percentage mensen in goede gezondheid is niet gestegen. In Nederland is de levensverwachting 
zonder chronische ziekte voor mannen gedaald van 51,4 jaar in 1985 naar 48,1 jaar in 2012 en 
voor vrouwen van 48,8 jaar in 1985 naar 40,5 jaar in 2012 
(http://www.eengezondernederland.nl/Heden_en_verleden/Levensverwachting/Gezonde_levensv
erwachting, geraadpleegd op 7/09/2018). Eveneens in Nederland was er een stabiele trend in de 
prevalentie van slechte zelf-beoordeelde gezondheid en ernstige invaliditeit, terwijl het gemiddelde 
aantal chronische ziekten (1,3 - 1,8) en de prevalentie van lichte invaliditeit (20,5 - 32,1 %) tussen 
1992 en 2009 is toegenomen (Galenkamp et al., 2013). 
 
Er wordt een wereldwijde stijging van de incidentie van kanker waargenomen (Sasco, 2008). In 
Vlaanderen is de incidentie van kanker tot voor kort gestegen (2004 voor mannen, 2014 voor 
vrouwen) (de laatste cijfers zijn van 2015) en in 2015 bedroeg de cumulatieve incidentie van kanker 
in de leeftijd van 0 tot 74 jaar, na uitsluiting van niet-melanome huidkanker, 27,62 % bij vrouwen 
en 33,52 % bij mannen. Zie bijlage 1 voor aanvullende gegevens en overwegingen over tijdtrends 
voor de incidentie van kanker. 
 
Hoewel sterftecijfertrends voor voor leeftijd gecorrigeerde atherosclerotische cardiovasculaire 
ziekte wereldwijd zijn afgenomen (Barquera et al., 2015), blijft de belangrijkste doodsoorzaak 
wereldwijd cardiovasculaire ziekten; de prevalentie hiervan neemt gestaag toe in zowel 
ontwikkelde als ontwikkelingslanden, volgens het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(Balakumar et al., 2016). Waarschijnlijk als gevolg van de medische vooruitgang is de mortaliteit 
door cardiovasculaire ziekte in België echter gedaald van 36,0 % van de totale mortaliteit in 1998 
naar 28,4 % in 2015 (Nationaal Instituut voor de Statistiek). 
 
De prevalentie van obesitas, diabetes en het metabool syndroom is de laatste decennia 
toegenomen. Overgewicht en obesitas zijn de laatste 20 jaar in de meeste landen van de OESO 
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) aanzienlijk toegenomen, niet 
alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen, en tussen 2000-2001 en 2013-2014 is ook in België 
een toename bij kinderen vastgesteld (https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-
2017.pdf, geraadpleegd op 26/9/2018). 
 
Van 2003 - 2004 tot 2011 - 2012 is de totale prevalentie van het metaboolsyndroom in de VS 
gestegen van 32,9 % (95 % betrouwbaarheidsinterval (BI), 31,6 % - 34,2 %) in 2003 - 2004 naar 
34,7 % (95 % BI, 33,5 % - 36,0 %) in 2011 - 2012 (Aguilar et al., 2015). 
 
In de tweede helft van de 20e eeuw werd duidelijk dat een onverbiddelijke toename van diabetes 
type 2 (diabetes mellitus (DM)) die de economisch welvarende landen treft, geleidelijk ook de 

http://www.eengezondernederland.nl/Heden_en_verleden/Levensverwachting/Gezonde_levensverwachting,%20geraadpleegd%20op%207/09/2018
http://www.eengezondernederland.nl/Heden_en_verleden/Levensverwachting/Gezonde_levensverwachting,%20geraadpleegd%20op%207/09/2018
https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf
https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf
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ontwikkelingslanden treft (Ginter & Simko, 2010). De wereldwijde prevalentie van type 2-diabetes 
is de afgelopen 30 jaar naar schatting verdubbeld en omvat nu een snel toenemend aantal kinderen 
en adolescenten (The Lancet editorial, 2018). In de Verenigde Staten is voor leeftijd gecorrigeerde 
prevalentie van type 2-diabetes bij volwassenen boven de 65 jaar toegenomen met een 
gemiddelde jaarlijkse procentuele verandering van 2,31 % tussen 1992 en 2012 (Akushevich et al., 
2018). De incidentie van in de kindertijd begonnen type 1-diabetes is wereldwijd toegenomen. In 
Europa varieerde de gerapporteerde jaarlijkse toename tussen 2 % en 5 %, afhankelijk van de 
onderzochte populatie. In België werd een seculaire trend van toenemende incidentie opgemerkt 
bij kinderen, maar een dalende incidentie in de leeftijdsgroep 15 - 39 jaar, wat wijst op een vroeger 
begin van diabetes type 1 (Gorus et al., 2004). Volgens de Belgische Diabetes Liga is de 
prevalentie van diabetes de laatste decennia meer dan verdubbeld en de Internationale Diabetes 
Federatie schat dat 8,0 % van de Belgische bevolking aan diabetes lijdt, voornamelijk (ongeveer 
90%) aan diabetes type 2 (https://www.diabetes.be/diabetes-cijfers, geraadpleegd op 26/9/2018). 
 
In Vlaanderen (Comhaire et al., 2007) en vele andere regio's in de wereld is de incidentie en 
prevalentie van problemen met de mannelijke vruchtbaarheid toegenomen. Een review door 
Sengupta et al. (2018) identificeerde een algemene daling van de gemiddelde spermaconcentratie 
in de afgelopen 35 jaar met 57 % (p = 0,0002), die, wanneer deze voor elke geografische regio 
werd geanalyseerd, een aanzienlijke daling in Noord-Amerika, Europa, Azië en Afrika aan het licht 
bracht. 
 
Volgens het World Allergy rapport nemen allergische ziekten qua prevalentie wereldwijd toe 
(Pawankar et al., 2008). In het Verenigd Koninkrijk is de prevalentie van allergische aandoeningen 
verschillende decennia in belangrijke mate gestegen, maar zijn de cijfers het afgelopen decennium 
gestabiliseerd (Gupta et al., 2007). In het Verenigd Koninkrijk zijn de opnames voor sommige 
systemische allergische ziekten het laatste decennium echter sterk gestegen, wat kan wijzen op 
een stijgende incidentie van deze aandoeningen (Gupta et al., 2007). 
 
In de meeste landen is gemeld dat de prevalentie van astma de laatste paar decennia is 
toegenomen (Eder et al., 2006). 
 
Chronische obstructieve longziekte (COPD) is wereldwijd een belangrijke oorzaak van sterfte en 
invaliditeit. Gemiddeld heeft ongeveer 5 - 15 % van de volwassenen in geïndustrialiseerde landen 
COPD zoals vastgesteld via spirometrie (Anto et al., 2001). De Wereldgezondheidsorganisatie 
heeft voorspeld dat COPD tegen 2030 de derde meest voorkomende doodsoorzaak ter wereld zal 
zijn (aangehaald door Diaz-Guzman & Mannino, 2014). De laatste jaren is de COPD-gerelateerde 
morbiditeit en mortaliteit in sommige ontwikkelde landen echter gedaald (Diaz-Guzman & Mannino, 
2014). 
 
Er zijn aanwijzingen dat in sommige westerse landen cognitieve vermogens sinds meer dan tien 
jaar zijn afgenomen (Teasdale & Owen, 2005; Dutton & Lynn, 2013), terwijl deze cognitieve 
vermogens gedurende de vorige decennia in de 20e eeuw waren toegenomen (Flynn, 1987; 
Pietschnig en Voracek, 2015). Bovendien is de prevalentie van neurologische 
ontwikkelingsstoornissen de laatste decennia toegenomen: autistmespectrumstoornissen en 
aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (Bellanger et al., 2015). 
 
De prevalentie van neurodegeneratieve ziekten is toegenomen. In Nederland is de incidentie van 
persistente cognitieve achteruitgang bij 65- tot 88-jarigen tussen 1992/1993 en 2015/2016 
gestegen van 2,5 % naar 3,4 %, en in België is het belang van de ziekte van Alzheimer als 
doodsoorzaak tussen 2005 en 2016 toegenomen met 35,4 % (healthdata.org). 
 
Tot slot lijkt het waarschijnlijk dat de prevalentie van bepaalde soorten gedragsproblemen is 
toegenomen (Bor et al., 2014). 
  

https://www.diabetes.be/diabetes-cijfers,%20geraadpleegd%20op%2026/9/2018
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II. METHODOLOGISCHE BENADERING 
 
Na analyse van het projectvoorstel hebben het College en de voorzitter van het domein chemische 
agentia en de voorzitters van de werkgroep de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd 
een ad hocwerkgroep opgericht met deskundigen in de volgende disciplines: oncologie, 
endocrinologie, epidemiologie en moleculaire epidemiologie, kindergeneeskunde, genetische 
toxicologie, voeding en ioniserende en niet-ioniserende straling. De experten van de werkgroep 
hebben een algemene belangenverklaring en een ad hoc verklaring ingevuld en de Commissie 
voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies is gebaseerd op de deskundige mening van de leden van de ad hoc werkgroep en van 
prof. dr. Jos C.S. Kleinjans, co-auteur van een wetenschappelijk artikel dat deel uitmaakt van het 
advies (Bourguignon e.a., 2018, zie bijlage 4), en op een literatuuronderzoek gericht op: 

- Het documenteren van de hoge en vaak toenemende incidentie van sommige 
beschavingsziekten. 

- Het bestuderen van de belangrijkste aanwijzingen dat verontreinigende stoffen en door de 
mens gemaakte producten bijdragen aan het risico op beschavingsziekten. 

- Het bestuderen van enkele mechanismen die betrokken zijn bij de inductie van 
beschavingsziekten. 

- Het bestuderen van de mechanistische karakteristieken van de dosis-responsrelaties, lage-
dosiseffecten en effecten van gecombineerde blootstellingen aan genotoxische en 
endocriene verstorende agentia. 

- Het bestuderen van het moleculair epidemiologisch bewijs voor de impact van 
verontreinigende stoffen en door de mens gemaakte producten op beschavingsziekten. 

- Het bestuderen van het epidemiologisch bewijs voor de impact van exogene invloeden (in 
tegenstelling tot erfelijke eigenschappen) op de incidentie van kanker. 

- Het documenteren van het feit dat er geloofwaardig bewijs is voor de gevaarlijke 
eigenschappen van een reeks agentia (vermeld in hoofdstuk 1.2 van de “Conclusies en 
aanbevelingen”). Er is echter geen poging gedaan om een uitgebreide studie van elk van 
de afzonderlijke agentia uit te voeren om aan te tonen dat de gevaarlijke eigenschappen 
als bewezen moeten worden beschouwd. 

 
Met uitzondering van het aanhalen van een paar cijfers uit de Global Burden of Disease studie 
(GBD 2015; Cohen et al., 2017) en de Lancet Commission on Pollution and Health (Landrigan et 
al., 2017), is er geen poging gedaan om de precieze impact van vervuiling en door de mens 
gemaakte producten op de incidentie van beschavingsziekten te schatten, aangezien de Raad van 
mening is dat dit momenteel niet mogelijk is. Dit vanwege het belang van blootstelling vroeg in het 
leven, het gebrek aan gevoeligheid van epidemiologische studies, en het gebrek aan niet-
blootgestelde controlepopulaties. Dit geldt in het bijzonder voor kanker, vanwege de lange 
latentieperiode en omdat epidemiologische studies slechts zelden toelaten om een risicofactor te 
detecteren die leidt tot een relatief risico dat kleiner is dan een factor 1,5 (Ehrenberg, 1996). 
 
Dit advies heeft betrekking op een breed, moeilijk en controversieel onderwerp en is gebaseerd op 
een uitgebreide set van gegevens en inzichten. Omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid is de 
hoofdtekst beperkt van omvang, en is veel van de onderliggende informatie waarop het advies is 
gebaseerd opgenomen in de bijlagen of in de referenties. 
 
Na goedkeuring van het advies door de ad hoc werkgroep en door de permanente werkgroep 
chemische agentia, werd het advies tenslotte gevalideerd door het College. 
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III. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
1. Schadelijke effecten waargenomen in verband met blootstelling aan verontreinigende 
stoffen en door de mens gemaakte producten, met name kankerverwekkende agentia, 
mutagene agentia en hormoonverstoorders 
 
Het is algemeen bekend dat de oorzaken van beschavingsziekten multifactorieel zijn en dat 
erfelijke eigenschappen, voeding (WHO technical staff, 2014) en gedrag, waaronder de 
hoeveelheid en regelmaat van lichaamsbeweging (American Cancer Society, Kushi et al., 2012), 
een belangrijke rol spelen. Deze tekst is bedoeld om de hoofdbewijslijnen aan te geven waaruit 
blijkt dat verontreinigende stoffen en door de mens vervaardigde producten in belangrijke mate 
bijdragen aan het risico op beschavingsziekten. Dit punt is iets gedetailleerder uitgewerkt met 
betrekking tot kanker, maar wordt ook behandeld in relatie tot andere ziekten. Dat vervuiling een 
ernstige bedreiging vormt voor de menselijke gezondheid wordt steeds meer erkend. De Global 
Burden of Disease-studie, een multinationale studie (WHO, Wereldbank, Harvard School of Public 
Health, 2015), schat dat met vervuiling verband houdende ziekte in 2015 verantwoordelijk was voor 
16 % van de totale wereldwijde sterfte. Volgens de Global Burden of Disease-studie waren in 2015 
alle vormen van vervuiling samen verantwoordelijk voor 21 % van alle sterfgevallen door 
cardiovasculaire ziekte, 26 % van de sterfgevallen door ischemische hartziekte, 23 % van de 
sterfgevallen door beroerte, 51 % van de sterfgevallen door chronische obstructieve longziekte en 
43 % van de sterfgevallen door longkanker. 
 
Bijlage 2 geeft een samenvatting van gegevens (volgens Landrigan et al., 2017) uit de Global 
Burden of Disease-studie over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, lood, toxische 
beroepsrisicofactoren en hormoonverstoorders en over met vervuiling samenhangende ziekten bij 
kinderen. 
 
1.1. Cardiovasculaire ziekte (CVZ) 
 
Volgens de Lancet commission on pollution and health (Landrigan et al., 2017) waren in 2015 
wereldwijd alle vormen van vervuiling samen verantwoordelijk voor 21 % van alle sterfgevallen 
door cardiovasculaire ziekte. 
 
Er zijn nu studies die een direct verband suggereren tussen HCS en CVZ, onafhankelijk van die 
HCS die als obesogenen of diabetogenen optreden (Gore et al., 2015.). Blootstelling aan dioxine 
(Humblet et al., 2008), organochloorpesticiden (Min et al., 2011) en dichloordifenyltrichloorethaan 
(DDT) (La Merrill et al., 2013) bleek in epidemiologische studies verband te houden met CVZ. Er 
zijn aanwijzingen dat bisfenol A (BPA) rechtstreeks als een cardiovasculaire verstoorder werkt bij 
knaagdieren (Gore et al., 2015) en dat inwendige blootstelling aan BPA verband houdt met CVZ 
bij mensen (Gore et al., 2015). 
 
Carcinogenese en atherosclerose kunnen verschillende fundamentele biologische mechanismen 
gemeen hebben (Botto et al., 2001). Zo kunnen verschillende van de verontreinigende stoffen die 
bijdragen aan het risico op kanker ook bijdragen aan het risico op CVZ. In overeenstemming 
hiermee is, bijvoorbeeld, het feit dat fijne deeltjes in de lucht het risico op cardiovasculaire ziekte 
verhogen door het induceren van atherosclerose (Landrigan et al., 2017). Luchtverontreiniging 
door fijne deeltjes wordt ook geassocieerd met verschillende risicofactoren voor cardiovasculaire 
ziekte, waaronder: hypertensie, verhoogde serumlipidenconcentraties, toenemende oxidatieve 
stress, toenemende insulineresistentie, bevordering van endotheeldisfunctie en verhoogde neiging 
tot stolling (Landrigan et al., 2017). Ioniserende straling is een ander voorbeeld van een exogene 
factor die bij lage blootstellingen zowel cardiovasculaire ziekten als kanker veroorzaakt. Er is een 
systematische review en meta-analyse uitgevoerd om informatie samen te vatten over de risico's 
op vaatziekte in verband met blootstelling van het hele lichaam aan ioniserende straling. Deze 
review ondersteunt een verband tussen de sterfte aan cardiovasculaire ziekte en lage en matige 
doses ioniserende straling (Little et al., 2012). Er zijn studies aan de gang om de mechanismen die 
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betrokken zijn bij het ontstaan van deze effecten, zoals epigenetische mechanismen en de rol van 
de mitochondriën, op te helderen (EU, 2018). 
 
Tumorsuppressormoleculen worden geactiveerd in de complexe omgeving van atherosclerotische 
plaque, en reguleren groeistilstand, celsenescentie en de apoptose van vasculaire gladde 
spiercellen, wat kan beschermen tegen de progressie van atherosclerose (Suzuki et al., 2014). 
 
1.2. Diabetes 
 
Veel HCS veroorzaken insulineresistentie en veranderen de insulineproductie en -afscheiding door 
direct in te werken op adipocyten, lever en bèta-cellen bij afwezigheid van overgewicht of obesitas 
(Gore et al., 2015). Er is aanzienlijk bewijsmateriaal, inclusief prospectief onderzoek, dat een 
verband legt tussen blootstelling aan bepaalde persistente organische verontreinigende stoffen 
(persistent organic pollutants - POP's) en type 2-diabetes bij de mens, met inbegrip van 
organochloorpesticiden zoals trans-nonachloor, hexachloorbenzeen, 
dichloordifenyldichloorethyleen (DDE), polychloorbifenylen (PCB's) en dioxineachtige chemicaliën. 
Met name niet-monotone relaties en lage-dosiseffecten (zie 2.4 voor een definitie) komen voor bij 
mensen (Lee et al., 2014). Ook inwendige blootstelling aan bisfenol A en blootstelling aan arseen 
en ftalaten zijn in verband gebracht met het risico op diabetes type 2 (Gore et al., 2015). 
 
Experimenten in vitro en op dieren hebben bewijs opgeleverd voor diabetogene activiteit van 
verschillende chemicaliën, waaronder perfluoroctaansulfonaat (PFOS) (Gore et al., 2015). 
 
In een systematische review constateerden Dimakakou et al. (2018) een consistent positief 
verband tussen luchtverontreiniging en type 2-diabetes. 
 
Meer gegevens over het verband tussen vervuiling en diabetes worden vermeld in bijlage 2. 
 
1.3. Obesitas 
 
De oorsprong van obesitas is multifactorieel en wordt beïnvloed door zowel genetische als 
omgevingsfactoren. De “obesogene hypothese” suggereert dat prenatale of vroegtijdige 
blootstelling aan bepaalde HCS sommige personen predisponeert om vetmassa te krijgen en 
obees te worden. Bisfenol A, ftalaten en persistente organische verontreinigende stoffen zijn in 
sommige epidemiologische studies in verband gebracht met obesitas, maar het bewijs voor deze 
verbanden is beperkt (Gore et al., 2015). 
 
