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Samenvattend besluit 

Het preliminaire rapport van 26 juni 1998 gaf een beknopt overzicht van het kader waarin de dioxinestudie 
ten behoeve van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) verloopt. Het besprak eveneens enkele basisgegevens, 
zoals soorten en oorsprong van dioxinen, blootstelling en mechanismen van toxiciteit, elementen die 
bijdragen tot een betere interpretatie van de experimentele observaties en zo tot een verfijning van de 
voorstellen voor een getolereerde dagelijkse blootstelling, tolerated daily intake (TDI). Deze dioxinestudie 
loopt verder, de wetenschappelijke basis groeit steeds aan en aanvulling van de database en opvolging van 
de evolutie is dus noodzakelijk. Ondertussen hebben rechtstreekse contacten met verantwoordelijken van 
de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) ons een beter inzicht gegeven in de wijze waarop zij hun TDI 
waarden hebben berekend. Het huidige rapport gaat hierop in, het behandelt de procedure om tot een TDI 
te komen, argumenteert de keuze van de toxiciteitstudies die als referentie dienen en stelt een TDI waarde 
voor. 
 
Een TDI wordt meestal bepaald door extrapolatie uit het dierexperimenteel onderzoek, waarbij een als 
referentie gekozen No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) gedeeld wordt door een uncertainty factor 
(UF). Indien geen NOAEL gekend is, gebruikt men een Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL) met 
een aangepaste UF. Met betrekking tot dioxinen en dioxine-achtige stoffen, stelt de WGO echter voor om 
deze berekening niet rechtstreeks uit te voeren doch via een tussenstap te gaan, deze van de body burden 
(bb) 1. Dit voorstel werd gedaan omwille van het bestaan van vrij grote verschillen in het kinetische gedrag 
van dioxinen bij proefdier en mens. Toch is ook deze berekeningswijze niet vrij van onzekerheden.  



De berekeningen van de bb, zoals ze voorkomen in de WGO documenten, zijn niet altijd éénduidig. Men 
maakt ook hier belangrijke vereenvoudigingen door voor het halfleven van verschillende dioxine-achtige 
stoffen het halfleven van 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-para-dioxine (TCDD) te nemen. Verder vertoont TCDD 
een niet-lineaire kinetiek, er bestaat dus geen unieke waarde voor het halfleven en een keuze dient gemaakt 
te worden. Tenslotte zijn, ondanks de ontwikkeling van het begrip toxic equivalence factor (TEF), de 
onderlinge toxiciteitsverhoudingen voor dioxine-achtige stoffen niet constant voor alle toxische effecten. Dit 
alles verklaart waarom er niet één maar meerdere TDI’s als richtwaarden worden vastgelegd, doch het zou 
verkeerd zijn deze waarden, in concrete gevallen van risico-evaluatie, als absoluut nauwkeurig en vast te 
hanteren. 
 
De referentie LOAEL’s, en de eruit afgeleide NOAEL’s, komen uit onderzoek naar reproductie-stoornissen 
bij het volwassen dier en naar ontwikkelingsstoornissen, lichamelijk en qua gedrag, van jonge dieren die 
vóór en na de geboorte blootgesteld werden aan dioxinen via het moederdier. Via berekening van de bb en 
hanteren van een resterende UF komen wij tot het volgende voorstel van TDI voor dioxinen en dioxine-
achtige stoffen, uitgedrukt in toxic equivalents (TEQ). Hierbij is het laagste cijfer inbegrepen dat bekomen 
wordt via de conventionele weg van NOAEL en UF.  

TDI  =  1 - 2 pg TEQ/kg lichaamsgewicht/dag 

Wat deze TDI betekent voor het vastleggen van toegestane residuniveaus in verschillende soorten 
voedingswaren dient verder berekend te worden op basis van nauwkeurige voedingsanalysen. Wel lijkt het 
duidelijk dat, gezien de achtergrondblootstelling in geïndustrialiseerde landen 1-3 pg TEQ/kg/dag bedraagt, 
PCB’s niet inbegrepen 2, dit aanleiding zal geven tot moeilijke discussies. Zelfs drastische veranderingen in 
onze leef- en voedingsgewoonten zullen niet voldoende zijn om aan de gestelde grens tegemoet te komen. 
Hierbij dient men zich bewust te zijn, enerzijds, van het feit dat deze TDI berekening onzekerheden vertoont 
en, anderzijds, dat bepaalde voedingswaren of gewoonten of bepaalde technische handelingen, die een 
bron zijn van dioxinecontaminatie, hun eigen intrinsieke waarde en nut voor de volksgezondheid hebben. De 
discussie hierover overstijgt de rol van de hier uitgevoerde dioxinestudie en moet maatschappelijk gevoerd 
worden. 

Studie en verdere opvolging van deze problematiek blijft noodzakelijk om ter gelegener tijd de nodige 
voorstellen van actie te kunnen formuleren.  

Gebruikte afkortingen 

AEL  accepted exposure level 
AhR aryl hydrocarbon receptor 
Bb body burden 
EDI estimated daily intake 
HGR Hoge Gezondheidsraad  
IARC International Agency for Research on Cancer 
LOAEL lowest observed adverse effect level 

ng/kg/d nanogram (10-9 gram) per kilogram lichaamsgewicht 
per dag 

NOAEL no observed adverse effect level 
PCB polychloorbifenyl 
PCDD polygechloreerd dibenzo-para-dioxine  
PCDF polygechloreerd dibenzofuraan  

pg/kg/d picogram (10-12 gram) per kilogram lichaamsgewicht 
per dag 

TCDD 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-para-dioxine 
TDI tolerated daily intake 
TEF ftoxische equivalentiefactoren 
TEQ toxische equivalenten 
UF uncertainty factor 
WGO Wereld Gezondheidsorganisatie 



1. Dioxinen en aanverwante stoffen  

Dioxinen behoren tot een grotere groep van polycyclische gechloreerde koolwaterstoffen die 
structureel en toxicologisch gelijkaardige kenmerken vertonen. Het betreft de gechloreerde dioxinen 
(PCDD), bifenylen (PCB) en dibenzofuranen (PCDF). Omdat bij de blootstelling rekening dient 
gehouden te worden met het geheel van de blootstelling aan deze stoffen dient men overeen te 
komen een bepaalde procedure van sommering van blootstellingshoeveelheden te hanteren. 
Hiervoor bepaalt men voor elke vertegenwoordiger van deze groepen toxische equivalentie factoren 
(TEF) die de relatieve potentie voor toxiciteit weergeeft ten overstaan van de meest toxische 
component, het 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxine (verder vermeld als TCDD), die gelijk wordt 
gesteld aan 1. Aangezien deze TEF waarden niet constant zijn over het gehele spectrum van 
toxiciteit dient men hierover een zeker compromis te sluiten. Tabel 1 geeft de TEF waarden voor een 
aantal stoffen uit deze groepen zoals ze vastgelegd zijn door de WGO in 1997. Zij verschillen van de 
cijfers vermeld in het preliminaire rapport. Algemeen wordt nu voorgesteld deze laatste WGO cijfers 
te hanteren. 

Tabel 1. WGO TEF waarden voor het berekenen van humane risico’s vastgelegd op de WGO 
vergadering in Stockholm, Zweden, 15-18 juni 1997 3. 