In vitro-experimenten hebben aangetoond dat lage concentraties van tributyltin (TBT), sommige 
ftalaten, parabenen, 4-nonylfenol, het fungicide triflumizool, het pesticide tolylfluanide, de 
broomhoudende vlamvertrager 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether (BDE-47) en bisfenol A 
adipogenese bevorderen (Gore et al., 2015). Activering van de peroxisoomproliferatorgeactiveerde 
receptor gamma (PPARgamma) en de retinoïde X-receptor (RXR) zijn een belangrijk mechanisme 
dat kan leiden tot adipogenese (Gore et al., 2015). Maar adipogenese kan ook gestimuleerd 
worden door andere mechanismen, waarbij oestrogeenreceptoren, een glucocorticoïdereceptor of 
de aryl-koolwaterstofreceptor (aryl hydrocarbon receptor - AhR) betrokken zijn (Ingaray et al., 2006; 
Gore et al., 2015). 
 
Dierstudies tonen obesogene effecten aan van omgevingsoestrogenen, tributyltin, sommige 
ftalaten, de brandvertrager tetrabroombisfenol, de anti-aanbakstof perfluoroctaanzuur, 2,3,7,8-
tetrachloordibenzo-p-dioxine (TCDD), de polychloorbifenylen 126 en 77, DDT en de 
organofosfaatinsecticiden chloorpyrifos, diazinon en parathion (Gore et al., 2015). 
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1.4. Voortplantingsstoornissen bij vrouwen 
 
Verschillende studies geven aan dat HCS een negatieve invloed kunnen hebben op de eierstokken, 
baarmoeder, vagina, hypofysevoorkwab en/of steroïdproductie, wat kan leiden tot 
voortplantingsstoornissen zoals vroege puberteit, onvruchtbaarheid, abnormale cycliciteit, 
vroegtijdig ovariumfalen/menopauze, endometriose, myomen en ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten (Gore et al., 2015). 
 
Van bisfenol A, sommige ftalaten, het pesticide methoxychloor (MXC) en het dioxine TCDD is 
gemeld dat ze de ontwikkeling van de eierstokken bij dieren verstoren (Gore et al., 2015). 
 
Er is verstoring van de eierstokfunctie bij dieren gemeld (Gore et al., 2015) voor postnatale 
blootstelling aan: bisfenol A, sommige ftalaten, de pesticiden MXC, endosulfan, malathion, 
chloorpyrifos, cypermetrine, imidacloprid, fenvaleraat, trifluralin, bifenthrin, diuron en 2,4-
dichloorfenoxyazijnzuur; diëthylstilbestrol; het dioxine TCDD, verschillende PCB-congeneren 
(Gore et al., 2015). Meerdere studies tonen consequent aan dat diverse pesticiden de ovariële 
steroïdogenese bij proefdieren veranderen (Gore et al., 2015). Er is gemeld dat bisfenol A, 
sommige ftalaten en het pesticide heptachloor de ovariële steroïdogenese bij vrouwen verstoren 
(Gore et al., 2015). 
 
Interessant is dat de effecten van HCS op de eierstokken van transgenerationele aard kunnen zijn, 
omdat studies aangeven dat zowel foetale als neonatale blootstelling aan MXC epigenetische 
veranderingen veroorzaakten in eierstokgenen bij volwassenen (Zama & Uzumcu, 2009; Uzumcu 
et al., 2012). 
 
Van bisfenol A, sommige ftalaten, verschllende pesticiden inclusief een mengsel van organofosfor-
pesticiden (dichloorvos, dimethoaat, en malathion), endosulfan, fenvaleraat, DDT, 
hexachloorcyclohexaan, benomyl, carbendazim, het herbicide pendimethalin, het antibacteriële 
middel triclosan, en de anti-aanbakstof perfluoroctaanzuur (perfluorooctanoic acid - PFOA) is 
allemaal gemeld dat zij de uteriene structuur/functie verstoren (Gore et al., 2015). 
 
Diethylstilbestrol induceert adenose-laesies in de cervix en vagina bij vrouwen, en in utero 
blootstelling veroorzaakt clear cell carcinoom van de vagina (Smith et al., 2012). 
 
Bisfenol A, het ftalaat DEHP (bis(2-ethylhexyl)-benzeen-1,2-dicarboxylaat), het pesticide atrazine 
(ATR) en diethylstilbestrol hebben de functie van de hypofysevoorkwab bij dieren negatief 
beïnvloed (Gore et al., 2015). Er is gemeld dat hormoonverstorende stoffen verband houden met 
diverse effecten op de puberteit, maar de resultaten van deze studies zijn gemengd (Gore et al., 
2015). 
 
Er is waargenomen dat bisfenol A zowel bij vrouwen als bij dieren de vruchtbaarheid negatief 
beïnvloedt (Gore et al., 2015) en prenatale blootstelling aan BPA kan transgenerationele effecten 
hebben op de vrouwelijke vruchtbaarheid bij muizen (Ziv-Gal et al., 2015). Experimentele studies 
laten een verband zien tussen blootstelling aan ftalaten en verminderde vruchtbaarheid bij dieren, 
maar er bestaat slechts beperkte informatie over de blootstelling aan ftalaten en 
vruchtbaarheidsuitkomsten bij vrouwen (Gore et al., 2015). Verschillende studies hebben 
aangegeven dat blootstelling aan pesticiden de vruchtbaarheid vermindert of onvruchtbaarheid 
veroorzaakt in diermodellen (Diamanti-Kandarakis et al., 2009; Gore et al., 2015), maar de 
gegevens over blootstelling aan pesticiden en onvruchtbaarheid bij mensen zijn onduidelijk (Gore 
et al., 2015). 
 
Studies bij vrouwen, waaronder een prospectieve cohortstudie, lieten zien dat BPA-blootstelling 
gepaard gaat met voortijdig ovariumfalen en vervroegde menopauze bij vrouwen (Yang et al., 2009; 
Souter et al., 2013). In een cross-sectioneel onderzoek met behulp van het Amerikaanse National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), hadden vrouwen met hoge concentraties 
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ftalaatmetabolieten of met hoge concentraties van de pesticiden β-hexachloorcyclohexaan (β-
HCH) en mirex een jongere gemiddelde leeftijd bij de menopauze in vergelijking met vrouwen met 
lage concentraties (Grindler et al., 2015). Dierstudies komen overeen met het effect van de 
pesticiden in de studie van Grindler et al. omdat zij aangaven dat blootstelling aan pesticiden kan 
leiden tot vroegtijdig ovariumfalen (Gore et al., 2015). In utero blootstelling aan diethylstilbestrol 
werd geassocieerd met een verhoogd lifetime risico op vroege menopauze bij vrouwen (Gore et 
al., 2015). 
 
DDE (een DDT-metaboliet), het dioxine TCDD en PCB's bleken vroegtijdige reproductieve 
senescentie te veroorzaken bij vrouwelijke dieren, en voor DDE werd dit ook bij vrouwen 
waargenomen (Gore et al., 2015). Urinaire niveaus van propylparabeen (een conserveringsmiddel 
in persoonlijke verzorgingsproducten) werden geassocieerd met een trend naar lagere antrale 
follikeltellingen en hogere concentraties follikelstimulerend hormoon (FSH) op dag 3 (indicatoren 
van veroudering van de eierstokken) (Smith et al., 2013). 
 
De potentiële effecten van HCS op voortijdig ovariumfalen kunnen transgenerationeel van aard 
zijn, omdat blootstelling aan een pesticidenmengsel (permetrine en N,N-diethyl-m-toluamide) 
tijdens de ontwikkeling (Manikkam, 2012a) tot een verhoogde eierstokinsufficiëntie leidde bij de 
F3-generatie van ratten. Ook TCDD verhoogde de incidentie van ovariële insufficiëntie bij de F3-
generatie ratten (Manikkam, 2012b). 
 
Eerdere studies lieten zien dat de dioxine TCDD geassocieerd was met een verhoogd risico op 
endometriose bij niet-menselijke primaten en vrouwen. Ook werd een positief verband tussen 
dioxineachtige PCB's en een verhoogd risico op endometriose waargenomen bij vrouwen. Recente 
studies hebben aangegeven dat blootstelling aan TCDD de cannabinoïde-signalering in het 
menselijk endometrium verstoorde, wat leidde tot toegenomen ontsteking in het endometrium, en 
dat het de progesteronresponsiviteit in mensen en dierlijke modellen remde. Het blootstellen van 
muizen aan TCDD veroorzaakte een progesteron-resistent fenotype bij volwassen dieren dat 
gedurende meerdere generaties aanhield, wat suggereerde dat blootstelling aan TCDD 
transgenerationele effecten op endometriose had (Gore et al., 2015). 
 
1.5. Voortplantingsstoornissen bij mannen 
 
Genetische mutaties die van invloed zijn op de productie of werking van androgeen veroorzaken 
het testiculair dysgenese syndroom (TDS), inclusief cryptorchidisme, hypospadieën, verminderde 
spermakwaliteit en een duidelijk verhoogd risico op teelbalkanker (Skakkebaek et al., 2001). 
 
Chemische verbindingen die de productie of werking van androgeen verstoren, kunnen testiculaire 
dysgenese symptomen zoals hypospadieën, cryptorchidisme en verminderde spermatogenese 
veroorzaken bij proefdieren en veroorzaken structurele veranderingen in de testis die lijken op de 
afwijkingen die bij menselijke teelbalkanker worden waargenomen (Fisher et al., 2003). 
Diermodellen laten zien dat antiandrogenen op een dosis-additieve of zelfs synergetische manier 
kunnen werken, wat de huidige niveaus van afwezigheid van schadelijke effecten ter discussie 
heeft gesteld, omdat de nadelige gevolgen zich hebben voorgedaan toen de dieren werden 
blootgesteld aan een combinatie van chemische stoffen die ver onder hun individuele niveau's 
waarbij geen schadelijk effect is waargenomen (no-observed-adverse-effect levels - NOAEL's) 
liggen (Christiansen et al., 2009; 2012). Naast antiandrogenen veroorzaken oestrogenen en 
dioxines vergelijkbare effecten, respectievelijk via hun verwante oestrogeenreceptoren (ER's) en 
AhR's (Gore et al., 2015). Geperfluoreerde chemicaliën zoals PFOS en PFOA zijn in verband 
gebracht met verstoring van mannelijke vruchtbaarheid in zowel dierproeven (Song et al., 2018) 
als in observaties bij mensen (Di Nisio et al., 2018; 2019). In het Vlaamse biomonitoringprogramma 
werden echter geen nadelige effecten op de vruchtbaarheid waargenomen bij de in Vlaanderen 
gemeten niveaus van inwendige blootstelling aan geperfluoreerde chemicaliën. 
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Eén meta-analyse suggereerde een verhoogd risico op hypospadieën bij zonen van aan pesticiden 
blootgestelde ouders, maar in het algemeen zijn de resultaten met betrekking tot het verband 
tussen pesticiden en hypospadieën bij mannen tamelijk inconsistent (Gore et al., 2015). In 
dierstudies zijn hypospadieën een veelvoorkomende uitkomst bij mannelijke pups die in utero zijn 
blootgesteld aan antiandrogenen. Sommige chemicaliën remmen de productie van testosteron 
(bijvoorbeeld ftalaatesters [benzylbutylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP), DEHP, di-isononylftalaat 
(DINP)]), terwijl andere chemicaliën de androgeenreceptor (AR) blokkeren (bijvoorbeeld het 
pesticide DDE en de fungiciden vinclozolin en procymidone). Ondanks hun verschillend 
werkingsmechanisme werken deze chemische stoffen op een dosis-additieve manier, met een 
verhoogde kans op schadelijke effecten van blootstellingen met lage intensiteit aan afzonderlijke 
chemische stoffen in het mengsel (Gore et al., 2015). 
 
1.6. Stoornissen in neurologische ontwikkeling en cognitie 
 
Veel studies melden een verband tussen blootstelling aan luchtverontreiniging en verstoring van 
neurologische ontwikkelingsprocessen, neurodegeneratie en verstoring van de cognitieve 
ontwikkeling. Een zoekactie in Pubmed op 7 september 2018 naar artikels die gepubliceerd werden 
in de periode 2015 - 2018 met vermelding van ´air pollution´ en één van de termen “cognition”, 
“cognitive”, “neurdegen*” of “neurodevelopm*” in de titel of de samenvatting resulteerde in een lijst 
van 175 artikels. 
 
Basagana et al. (2016) voerde een longitudinale observationele studie uit bij 2.618 schoolkinderen 
(gemiddelde leeftijd 8,5 jaar). De kinderen voltooiden tijdens vier bezoeken tests met een computer 
om het werkgeheugen, het superieure werkgeheugen en de onoplettendheid te beoordelen. Een 
toename van het interkwartiele bereik van verkeersgerelateerd PM2,5 (fijn stof - fijne deeltjes met 
een diameter van 2,5 μm of minder) binnenshuis werd geassocieerd met vermindering van de 
cognitieve groei gelijk aan 22 % (95 % BI: 2 %, 42 %) van de jaarlijkse verandering in 
werkgeheugen, 30 % (95 % BI: 6 %, 54 %) van de jaarlijkse verandering in superieur 
werkgeheugen, en 11 % (95 % BI: 0 %, 22 %) van de jaarlijkse verandering in de schaal m.b.t. 
onoplettendheid. Verkeer was de enige bron van fijne deeltjes geassocieerd met een vermindering 
van cognitieve ontwikkeling. 
 
In een systematische review constateerden Dimakakou et al. (2018) een consistent positief 
verband tussen luchtverontreiniging en zowel type 2-diabetes als het risico op neurodegeneratie, 
zoals dementie en een algemene achteruitgang van de cognitie. Bij studies met neurologische 
beeldvorming is geconstateerd dat cerebrale witte stof, corticale grijze stof en basale ganglia het 
doelwit kunnen zijn van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging (de Prado et al., 2018). Seelen 
et al. (2017) melden, op basis van een case control studie onder 917 patiënten met amyotrofe 
laterale sclerose en 2 662 controlepersonen, dat langdurige blootstelling aan verkeersgerelateerde 
luchtverontreiniging geassocieerd is met een verhoogde gevoeligheid voor amyotrofische laterale 
sclerose (ALS). Het risico op ALS was aanzienlijk verhoogd voor personen in het bovenste 
blootstellingskwartiel van PM2,5 absorptie [odds ratio (OR) = 1,67; 95 % BI: 1,27, 2,18], NO2 
(OR=1,74; 95 % BI: 1,32, 2,30) en NOx-concentraties (OR=1,38; 95 % BI: 1,07, 1,77). 
 
De Lancet-commissie voor vervuiling en gezondheid was van mening dat luchtvervuiling 
oorzakelijk verband houdt met verminderde cognitieve functie, aandachtstekort- of 
hyperactiviteitstoornis en autisme bij kinderen en neurodegeneratieve ziekte, waaronder dementie, 
bij volwassenen (Landrigan et al., 2017). Verontreinigende stoffen waarvan bekend is dat ze 
toxisch zijn voor de zich ontwikkelende hersenen (naast lood) omvatten kwik, bijproducten van 
verbranding zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen en fijne zwevende deeltjes, 
organofosfaatpesticiden, broomhoudende brandvertragers, ftalaten en polychloorbifenylen 
(Landrigan et al., 2017). 
 
Verminderde schoolprestaties en scores op intelligentietests en zelfs mentale retardatie werden 
waargenomen bij personen die in de baarmoeder werden blootgesteld aan de radioactieve 
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neerslag van de atoombommen in Hiroshima en Nagasaki, met name wanneer de blootstelling 
plaatsvond tussen week 8 en 15 van de zwangerschap (Otake et al., 1998; Schull et al., 1999). In 
de medische wereld is aangetoond dat lage doses ioniserende straling naar de hersenen in de 
kleutertijd de cognitieve vermogens op volwassen leeftijd beïnvloeden (Hall. et al., 2004). Om het 
statistisch onderscheidend vermogen te vergroten en meer dosimetrische en biologische gegevens 
te verkrijgen die het mogelijk maken om de mechanismen van de cognitieve en cerebrovasculaire 
effecten na blootstelling aan lage ioniserende stralingsdoses te begrijpen, werd het project 
CEREBRAD ontwikkeld en ondersteund door het 7e kaderprogramma van de EU Euratom (KP7) 
met een multidisciplinaire aanpak (menselijke epidemiologie, dierstudies en mechanistische 
studies). Dit project onthulde effecten bij doses waarvan eerder werd aangenomen dat ze 
onschadelijk waren. Er werden persistente effecten (schade aan het DNA (desoxyribonucleic acid 
- desoxyribonucleïnezuur), ontsteking) waargenomen in dierstudies bij lage doses (20 en 100 
milligray (mGy)) enige maanden na blootstelling (wat overeenkomt met jaren bij de mens) 
(Benotmane A., in EU 2018). Gecombineerde blootstellingen aan straling en andere agentia in het 
milieu verminderde de dosis waarbij herseneffecten worden waargenomen significant (Eriksson et 
al., 2010). Interessant is dat de neuropsychologische ontwikkeling en de transcriptomische 
modificaties van de prenataal aan ioniserende straling blootgestelde nakomelingen, inclusief 
inductie van genen die betrokken zijn bij vroegtijdige neurondifferentiatie, in hoge mate 
vergelijkbaar zijn met de nakomelingen die worden blootgesteld aan alcoholinname door de 
moeder of aan infectieuze agentia (Zika virus (ZIKV)) (Benotmane A., in de EU 2018). 
 
HCS dragen ook bij aan een verminderde intellectuele ontwikkeling, een verhoogd risico op 
autismespectrumstoornissen en aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (Trasande et al., 
2015; Attina et al., 2016). Volgens Bellanger et al. (2015), draagt blootstelling aan 
polybroomdifenylether en organofosfaat bij aan verlies van IQ bij de Europese bevolking. Het 
mechanisme omvat waarschijnlijk interactie met de ontwikkelingseffecten van schildklierhormonen 
in de hersenen, vooral tijdens het prenatale en vroege postnatale leven. De schadelijkste 
chemische stoffen blijken organofosfaatpesticiden (in de EU) en polybroomhoudende 
brandvertragers (in de VS) te zijn. Belangrijk is dat de kosten van HCS-effecten in de EU door 
Trasande et al. (2015) zijn geraamd op 157 miljard euro per jaar, waarvan het overgrote deel (84 %) 
verband houdt met neurologische ontwikkelingsstoornissen. 
 
1.7. Immuunsysteem-gerelateerde ziekten 
 
1.7.1. Hormoonverstoring, risico op astma, allergieën en sommige auto-immuunziekten 
 
Er zijn enkele aanwijzingen dat hormoonverstorende stoffen het risico op astma, allergieën en 
sommige auto-immuunziekten kunnen verhogen. Blootstelling tijdens de ontwikkeling aan 2,3,7,8-
tetrachloordibenzo-p-dioxine (TCDD) kan het risico op auto-immuunresponsen verhogen (Rooney 
et al., 2008). Prenatale blootstelling aan de persistente milieuvervuilende stof en model Ah receptor 
agonist, TCDD, blijkt de postnatale cel-gemedieerde immuniteit permanent te onderdrukken 
(Rooney et al., 2008). Meer recentelijk is de verschuiving van geselecteerde T- en B-celreacties bij 
volwassenen naar toegenomen ontsteking ook beschreven bij C57BL/6-muizen na prenatale 
TCDD (Mustafa et al., 2011). Prenatale blootstelling aan polychloorbifenylen vertoonde een 
positieve associatie met astma, eczeem/hooikoorts en frequente oorinfecties (Parker-Lalomio et 
al., 2017). 
 