Congeneer TEF waarde Congeneer TEF waarde 

Dibenzo-p-dioxinen  

2,3,7,8-TCDD 

1,2,3,7,8-PnCDD 

1,2,3,4,7,8-HpCDD 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 

OCDD 

  

Dibenzofuranen 

2,3,7,8-TCDF 

1,2,3,7,8-PnCDF 

2,3,4,7,8-PnCDF 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 

OCDF 

   

1 

1 

0.1 

0.1 

0,1 

0.01 

0.0001 

  

  

0.1 

0.05 

0.5 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.01 

0.01 

0.0001 

   

Non-ortho PCBs 

PCB 77 

PCB 81 

PCB 126 

PCB 169 

Mono-ortho PCBs 

PCB 105 

PCB 114 

PCB 118 

PCB 123 

PCB 156 

PCB 157 

PCB 167 

PCB 189 

   

  

0.0001 

0.0001 

0.1 

0.01 

  

0.0001 

0.0005 

0.0001 

0.0001 

0.0005 

0.0005 

0.00001 

0.0001 



Door de gemeten hoeveelheid van een bepaald congeneer te vermenigvuldigen met zijn TEF 
waarde verkrijgt men een equivalente TCDD hoeveelheid. Deze hoeveelheden worden dan opgeteld 
volgens formule 1, met als resultaat een totale hoeveelheid toxische equivalenten (TEQ). 

TEQ = Σ (PCDDi × TEFi)  +  Σ (PCDFi × TEFi)  + Σ (PCBi × TEFi)    (formule 1) 

1. Getolereerde dagelijkse inname  

Getolereerde dagelijkse inname - tolerated daily intake (TDI) 

De TDI is de hoeveelheid van een potentieel gevaarlijke stof waaraan de mens dagelijks 
mag blootgesteld worden zonder dat, naar alle waarschijnlijkheid, schadelijke 
gezondheidseffecten optreden.  

• TDI : hoeveelheid en dagelijkse blootstelling:  

De TDI slaat op een repetitieve blootstelling, alle dagen, voor de hele duur van de 
levensverwachting. Impliciet veronderstelt dit eveneens dat deze hoeveelheid — dosis — niet 
overschreden wordt, tenzij binnen beperkte grenzen en voor een beperkte tijd. De TDI wordt 
eveneens toegepast wanneer de blootstelling niet de hele levensduur omvat doch een substantieel 
deel ervan. TDI waarden worden gewoonlijk afgeleid uit het lange termijn, chronisch, 
dierexperimenteel onderzoek. Voor een blootstellingsduur die korter is kan men de term Accepted 
Exposure Level (AEL) gebruiken, waarbij de dosis meestal afgeleid wordt uit het subchronisch, 
dierexperimenteel onderzoek, met een blootstellingsduur die ongeveer 10% van de verwachte 
levensduur bedraagt. In principe kan men verwachten dat voor een bepaalde stof de AEL hoger zal 
uitvallen dan de TDI, aangezien bij een kortere blootstellingsduur de lichaamsbelasting bij identieke 
dosis lager is dan bij lange termijnblootstellingen. De begrippen “substantieel deel” of “beperkt deel” 
van de totale levensverwachting wijzen op het feit dat er in concrete gevallen verschillende 
interpretaties mogelijk kunnen zijn.  

• TDI en schadelijke gezondheidseffecten: 

Effecten op de gezondheid kunnen onderscheiden worden in niet-schadelijk en schadelijk. Daar 
waar schadelijke effecten niet aanvaard worden, geldt dit niet noodzakelijk voor niet-schadelijke 
effecten. Het is namelijk niet altijd mogelijk om op een realistische manier blootstellingen zo te 
verlagen dat geen enkel, voorbijgaand, licht ongemak optreedt. Internationaal aanvaardt men op dit 
ogenblik dat het de schadelijke effecten zijn die moeten vermeden worden. Zij zijn de niet-aanvaarde 
gezondheidseffecten, de andere zijn de aanvaarde of getolereerde effecten. Dit is een tweede bron 
van discussie waarbij enerzijds wetenschappelijke expertise komt kijken maar waar, anderzijds, ook 
alle betrokkenen hun zeg kunnen in hebben. Het is vanzelfsprekend dat het aanvaardingsniveau van 
een bepaald effect verschillend zal zijn van maatschappij tot maatschappij, waarbij ook de gevolgen 
van het niet aanvaarden van de betroffen stof in de weegschaal moet komen te liggen. 