1.7.2. Reactieve stoffen die direct interfereren met immunologische reacties 
 
Veel geneesmiddelen, maar ook milieuverontreinigende stoffen kunnen bij hiervoor gevoelige 
personen bijwerkingen veroorzaken die doen denken aan auto-immuunsyndromen (Pieters, 2000; 
Pieters et al., 2001; 2003). Reactieve chemicaliën of metabolieten kunnen de vorming of het 
vrijkomen van immunosensibiliserende neo-antigenen (o.a. hapteen-carrier complexen of 
cryptische epitopen) veroorzaken. Inderdaad, reactieve chemicaliën, zoals 
tetrachloorbenzochinon, de reactieve metaboliet van hexachloorbenzeen, kunnen endogene 
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macromoleculen veranderen door middel van covalente of niet-covalente binding, wat resulteert in 
de vorming van een nieuw antigeen waarin de chemische stof als hapteen fungeert, wat leidt tot 
auto-immuunreacties. Reactieve chemicaliën kunnen ook de structuur van een endogene 
macromolecule veranderen, zodat epitopen, die voorheen verborgen waren, bloot komen te liggen 
(Ezendam et al., 2003). Daarnaast kunnen reactieve chemicaliën, maar ook bepaalde inerte 
chemicaliën, macrofagen en andere ontstekingscellen triggeren om pro-inflammatoire producten 
af te geven die, via het uitlokken van costimulatoire hulp, de hapteen- of neo-antigeenspecifieke T-
celactivering ondersteunen. Daarnaast kunnen chemische stoffen de immunoregulerende 
processen beïnvloeden en bijvoorbeeld de balans tussen type 1- en type 2-reacties moduleren 
(Pieters, 2003). 
 
Voorbeelden van verontreinigende stoffen die auto-immuunziekten kunnen induceren zijn 
trichloorethyleen (Cooper et al., 2009), hexachloorbenzeen (Ezendam et al., 2003) en zware 
metalen (Chen et al., 2002). 
 
1.8. Kanker 
 
Kanker is een ziekte als gevolg van de klonale proliferatie die in één enkele cel begint door een 
verstoring van de regeling van celdeling. Kanker is een ziekte van de sociale organisatie van cellen 
in weefsels, en kankercellen delen zich wanneer ze zich niet zouden moeten delen, en bewegen 
wanneer ze niet zouden moeten bewegen. Tijdens deze klonale proliferatie treedt een proces op 
dat “tumorprogressie” wordt genoemd en verwerven kankercellen het vermogen om omliggende 
weefsels binnen te dringen en uitzaaiingen naar andere organen te veroorzaken. Mutaties en 
genetische instabiliteit die leiden tot verdere mutaties vormen de basis van carcinogenese, 
tumorprogressie en resistentie tegen therapie (Alberts et al., 1994). 
 
Kanker onder de 75 jaar (alle kankertypes samen) is de meest voorkomende doodsoorzaak in de 
westerse wereld, vóór cardiovasculaire ziekten (Belpomme et al., 2007; Clapp et al., 2006). 
 
1.8.1. Een kleine toename van de mutatiefrequentie leidt tot een belangrijke toename van 
het risico op kanker 
 
Het is sinds het begin van de jaren zeventig bekend dat kanker in wezen berust op de accumulatie 
van meerdere mutaties in dezelfde cel, meestal in een stamcel. Het aantal mutaties dat nodig is 
voor de kwaadaardige tumortransformatie varieert naar gelang het type tumor (Renan, 1993; 
Alberts et al., 1994), maar ligt over het algemeen tussen 3 (leukemie) en 7 (carcinomen). Het feit 
dat er meerdere mutaties (in dezelfde cel) nodig zijn, komt overeen met de toename van het risico 
bij het ouder worden (vaak met de 3e, 4e of 5e macht van de leeftijd) en is de belangrijkste 
verdedigingslinie tegen carcinogenese, aangezien de waarschijnlijkheid van de accumulatie van 
meerdere mutaties in dezelfde cel zeer laag is. Een belangrijke implicatie van het feit dat meerdere 
mutaties in dezelfde cel een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de kwaadaardige 
tumortransformatie is dat de kans dat deze transformatie optreedt exponentieel toeneemt met de 
mutatiefrequentie. In een model waarbij deze transformatie afhankelijk zou zijn van 6 mutaties, zou 
een verdubbeling van de mutatiefrequentie leiden tot een toename van de kans op kwaadaardige 
tumortransformatie met een factor 64. De belangrijke boodschap is dus: een kleine toename van 
de mutatiefrequentie leidt al tot een belangrijke toename van het risico op kanker. 
 
1.8.2. Carcinogenese berust ook op veranderingen in genexpressie 
 
Niet alleen mutaties, maar ook veranderingen in genexpressie kunnen bijdragen aan 
carcinogenese. De belangrijke impact van tumorpromotie en van receptorbindende en anderszins 
hormoonverstorende agentia berust voornamelijk op veranderingen in genexpressie. 
 
Zowel genotoxische carcinogenen (carcinogenen die voornamelijk werken via veroorzaking van 
mutaties) (Godderis et al., 2012) als niet-genotoxische carcinogenen (die voornamelijk werken via 
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effecten op genexpressie) (Van Delft et al., 2004) beïnvloeden de expressie van genen in 
menselijke cellen, maar op verschillende manieren (Van Delft et al., 2004). 
 
Prenatale lage intensiteitsblootstelling aan bisfenol A induceerde veranderingen in de expressie 
van genen die kunnen bijdragen aan carcinogenese in de borstklierbuizen van muizen 
(Vandenberg, 2008; Wadia et al., 2013; Wang, 2014). Diethylstilbestrol induceert de 
precancereuze aandoening vaginale adenose door het verstoren van de SMAD/RUNX1-
gemedieerde cel lotbeslissing in het Müllerse duct-epitheel door middel van een downregulatie van 
het RUNX1-gen (Laronda et al., 2013). Bisfenol A beïnvloedde de genexpressie in menselijke 
prostaatstamcellen en stimuleerde de proliferatie hiervan (Ho et al., 2015; Calderon-Gierszal & 
Prins, 2015). Dit is met name relevant omdat het risico op kanker in de loop van het leven sterk 
gecorreleerd is met het totale aantal delingen van de stamcellen (Tomasetti & Vogelstein, 2015). 
 
Uit de moleculaire epidemiologie is gebleken dat blootstellingen in de praktijk effecten hebben op 
de genexpressie die waarschijnlijk bijdragen aan het risico op kanker (zie paragraaf 2.4.4.). 
 
1.8.3. Hormoonverstorende stoffen en kanker 
 
Hormoonverstoorders zijn stoffen die hormonale en homeostatische systemen verstoren. Ze 
werken via nucleaire receptoren, niet-nucleaire steroïde receptoren, niet-steroïde receptoren 
(bijvoorbeeld receptoren voor neurotransmitters, “weesreceptoren” zoals de AhR), en door 
interferentie met enzymatische reacties die verband houden met de biosynthese of het 
metabolisme van endogene hormonen. De belangrijkste hormoonverstorende stoffen zijn xeno-
oestrogenen, anti-oestrogenen, anti-androgenen en stoffen die de schildklierfunctie en -
stofwisseling verstoren (De Coster & van Larebeke, 2012). Hormoonverstoorders kunnen zeer 
uiteenlopende chemische structuren hebben en omvatten stoffen die worden gebruikt als 
industriële vloeistoffen, plastic componenten, pesticiden, geneesmiddelen, verontreinigende 
stoffen afkomstig van verbrandingsprocessen en zware metalen zoals cadmium en lood (De Coster 
& van Larebeke, 2012). Er is substantiële bewijs voor het belang van endocriene verstoring bij het 
veroorzaken van borstkanker, baarmoederkanker, eierstokkanker, vaginakanker, prostaatkanker 
en teelbalkanker (Gore et al., 2015). 
 
1.8.4. Risico op kanker neemt sterk toe met de duur van de blootstelling 
 
Dat kanker een ziekte is die voornamelijk ouderen treft is duidelijk. De belangrijkste reden hiervoor 
is dat kanker berust op de accumulatie van verschillende mutaties in dezelfde cel, en deze 
accumulatie neemt toe met de tijd (Alberts et al., 1994). Maar door een experiment op een zeer 
groot aantal ratten (4.080) konden Peto et al. (1991a, 1991b) aantonen dat de duur van de 
blootstelling op zich, onafhankelijk van de leeftijd, belangrijker is dan de intensiteit van de 
blootstelling. Het risico op longkanker hangt veel sterker af van de duur dan van de dagelijkse 
dosering van het roken van sigaretten (Peto, 1986; Flanders et al., 2003). Een verdrievoudiging 
van de dagelijkse dosis kan bijvoorbeeld slechts ongeveer een verdrievoudiging van het effect 
opleveren, terwijl een verdrievoudiging van de duur ongeveer een verhonderdvoudiging van het 
effect zou kunnen opleveren (Peto, 1986). Dit betekent dat chronische blootstellingen aan milieu- 
of levensstijlfactoren een belangrijkere invloed hebben op het risico op kanker dan kortstondige 
accidentele blootstellingen aan dezelfde dosis. 
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2. Enkele kenmerken van de effecten van agentia in het milieu 
 
2.1. Epidemiologie wijst op levensstijl en agentia in beroep of milieu 
 
Epidemiologische gegevens wijzen erop dat in de overgrote meerderheid (waarschijnlijk ongeveer 
80 %) van de gevallen van kanker exogene factoren (levensstijl, milieu) een essentiële rol spelen 
(Higginson & Muir, 1977; van Larebeke, 1997). Er zijn inderdaad grote verschillen (meestal een 
factor 10 of meer) in de voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie van elk type kanker tussen 
verschillende geografische gebieden met goede kankerregisters. Dit geldt niet alleen tussen 
industrielanden en ontwikkelingslanden, maar ook tussen industrielanden onderling. Het is zeer 
waarschijnlijk dat deze belangrijke verschillen niet kunnen worden verklaard door verschillen in 
diagnostische mogelijkheden, en voor sommige soorten kanker worden de hoogste incidenties 
geregistreerd in derdewereldlanden. 
 
Studies over migranten geven aan dat verschillen tussen populaties die in verschillende 
geografische gebieden wonen niet in de eerste plaats te wijten zijn aan genetische factoren, 
aangezien migranten en hun nakomelingen na verloop van tijd het patroon van de kankerincidentie 
van het gebied waarnaar ze emigreerden overnemen (Thomas & Karagas, 1987). Ook zijn 
belangrijke veranderingen in kankerincidentie in functie van de tijd, in dezelfde populatie, 
beschreven (Devesa et al., 1995; Tominaga, 1995). 
 
Ouders van kinderen die aan kanker lijden vertonen zelf geen verhoogd risico op kanker (Olsen et 
al., 1995). 
 
De Finse tweelingstudie (Verkasalo et al., 1999) en de Zweedse databank over kanker in de familie 
(Hemminki & Vaittinen, 1997) wijzen beide op een beperkte impact van erfelijke genetische 
factoren op de incidentie van kankers, ook bij borstkanker. Zelfs voor BRCA-mutatiedragers zijn 
externe factoren belangrijk bij het bepalen van het uiteindelijke optreden van borstkanker. De 
cumulatieve incidentie op de leeftijd van 50 jaar bedraagt 24 % voor dergelijke vrouwen als ze zijn 
geboren vóór 1940 en 67 % als ze zijn geboren na 1940 (King et al., 2003). In IJsland bedroeg de 
cumulatieve incidentie op de leeftijd van 70 jaar bij vrouwen met de BRCA-mutatie 18,6 % (95 % 
BI = 11,0 % tot 29,5 %) in 1920 en 71,9 % (95 % BI = 45,9 % tot 100 %) in 2002 (Tryggvadottir et 
al. 2006). 
 
Er is aanzienlijk epidemiologisch bewijs voor het verband tussen luchtvervuiling en kanker, 
voornamelijk longkanker. Het risico op longkanker wordt duidelijk verhoogd door blootstelling aan 
vervuilde lucht (Cislaghi & Nimis, 1997; Raaschou-Nielsen et al., 2010; Katanoda et al., 2011; Allen 
et al., 2013; Heinrich et al., 2013). Luchtverontreiniging, beoordeeld in termen van biologische 
activiteit door de beperking van de korstmosdiversiteit, werd voor mannen duidelijk geassocieerd 
met sterfte door longkanker (Cislaghi & Nimis, 1997). Volgens de Global Burden of Disease studie 
in 2015 waren in 2015 alle vormen van vervuiling samen verantwoordelijk voor 43 % van de 
sterfgevallen als gevolg van longkanker. 
 
Mogelijk, zoals men op mechanistische basis zou verwachten, is ook het risico op andere vormen 
van kanker, waaronder borstkanker (Crouse et al., 2010), blaaskanker (Liu et al., 2009) en 
nierkanker (Soll-Johanning et al., 1998), groter door blootstelling aan vervuilde lucht. 
 
Een recente prospectieve cohortstudie vond een verhoging van het risico op borstkanker bij 
vrouwen in combinatie met een frequenter gebruik van huidverzorgingsproducten (Taylor et al., 
2018). 
 
Een recente prospectieve cohortstudie bij 94.668 Franse volwassenen constateerde dat een 
hogere frequentie van biologische voedselconsumptie gepaard ging met een verminderd algeheel 
risico op kanker (hazard ratio voor kwartiel 4 vs. kwartiel 1, 0,75; 95 % BI, 0,63 - 0,88, P voor trend 
= 0,001) (Baudry et al., 2018). 
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Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft lijsten gepubliceerd met risicofactoren 
die het als bewezen, waarschijnlijk of mogelijk kankerverwekkend voor de mens beschouwt. Deze 
lijsten zijn beschikbaar op de website van het IARC (http://www.cancer-environnement.fr/478-
Classification-des-substances-cancerogenes.ce.aspx). Ook zijn er duizenden publicaties in de 
internationale wetenschappelijke literatuur die associaties beschrijven tussen risicofactoren en een 
toename van de incidentie van of sterfte door kanker. Een (onvolledig) overzicht van chemische of 
fysische agentia en complexe blootstellingen geassocieerd met een verhoogd risico op kanker 
wordt gegeven in een rapport aan de Vlaamse Overheid door van Larebeke & De Coster (2008), 
voornamelijk op basis van artikelen van Clapp et al., (2005 en 2007), dat verkrijgbaar is bij het 
secretariaat van de Hoge Gezondheidsraad. 
 
2.2. Talrijke stoffen zijn mutageen, kankerverwekkend of hormoonverstorend 
 
Sinds ongeveer vier decennia wordt de menselijke bevolking blootgesteld aan een steeds groter 
wordend arsenaal aan synthetische chemicaliën. Slechts ongeveer 1 % van deze chemische 
stoffen is tot nu toe bestudeerd aangezien wetenschappelijk onderzoek tijdrovend en duur is 
(Trasande et al., 2016), of omdat testen eenvoudigweg niet werd gevraagd of niet nodig werd 
geacht. 
 
Dierproeven met 127 stoffen, die werden geselecteerd omdat ze in grote hoeveelheden werden 
geproduceerd en/of omdat er sprake was van een belangrijke menselijke blootstelling, toonden aan 
dat 26 (20 %) van deze stoffen kankerverwekkend waren (Huff, 1993). Het is waarschijnlijk dat een 
groot percentage van reactieve chemische stoffen genotoxische carcinogenen zijn (zie Alberts et 
al., 1994, blz. 243; Huff & Hoel, 1992).) Volgens een rapport van Dhooge et al. (1998) zou twee tot 
drie procent van de stoffen met een hoog productievolume een oestrogene activiteit kunnen 
hebben. Tot nu toe zijn 1 409 chemische stoffen (voor het laatst bijgewerkt in september 2017) als 
potentiële HCS vermeld op basis van gegevens die zijn gepubliceerd in de intercollegiaal getoetste 
literatuur (TEDX, 2017). Alleen al in de VS zijn zo'n 82 000 chemische stoffen geregistreerd voor 
commercieel gebruik (Duncan, 2006), en in Europa zijn bijna meer dan 140 000 chemische stoffen 
gepreregistreerd voor een latere volledige registratie binnen REACH (Backhaus et al., 2010). De 
Europese Unie (Europees Agentschap voor chemische stoffen - European Chemicals Agency 
(ECHA)) heeft 145 297 chemische stoffen als gepreregistreerd vermeld vóór 2008 (voor het laatst 
bijgewerkt op 11 augustus 2017). Naar schatting worden er jaarlijks 2 000 nieuwe chemicaliën 
geïntroduceerd voor toepassingen in alledaagse items zoals voedingsmiddelen, persoonlijke 
verzorgingsproducten, geneesmiddelen op voorschrift, huishoudelijke schoonmaakmiddelen en 
gazonverzorgingsproducten (Duncan, 2006). In de Europese Unie zijn er ongeveer 100 000 stoffen 
op de markt en ongeveer 2 000 chemische stoffen worden in grote hoeveelheden geproduceerd of 
geïmporteerd. De Toxic Substances Control Act Chemical Substances Inventory bevatte in februari 
2017 meer dan 67 000 chemische stoffen (https://www.epa.gov/tsca-inventory/about-tsca-
chemical-substance-inventory#howare). In verontreinigde lucht of in emissies in de omgevingslucht 
werden reeds in 1992 meer dan 2 800 verschillende chemische stoffen geïdentificeerd (Lewtas, 
1993). Het Amerikaanse Environmental Protection Agency overweegt 10 517 stoffen voor tests in 
verband met hormoonverstoring. De literatuur bevat gegevens over het testen op 
hormoonverstoring van 1 036 stoffen (http://endocrinedisruption.org/). 
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Met betrekking tot kankerverwekkende stoffen zijn belangrijke inzichten: 
1° Verreweg de meeste kankerverwekkende stoffen zijn nog niet geïdentificeerd. 
2° De carcinogene werkzaamheid van kankerverwekkende stoffen kan sterk verschillen. 

Voor slechts enkele stoffen is de carcinogene werking bij lage, uit milieuoogpunt 
relevante blootstellingen bekend met een precisie beter dan een factor 10. Voor de 
meeste van de geïdentificeerde carcinogenen is er nog steeds grote onzekerheid over 
de potentie van blootstellingen met lage intensiteit. Het 95 %-betrouwbaarheidsinterval 
van het relatieve risico dat in de VS geassocieerd is met consumptie van met aflatoxine 
verontreinigde pinda´s of met drinken van appelsap dat de landbouwstof ALAR bevat, 
bedroeg een factor 10 000 (Finkel, 1995). 

3° Kennis over de carcinogene werkzaamheid van blootstelling aan complexe mengsels, 
zoals die in de praktijk voorkomt, is zeer beperkt (zie 2.3). 

4° Het bestaan, voor sommige genotoxische carcinogenen, van lage-dosiseffecten (zie 
paragraaf 2.4 en 2.4.1 en bijlage 3). 

 
Voor een aantal belangrijke inzichten met betrekking tot hormoonverstorende stoffen, zie paragraaf 
2.4.3 en 2.5. 
 