• TDI en waarschijnlijkheid:  

Aangezien het detecteren van schadelijke effecten — in het dieronderzoek of bij de mens — 
afhankelijk is van de kans deze te observeren, zal ook de TDI een kanselement omvatten. 
Daarnaast is het TDI concept een veralgemening — een extrapolatie — van observaties in een 
beperkte steekproef naar de algemene populatie, van het proefdier naar de mens of van een 
bepaalde groep mensen naar alle mensen. Dit is dus een tweede bron van variabiliteit, van 
onzekerheid. Bij het hanteren van het TDI concept dient men er zich dus van bewust te zijn dat het 
niet verwachten van gezondheidsschade impliceert dat dit in geïsoleerde gevallen toch kan 
optreden. Deze laatste kans kan men verminderen door strengere veiligheidseisen te hanteren. Ook 
aan deze discussie kunnen alle betrokkenen deelnemen, doch terug ook met aandacht voor de 
gevolgen van het niet aanvaarden van de betroffen stof.  
Dierexperimenteel onderzoek als bron voor een TDI: 

• No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) – Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL)  

Het dierexperimenteel onderzoek betreffende een bepaalde stof omvat een grote reeks 
subchronische en chronische experimenten met elk aandacht voor welbepaalde toxische 



eindpunten. Doorgaans leiden ze elk tot een NOAEL, een repetitief blootstellingsniveau waarbij geen 
schadelijke effecten werden geobserveerd. In functie van de blootstellingsduur van de mens en van 
de relevantie van de vastgestelde toxiciteit, wordt dan de laagste NOAEL als referentiedosis voor 
verdere evaluatie gekozen. In principe kiest men een NOAEL voor kortetermijnblootstelling en een 
NOAEL voor langetermijnblootstelling. De bekomen cijfers slaan meestal op een orale inname, wat 
in ons geval bij de discussie van dioxinen ook het meest relevant is 4. In geval geen NOAEL kan 
bepaald worden vertrekt men van de LOAEL, waarbij men deze waarde door 2 deelt om een 
geschatte NOAEL te bekomen, natuurlijk met introduceren van een zekere mate van onzekerheid. 
Gezien het primair werkingsmechanisme van dioxinen voor een belangrijk deel te wijten is aan een 
reversibele interactie met receptoren — ondermeer de cytoplasmatische aryl hydrocarbon receptor 
(AhR) — kan men het principe van een drempelwaarde aanvaarden en dus de notie van een 
NOAEL hanteren. 

• Uncertainty Factor (UF)  

Extrapolatie van het dier naar de mens kan in de eerste plaats gebeuren door het delen van de 
NOAEL door een uncertainty of  assessment factor (UF of AF). Conventioneel bedraagt deze factor 
10 x 10, 10 voor extrapolatie van het proefdier naar de mens en 10 voor de extrapolatie van de 
modale mens naar de meest gevoelige individuen. In deze factoren zitten verschillen bevat in 
toxicokinetisch gedrag en in toxicodynamische werking van een stof. Voor particuliere gevallen kan 
men deze factoren wijzigen, bij extrapolatie van de primaat naar de mens, bijvoorbeeld, wordt de 
eerste factor meestal beperkt tot 5. Delen van de geselecteerde, lange termijn NOAEL door de 
gekozen UF geeft dan de TDI. De TDI is dus niets anders dan een andere benaming van een 
accepted daily intake of ADI, gekend voor residu’s van pesticiden in voedingswaren. Het gebruik van 
de term UF of AF duidt op de onzekerheid in deze berekeningen en lijkt ons correcter dan de term 
safety factor die door een reeks organismen wordt gebruikt. De waarde 100 is arbitrair doch 
gebruikelijk, op basis van onderlinge discussie kan die eventueel verhoogd worden met als gevolg 
een verlaging van de TDI. 

• Body Burden (bb)  

Men kan de onzekerheid in de extrapolatie van het proefdier naar de mens verminderen door 
gekende verschillen in het toxicokinetische gedrag van dioxinen in rekening te brengen. Een van de 
mogelijkheden is rekening te houden met verschillen in de geabsorbeerde fractie via het 
spijsverteringsstelsel — de voornaamste ingangspoort voor dioxinen — en met verschillen in 
eliminatiesnelheid — weerspiegeld in het halfleven. Species met een trage eliminatie, dus met een 
lang halfleven voor dioxinen, zullen lang gebukt gaan onder de mogelijke toxische effecten ervan. 
Dit in tegenstelling tot species met een snellere eliminatie, dus kort halfleven voor dioxinen, die deze 
invloed minder lang ondergaan. Daarnaast zal bij repetitieve blootstelling aan dioxinen accumulatie 
optreden in het lichaam, die belangrijker is in species die een lang halfleven voor dioxinen kennen 
dan in deze waar het halfleven korter is. Overstappen van dosis naar de globale hoeveelheid aan 
dioxinen in het lichaam — de body burden (bb) — laat toe, bij de extrapolatie van de ene diersoort 
naar de andere, abstractie te maken van de interspeciesverschillen in toxicokinetiek. De bb, bereikt 
in steady state, wordt berekend volgens formule 2. 
 

2) (formule
2ln
t . D . fbb
1/2

=  

 
bb : body burden in ng/kg 
f : fractie van de dosis die geabsorbeerd wordt 
D : dosis in ng/kg/dag 
t1/2 : halfleven in dagen 
ln 2 = 0.69 
 
 

Men neemt aan dat de voor een gelijke bb, twee verschillende species op dezelfde wijze zullen 
reageren op dioxinen. De formule toont aan dat om een gelijke bb te bekomen de dosis lager zal zijn 
naargelang het halfleven langer wordt. Voor dioxinen hanteert de WGO de bb als middel tot 
extrapolatie tussen de verschillende diersoorten. 

• Uit de literatuur kan men volgende waarden voor f en t1/2 afleiden (tabel 2), ofwel als dusdanig 
gevonden of afgeleid uit opgegeven dosissen en bb.  



Tabel 2 :  f en t1/2 voor 2,3,7,8-TCDD in verschillende species. Waarden tussen haakjes zijn 
afgeleide waarden op basis van dosis en bb vermeld in de referenties. Indien meer dan één cijfer 
opgegeven is, wordt het gemarkeerde verder gebruikt in de berekeningen. 
 

Species f t½  (dagen) referentie 

Muis 

Rat 

Aap 

Mens 

(1)   

(1)  

(0.5)  

0.5  

(20)   

10 - 20*  

364*-400 

2737 

5 

6 ;7 

8 ;9 

10 
 
De waarden in de tabel zijn deze die regelmatig opgegeven worden voor TCDD. Dat ook andere 
waarden in de literatuur gevonden worden is normaal, aangezien TCDD geen lineaire kinetiek kent, 
deze is namelijk dosis-afhankelijk. Zij worden ook gehanteerd wanneer overgegaan wordt van dosis 
TCDD naar de globale dosis aan dioxine-achtige stoffen, uitgedrukt in TEQ. Nochtans kennen alle 
dioxine-achtige stoffen niet dezelfde eliminatiesnelheid als TCDD, noch blijven de verhoudingen 
constant van één species naar het andere. 

Observaties bij de mens als bron voor een TDI: 

In vergelijking met dierexperimentele studies, zijn observaties bij de mens vrijwel altijd 
beperkt met betrekking tot eindpunten, dosisniveau’s, duur van blootstelling en statistische 
bewijs-kracht. Zij zijn doorgaans geen goede bron voor de bepaling van een TDI. Ze zijn 
echter wel een interessant gegeven om de TDI’s berekend uit het dierexperimentele 
onderzoek kritisch te evalueren en te verfijnen.  