2.3. Blootstelling aan een combinatie van chemische stoffen. Mengseleffecten 
 
Een ander punt van zorg is de blootstelling aan combinaties van chemische stoffen, wat de 
dominante manier van blootstelling is in het dagelijks leven. Er zijn meer dan 300 chemische stoffen 
gemeten in navelstrengbloedmonsters bij de geboorte (Woodruff et al., 2011; Rosofsky et al., 2017; 
Koppen et al., 2009). Naarmate de analysetechnieken verbeteren, wordt verwacht dat er veel meer 
in het milieu voorkomende chemicaliën in menselijke vloeistoffen en weefsels zullen worden 
geïdentificeerd. Het is niet bekend hoe deze chemische stoffen op elkaar inwerken en bij welke 
blootstellingsniveaus deze combinaties biologische effecten kunnen veroorzaken die 
gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Het bestuderen van de effecten van gecombineerde 
blootstellingen aan chemicaliën door empirische methoden is niet mogelijk vanwege het grote 
aantal mogelijke combinaties. 
 
Dat door de mens gemaakte chemicaliën en verontreinigende stoffen synergetische effecten 
kunnen hebben door de activering van nucleaire receptoren is inmiddels bewezen. Liganden van 
de RXR-receptor en liganden van de partnerreceptoren (die samen met de RXR-receptor actieve 
heterodimeren vormen) kunnen synergetisch werken om heterodimeren te activeren (Germain et 
al., 2002). Deze regulerende controle van nucleaire signaalroutes door meerdere RXR-
heterodimeren maakt het mogelijk dat RXR-liganden in het milieu potentieel een veelheid van 
schadelijke effecten op de menselijke gezondheid kunnen triggeren (Balaguer et al., 2017). 
Delfosse et al. (2015) heeft onlangs aangetoond dat een farmaceutisch oestrogeen (het 
anticonceptiemiddel 17α-ethinylestradiol EE2)) en een persistent organochloorpesticide (trans-
nonachloor (TNC)), die beiden een lage werkzaamheid vertoonden toen ze afzonderlijk werden 
bestudeerd, zich coöperatief binden aan de Pregnane X-receptor (PXR), wat leidt tot synergetische 
activering. Zowel biofysische als cel-gebaseerde analyses toonden aan dat elke ligand de 
bindingsaffiniteit van het andere ligand verbetert, dus het binaire mengsel bindt 100 keer zo snel 
aan PXR dan TNC en EE2 alleen, en induceert een substantiële biologische respons bij doses 
waarbij elke chemische stof afzonderlijk inactief is (Balaguer et al., 2017). Deze studie leverde de 
eerste gedetailleerde mechanistische verklaring en een proof of concept voor de synergetische 
werking van een mengsel (cocktail) van verbindingen via hun gelijktijdige interactie met een 
nucleaire receptor (Balaguer et al., 2017). 
 
Een groot probleem met betrekking tot het effect van gecombineerde blootstellingen is de 
mogelijkheid van synergetische interacties tussen stoffen met verschillende 
werkingsmechanismen. Een voorbeeld hiervan, belangrijk bij carcinogenese, is tumorpromotie, 
een belangrijk onderwerp in het vroege onderzoek naar carcinogenese, dat overvloedig werd 
bestudeerd via in vivo experimenten (Slaga, 1983). Tumorpromotors zoals de forbolester 12-O-
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tetradecanoylforbol-13-acetaat (TPA) hebben een zeer sterk synergetisch effect op carcinogenese 
wanneer ze worden toegediend na een initiërende (genotoxische) carcinogene stof. Blootstelling 
aan tumorpromotors leidt tot het feit dat zelfs een lage dosis van een kankerverwekkende stof kan 
leiden tot kankers (Burns et al., 1983; Ehrenberg et al., 1996). Dioxines en sommige andere stoffen 
die op de AhR-receptor binden, hebben waarschijnlijk een tumorbevorderende werking. 
Tumorpromotie zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van het risico op kanker bij de mens in 
combinatie met blootstelling aan dioxinen en dioxineachtige stoffen, aangezien deze kunnen 
inwerken op cellen die reeds zijn geïnitieerd voor carcinogenese door endogene of in het milieu 
voorkomende mutagene stoffen (McGregor et al. 1998; Schwarz and Appel, 2005; Van Larebeke 
et al., 2015). 
 
2.4. Effecten van blootstellingen in de praktijk, lage-dosiseffecten 
 
Volgens de Global Burden of Disease-studie 2015 laten de blootstellings-responscurven van 
gezondheidseffecten versus luchtvervuiling (jaarlijkse gemiddelde PM2,5-concentratie) voor 
ischemische hartziekte, cerebrovasculaire aandoeningen, longkanker en chronische obstructieve 
longziekte een algemene trend zien in de richting van relatief hogere effecten per eenheid van 
blootstelling bij blootstellingen met lage intensiteit (Cohen et al., 2017). Hieronder wordt een 
overzicht gegeven van de mechanistische basis waarop de effecten van lage doses op de 
gezondheid berusten. 
 
In 2001 definieerde het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP) lage-dosiseffecten als 
elke biologische verandering 1) die zich voordoet in het bereik van typische menselijke 
blootstellingen of 2) die optreedt bij doses die lager zijn dan die welke doorgaans worden gebruikt 
in standaardtestprotocollen, d.w.z. doses die lager zijn dan die welke bij traditionele toxicologische 
beoordelingen worden getest. Andere definities van lage dosis omvatten 3) een dosis die lager is 
dan de laagste dosis waarbij een biologische verandering (of schade) voor een specifieke 
chemische stof is gemeten in het verleden, d.w.z. elke dosis die lager is dan het laagste 
waargenomen effectniveau of het laagste waargenomen niveau van schadelijke effecten (lowest 
observed adverse effect level - LOAEL), of 4) een dosis die wordt toegediend aan een dier dat 
bloedconcentraties van die chemische stof produceert in het bereik van wat in de algemene 
menselijke populatie is gemeten (i.e. niet beroepsmatig blootgesteld, en vaak naar gerefereerd als 
een milieurelevante dosis omdat deze een inwendige dosis creëert die relevant is voor de 
concentraties van de chemische stof gemeten bij de mens) (Vandenberg et al., 2012). Ook bij 
genotoxische agentia wordt de term lage dosis gebruikt om blootstellingen met lage intensiteit aan 
te duiden, bijvoorbeeld via de voeding of via blootstelling in het milieu. 
 
2.4.1. Lage-dosiseffecten van genotoxische agentia 
 
Het is vanzelfsprekend zeer moeilijk om gegevens te verzamelen over het verband tussen 
blootstelling en mutaties bij de mens. Experimenten zijn ethisch onaanvaardbaar. De structuur, 
replicatie en reparatie van DNA en de interacties van DNA met exogene agentia die de structuur 
van DNA kunnen verstoren, zijn echter in hoge mate bewaard gebleven gedurende de 
fylogenetische evolutie. Zo induceert een bepaald mutageen bijvoorbeeld dezelfde primaire klasse 
van basenpaarveranderingen in de Ames-teststam Salmonella TA100 en in de bacterie E. coli als 
in zoogdiercellen in vitro, in knaagdieren in vivo en in het p53 tumorsuppressorgen in kankers bij 
de mens die geassocieerd worden met blootstelling aan hetzelfde mutageen agens (DeMarini, 
2000). 
 
Voor genotoxische agentia is er geen kritische drempel waaronder er helemaal geen mutageen 
effect is. Over het algemeen wordt een ongeveer lineair verband waargenomen tussen de dosis 
van een genotoxische stof en de hoeveelheid DNA-adducten (Phillips et al, 1988; Lutz, 1990). Voor 
de inductie van dubbelstrengsbreuken door röntgenstralen is een strikt lineaire dosis-effectrelatie 
waargenomen tussen 100 gray (Gy) en 1 mGy (Rothkam & Lobrich, 2003). Volgens de International 
Commission for Protection against Environmental Mutagens and Carcinogens (Ehrenberg et al., 
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1982) en volgens Lutz (1990) wordt er in het algemeen ook een lineair verband waargenomen 
tussen de dosis van een mutagene chemische stof en het aantal geïnduceerde mutaties (voor lage 
doses en voor de meeste, maar niet voor alle, chemische stoffen, zie ook Ehrenberg et al., 1996). 
 
In sommige gevallen kunnen hogere doses een proportioneel groter effect hebben dan lage doses, 
met name wanneer het betreffende middel op zichzelf twee verschillende maar synergetisch 
werkende effecten heeft, zoals een mutageen effect en een celdeling-stimulerend effect, of 
wanneer de dosis zeer hoog is zodat het DNA-herstelmechanisme hier niet meer tegen 
opgewassen is (Lutz, 1990). 
 
Voor ioniserende straling kunnen echter zeer lage blootstellingen, ook bij de mens, relatief 
mutagener zijn (per dosiseenheid) dan intensievere blootstellingen (Simonsson et al., 2008; 
Vandevoorde et al., 2015). Deze relatieve toename in mutageniteit bij zeer lage doses wordt echter 
niet algemeen erkend, aangezien er weinig studies zijn en in een recente publicatie (Harbron et al., 
2017) een mogelijke vertekening wordt onderzocht. Een relatieve toename in mutageniteit bij zeer 
lage doses kan zich voordoen wanneer een blootstelling optreedt bij afwezigheid van volledige 
expressie van de corresponderende DNA-herstelmechanismen. Er is inductie, door carcinogenen 
in het milieu zoals benzo(a)pyreen en door anti-kankergeneesmiddelen, waargenomen van het 
nucleotide-excisiereparatie (NER) systeem, dat de DNA-schade van de meeste in het milieu 
voorkomende en door de mens vervaardigde carcinogenen herstelt (Christmann & Kaina, 2013). 
Het lijkt dus waarschijnlijk dat overgevoeligheid voor lage doses ook kan optreden met betrekking 
tot blootstelling aan genotoxische chemicaliën. Ook niet-gerichte effecten, effecten vertoond door 
cellen die niet direct zijn geraakt, waaronder omstandereffecten (waarschijnlijk gemedieerd door 
intercellulaire communicatie) en geïnduceerde genetische instabiliteit (door de activering van 
endogene mutagene mechanismen) kunnen bijdragen aan grotere mutagene effecten per dosis-
eenheid bij zeer lage doses (Kadhim et al., 2013). 
 
Bijlage 3 bevat aanvullende informatie over de biologische basis van lagedosis-effecten van 
genotoxische agentia. 
 
2.4.2. Genotoxische effecten van blootstelling in de praktijk 
 
Er is een overtuigende hoeveelheid aanwijzingen dat inwendige blootstellingen aan een reeks 
stoffen, zoals die in de algemene bevolking voorkomen, gepaard gaan met mutagene of 
genotoxische effecten (Bolognesi, 2003; Farmer et al., 2003; Perera & Vineis, 2011; DeMarini, 
2013). In de Vlaamse humane biomonitoring m.b.t. de algemene bevolking werden inwendige 
blootstelling aan metabolieten van benzeen, tolueen en ftalaten, inwendige blootstelling aan 
cadmium, lood, chroom, arsenicum, thallium, dichloorfenol, dioxineachtige stoffen en 
perfluoroctaanzuur geassocieerd met genotoxische effecten (van Larebeke et al., 2004; Koppen et 
al., 2007; De Coster et al., 2008; Franken et al., 2017; De Craemer et al., 2016). In de New Generis-
studie over pasgeborenen werd transplacentale blootstelling aan oxidatieve vetmetabolieten, 
dioxinen en PCB's geassocieerd met mutagene effecten (Kleinjans et al., 2015). In de Environage-
studie onder 463 Vlaamse moeder/neonaat-paren werd prenatale blootstelling aan deeltjesvormige 
luchtverontreiniging met mediane PM2,5 en zwarte koolstof (black carbon) niveaus van respectief 
13,61 µg/m3 (ver onder de Europese luchtkwaliteitsnorm van 25 µg/m3) en 0,90 µg/m3 geassocieerd 
met significante toenames in de placenta van mutatiefrequentie, methylering van DNA-
reparatiegenen en methylering van het p53 tumorsuppressorgen. Alu-mutatiefrequentie werd 
geassocieerd met een grotere blootstelling aan PM2,5 (r = 0,26, p <0,0001) en zwarte koolstof (r = 
0,33, p <0,0001). (Neven et al., 2018). De Vlaamse biomonitoringstudies suggereerden dat 
personen met ongunstigere genetische kenmerken met betrekking tot genotoxische agentia minder 
kans hebben om te overleven tot de leeftijd van 50 - 65 jaar, waarschijnlijk omdat ze een hoger 
risico hebben op morbiditeit en mortaliteit door chronische ziekten (Ketelslegers et al., 2011). 
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2.4.3. Lage-dosis- en niet-monotone effecten van hormoonverstorende stoffen 
 
Zelfs oneindig lage blootstellingsniveaus - sterker nog, alle blootstellingsniveaus - kunnen leiden 
tot endocriene of reproductieve afwijkingen, met name als blootstelling plaatsvindt tijdens een 
kritisch ontwikkelingsvenster (Sheehan et al., 1999). Balaguer et al. (2017) beschrijven drie 
mechanismen die interacties met een hoge affiniteit (en dus mogelijke lage-dosiseffecten) tussen 
HCS en nucleaire receptoren verklaren. Het mycoestrogeen α-zearanol, hoewel structureel 
verschillend van 17β-estradiol, vertoont een gelijkaardige interactie met de ligandbindings pocket 
van de oestrogeenreceptor α. Organotinnen zoals TBT daarentegen nemen geen van de specifieke 
interacties die door de klassieke liganden worden uitgevoerd over, maar gebruiken een Sn-S 
covalente interactie om zich te binden aan de transcriptionele activiteit van het Retinoïde X-receptor 
- peroxisoomprolifatorgeactiveerde receptor (RXR-PPAR) heterodimeer bij nanomolaire 
concentraties en deze te moduleren. Bij het derde gemelde mechanisme werden een pesticide en 
een farmaceutische verbinding gevonden die met elkaar interageren in de Pregnane X Receptor 
bindings pocket, waarbij een “supramoleculaire ligand” wordt gevormd die een krachtiger activator 
is dan een van de twee chemicaliën alleen. 
 
Verrassend genoeg kunnen lage doses zelfs sterkere effecten hebben dan hogere doses. Ten 
tweede kunnen HCS niet-traditionele dosis-responscurven opleveren, zoals omgekeerde U- of U-
vormige curven (vom Saal et al., 2007). Beide concepten zijn gekend voor hormoon- en 
neurotransmitteracties, maar pas in het afgelopen decennium is men ze voor HCS naar waarde 
gaan schatten. Niet-monotone reacties en lage-dosiseffecten komen opvallend vaak voor in studies 
van natuurlijke hormonen en HCS (Vandenberg et al., 2012; Vandenberg, 2014). 
 
Of lage doses HCS van invloed zijn op bepaalde menselijke aandoeningen is niet langer een 
vermoeden, omdat epidemiologische studies aantonen dat blootstellingen aan HCS in het milieu 
gepaard gaan met menselijke ziekten en handicaps (Diamanti-Kandarakis et al., 2009; Gore et al., 
2015). Wanneer niet-monotone dosis-responscurves voorkomen, kunnen de effecten van lage 
doses niet worden voorspeld door de effecten die bij hoge doses worden waargenomen. Bovendien 
kan hormoonverstoring tegengestelde effecten hebben in functie van de beschouwdep 
ontwikkelingsfase (Parent et al., 2016). Derhalve zijn fundamentele veranderingen in chemische 
tests en veiligheidsbepaling nodig om de menselijke gezondheid te beschermen (Vandenberg et 
al., 2016). 
 
2.4.4. Effecten op genexpressie van blootstelling in de praktijk 
 
De Vlaamse biomonitoring leverde een aanzienlijke hoeveelheid aanwijzingen op dat inwendige 
blootstellingen bij de algemene bevolking gepaard kunnen gaan met veranderingen in 
genexpressie die relevant kunnen zijn in termen van risico op kanker. Bij een willekeurige 
steekproef van Vlaamse volwassenen werd een verband waargenomen tussen de expressie van 
een aantal genen gerelateerd aan carcinogenese en inwendige blootstelling aan vervuilende 
stoffen (Van Leeuwen et al., 2008). Inwendige blootstelling aan vervuilende stoffen vertoonde een 
associatie met tumor-geassocieerde eiwitniveaus bij volwassenen: positieve blootstelling-effect 
relaties werden gevonden voor carcino-embryonaal antigeen (cadmium in de urine, t,t'-muconzuur, 
1-hydroxypyreen, bloedlood, serumniveaus van p,p'-DDE boven de p90), prostaat-specifiek 
antigeen boven de p90 (cadmium in de urine), waarden van p53 boven de p90 (hogere 
serumniveaus van p,p'-DDE, hexachloorbenzeen en marker (De Coster et al., 2008). Onder 
Vlaamse volwassenen constateerden De Coster et al. (2013) significante veranderingen in de 
expressie van een reeks genen in associatie met cadmium, lood, PCB's, dioxine, 
hexachloorbenzeen, p,p'-DDE, benzeen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Onder 
Vlaamse adolescenten namen Croes et al. (2014) associaties waar tussen inwendige blootstelling 
aan kwik en een reeks genen, waarvan sommige verband houden met de werking van het 
zenuwstelsel en/of kanker. Onder 134 Vlaamse volwassenen in de leeftijd van 50 - 65 jaar werden, 
bij personen drager van bepaalde genetische polymorfismen, belangrijke associaties gevonden 
tussen gecombineerde inwendige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (cadmium, lood, 
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polychloorbifenylen, p,p'-dichloordifenyldichloorethyleen, hexachloorbenzeen en 1-OH-pyreen) en 
veranderingen in de expressie van genen waarvan bekend is dat er een rechtstreeks verband met 
carcinogenese bestaat (Espin-Perez et al., 2015). Bij Vlaamse mannen en vrouwen van middelbare 
leeftijd werden geslachtsspecifieke associaties waargenomen tussen blootstelling aan fijnstof en 
de expressie van genen, waarvan sommige werden waargenomen in routes die gerelateerd zijn 
aan carcinogenese zoals cel-cel communicatie, signalering door Type 1 insuline-achtige 
groeifactor, insuline receptor signaleringscascade, verpakking van telomeereinden en 
telomeeronderhoud (Vrijens et al., 2017). 
 
In de context van het Noorse BraMat-cohort beïnvloedde inwendige blootstelling in de baarmoeder 
aan zowel genotoxische als niet-genotoxische carcinogenen expressie van genen die relevant zijn 
voor carcinogenese (Hochstenbach et al., 2012). 
 
Ember et al. (2002) stelde dat het meten van de expressie van oncogenen en 
oncosuppressorgenen een goede en vroegtijdige moleculaire epidemiologische biomarker van 
blootstelling aan carcinogenen is en een instrument voor risicobeoordeling. Meting van de 
expressie van dergelijke genen kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van een meer 
gepersonaliseerde behandeling van kanker (Duffy et al., 2016; Kamel & Al-Almoudi, 2017; Yang & 
West, 2018). 
 