3. Toxische effecten, NOAELs, LOAELs en overeenkomstige EDIs  

Zoals vermeld in het preliminaire rapport gaat de aandacht vooral naar toxische effecten van 
dioxinen optredend bij repetitieve blootstelling. Het zijn deze die in de eerste plaats in aanmerking 
komen in het kader van de bepaling van een TDI. Het zijn enzyminductie, immunotoxiciteit, 
orgaantoxiciteit, carcinogeniteit, teratogeniteit, toxiciteit met betrekking tot de voortplanting en 
neurotoxiciteit. Sommige van deze effecten, zoals invloed op de zich ontwikkelende vrucht bij 
blootstelling van de moeder, zouden reeds optreden na een vrij kortdurende blootstelling. Tabel 3 
geeft voor TCDD een aantal dierexperimenteel bepaalde NOAEL en LOAEL waarden die als 
representatief worden beschouwd voor deze eindpunten. In sommige studies werd alleen een 
LOAEL vastgelegd, de NOAEL wordt hieruit afgeleid door delen door 2. Op basis van vergelijking 2 
worden vervolgens de bb’s berekend die overeenstemmen met de gegeven NOAEL en LOAEL. Uit 
deze bb’s berekent men de estimated daily intake (EDI) voor de mens, respectievelijk een EDIN, 
overeenkomende met de NOAEL bij het dier, en EDIL, overeenkomende met de LOAEL. Een 
onzekerheid die hierbij geïntroduceerd wordt is dat formule 2 een steady state toestand 
veronderstelt, wat voor verschillende studies — gezien het lange halfleven van TCDD —niet bereikt 
is. Dit is des te meer het geval voor de twee studies met éénmalige blootstelling, de opgegeven bb is 
overgenomen uit een WGO document doch klopt niet met formule 2 wat het dier betreft 2. De er uit 
afgeleide EDIL klopt wel met de formule, wat ons inziens niet consistent is. Indien de acute LOAEL 
voor dit effect beduidend groter is dan de repetitieve LOAEL voor andere effecten, dan zou de 
afgeleide EDIL voor dit effect eveneens beduidend groter moeten zijn dan de EDIL waarden voor 
andere effecten. 



Tabel 3 : Toxische eindpunten, NOAEL en LOAEL waarden, en overeenkomstige EDI’s bij de mens. 
Voor omrekening van NOAEL of LOAEL wordt formule 2 tweemaal toegepast, de eerste maal om de 
bb te berekenen uit de dierexperimentele data (dosis, f en t½) (tabel 2) en een tweede maal om een 
humane dosis te berekenen uitgaande van de bb en de humane data (t½ en f) (tabel 2). NOAEL 
waarden die niet rechtstreeks experimenteel bepaald werden, doch door ons werden afgeleid uit de 
LOAEL, staan tussen haakjes. Hetzelfde geldt voor de eruit afgeleide waarden. 

Bron Toxiciteit NOAEL
ng/kg/d

bb 
ng/kg 

EDIN 
pg/kg/d

LOAEL
ng/kg/d

bb 
ng/kg 

EDIL 
pg/kg/d 

repetitieve blootstelling             
               

11 ;12 
13 

Rhesus aap, 
jongen, 
cognitieve 
stoornissen 

(0.08) (20) (10) 0.150 40 20 

               

9 Rhesus 
aapendometriose (0.08) (20) (10) 0.150 40 20 

               

14 Marmoset 
immunotoxiciteit (0.07) (18) (9) 0.135 35 18 

               

15 Rat 
hepatotoxiciteit 1 29 15 10 290 146 

               

15 
Rat 
levercarcinomen 
longcarcinomen 

10 290 146 100 2900 1461 

               

16 
Rat 
multigeneration 
fertiliteit 

1 29 15 10 290 146 

               

17 
Rat 
Iidem 
reëvaluatie 

(0.5) (14) (7) 1 29 14 

               

18 
Rat 
inductie van 
CYP1A 

0.01 0.29 0.1 0.1 2.9 1.5 

               

19 
Muis 
Iinductie van 
CYP1A 

0.07 2 1 0.15 4.3 2.2 

               
éénmalige blootstelling             

20 
Rat, jongen 
sperm count en 
ontwikkeling  

(25) (14)* (7)* 50 28* 14* 

               

21 
Rat, jongen 
afwijkingen 
genitaliën 

(100) (36)* (18)* 200 73* 37* 

* waarden overgenomen van de WGO 2, niet direct overeenstemmend met formule 2. 

 

 



4. Voorstel van TDI 

Zoals vermeld in 2, wordt de TDI gewoonlijk vastgelegd door een referentie NOAEL of 
LOAEL te delen door een UF. Voor de som van dioxinen en dioxine-achtige stoffen stelt de 
WGO voor om, gezien de vrij grote verschillen in het kinetisch gedrag bij proefdier en mens, 
via de tussenstap van de body burden te gaan 1. Uit wat vooraf gaat blijkt echter (1) dat de 
berekeningen van de bb, zoals ze voorkomen in de WGO documenten, niet éénduidig zijn, 
(2) dat men een belangrijke vereenvoudiging maakt door, voor het halfleven van 
verschillende dioxine-achtige stoffen, enkel het halfleven van TCDD te nemen, en (3) dat, 
ondanks het ontwikkelen van de TEF notie, de onderlinge toxiciteitsverhoudingen voor alle 
eindpunten niet constant zijn. Dit alles belet niet dat één of meerdere TDI’s als richtwaarden 
kunnen vastgelegd worden, doch het zou verkeerd zijn deze waarden, in concrete gevallen 
van risico-evaluatie, als absoluut nauwkeurig en vast te hanteren. 

Tabel 4 stelt TDI waarden voor berekend uit de gegevens van tabel 3. Zij zijn gebaseerd op 
de resultaten van de lange termijn, repetitieve blootstellingen.   

• In een eerste berekening vertrekken wij van de NOAEL en gebruiken een conventionele UF van 100 
voor rat-data en 50 voor primaat-data.  

• De tweede berekening volgt de WGO procedure. Zij vertrekken van de LOAEL, aangezien wij voor 
verschillende eindpunten niet over een geobserveerde NOAEL beschikken, via de bb procedure en 
de EDIL. Hierbij wordt op de EDIL een UF van 10 toegepast omdat men vertrekt van de LOAEL en 
om de verschillende onzekerheden hierboven vermeld 1.  

Tabel 4 : TDI waarden berekend op de meest gevoelige en belangrijke eindpunten. Voor verdere 
uitleg zie tabel 3 en tekst. 
 
 

Toxiciteit NOAEL
pg/kg/d

TDI 
pg/kg/d

EDIL 
pg/kg/d

TDI 
pg/kg/d

Rhesus, 
jongen, 
cognitieve 
stoornissen 

80 1.6 20 2.0 

          
Rhesus, 
endometriose 80 1.6 20 2.0 

          
Marmoset, 
immunotoxiciteit 50 1 18 1.8 

          
Rat, 
hepatotoxiciteit 1000 10 146 15 

          
Rat, 
multigeneratie, 
fertiliteit 

500 5 14 1.4 

De twee berekeningswijzen geven uiteindelijk vrij vergelijkbare waarden voor de TDI. 
Wanneer wij ons baseren op de meest gevoelige en belangrijkste toxische effecten 1;11, met 
name afwijkingen bij de vrucht, endometriose en immunotoxiciteit, zijn ze te situeren tussen 
1 en 2 pg TEQ/kg/dag.  
 
Deze cijfers komen overeen met deze voorgesteld door de WGO — 1 tot 4 pg TEQ/kg/dag 1 
— en deze aangenomen door sommige van de ons omringende landen. Zij liggen beneden 
de cijfers bekomen op basis van hepatotoxiciteit en zijn 730 tot 1460 maal lager dan de EDIL 
equivalent met de LOAEL in de rat voor leverkanker. 