2.5. Ligand-specifieke effecten van exogene stoffen die zich binden aan nucleaire 
receptoren: verontreinigende stoffen kunnen schadelijke gezondheidseffecten veroorzaken 
die geen verband houden met de effecten van de endogene liganden 
 
De superfamilie van nucleaire receptoren (NR) is een groep van 48 ligand-geactiveerde 
transcriptiefactoren die belangrijke rollen spelen bij het metabolisme, homeostase, voortplanting 
en normale ontwikkeling. Daarnaast zijn ze vaak gekoppeld aan pathologieën zoals 
neurodegeneratieve en metabole ziekten, ontsteking en kanker (Lee et al., 2008; Skerrett et al., 
2014; Schulman et al., 2010; Balaguer et al., 2017; Dhiman et al., 2018; Sala & Ampe, 2018). De 
laatste tijd is er steeds meer bewijs voor de betrokkenheid van meerdere nucleaire receptoren, 
behalve de oestrogeen- en progesteronreceptoren, bij de regulatie van verschillende processen 
die belangrijk zijn voor de initiatie en progressie van borstkanker (Doan et al., 2017). Nucleaire 
receptoren zijn tijdens de hele fylogenetische evolutie geëvolueerd als proteïnen die speciaal 
geselecteerd zijn voor binding aan DNA. Door een ligand te binden verwerven ze, na extra 
associatie met co-activatoren of co-repressoren, de capaciteit om zich te binden aan specifieke 
DNA-sequenties (Alberts et al., 1994). Maar de binding van het ligand is niet de enige interactie die 
de genomische werking van nucleaire receptoren bepaalt, ook coregulatoren, die ofwel co-
activatoren ofwel co-repressoren zijn, spelen een rol (Dasgupta et al., 2014). Het ligand kan ook 
tussenbeide komen bij het bepalen welke coregulatoren aan de receptor worden gebonden (Li et 
al., 2018). 
 
Zeer recent is aangetoond dat het type ligand (dus de gedetailleerde chemische structuur van het 
ligand) bepaalt aan welke DNA-sequenties de ligandgebonden receptor zich bindt. De deelname 
van alternatieve xenobiotische responsieve elementen (XRE's) (specifieke DNA-sequenties) aan 
de AhR-transcriptionele respons suggereert bijvoorbeeld dat de binding van een bepaald ligand de 
structuur van de AhR kan aanpassen om binding aan een bepaalde XRE-sequentie mogelijk te 
maken (Guyot et al., 2013). Het model veronderstelt dat de AhR-gemedieerde transcriptionele 
respons wordt gemoduleerd door selectieve liganden van de receptor (Guyot et al., 2013), in 
overeenstemming met het concept van de selectieve AhR-modulator (SAhRM), dat in eerste 
instantie werd beschreven door Safe en McDougal (2002). Selectieve modulatie van 
geslachtshormoonreceptoren wordt al enige tijd bestudeerd (Cappelletti et al., 2003; Shanle & Xu, 
2011). 
 
Ligand-specifieke effecten kunnen worden benut voor therapeutische doeleinden, bijvoorbeeld bij 
de ontwikkeling van hormoonvervangingstherapie zonder kankerverwekkende bijwerkingen 
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(borstkanker) (Diamanti-Kandarakis et al., 2003). Carbidopa, een geneesmiddel dat wordt gebruikt 
voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, is ook een SAhRM en remt de groei van 
alvleesklierkankercellen en -tumoren (Safe, 2017). 
 
Er zijn echter ook ligand-specifieke effecten beschreven voor xeno-oestrogenen (Routledge et al., 
2000; Watanabe et al., 2003; Shanle & Xu, 2011). Bisfenol AF en bisfenol S, gebruikt als 
vervangers voor bisfenol A, hebben ook agonistische activiteit voor oestrogeenreceptoren. Bisfenol 
A, bisfenol AF en bisfenol S werven echter differentieel coregulatoren en hebben dus verschillende 
biologische effecten (Li et al., 2018). 
 
Het lijkt dus waarschijnlijk dat de vele chemicaliën die zich binden aan receptoren met 
transcriptiefactorfuncties effecten kunnen hebben die verschillen van de effecten van de 
fysiologische liganden en hormonen. Deze effecten zijn niet gemakkelijk te voorspellen en kunnen 
leiden tot schadelijke gevolgen voor de gezondheid. 
 
2.6. Epigenetische en transgenerationele effecten 
 
Genexpressie wordt niet alleen gereguleerd door transcriptiefactoren, maar wordt op langere 
termijn ook beïnvloed door epigenetische veranderingen, waaronder methylering van 
cytosineresiduen op DNA, posttranslationele modificatie van histonen, nucleosoomremodellering 
door “nucleosoom remodellerende” ATPasen (adenosinetrifosfatasen) en veranderde expressie 
van microRNA (micro ribonucleic acid - microribonucleïnezuur). Epigenetische veranderingen 
kunnen leiden tot transgenerationele effecten (Gore et al., 2015). 
 
Veel direct experimenteel bewijs toont nu aan dat verstoring van epigenetische processen door 
chemicaliën een carcinogeen werkingsmechanisme is dat leidt tot veranderde genfuncties die een 
causale rol spelen bij het ontstaan en de progressie van kanker (Parfett & Desaulniers, 2017). Vier 
causale mechanismen die een rol spelen in routes naar persistente epigenetische genuitschakeling 
(van tumorsuppressorgenen) werden bestudeerd: covalente histon modificatie, nucleosoom 
remodellering, niet-coderende RNA-interactie en DNA-methylering. Binnen deze vier op elkaar 
inwerkende mechanismen bleken 25 epigenetische toxiciteitscomponenten (SET1, MLL1, KDM5, 
G9A, SUV39H1, SETDB1, EZH2, JMJD3, CBX7, CBX8, BMI, SUZ12, HP1, MPP8, DNMT1, 
DNMT3A, DNMT3B, TET1, MeCP2, SETDB2, BAZ2A, UHRF1, CTCF, HOTAIR en ANRIL) 
experimenteel bewijs te hebben dat functionele verstoringen “driver”-rollen speelden bij menselijke 
cellulaire transformatie (Parfett & Desaulniers, 2017). Een systematische review door Dik et al. 
(2012) constateerde veranderingen in histonmodificaties en dus genexpressie in associatie met 
blootstelling aan xenobiotische stressoren, voornamelijk zware metalen. Voor verschillende 
milieublootstellingen, waaronder metalen (cadmium, arseen, nikkel, chroom en methylkwik), 
peroxisoomproliferatoren (trichloorethyleen, dichloorazijnzuur, en trichloorazijnzuur (TCA)), 
luchtverontreinigende stoffen (fijnstof, zwarte koolstof en benzeen) en toxische stoffen die het 
endocriene stelsel en de voortplanting verstoren (diëthylstilbestrol, bisfenol A, persistente 
organische verontreinigende stoffen en dioxine), is aangetoond dat chemische stoffen 
epigenetische kenmerken kunnen veranderen en dat dezelfde of soortgelijke epigenetische 
veranderingen kunnen worden gevonden bij patiënten met de ziekte in kwestie of in zieke weefsels 
(Baccarelli & Bollati, 2009). Baccarelli et al. (2009) constateerden een daling van de methylering 
van repetitieve elementen na blootstelling aan deeltjes afkomstig van het verkeer. In een studie bij 
78 tankstationbedienden, 77 verkeerspolitieagenten en 58 niet-blootgestelde referenten in Milaan, 
werden hypermethylering in tumorsuppressor p15 en hypomethylering in melanoom-
geassocieerde antigeen 1 MAGE-1 genen geassocieerd met toenemende benzeengehalten in de 
lucht (Bollati et al., 2007). In deze studie werd de gewijzigde DNA-methylering, die de afwijkende 
epigenetische patronen in kwaadaardige cellen reproduceert, in verband gebracht met een lage 
blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (Bollati et al., 2007). 
 
In een Zweedse studie hadden kinderen een verhoogd risico op astma in de eerste 6 jaar van hun 
leven als hun grootmoeders rookten tijdens de vroege zwangerschap, onafhankelijk van roken door 
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de moeder. Belangrijk is dat dit een blootstellings-responsrelatie vertoonde en geassocieerd was 
met een hardnekkig astma-fenotype bij kinderen. Deze bevindingen ondersteunen de mogelijke 
epigenetische overdracht van risico van milieublootstellingen in vorige generaties (Lodge et al., 
2018). 
 
Er zijn door ioniserende straling geïnduceerde transgenerationele effecten aangetoond bij dieren, 
maar er is momenteel in de beschikbare literatuur geen consistent beeld van de potentiële impact 
van transgenerationele instabiliteit bij mensen. Huidige gegevens suggereren dat het verschijnsel 
van transgenerationele instabiliteit hoogstwaarschijnlijk is toe te schrijven aan hooggedoseerde 
acute blootstelling van de vader (Little et al., 2013). 
 
De impact van epigenetica zal deel uitmaken van een HGR-advies over omics-technologieën (in 
voorbereiding). 
 
2.7. Blootstellingen op jonge leeftijd zijn van cruciaal belang (volgens Bourguignon et al., 
2018) 
 
Mutagenen, HCS, carcinogenen en teratogenen kunnen levenslange schade veroorzaken, 
afhankelijk van onder andere de periode in het leven en het niveau van de blootstelling 
(UNEP/WHO, 2013). Eerdere bevindingen en afgeleide concepten geven aan dat verschillende 
ziekten bij volwassenen laat optredende gevolgen zijn van vroege blootstellingen (Herbst et al., 
1971; Skakkebaek et al., 2001; Kleinjans et al., 2015; Martens et al., 2016). Een baanbrekende 
dramatische illustratie was het optreden van vaginale kanker en voortplantingsstoornissen bij de 
nakomelingen van moeders die tijdens de zwangerschap met diethylstilbestrol werden behandeld 
(Herbst et al., 1971; Hoover et al., 2011). Transgenerationele en andere studies wijzen hier in de 
richting van betrokkenheid van epigenetische mechanismen (Ho et al., 2017). Een andere 
baanbrekende observatie was de mogelijke foetale oorsprong van teelbalkanker (Nielsen et al., 
1974; Skakkebaek et al., 1987). Dit vormde de basis voor het testiculair dysgenesie syndroom dat 
uitgestelde differentiatie van foetale testikels koppelt aan levenslange gevolgen zoals een 
verminderde spermakwaliteit en teelbalkanker (Skakkebaek et al., 2001). Vroege blootstelling aan 
HCS kan een enorme impact hebben op de ontwikkeling en op het risico van ziekten zoals adult 
reproductief falen, kanker, obesitas, diabetes en metabool syndroom, en neurologische 
ontwikkelingsstoornissen (Gore et al., 2015). Blootstelling van de foetus aan kankerverwekkende 
stoffen in de voeding lijkt moleculaire gebeurtenissen te induceren die wijzen op verhoogd risico’s 
op kanker in combinatie met andere schadelijke gevolgen voor de gezondheid, zoals een lager 
geboortegewicht en een kleinere hoofdomtrek (Kleinjans et al., 2015). Kanker bij kinderen, met 
name leukemie bij jongens, kan oorzakelijk verband houden met de inname van 
kankerverwekkende stoffen tijdens de zwangerschap via de voeding van de moeder (Kleinjans et 
al., 2015). Blootstelling van foetussen aan mutagene stoffen zoals polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen verhoogt ook het risico op kanker en neurologische ontwikkelingsstoornissen 
(Perera et al., 2011). Telomeren, markers van biologische veroudering, zijn bij de geboorte zeer 
variabel en onlangs is vastgesteld dat blootstellingen van moeders aan luchtvervuiling 
geassocieerd is met de telomeerlengte van de volgende generatie (Martens et al., 2017). Samen 
tonen deze gegevens een aantal causale mechanismen aan die een verband leggen tussen 
blootstellingen in vroege levensfasen en latere gezondheid. 
 
Naast deze voorbeelden van vroege verstoring van de gezondheid voor de rest van het leven, is 
de foetale levensfase ook een kritieke periode door het optreden van unieke processen zoals de 
ontwikkeling van de hersenen. Zo heeft een verstoring van schildklierhormoonbevordering van de 
hersenontwikkeling tijdens het foetale en vroege postnatale leven schadelijke gevolgen voor de 
intellectuele capaciteiten tijdens de rest van het leven (Bellanger et al., 2015). 
 
Over het geheel genomen is een robuuste set gegevens beschikbaar om de prioritering van 
zwangerschap en vroeg postnataal leven voor een gezonde omgeving te ondersteunen (Sutton et 
al., 2012; Grandjean et al., 2015). Al deze bevindingen zijn consistent met het concept van 
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Developmental Origin of Health and Disease (DOHaD) (Gluckman et al., 2007). Dit concept werd 
gestaafd door de observatie dat een verminderde foetale groei, een weerspiegeling van intra-
uteriene blootstelling aan ongunstige omstandigheden in de omgeving van de moeder, een 
voorspellende factor kan zijn voor het slecht functioneren van adulte stofwisseling (Barker et al., 
1986; 1993). 
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IV. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
1. Fysisch-chemische milieuhygiëne op collectief (regelgeving) en individueel niveau: een 
noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve preventie van beschavingsziekten 
 
Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de 
afwezigheid van ziekte of invaliditeit. Gezondheid kan ook worden gezien als het vermogen om 
zich aan te passen en zelfredzaam te zijn. Wat risico betreft, is risico inherent verbonden met 
maatschappelijke ontwikkelingen. Dat chronische niet-overdraagbare ziekten een belangrijke 
oorzaak zijn van menselijk leed is zeker. 
 
Zoals in “Uitwerking en argumentatie” wordt betoogd, wijzen mechanistische inzichten en ook 
gegevens van moleculaire epidemiologie en epidemiologische studies er op dat 
kankerverwekkende, mutagene of hormoonverstorende agentia een belangrijke bijdrage leveren 
aan het risico op beschavingsziekten. Rekening houdend met een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken van hun effecten wordt een bijzondere vorm van hygiëne, hier “fysisch-chemische 
milieuhygiëne” genoemd, voorgesteld. Preventie moet immers ook gebaseerd zijn op kennis 
(knowlegde-based) en niet alleen op bewijs (evidence-based). Dit voorstel moet worden gezien als 
een signaal aan autoriteiten en de samenleving dat bescherming tegen mutagene en 
hormoonverstorende chemische stoffen op de agenda moet worden gezet, en dat de ontwikkeling 
van passend beleid wenselijk is. 
 
Fysisch-chemische milieuhygiëne verwijst naar een wereldwijde verandering in collectief 
(regelgeving) en individueel (consumenten en burgers) gedrag die zou moeten resulteren in een 
beperking van de blootstelling aan voor de gezondheid schadelijke, met name kankerverwekkende, 
mutagene, receptorbindende of hormoonverstorende stoffen. 
 
Eind 19e en begin 20e eeuw heeft de invoering van de antimicrobiële hygiëne, in combinatie met 
een betere voeding, het mogelijk gemaakt de incidentie en de gevolgen van besmettelijke ziekten 
sterk terug te dringen, lang voordat de belangrijkste ziekteverwekkende micro-organismen werden 
geïdentificeerd en lang voordat de antibiotica en vaccinatie werden ingevoerd (Centers for Disease 
Control and Prevention, 1999). Omdat we worden blootgesteld aan een zeer groot aantal 
kankerverwekkende, mutagene, receptorbindende of hormoonverstorende stoffen, elk in lage of 
zelfs zeer lage doses, omdat we slechts in zeer beperkte mate in staat zijn om de potentie ervan 
gedetailleerd te beoordelen en omdat onze capaciteit om prioriteiten te stellen in hoge mate 
ontoereikend is, is de invoering van fysisch-chemische milieuhygiëne een noodzakelijke 
voorwaarde om beschavingsziektes doeltreffend te voorkomen. Dit nieuwe aspect van hygiëne 
bestaat erin de blootstelling aan stoffen en fysische agentia die mutagene of hormoonverstorende 
eigenschappen hebben of die zich kunnen binden aan hormoonreceptoren of aan nucleaire 
receptoren die als transcriptiefactoren werken, te beperken, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk 
is. De invoering van fysisch-chemische milieuhygiëne is, samen met een toename van de 
consumptie van groenten en fruit (WHO technical staff, 2014), het vermijden van overvoeding en 
voldoende lichaamsbeweging zoals voorgesteld door de American Cancer Society (Kushi et al., 
2012), een noodzakelijke maatregel als we een duidelijke afname van de incidentie en prevalentie 
van kanker en andere beschavingsziekten willen bereiken. Deze fysisch-chemische milieuhygiëne 
geldt zowel voor regelgeving en de volksgezondheid als voor persoonlijke individuele gedrag. Op 
individueel niveau houdt het bijvoorbeeld in dat de buitenluchttoevoer in een auto in een tunnel 
wordt afgesloten, dat tijdens bepaalde doe-het-zelf-activiteiten een masker wordt gedragen en dat 
passief roken wordt vermeden. 
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1.1. Op collectief, regelgevend niveau 
 
Op collectief, regelgevend niveau impliceert fysisch-chemische milieuhygiëne de erkenning van 
het feit dat agentia waarvan bekend is dat ze, althans in bepaalde omstandigheden of systemen, 
mutagene of hormoonverstorende eigenschappen hebben of zich kunnen binden aan 
hormoonreceptoren of aan nucleaire receptoren die als transcriptiefactoren fungeren, zeer 
waarschijnlijk nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mens hebben. Deze agentia kunnen 
gezondheidseffecten hebben, ook bij zeer lage milieublootstellingen. Het bewijzen van het bestaan 
van dergelijke effecten kan zeer moeilijk zijn en kan zeer lang duren. Wat receptorbinding betreft, 
zijn de chemische stoffen die de meeste zorgen baren deze chemische stoffen die zich binden aan 
receptoren, zoals nucleaire receptoren en de AhR, die als een transcriptiefactor fungeren, vanwege 
hun essentiële rol en het bestaan van ligand-specifieke effecten zoals besproken onder punt 2.5 
van het hoofdstuk “Uitwerking en argumentatie”. 
 