Voorstel van TDI : 1 - 2 pg TEQ/kg/dag 



Zoals uit het voorgaande blijkt is dit voorstel gebaseerd op dierexperimentele gegevens. Met 
betrekking tot analoge gevoelige eindpunten bij de mens, werden subtiele wijzigingen 
vastgesteld in intellectuele 22, neurologische 23;24 en psychomotorische ontwikkeling 25 bij 
zuigelingen als gevolg van pre- en postnatale PCB en dioxine blootstelling. Deze observaties 
werden verkregen door het vergelijken van groepen vrouwen uit industriële gebieden, 
landelijke omgeving, die al dan niet borstvoeding gaven 26. Dat men deze gegevens niet als 
basis gebruikt voor verdere verrekening van een TDI is te wijten aan de onzekerheid (mede 
door “confounding factors”) die nog rond deze subtiele (voorbijgaande) veranderingen hangt. 
Bovendien kon in geen enkele zuigelingenstudie een duidelijk dosis-effect verband worden 
aangetoond. Het bepalen van een veilige blootstelling op basis van humane observaties met 
langdurige, lage blootstelling blijft moeilijk, daar een aantal effecten slechts na jaren 
detecteerbaar zijn, of na meerdere generaties. Bovendien speelt ook de genetisch bepaalde 
gevoeligheid voor toxische componenten een rol. 
 
Een eventueel insluiten van de enzyminducerende effecten zou tot lagere TDI’s komen, met 
name 0.1 tot 0.2 pg TEQ/kg/dag. Of dit nodig is, is op dit ogenblik niet duidelijk. 
Enzyminductie op zich is een reversibel, adaptatief proces en wordt door de WGO (nog) niet 
in aanmerking genomen als een adverse effect 1. Enzyminductie kan echter wel een bron 
van interactie zijn met andere toxische stoffen, door het wijzigen van het metabolisme ervan. 
Verder onderzoek naar het uiteindelijke toxiciteitsmechanisme van dioxinen dient hier 
uitsluitsel over te geven.  

5. Commentaar  

De voorgestelde TDI is van dezelfde grootte-orde als de achtergrondblootstelling van de 
bevolking in geïndustrialiseerde landen, in een aantal gevallen is de TDI zelfs kleiner. Gezien 
de vele onzekerheden bij het bepalen van deze TDI, is het echter niet nodig hierover paniek 
te zaaien, wel blijft het een uitnodiging om de blootstelling in de mate van het mogelijke te 
beperken. Hoe en waar dit dient te gebeuren volgt ondermeer uit een grondige analyse van 
de blootstellingsbronnen. 

Wat deze TDI betekent voor het vastleggen van toegestane residuniveaus in verschillende 
soorten voedingswaren, dient verder berekend te worden op basis van nauwkeurige 
voedselconsumptiegegevens. Wel lijkt het duidelijk dat, gezien de achtergrondblootstelling in 
geïndustrialiseerde landen reeds 1-3 pg TEQ/kg/dag bedraagt, PCB’s niet inbegrepen 2, dit 
aanleiding zal geven tot moeilijke discussies. Zelfs drastische veranderingen in onze leef- en 
voedingsgewoonten zullen niet voldoende zijn om aan de gestelde grens tegemoet te 
komen. Hierbij dient men zich bewust te zijn, enerzijds, van het feit dat deze TDI berekening 
onzekerheden vertoont en, anderzijds, dat bepaalde voedingswaren of gewoonten, of 
bepaalde technische handelingen, die een bron zijn van dioxinecontaminatie, hun eigen 
intrinsieke waarde en nut voor de volksgezondheid hebben. De discussie hierover overstijgt 
de rol van de hier uitgevoerde dioxine-studie en moet maatschappelijk gevoerd worden. 

Studie en verdere opvolging van deze problematiek blijft noodzakelijk om ter gepaster tijd de 
nodige voorstellen van actie te kunnen formuleren. 
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