Op collectief, regelgevend niveau berust fysisch-chemische milieuhygiëne op het beperken, voor 
zover dit redelijkerwijs mogelijk is, van de blootstelling aan stoffen en fysische agentia die 
mutageen of genotoxisch zijn bij eenvoudige (in vitro of in vivo) tests, die hormoonverstorende 
stoffen in vitro-tests of in dierproeven zijn, die kankerverwekkend zijn in in vivo tests, of die zich, in 
in vitro tests die op veel stoffen kunnen worden uitgevoerd, binden aan een receptor die als 
transcriptiefactor fungeert. Zoals door Parfett & Desaulniers (2017) aangegeven, zullen in vitro 
tests waarschijnlijk een leidende rol gaan spelen bij het testen op chemische gevaren in de 21e 
eeuw. Een intensievere blootstelling aan een dergelijk agens is alleen aanvaardbaar als grondig 
onderzoek (in vivo) uitwijst dat het agens niet gevaarlijk is. Wat de fysisch-chemische milieuhygiëne 
betreft, wordt de bewijslast voor agentia die bij eenvoudige tests gevaarlijke eigenschappen 
vertonen omgekeerd en wordt intensieve blootstelling aan een dergelijk agens alleen aanvaardbaar 
geacht als kan worden aangetoond dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het agens gevaarlijk is. 
Risico's geassocieerd met kankerverwekkende, mutagene en hormoonverstorende stoffen zijn 
vaak ongewenste effecten van maatschappelijke ontwikkelingen. De beheersing van deze risico's 
impliceert dus de beheersing van, in deze gevallen, maatschappelijke en met name technologische 
ontwikkelingen. De toepassing van fysisch-chemische milieuhygiëne kan dus leiden tot, maar mag 
niet worden gelijkgesteld met, het verbieden van een product of technologie. In gevallen waarin het 
product of de technologie geen belangrijk voordeel oplevert of wanneer er minder gevaarlijke 
alternatieven bestaan, kan een verbod wenselijk zijn. In andere gevallen kan de toepassing van 
fysisch-chemische milieuhygiëne leiden tot het opleggen van een aangepaste versie van de 
ALARA-aanpak. Gewijzigd in de zin dat de blootstellingen niet alleen zo laag mogelijk moeten zijn, 
maar ook zo laat in het leven als mogelijk, zo kort mogelijk en zo min mogelijk, gezien het belang 
van blootstelling op jonge leeftijd en van lage-dosiseffecten. Als het product of de technologie in 
kwestie belangrijk is of aanzienlijke voordelen met zich meebrengt, moet de fysisch-chemische 
hygiëne leiden tot het opstarten van een strategie op basis van het voorzorgsbeginsel, die op 
zorgvuldige, redelijke en transparante wijze leidt tot een besluit waarin de risico's en voordelen 
tegen elkaar worden afgewogen. Er moet ook de nodige aandacht worden besteed aan de toxiciteit 
van hulpstoffen (coformulanten) in commerciële mengsels 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5786549/). Het is essentieel, zoals voorgesteld 
door Passchier (2013), dat beleidsvorming gepaard gaat met luisteren naar betrokken burgers, 
deskundigen in het veld, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties, maar met het besef 
dat elk van hen mogelijk blind is voor bepaalde aspecten van het probleem. Bij de toepassing van 
fysisch-chemische milieuhygiëne moet gepaste aandacht worden besteed aan het verschijnsel van 
risicomigratie. Soms kunnen preventieve maatregelen immers, direct of indirect, leiden tot het 
gebruik van vervangende methoden of technologieën die aanzienlijke risico's inhouden. 
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1.2. Het scala aan maatregelen dat beschikbaar is voor de individuele en collectieve niveaus 
(goede consumentenpraktijken) 
 
Praktisch gezien is het individu slechts zelden in staat om zijn/haar blootstelling aan afzonderlijke 
chemische stoffen te beperken. Bij blootstelling gaat het bijna altijd om blootstelling aan complexe 
mengsels. Maar het individu kan zijn/haar blootstelling aan een reeks producten en 
omstandigheden die waarschijnlijk gepaard gaan met een verhoogd risico op schadelijke gevolgen 
voor de gezondheid, beperken. Deze aanpak kan worden beschouwd als een onderdeel van 
“goede consumentenpraktijken”. Wat hier wordt nagestreefd is een meer globale aanpak van 
potentieel gevaarlijke factoren. Het idee is om te proberen blootstelling aan een factor die 
waarschijnlijk gevaarlijk is te beperken, ook al is er geen definitief bewijs van een gevaarlijke 
eigenschap. In tabel 1 worden maatregelen voorgesteld die blootstelling aan een agens of een 
serie agentia waarvan bewezen is dat ze bijdragen aan het risico op beschavingsziekten, kunnen 
verminderen. Voor sommige agentia, zoals ioniserende straling of bepaalde oplosmiddelen, zijn de 
gevaarlijke eigenschappen met zekerheid bekend, maar voor andere agentia kan er nog enige 
onzekerheid bestaan en de Hoge Gezondheidsraad spreekt zich formeel niet uit over de gevaarlijke 
eigenschappen van de in tabel 1 genoemde agentia. Ter illustratie is hieronder en in tabel 1 een 
niet-uitputtende lijst met referenties opgenomen. 
 
Deze aanpak wordt meer in detail besproken in het document “Rationale for environmental hygiene 
towards global protection of fetuses and young children from adverse lifestyle factors”, dat bij dit 
advies hoort (bijlage 4) en dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift “Environmental 
Health” (Bourguignon et al., 2018). 
 
Het is duidelijk dat bepaalde risicofactoren echt te vermijden zijn op het niveau van het individu 
(bijvoorbeeld het gebruik van cosmetica of het gebruik van bepaalde levensmiddelen) en dat 
bepaalde risicofactoren belangrijker zijn of met meer zekerheid zijn vastgesteld dan andere. 
Opgemerkt moet worden dat kinderen vaak minder controle hebben over hun blootstellingen dan 
volwassenen. Blootstelling aan andere risicofactoren kan slechts gedeeltelijk op individueel niveau 
worden vermeden en vereist regulering door de overheid (bijvoorbeeld luchtverontreiniging, 
pesticiden in levensmiddelen). Veel risicofactoren betreffen iedereen, terwijl sommige 
risicofactoren vooral van belang zijn voor een deel van de bevolking (bijvoorbeeld zwangere 
vrouwen, jonge kinderen). 
 
Een persoon die zichzelf en, dit geldt vooral voor vrouwen, zijn/haar nakomelingen wil beschermen, 
moet een reeks maatregelen (tabel 1) overwegen met betrekking tot: 

 
Roken en passief roken 
Tabak roken en passief roken zijn een afdoende vastgestelde en belangrijke risicofactor voor 
veel ziekten (Jones et al., 2013; Onor et al., 2017; Macacu et al., 2015; Masaoka et al., 2016; 
Shaper et al., 2003). Roken door de moeder en passief roken door de moeder bleken 
geassocieerd met een verhoogd risico op tumoren van het centrale zenuwstelsel en 
verstoorde neurologische ontwikkeling van kinderen (Fillipini et al., 2000; Julvez et al., 2007; 
Irner, 2012; Polanska et al., 2015; Evlampidou et al., 2015). Er is consistent bewijs voor een 
matige toename van het risico op borstkanker bij vrouwen die tabak roken. Het bewijs voor 
een matige toename van het risico bij passief roken is groter dan een paar jaar geleden 
(Macacu et al., 2015). In een meta-analyse werd passief roken geassocieerd met een 
verhoogd risico op colorectale kanker (Yang et al., 2016). 
 
Alcoholgebruik 
Alcohol is een afdoende vastgestelde en belangrijke risicofactor voor sommige kankers en 
alcoholgebruik door de moeder werd geassocieerd met verstoringen van de neurologische 
ontwikkeling van kinderen en adolescenten (Irner, 2012; Polanska et al., 2015). 
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Voeding, voedsel, dranken, plastic recipiënten en metalen blikken 
Afdoende vastgestelde belangrijke risicofactoren: 

Consumptie van verbrand vlees en donker geworden brood is geassocieerd met een 
verhoogd risico op kanker (Fu et al., 2011; Kleinjans et al., 2015). Ook van consumptie 
van bewerkt vlees, vooral dit met nitriet behandeld, werd associatie gemeld met 
bepaalde types kanker (Bouvard et al., 2015). Consumptie van biologische voeding is 
gekoppeld aan een verminderd algemeen risico op kanker (Baudry et al., 2018). 

Andere risicofactoren: 
Er zijn enige aanwijzingen dat prenatale blootstelling aan bisfenolen en ftalaten gevolgd 
wordt door verhoogd risico op gedrags- en ademhalingsstoornissen in de kindertijd 
(Philippat et al., 2017; Vernet et al., 2017) en mogelijke nadelige gevolgen op volwassen 
leeftijd met betrekking tot mannelijke voortplantings- en cardiometabolische 
aandoeningen (Bonde et al., 2016; Philips et al., 2017). De aanwezigheid van 
landbouwchemicaliën en arseen in drinkwater is gelinkt aan een toename van het 
voorkomen van geboorteafwijkingen (Brender en Weyer, 2016). Van prenatale 
blootstelling aan persistente organische verontreinigende stoffen is bekend dat deze 
geassocieerd is met schadelijke neurologische ontwikkelingseffecten (Kyriklaki et al., 
2016). Consumptie van biologisch voedsel tijdens de zwangerschap is gelinkt aan een 
verminderd risico op obesitas en diabetes bij moeders (Simões-Wüst et al., 2017) en kan 
de prevalentie van hypospadieën bij de nakomelingen verminderen (Brantsæter et al., 
2016). 

 
Luchtverontreiniging, vervoer 
Luchtverontreiniging is een afdoend vastgestelde en belangrijke risicofactor voor 
verschillende ziekten. In een recent Chinees onderzoek was langdurige blootstelling aan 
luchtverontreiniging PM2.5 geassocieerd met niet-accidentele cardiovasculaire mortaliteit, 
longkanker en chronische obstructieve longziekte, waarbij de risico's hoger waren dan 
verwacht volgens eerdere cohortstudies in West-Europa en Noord-Amerika werd geschat 
(Yin et al., 2017). Muizen die blootgesteld werden aan verkeer in een snelwegtunnel 
vertoonden in de hersenen een verhoogde expressie van genen die betrokken zijn bij 
ontstekingsreacties (Bos et al., 2012). Hoewel lichaamsbeweging belangrijk is voor de 
gezondheid, verdient het de voorkeur om dit te doen in minder vervuilde lucht (Giles & 
Koehle, 2014). Interessant is dat het aantal deeltjes benedenwinds van het verkeer 
exponentieel afneemt met de afstand en op een afstand van 200 meter aanzienlijk lager is, 
en op 300 meter niet te onderscheiden was van de bovenwindse achtergrondconcentratie 
(Zhu et al., 2002, 2006). Stedelijk fietsen, zoals woon-werkverkeer per fiets in Londen, is 
geassocieerd met een langdurig verhoogde dosis ingeademde zwarte koolstof (Nwokoro et 
al., 2012). 
 
Blootstelling aan ioniserende straling 
Ioniserende straling is een algemeen erkend en belangrijk carcinogeen en veroorzaakt ook 
cardiovasculaire ziekten. Diagnostische röntgenonderzoeken verhogen het risico op kanker 
(Mulvihill et al., 2017; Bhatti et al., 2010; Vandevoorde et al., 2015). Prenatale blootstelling 
aan diagnostische röntgenstralen wordt geassocieerd met verhoogde prevalentie van 
kinderkanker (Doll and Wakeford, 1997; Wakeford and Little, 2003; Wakeford, 2008). Risico 
geassocieerd met medische blootstelling aan ioniserende straling kan worden beperkt door 
het gebruik te beperken tot situaties waarin er een echte indicatie bestaat, en is vooral van 
belang voor bepaalde doelgroepen. Naast medische blootstelling zijn er ook blootstellingen 
aan ioniserende straling afkomstig uit vele andere bronnen, waaronder natuurlijke of door de 
mens veroorzaakte omgevingsbronnen (situaties na een ongeval, bouwmaterialen, radon in 
woningen, etc.). De Raad verwijst ook naar het gezamenlijke advies met de 
Gezondheidsraad van Nederland over kinderleukemie (HGR, 2012). 
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Blootstelling aan de zon en kunstmatige bronnen van ultraviolet licht 
Blootstelling aan ultraviolet licht is een afdoende vastgestelde en belangrijke risicofactor voor 
niet-melanome en melanome huidkankers (Mancebo & Wang, 2014). Er mag echter niet 
worden vergeten dat een redelijke blootstelling aan zonlicht ook positieve effecten heeft op 
de gezondheid. 
 
Huisvesting en onderhoud 
Ook het huishouden verdient een aantal aanbevelingen. 
Afdoende vastgestelde belangrijke risicofactoren: 

Van sommige organische oplosmiddelen is bekend dat ze kanker veroorzaken en 
blootstelling van de moeder aan oplosmiddelen wordt geassocieerd met leukemie en 
lymfoom bij kinderen (Lynge et al., 1997; McKinney et al., 2008). Een register-
gebaseerde case control studie in Scandinavische landen (n gevallen/controlepersonen: 
8.112/26.264) liet een kleine maar significante toename van testiculaire kiemceltumoren 
van zonen zien wanneer de moeder een jaar voor de geboorte werd blootgesteld aan 
tolueen (Le Cornet et al., 2017). 

Andere risicofactoren: 
Tijdens de zwangerschap richten ouders vaak hun huis opnieuw in. Vooral verandering 
van vloermaterialen blijkt de blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën te verhogen en 
verhoogt het risico op ademhalingsaandoeningen in de vroege kinderjaren, vooral in 
gezinnen met een voorgeschiedenis van atopische aandoeningen (Franck et al., 2014). 
Luchtverfrissers geven gevaarlijke componenten zoals benzeen, ftalaten en limoneen af 
en kunnen door reactie met ozon secundaire verontreinigende stoffen vormen. 
Gezondheidsrisico's omvatten schade aan het centrale zenuwstelsel en wijziging van 
hormoonspiegels (Kim et al., 2015). Het EPHECT-project van de EU (Emissies, 
blootstellingspatronen en gezondheidseffecten van consumentenproducten in de EU / 
Emissions, Exposure Patterns and Health Effects of Consumer Products in the EU) 
toonde irriterende en respiratoire effecten geassocieerd met consumentenproducten die 
binnenshuis worden gebruikt. Combinaties van 
multifunctionele/keuken/vloerreinigingsmiddelen, meubelwas/boenwas, 
brandbare/elektrische luchtverfrissers en parfum droegen aanzienlijk bij aan 
formaldehyde-emissies (Trantallidi et al., 2015). Huisstof bevat chemicaliën zoals 
ftalaten, brandvertragers, synthetische geurstoffen (Mitro et al., 2016), en ook lood, 
cadmium, pesticiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), bacteriën, 
allergenen. Baby's worden veel meer blootgesteld dan volwassenen en zijn veel 
gevoeliger voor de gezondheidseffecten van stof, waardoor het belangrijk is om het stof 
binnenshuis te verminderen door efficiënte reinigingspraktijken (Roberts et al., 2009). 
Ventilatie is belangrijk gebleken voor het verminderen van de concentraties binnenshuis 
van halfvluchtige organische verbindingen zoals formaldehyde (Liu et al., 2015). Een 
prospectieve studie in Zweden meldde lage ventilatiesnelheden in huis als één van de 
significante risicofactoren voor onder andere autismespectrumstoornissen (Larsson et 
al., 2009). 

 
Persoonlijke verzorging, cosmetica, tatoeages 
Aan cosmetica worden chemische stoffen zoals triclosan (conserveringsmiddel), 
polycyclische muskusverbindingen (geurstoffen), diethylftalaat (carrier), benzofenon-3 (UV-
scherm) of dibutylftalaat (weekmaker in nagellak) toegevoegd. Ook worden vaak 
nanodeeltjes toegevoegd ter bescherming tegen UV-licht. De metabolieten hiervan kunnen 
worden gemeten in urinemonsters van alle leden van de algemene bevolking, met inbegrip 
van kinderen, en de concentraties worden geassocieerd met het gemelde gebruik van 
persoonlijke verzorgingsproducten (Den Hond et al., 2013; Frederiksen et al., 2013). Deze 
verbindingen worden beschouwd als hormoonverstoorders en de meeste passeren ook de 
placenta. Synthetische geurstoffen zijn alomtegenwoordige componenten van persoonlijke 
verzorgingsproducten en huishoudelijke schoonmaakmiddelen, ze bevatten onder andere 
bestanddelen zoals ftalaten, parabenen, glutaraldehyde, hydroperoxiden, terpentijnolie, 
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metalen, nitro-muskusverbindingen en etherische oliën (Patel, 2017). Deze verbindingen 
hebben endocriene eigenschappen en worden gemakkelijk opgenomen door huidcontact en 
door het inademen van verontreinigd stof en vervluchtigde geurstoffen. Tatoeëren kan 
bijdragen aan het risico op kanker, omdat moderne tatoeages hoge huidconcentraties van 
gevaarlijke azopigmenten veroorzaken, waarvan sommige kankerverwekkend zijn (Engel et 
al., 2008; Chung et al., 2016). Sommige cosmetica bevatten nanodeeltjes, die giftig kunnen 
zijn door hun oppervlaktereactiviteit die oxidatieve stress veroorzaakt (Hattori et al., 2017) of 
door hun vorm, die op asbest lijkt (Sinis et al., 2018). 
 
Textiel, kunstmatige kleurstoffen 
In een recente studie van het Swedish Chemical Agency zijn 2400 voor de gezondheid 
zorgwekkende stoffen gekoppeld aan textiel (Swedish Chemical Agency, 2016). Meer dan 
200 stoffen, zoals bijvoorbeeld zure kleurstoffen, kunnen aanzienlijk bijdragen aan 
allergische huidreacties. Van grote zorg zijn azokleurstoffen die geassocieerd zijn met een 
verhoogd risico op kanker en ontwikkelingseffecten. Voortplantingstoxiciteit is vooral 
geassocieerd met brandvertragers, ftalaten, sterk gefluoreerd water en vlekafstotende 
middelen, en met biocide behandelde textielproducten. Bij het wassen zal een deel van de 
chemicaliën vrijkomen, afhankelijk van de manier waarop ze aan textielproducten gebonden 
zijn (Avagyan et al., 2015; Limpiteeprakan et al., 2016). Sommige textielproducten bevatten 
nanodeeltjes, die giftig kunnen zijn in functie van hun oppervlaktereactiviteit die oxidatieve 
stress veroorzaakt (Hattori et al., 2017) of door hun vorm, die lijkt op asbest (Sinis et al., 
2018). 
 
Blootstelling aan herbiciden en insecticiden 
Blootstelling aan insecticidespray tijdens de zwangerschap bleek geassocieerd te zijn met 
een afname van psychomotorische ontwikkeling in Spanje, een land waar preventie van 
malaria niet nodig is (Llop et al., 2015). Herbiciden werden geassocieerd met een toename 
van non-Hodgkin-lymfoom, en glyfosaat, het meest gebruikte herbicide, werd door het 
Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek geclassificeerd als waarschijnlijk 
kankerverwekkend voor de mens (IARC, 2015; Myers et al., 2016). 
 
Plastic of rubber speelgoed 
Anti-androgene activiteit bleek uit te logen uit het oppervlak van speelgoed en babyproducten 
in contact met vloeistoffen met een samenstelling die overeenkomt met die van menselijke 
lichaamsvloeistoffen (kunstmatig zweet en speeksel) (Szczepanska et al., 2016). 
 
Blootstelling aan niet-ioniserende straling gelinkt aan hoogspanningsleidingen, 
communicatie en elektronica 
Blootstelling op korte afstand aan hoogspanningsleidingen werd geassocieerd met leukemie 
bij kinderen (Tabrizi et al., 2015; Schuz, 2011). Niet-ioniserende microgolfstraling bleek te 
werken door spanningskanaalafhankelijke calciumkanaal activering om biologische effecten 
op niet-thermische niveaus te veroorzaken (Anghileri et al., 2006; Pall et al., 2015). 
Blootstelling van moeders aan elektromagnetische velden met mobiele telefoonfrequentie 
werd geassocieerd met gedrags-en spraakproblemen bij kinderen (Birks et al., 2017; Zarei 
et al., 2015). Het gebruik van mobiele en draadloze telefoons werd geassocieerd met een 
verhoogd risico op glioom en akoestisch neuroom (Hardell et al., 2013). Volgens Levis et al. 
(2011) leveren geblindeerde protocollen, vrij van fouten, vertekening en financiële 
conditioneringsfactoren, positieve resultaten op die een oorzakelijk verband aantonen tussen 
langdurig mobiele telefoon gebruik of latentietijd en een statistisch significante toename van 
het risico op ipsilaterale hoofdtumoren, met biologische plausibiliteit. De meta-analyses 
(inclusief die van Levis et al., 2011), waarbij alleen gegevens over ipsilaterale tumoren bij 
proefpersonen die sinds of ten minste 10 jaar gebruik maken van mobiele telefoons zijn 
onderzocht, laten grote en statistisch significante toenames zien van het risico op ipsilaterale 
hersengliomen en akoestische neuromen (Levis et al., 2011). 
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Tabel 1. Enkele aanbevelingen om de blootstelling aan gezondheidsgevaren te verminderen. 
 

 

Aanbevelingen 

Beoogde 
gevaren 

Referentiesa 

H
C

S
 

M
u

ta
g

e
n

e
n

 

O
v

e
ri

g
e
 

Overal Betreffende afdoende vastgestelde en belangrijke risicofactoren: 

Stop met het roken van tabak en het drinken 
van alcohol 

x x x Julvez et al., 2007; Irner, 
2012; Polanska et al., 
2015 

Beperk het passief roken zo veel mogelijk x x  Filippini et al., 2000; 
Evlampidou et al., 2015 

Betreffende andere risicofactoren: 

Vermijd frequente nabijheid van 
hoogspanningsleidingen; beperk het gebruik 
van mobiele telefoons die tegen het hoofd 
worden aangebracht of draadloze telefoons 

  x Tabrizi et al., 2015; 
Schuz, 2011; Birks et al., 
2017; Zarei et al., 2015; 
Carlberg & Hardell, 2017; 
Bortkiewicz et al., 2017 

Voor kleine kinderen: 
Beperk het gebruik van plastic of rubber 
speelgoed en geef de voorkeur aan producten 
die vrij van bisfenol A of ftalaten zijn verklaard 

x   Szczepańska et al, 2016; 
Hashemipour et al., 2018; 
Andaluri et al., 2018; Liao 
et al., 2018 

Voor zwangere vrouwen: 
Blijf op een koele plaats in geval van hitte > 
30°C 

  x Zhang et al, 2017 

Persoo
nlijke 
verzorg
ing 

Vermijd tatoeages   x  Engel et al., 2008; Chung, 
2016 

Beperk het gebruik van haarverf en nagellak x   Marie et al., 2016; Towle 
et al., 2017; Stiel et al., 
2016 

Beperk het gebruik van cosmetica en lotions 
zoveel mogelijk 

x   Den Hond et al., 2013; 
Frederiksen et al., 2013; 
Penninkilampi en Eslick, 
2018; Chow & 
Mahalingaiah, 2016; 
Darbre, 2016; Grande & 
Tucci, 2016; 
Nicolopoulou-Stamati et 
al., 2015; Cerna et al., 
2015 

Kies voor ongeparfumeerde producten en 
beperk het gebruik van parfums 

x   Patel, 2017 

Eten en 
drinken 

Betreffende afdoende vastgestelde en belangrijke risicofactoren: 

Vermijd aangebrand vlees en de consumptie 
van brood of andere graanproducten die door 
een hoge temperatuurbehandeling donkerder 
zijn geworden  

 x  Fu et al.,.2011; Kleinjans 
et al., 2015; Ngoan et al., 
2009; Figg, 2012 

Vermijd bewerkt, vooral met nitriet behandeld, 
vlees 

 x  Bouvard et al., 2015; 
Rohrmann & Linseisen, 
2016 

Betreffende andere risicofactoren: 
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Kies voor eten en drinken uit glazen 
verpakkingen in plaats van plastic flessen of 
metalen blikjes 

x   Bonde et al., 2016; Philips 
et al., 2017; Philippat et 
al., 2017; Vernet et al., 
2017 Warm geen voedsel in de magnetron in plastic 

bakjes 
x   

Vermijd het gebruik van anti-aanbakpannen; 
gietijzer en keramiek hebben waarschijnlijk de 
voorkeur 

x   Kontou et al., 2013; 
Schlummer et al., 2015 

Beperk de consumptie van roofvissen (zoals 
tonijn, zwaardvis) tot één keer per week 

x  x Mergler et al., 2007 

Gebruik kwaliteitsgecontroleerd water in 
glazen flessen 

x  x Brender and Weyer, 
2016; Komulainen, 2004; 
Wigle, 1998 

Kies waar mogelijk voor biologische voeding x x  Kyriklaki et al., 2016; 
Brantsæter et al., 2016; 
Simões-Wüst et al., 2017; 
Baudry et al., 2018 

Huisho
uden 

Betreffende afdoende vastgestelde en belangrijke risicofactoren: 

Vermijd of beperk blootstelling aan organische 
oplosmiddelen 

 x  Lynge et al., 1997; 
McKinney et al., 2008; Le 
Cornet et al., 2017; 
Rodgers et al., 2017 

Betreffende andere risicofactoren: 

Vermijd of beperk het gebruik van insecticiden x   Llop et al., 2013; 

Vermijd geparfumeerde reinigingsproducten, 
luchtverfrissers en geurstoffen 

x x x Kim et al., 2015; 
Trantallidi et al., 2015 

Vermijd tijdens de zwangerschap zoveel 
mogelijk schilderen of coaten (muren, deuren, 
vloeren, enz.) 

x x  Franck et al., 2014 

Was nieuwe kleren voordat u ze draagt x x x Avagyan et al., 2015; 
Limpiteeprakan et al., 
2016 

Reinig in huis met vochtige doeken en 
verminder stof 

x   Roberts et al., 2009; Mitro 
et al., 2016 

Ventileer de slaapkamers en woonkamer thuis 
gedurende 10 minuten, 1-2 keer per dag 

x  x Larsson et al., 2009; Liu 
et al., 2015 

Buiten Betreffende afdoende vastgestelde en belangrijke risicofactoren: 

Sluit de autoruiten en recirculeer de lucht 
tijdens het rijden op snelwegen, in tunnels en 
in druk verkeer 

 x x Zhu et al., 2002; Zhu et 
al., 2006; Bos et al., 2012; 
Yin et al., 2017 

Sport bij voorkeur in groene zones en vermijd 
sterk vervuilde lucht, zoals binnen 200 meter 
van druk verkeer 

 x x Giles & Koehle, 2014; Yin 
et al., 2017; Zhu et al., 
2002 

Betreffende andere risicofactoren: 

Vermijd of beperk het gebruik van herbiciden 
of pesticiden 

x x  IARC, 2015; Myers et al., 
2016; IARC, 2017; 
Alavanja & Bonner, 2012 

Medisc
h 

Vermijd blootstelling aan medische 
röntgenstralen, tenzij dit echt noodzakelijk is 

 x x Doll and Wakeford, 1997; 
Wakeford and Little, 2003; 
Wakeford, 2008; Mulvihill 
et al., 2017; Bhatti et al., 
2010 

a Ter illustratie is bij elk item een niet-uitputtende lijst met referenties gevoegd. 
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2. Fysisch-chemische milieuhygiëne ten behoeve van globale bescherming tegen negatieve 
levensstijlfactoren vanaf preconceptie via het embryo tot jonge kinderen 
 
Gezien het cruciale belang van blootstellingen op jonge leeftijd voor zowel een optimale 
ontwikkeling als een goede gezondheid op latere leeftijd, is de toepassing van fysisch-chemische 
milieuhygiëne van bijzonder belang voor jonge vrouwen en zwangere vrouwen. Blootstellingen in 
de praktijk, ook deze op jonge leeftijd, vinden niet plaats aan afzonderlijke agentia, maar betreffen 
complexe mengsels van vele chemische stoffen en andere gevaren, met mogelijke interacties 
hiertussen die schadelijke effecten verklaren. Daarom is een meer holistische aanpak met 
vermijding of vermindering van blootstelling aan veel verschillende agentia op basis van het 
voorzorgsbeginsel wenselijk. Gepubliceerde studies over effecten van afzonderlijke chemicaliën 
rechtvaardigen fysisch-chemische milieuhygiëne, en de schadelijke interacties tussen gevaarlijke 
stoffen dragen waarschijnlijk bij aan de relevantie en voordelen van deze strategie als een globale 
strategie. In dergelijke studies zou de “fysisch-chemische milieuhygiëne” op het niveau van het 
individu worden toegepast, waarbij jonge vrouwen die zwanger willen worden en zwangere 
vrouwen een prioriteit zouden zijn. Een lijst van uitvoerbare aanbevelingen moet worden 
goedgekeurd door een internationaal panel van deskundigen en moet door de 
onderzoeksdeelnemers als pakket worden toegepast tijdens zwangerschap en borstvoeding. 
Biomonitoringstudies bij de vrouwen en de kinderen en follow-upstudies naar gezondheids- en 
ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen zouden dan op verschillende tijdspunten kunnen toelaten om 
te beoordelen of het holistische pakket van preventieve maatregelen inderdaad tot positieve 
effecten heeft geleid. 
 
Deze strategie wordt nader toegelicht en verantwoord in Rationale for Environmental Hygiene 
towards global protection of fetuses and young children from adverse lifestyle factors, een 
wetenschappelijke publicatie die in het kader van dit advies is geschreven, gepubliceerd in 
Environmental Health (Bourguignon et al., 2018) en in bijlage 4 is opgenomen. 
 
3. Wetenschap en technologie kunnen bijdragen aan fysisch-chemische milieuhygiëne 
 
Hoewel, zoals hierboven beschreven, de incidentie en/of prevalentie van beschavingsziekten de 
laatste honderd jaar is toegenomen, zijn recente ontwikkelingen en de mogelijkheden die de 
wetenschap en technologie bieden hoopgevend! Recente regelgeving met betrekking tot emissies 
in het milieu heeft geleid tot verbeteringen in de kwaliteit van de buitenlucht en het 
oppervlaktewater. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is de luchtkwaliteit in 
Vlaanderen tussen 2004 en 2015 aanzienlijk verbeterd 
(https://www.milieurapport.be/milieuthemas/luchtkwaliteit/fijn-stof/jaargemiddelde-pm2-5-
concentratie/jaargemiddelde-pm2-5-concentratie-per-typegebied) en is de kwaliteit van het 
oppervlaktewater, zoals beoordeeld op basis van de visindex, licht verbeterd 
(https://www.milieurapport.be/milieuthemas/waterkwaliteit/ecologisch-toestand/vissen). 
Waarschijnlijk in relatie tot de veranderingen in het gebruik van pesticiden is het aantal roofvogels 
in onze regio's sterk toegenomen, zo is bijvoorbeeld volgens “waarnemingen.be” het aantal 
buizerds de afgelopen 25 jaar in Nederland toegenomen van 2.000 paar tot 10.000 
paar(https://waarnemingen.be/soort/info/82). Het Vlaamse biomonitoringprogramma liet zien dat 
de concentraties van goed gereguleerde chemicaliën, vooral traditionele POP's zoals 
polychloorbifenylen (PCB's), dichloordifenyldichloorethyleen (p,p'-DDE), de belangrijkste 
metaboliet van dichloordifenyltrichloorethaan (DDT), en hexachloorbenzeen (HCB) en cadmium en 
lood, afnemen in de Vlaamse bevolking. Er lijkt snel op regelgevende maatregelen te worden 
gereageerd, aangezien de concentraties van specifieke gereguleerde perfluorverbindingen en 
ftalaten bij de mens in vijf jaar tijd significant zijn verminderd (Schoeters et al., 2017). Wat de 
toename van het risico op ziekte betreft, is de toename van het risico op kanker in de VS ongeveer 
20 jaar geleden gestopt en in Vlaanderen is de toename van het risico op kanker voor mannen een 
paar jaar geleden gestopt. 
 

https://www.milieurapport.be/milieuthemas/luchtkwaliteit/fijn-stof/jaargemiddelde-pm2-5-concentratie/jaargemiddelde-pm2-5-concentratie-per-typegebied
https://www.milieurapport.be/milieuthemas/luchtkwaliteit/fijn-stof/jaargemiddelde-pm2-5-concentratie/jaargemiddelde-pm2-5-concentratie-per-typegebied
https://www.milieurapport.be/milieuthemas/waterkwaliteit/ecologisch-toestand/vissen
https://waarnemingen.be/soort/info/82
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Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de wijdverbreide toepassing van 
waterstoftechnologie, kunnen het probleem van de luchtverontreiniging in belangrijke mate helpen 
oplossen. Interessant is dat, zowel op industrieel vlak als op wetenschappelijk vlak, de 
wereldleiders in waterstoftechnologie in België zijn gevestigd. 
 
Verdere ontwikkeling van de omics-technologieën (genomica, epigenomica, transcriptomica, 
proteomica, proteomica, metabolomica, glycomica, lipidomica, microbiomica, exposomica) in 
combinatie met snelle verbeteringen in bio-informatica en datamanagement met behulp van 
supercomputers en de systematische toepassing van deze technologieën in echte groene chemie 
en geneeskunde kan leiden tot grote vooruitgang. Groene chemie kan leiden tot de productie van 
veiligere chemische stoffen, waarbij dankzij de omics-technologieën het op de markt brengen van 
stoffen met verborgen toxische eigenschappen kan worden vermeden. Het gebruik van de omics-
technologieën in de geneeskunde kan leiden tot een gepersonaliseerde behandeling aangepast 
aan de individuele patiënt, wat mogelijk zelfs kan leiden tot een effectieve behandeling van de 
meeste gevallen van kanker. 
 
4. Fysisch-chemische milieuhygiëne en maatregelen voorgesteld om de impact van 
vroegtijdige blootstelling te beperken, tegenover de overwegingen geformuleerd in het 
document “Voorzorg met Rede” van de Gezondheidsraad van Nederland (GR, 2008) 
 
Fysisch-chemische milieuhygiëne is vergelijkbaar met de klassieke antimicrobiële hygiëne in die 
zin dat beide concepten bedoeld zijn om mensen te beschermen tegen blootstelling aan een klasse 
van agentia waarvan er vrij veel gevaarlijke eigenschappen hebben die echter niet 
noodzakelijkerwijs goed gekarakteriseerd zijn. Fysisch-chemische milieuhygiëne is ook relevant in 
termen van technologieën en technologische ontwikkelingen. Fysisch-chemische milieuhygiëne is 
een concept dat gerelateerd is aan, maar duidelijk verschilt van het ALARA-concept, het 
voorzorgsbeginsel en het concept van preventie. Het ALARA-concept is relevant met betrekking 
tot kwesties waarbij het bestaan van voordelen verbieden ongewenst maakt. Preventie is van 
toepassing op kwesties waarbij gevaren (voor de mens, het milieu, de maatschappij) als bewezen 
worden beschouwd en niet alleen op basis van mechanistische en experimentele gegevens 
worden verondersteld te bestaan. Het voorzorgsbeginsel is een zeer ruim begrip dat kan worden 
toegepast op ernstige, plausibele bedreigingen, waar er onzekerheid bestaat over de aard, de 
omvang en de waarschijnlijkheid van schade. Het Europees Milieuagentschap beschrijft het 
voorzorgsbeginsel als volgt: "Het voorzorgsbeginsel vormt een rechtvaardiging voor maatregelen 
van de overheid in situaties van wetenschappelijke complexiteit, onzekerheid en onwetendheid, 
waarin het nodig kan zijn op te treden om potentieel ernstige of onomkeerbare bedreigingen voor 
de gezondheid of het milieu te vermijden of te beperken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
passend niveau van wetenschappelijke evidentie, en rekening wordt gehouden met de 
waarschijnlijke voor- en nadelen van handelen en niet-handelen" (Gee, 2008). Er zijn echter geen 
scherpe grenzen tussen deze concepten en in feite is er een continuüm. De fysisch-chemische 
milieuhygiëne zal dus waarschijnlijk vaak leiden tot toepassing van een aangepaste versie van de 
ALARA-aanpak en tot de toepassing van het voorzorgsbeginsel als een strategie om op een alerte, 
zorgvuldige, redelijke en transparante manier, die rekening houdt met de specifieke situatie, om te 
gaan met onzekerheid, zoals voorgesteld in “Voorzorg met Rede” (GR, 2008). 
 
Critici van het voorzorgsbeginsel stellen dat het voorzorgsbeginsel vaag en onwetenschappelijk is, 
arbitraire besluitvorming bevordert en technologische ontwikkeling en vooruitgang belemmert. De 
Nederlandse “Gezondheidsraad” is van mening dat, als het voorzorgsbeginsel als strategie wordt 
toegepast zoals beschreven in “Voorzorg met Rede” (GR, 2008), de kritiek die op het 
voorzorgsbeginsel is geuit niet langer geldig is. 
 
De fysisch-chemische milieuhygiëne is een beperkter en nauwkeuriger concept dan het 
voorzorgsbeginsel. De fysisch-chemische milieuhygiëne is een concept dat berust op een 
duidelijke wetenschappelijke, grotendeels mechanistische, basis waarvoor overweldigende bewijs 
bestaat en dat slechts op bepaalde soorten agentia van toepassing is. Plausibiliteit kan geen issue 
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zijn met betrekking tot fysisch-chemische milieuhygiëne en het concept is veeleer onverenigbaar 
met arbitraire besluitvorming. Belangrijk is dat de invoering van fysisch-chemische milieuhygiëne 
een stimulans kan zijn voor innovatie, met name op het gebied van “groene chemie”, zoals het 
restrictieve reguleringsbeleid op het gebied van klimaatverandering al een stimulans is geweest 
voor innovatie (Rubin, 2011). De American Chemical Association heeft in een Public Policy 
Statement 2009 - 2012 
(https://www.acs.org/content/dam/acsorg/policy/publicpolicies/sustainability/endocrinedisruptors/e
ndocrine-disruption.pdf) verklaard positief te staan tegenover de ontwikkeling van “groene chemie”. 
 
In België werd de toepassing van het voorzorgsbeginsel voor het eerst in de wetgeving opgenomen 
in een decreet van het Vlaamse Gewest van 5 april 1995, waarin het volgende werd verklaard: "Het 
milieubeleid streeft naar een hoog beschermingsniveau ... Het berust onder meer op: - het 
voorzorgsbeginsel" (De Sadeleer, 2000). Ook zijn beslissingen die gebaseerd zijn op een 
voorzorgsstandpunt niet uitzonderlijk in rechtszaken, onder de Belgische wetgeving wordt het 
voorzorgsbeginsel impliciet toegepast in twee arresten van het Belgische constitutionele 
Arbitragehof (De Sadeleer, 2000). Ook bepaalde arresten van de Belgische Raad van State zijn 
geïnspireerd op het voorzorgsbeginsel. Zo bepaalde de Raad van State dat een vervuilende 
industrie gesloten kon worden, ook al was niet bewezen dat deze het milieu in gevaar bracht, 
aangezien het bestaan van risico alleen al voldoende basis was voor actie (De Sadeleer, 2000). 
 
Toepassing van de fysisch-chemische milieuhygiëne moet of kan leiden tot het verbod op een 
product of technologie in gevallen waarin het product of de technologie geen significant voordeel 
biedt of wanneer er minder gevaarlijke alternatieven bestaan. In andere gevallen kan de toepassing 
van fysisch-chemische milieuhygiëne leiden tot het opleggen van een gewijzigde versie van de 
ALARA-aanpak. Als het product of de technologie in kwestie belangrijk is of substantiële voordelen 
met zich meebrengt, kan fysisch-chemische milieuhygiëne worden beschouwd als de eerste stap, 
de ´specificatie´-stap, in een volwaardig strategie (zoals voorgesteld door de Nederlandse 
Gezondheidsraad in het document “Voorzorg met Rede” (GR, 2008)) voor de implementatie van 
het voorzorgsbeginsel. Deze strategie leidt vervolgens, door middel van een benadering die 
risicobeheer wordt genoemd, tot een duidelijk omschreven beleid dat transparant is, waarin risico's 
en voordelen tegen elkaar zijn afgewogen, dat rekening houdt met het feit dat het opgeven van 
voordelen om een bepaald risico te vermijden zelf andere risico's met zich meebrengt 
(risicomigratie) en dat het mogelijk maakt om de effecten van maatregelen op te volgen en ze 
opnieuw te beoordelen en aan te passen. Het is essentieel, zoals voorgesteld door Passchier 
(2013), dat beleidsvorming gepaard gaat met luisteren naar betrokken burgers, deskundigen in het 
veld, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties, maar met het besef dat elk van hen 
mogelijk blind is voor bepaalde aspecten van het probleem. 
 
De maatregelen, hier aangeduid als fysisch-chemische milieuhygiëne, die worden voorgesteld om 
de impact van blootstellingen in vroege levensfasen te beperken, moeten in wezen worden gezien 
als een antwoord op de enorme complexiteit en onzekerheden rond de impact van blootstellingen 
tijdens het vroege leven. Deze complexiteit en onzekerheden vloeien voort uit de blootstelling aan 
zeer veel agentia met onbekende interacties. De voorgestelde aanpak houdt in het bijzonder 
rekening met het feit dat overweldigend bewijs aangeeft dat het effect van blootstellingen in vroege 
levensfasen zeer belangrijk is, en dat er veel meer te winnen dan te verliezen valt met maatregelen 
ter bescherming van vroege levensjaren. In die zin houdt “milieuhygiëne” verband met de 
toepassing van het voorzorgsbeginsel op een kwestie waarbij de potentiële risico's veel groter zijn 
dan de voordelen verbonden aan het niet nemen van beperkende maatregelen. Ook kan 
“milieuhygiëne” worden gezien als gerelateerd met een problematiek gekenmerkt door ernstige 
onzekerheid, waarbij meer belang moet worden gehecht aan de potentiële negatieve gevolgen van 
menselijk gedrag dan aan de potentiële (of in dit geval waargenomen) positieve gevolgen ervan. 
  

https://www.acs.org/content/dam/acsorg/policy/publicpolicies/sustainability/endocrinedisruptors/endocrine-disruption.pdf
https://www.acs.org/content/dam/acsorg/policy/publicpolicies/sustainability/endocrinedisruptors/endocrine-disruption.pdf
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VI. BIJLAGEN 
 
Bijlage 1 - Additional data on the time-trends of diseases of civilization (Landrigan et l., 2017) 
 
In Great Britain, all cancers combined incidence rates have increased overall in all broad age 
groups in males and females combined between 1993 and 2015. Incidence rates have increased 
more in young people than in older people: rates in 0-24s have increased by 24 %, in 25-49s by 20 
%, in 50-59s by 13 %, in 60-69s by 15 %, in 70-79s by 11 %, and in 80+s by 9 % 
(https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancerstatistics/incidence/age?_ga=2.262
144332.1566422954.1536335611-508569465.1536335611#heading-Three, accessed 7/9/2018). 
In de USA, cancer incidence has risen by 85.9 % (yearly increase 1.5 %) between 1950 and 2001. 
Life time risk of cancer in the USA is about 1/2 for men and 1/3 for women. Encouraging is that, in 
the USA, the incidence of cancer has decreased slightly after 1992 in men and has remained stable 
in women since 1998 (https://seer.cancer.gov/csr/1975_2014/results_merged/sect_02_all_sites.p
df accessed 14/01/2018). In the United Kingdom, total cancer incidence rates are projected to 
decrease by 0.03 % in males and increase by 0.11 % in females yearly between 2015 and 2035 
(Smittenaar et al., 2016). Generally, however, a world-wide increase in the incidence of cancer has 
been observed in the recent past (Sasco, 2008). Under age 75 cancer (all cancers together) is the 
most frequent cause of mortality in the western world, before cardiovascular diseases (Belpomme 
et al., 2007; Clapp et al., 2006). This increase cannot be explained totally, nor by differences in 
effectivity of correct diagnosis, nor by improvment of registration. It has to be emphasized that not 
all types of cancer increase in incidence. The incidence of some cancers such as stomach and 
cervix cancer decreases, while this of breast, prostate, testis, colon, lung, thyroid and brain cancer 
and also this of non-Hodgkin lymphoma increases, (Sasco, 2008). Importantly, the time trends in 
different countries can be quite different (see data from the International Association of Cancer 
Registers, http://ci5.iarc.fr/CI5plus/Pages/graph4_sel.aspx). In fact, the registered incidence of 
some rather difficult to diagnose cancers decreases in many places, where one would rather expect 
that they would increase due to improved diagnostic methods. Furthermore the incidence of cancer 
rises more steeply in young people than in older people (see above) and also the incidence of 
cancer in children has increased (Steliarova-Foucher et al., 2004; Kaatsch et al., 2006; Dreifaldt et 
al., 2004), whereas the diagnosis of cancer in children is less difficult than in older people. That the 
observed increase in the incidence of cancer is due to the finding, through early screening, of small 
tumors who would never have developed into invasive cancer, has been contradicted by the 
experience with prostate screening. Prostate cancers detected through screening showed the 
same Gleason scores as non-screened cases, indicating that screened and non-screened cases 
of prostate cancer probably have a similar histoprognosis (Crawford, 2003). 
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Bijlage 2 - Data from the Global Burden of Disease study on the health impact of air pollution, 
lead, toxic occupational risk factors and endocrine disruptors and on pollution related 
diseases in children (according to Landrigan et al., 2017) 
 
Specific causal associations have been established between PM2.5 pollution and myocardial 
infarction (Wang et al., 2015; Su et al., 2016; Weichenthal et al., 2016; Milojevic et al., 2014; Brook 
et al., 2004; Mustafic et al., 2012; Gardner et al., 2014), hypertension (Chan et al., 2015), 
congestive heart failure, arrhythmias (Link et al., 2010) and cardiovascular mortality (Krewski et al., 
2009; Gold & Samet, 2013; Newby et al., 2015; Beelen et al., 2014; Kaufman et al., 2016). Causal 
associations have also been established between PM2.5 pollution and chronic obstructive 
pulmonary disease and lung cancer (GBD, 2015). The International Agency for Research on 
Cancer has reported that airborne particulate matter and ambient air pollution are proven group 1 
human carcinogens (Loomis et al., 2013; Burnett et al., 2014; Hamra et al., 2014). Fine particulate 
air pollution is associated with several risk factors or items related to cardiovascular disease, 
including: hypertension (Chan et al., 2015), increased serum lipid concentrations (Franklin et al., 
2015), accelerated progression of atherosclerosis (Kaufman et al., 2012; Benziger et al., 2016; 
Claeys et al., 2017), increased prevalence of cardiac arrhythmias (Link et al., 2010), increased 
numbers of visits to emergency departments for cardiac conditions (Su et al., 2016; Weichenthal 
et al., 2016), increased risk of acute myocardial infarction (Wang et al., 2015), and increased 
mortality from cardiovascular disease (Beelen et al., 2014) and stroke (Stafoggia et al., 2014). 
Clinical and experimental studies suggest that fine airborne particles increase risk of cardiovascular 
disease by inducing atherosclerosis, increasing oxidative stress, increasing insulin resistance, 
promoting endothelial dysfunction, and enhancing propensity to coagulation. 
 
Emerging evidence suggests that additional causal associations may exist between PM2.5 
pollution and several highly prevalent non-communicable diseases. These include diabetes (Meo 
et al., 2015), decreased cognitive function, attention-deficit or hyperactivity disorder and autism in 
children (Heusinkveld et al., 2016; Casanova et al., 2016; Block et al., 2012; Volk et al., 2013) and 
neurodegenerative disease, including dementia, in adults (Chen et al., 2017; Cacciottolo et al., 
2017; Kioumourtzoglou et al., 2016). PM2.5 pollution may also be linked to increased occurrence 
of premature birth and low birthweight (Malley et al., 2017; Amegah et al., 2014; Smith et al., 2014; 
Van Vliet et al., 2013; Gao et al., 2014; Ha et al., 2014; Shah et al., 2011; Glinianaia et al., 2004). 
 
Cardiovascular diseases, including hypertension, coronary artery disease, stroke, cardiac 
arrhythmias, and peripheral arterial disease, account for the overwhelming majority of deaths 
attributable to lead in adults (Cosselman et al., 2015; Schober et al., 2006). These associations are 
evident at blood lead concentrations as low as 5 μg/dL (Schober et al., 2006; Aoki et al., 2016). 
The GBD study (GBD, 2015) estimates that lead exposure accounts for 2.5 % of the global burden 
of ischaemic heart disease. Lead is also estimated to account for 12.4 % of the global burden of 
idiopathic intellectual disability. The GBD analysis indicates that deaths in 2015 that were 
attributable to lead are as follows: cardiovascular disease (465 000 deaths), ischaemic heart 
disease (240 000), cerebrovascular disease (155 000), ischaemic stroke (68 000), haemorrhagic 
stroke (87 000), hypertensive heart disease (47 000), and chronic kidney disease (28 000). WHO 
estimates that, in 2012, lead was responsible for 13.9 million disability-adjusted life years (DALYs) 
and that childhood lead exposure is responsible for mild to moderate mental retardation of 0.6 
million children annually (Fewtrell et al., 2004). Based on data from the Blacksmith Institute/Pure 
Earth Toxic Sites Identification programme, we estimate that about 61 million people in the 49 
countries surveyed to date are exposed to heavy metals and toxic chemicals at contaminated sites 
(Landrigan et al., 2017). 
 
The GBD study (GBD, 2015) estimates that, in 2015, toxic occupational risk factors (not including 
occupational injuries or ergonomic factors) were responsible for 0.88 million deaths globally and 
for 18.6 million DALYs. Carcinogens were responsible for 0.49 million (55 %) of the deaths from 
occupational exposures to toxicants and for 9.8 million DALYs. Asbestos was responsible for nearly 
40 % (0.18 million) of all deaths caused by occupational carcinogens. 
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Examples of pollution related diseases in children that have been identified through prospective 
studies are: cognitive impairment, with decreased IQ in children exposed prenatally to PCBs 
(Jacobson & Jacobson, 1996); reduced IQ and shortening of attention span in children exposed 
prenatally to methyl mercury (Grandjean & Landrigan, 2014); microcephaly at birth, anatomical and 
functional delays in brain development, and autistic behaviours in children exposed prenatally to 
the organophosphate pesticide chlorpyrifos (Rauh et al., 2012; Bouchard et al., 2011), autistic 
behaviours in children exposed prenatally to phthalates (Engel et al., 2010); cognitive impairment, 
shortened attention span, and disruptive behaviour in children exposed prenatally to brominated 
flame retardants (Herbstman et al., 2010), and neurodevelopmental delays in children exposed 
prenatally to polycyclic aromatic hydrocarbons (Perera et al., 2014; Jedrychowski et al., 2015). 
 
Endocrine disruptors are chemical pollutants that mimic, block, or alter the actions of normal 
hormones (WHO, 2017; Bergman et al., 2013; Roen et al., 2015; Gore et al., 2015). They include 
phthalates, bisphenol A, perchlorate, several pesticides, such as the orthophosphates, brominated 
flame retardants, and dioxins. Many endocrine disruptors are also developmental neurotoxicants. 
The organophosphate insecticides are a large and widely used class of pesticides. Members of this 
class of chemicals are powerful developmental neurotoxicants, and prenatal exposures are 
associated with persistent deleterious effects on children’s cognitive and behavioural function and 
with long-term, potentially irreversible, changes to brain structure that are evident on magnetic 
resonance imaging (MRI) (Rauh et al., 2012). 
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Bijlage 3 - Additional information on the biological basis of low dose effects of genotoxic 
agents 
 
Repair of damage to DNA is of crucial importance to living organisms. More than 130 different DNA 
repair proteins have been identified (Christman & Kaina, 2013), and many of them are inducible 
(Ames et al., 1993). It is, in terms of competition and evolution, in the interest of living organisms 
to produce only proteins and enzymes which are useful in the given circumstances (Alberts et al., 
1994). Moreover, DNA repair mechanisms comprise nucleases, which by themselves represent a 
danger to the genome. Therefore, DNA repair has to be tightly regulated in unexposed cells and, 
in case of genotoxic insults, has to be appropriately activated. The regulation of DNA repair is a 
very complex system and proteins are phosphorylated on more than 900 sites encompassing over 
700 proteins in response to damage to DNA (Matsuoka et al., 2007). 
 
Some forms of endogenous DNA damage are permanently present in large quantities in 
mammalian or human cells (up to dozens of adducts per million nucleotides) (De Bont & van 
Larebeke, 2004). In comparison, one Gy of low linear energy transfer (LET) ionising radiation 
produces less than 1 base damage per ten million nucleotides (UNSCEAR 2000 Report to the 
General Assembly, Volume II: Effects (UNSCEAR, 2000)) and smoking increases the amount of 
3,5 benzo(a)pyrenediolepoxide adducts in human cervical epithelial cells from 1.9 per 100 million 
cells to 3.5 per 100 million cells, which is then associated with an increase in the incidence of 
cervical cancer (Melikian et al., 1999). Probably the repair mechanisms relevant for endogenous 
DNA damage are permanently active. So for instance the repair of 7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-
oxoG), an endogenously highly prevalent DNA adduct, by the “Base Excision Repair” system 
cannot be induced by oxidative or alkylation damage (Bercht et al., 2007). 
 
The repair of damage which occurs only rarely under physiological conditions, such as double 
strand DNA breaks (DSB) (of the order of 0.05 per cell in human fibroblasts in vitro), is however 
only effective after induction by exposure of sufficient intensity causing that type of damage 
(Rothkamm & Lobrich, 2003). The very low number of DSB induced by 1,2mGy of X-rays is barely 
repaired and no induction of repair activity can be detected after irradiation with 1,2mGy. X-rays 
induce between 35 and 29 DSB per cell, and Gamma-H2AX foci due to phosphorylated H2AX 
histones are already detectable after 3 minutes, and the repair is largely completed after 24 hours. 
Repair is however never 100 % complete, and even after 14 days almost 0.1 DSB per cell remain, 
corresponding to the amount of DSB induced by 1,2mGy. So it seems that more than 0.1 DSB per 
cell must be present to induce the relevant repair mechanism. 
 
Xue et al. (2009) observed that for "high LET" ionising radiation HPRT mutations are more frequent 
per dose unit in the absence of activation of ATM, activation which leads to the formation of 
Gamma-H2AX foci starting the repair of DSB. Probably doses of the order of 200 mGy are 
necessary for activation of ATM (Marples & Collis, 2008). 
 
DNA adducts from environmental carcinogens such as polycyclic aromatic hydrocarbons are also 
subject of inducible repair (Christman & Kaina, 2013). Induction, in human cells, of ddb2, xpc, xpf 
and xpg repair genes gives rise to an increase in Nucleotide Excision Repair (NER) activity and an 
adaptive response, that is a decrease in lethal and mutagenic effects. Transcriptional activation of 
the NER system is of high biological relevance, as most environmental and man-made carcinogens 
induce DNA damage that is repaired by NER (Christman & Kaina, 2013), so it seems likely that low 
dose hypersensitivity could also occur in relation to exposure to genotoxic chemicals. In human 
cells the "global genomic repair" system is induced after activation of the p53 tumor suppressor 
(Hanawalt, 2002), and activated p53 also decreases the relative importance of error prone "Non 
Homologous End Joining" repair (Sasaki et al., 2002). Activation of the p53 tumorsuppressor will 
however only occur after exposure to an exogenous agent at a certain intensity, and will not occur 
after exposure at very low intensity. How much benzo(a)pyrene- like adducts are needed for 
activation of p53 is not known with precision, estimates vary from 10 to 250 per 100 million 
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nucleotides, but these numbers are much higher than the number of adducts detected in 
lymphocytes of non-smoking policemen in the city of Prague (Topinka et al., 2007). 
 
But also non-targeted effects, effects shown by cells who did not receive a direct hit, including 
bystander effects and induced genetic instability, could contribute to larger effects per unit of dose 
at very low doses (Kadhim et al., 2013). 
 
Bystander effects on cells in vitro were demonstrated by Nagasawa en Little (1992) and are 
probably mediated through intercellular communication (Zhou et al., 2000). According to 
Vandevoorde et al. (2015) bystander effects could explain the low dose hypermutagenicity 
observed, in terms of γ-H2AX foci for pediatric patients exposed to diagnostic X-rays. 
(Vandevoorde et al., 2015). This relative increase in mutagenicity at very low doses is however not 
generally accepted as there are few studies, and a potential bias is explored in a recent publication 
(Harbron et al., 2017). However, the existence of a relative increase in mutagenicity at very low 
doses is consistent with the frequently observed linear relationship between induction of cancer 
and dose of ionizing radiation, as an exponential increase in induced cases of cancer is expected 
with rising mutation frequency due to the fact that generally several mutations are required in the 
same cell for induction of cancer (Alberts et al., 1994). 
 
Some exposures can induce a state of genetical instability in which mutations occur with high 
frequency without any relation with the intensity of the exposure and continue to occur many cell 
divisions after the exposure has come to an end. Rather than through a genetic mutation, instability 
might arise through the activation of endogenic mutagenic mechanisms, through epigenetically 
induced expression of a mutator gene. 
 
Epigenetic mechanisms might also explain the persistently elevated mutation rates in the non-
exposed progeny of irradiated cells, reviewed by Morgan (2003) and the transgenerational genomic 
instability reviewed by Dubrova (2003). 
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Bijlage 4 - Rationale for Environmental Hygiene towards global protection of fetuses and 
young children from adverse lifestyle factors (Bourguignon et al., 2018) 
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Voor de online versie zie: 
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-018-0385-y  

https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-018-0385-y
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VII. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten 
is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van het 
advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Jean-Pierre BOURGUIGNON en Nicolas 
VAN LAREBEKE en het wetenschappelijk secretariaat door Marleen VAN DEN BRANDE. 
 
ADANG Dirk Menselijke ecologie Universiteit Hasselt 
BOULAND Catherine Milieugezondheid en gezondheid op 

het werk 
ULB 

BOURGUIGNON Jean-
Pierre 

Pediatrische endocrinologie ULiège 

DEN HOND Elly Milieu en gezondheid PIH Antwerpen 
GODDERIS Lode Arbeids- en milieugeneeskunde KULeuven 
NAWROT Tim Milieu en gezondheid Universiteit Hasselt 
SCHOETERS Greet Milieutoxicologie UA/VITO 
SMEESTERS Patrick Stralingsbescherming en 

radiobiologie 
FANC/UCL 

VAN LAREBEKE Nicolas Toxicologie UGent/VUB 
 
De permanente werkgroep Chemische Agentia heeft het advies goedgekeurd. Het voorzitterschap 
van de permanente werkgroep werd waargenomen door Luc HENS en het wetenschappelijk 
secretariaat door Marleen VAN DEN BRANDE. 
 
FRAEYMAN Norbert Toxicologie en milieutoxicologie UGent 
HEILIER Jean-François Toxicologie SPAQUE 
HENS Luc Menselijke ecologie VITO 
HOLSBEEK Ludo Risicobeoordeling, pesticiden LNE 
STEURBAUT Walter Humane blootstelling UGent 

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
CASTELAIN Philippe DGAPF – 

Gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen 

FOD VVVL 

DE BOOSERE Isabel DVZ – Vast secretariaat Milieu 
Gezondheid 

FOD VVVL 

DUSSART Aurelie DGEM – MRB - Chemicals FOD VVVL 
ROHL Martine DGEM – MRB - Chemicals FOD VVVL 

 
 
 
  

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849 
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet 
dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te 
wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid 
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad 
zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen 
uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft 
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te 
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de 
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van de 
pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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