ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8717
Residentiële binnenhuisblootstelling aan producten ter bestrijding van insecten en
andere geleedpotigen

In this scientific policy advisory report the Superior Health Council of Belgium gives an overview
of the indoor use of insecticides. The report deals with the manner in which biocides of the
product types 8, 18 and 19 are applied as well as with insecticides used for indoor plant
treatment, human domestic exposure, the potential health risks for residents, alternative control
measures and possible remediating actions.
The Superior Health Council concludes that the indoor use of insecticides is not always without
risks, in spite of the existence of strict regulations. The use of alternatives is recommended but
the latter are usually less efficient and have been insufficiently studied.
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SAMENVATTING
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen binnenshuis kan aanleiding geven tot blootstelling van de
gebruiker zelf maar ook van de bewoners. Het betreft vooral het gebruik van zogenaamde
biociden ter bestrijding van insecten (muggen, vliegen, mieren, enz.), mijten (tapijtmijt, enz.) en
andere geleedpotigen (spinnen, enz.). Ook de behandeling van kamerplanten en van houten
elementen in het huis kan aanleiding geven tot een analoge blootstelling.
Het gebruik van dergelijke producten in België is aanzienlijk. In 2013 werden ongeveer 75 ton
aan werkzame stoffen gebruikt voor insectenbestrijding binnenshuis. Deze werden geformuleerd
tot ongeveer 800 ton verkochte producten. Ze worden toegepast onder zeer diverse vormen
zoals aerosols, spuitbussen, verdampers, strips, cassettes, lokazen, vlooienbanden, enz.
De amateurgebruiker (niet-professionele gebruiker) heeft doorgaans weinig kennis van de risico’s
van deze producten en is, in tegenstelling tot de professionele toepasser, weinig of niet
beschermd tijdens de toepassing. Zijn voornaamste informatiebron is het etiket op de verpakking.
Illustratieve pictogrammen die symbool staan voor giftigheids- en milieurisico’s zijn daarbij zeer
belangrijk. Zowel de toepasser zelf als de bewoner na de toepassing lopen een potentieel risico.
Dit kan zowel dermaal (via huidcontact), oraal (via mond) als inhalatoir (via ademhaling) zijn. De
mate van blootstelling hangt af van diverse factoren zoals de frequentie van gebruik, de zorg bij
de toepassing (zoals beschermende kledij), de dosering en het type van formulering (aerosol,
verdamper, enz.). De vraag stelt zich ook of er moet rekening gehouden worden met het risico
voor bepaalde gevoelige bevolkingsgroepen (tijdens zwangerschap, kinderen, enz.) en of er geen
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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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Meestal blijft de blootstelling ver beneden de veilige grenzen, vastgesteld middels de klassieke
toxicologische methode. Dat op lange termijn ernstige schadelijke gezondheidseffecten, zoals
endocriene verstoring, optreden te wijten aan lage dosis effecten en /of synergistische interacties
tussen verschillende agentia kan echter niet met zekerheid uitgesloten worden. Dit geldt ook voor
geaggregeerde/gecombineerde blootstelling aan werkzame stoffen met eenzelfde werkingswijze.
Gegevens van het Antigifcentrum geven een indicatie dat er in België slechts zelden grote
problemen gemeld zijn en dat voor de meeste meldingen de symptomen mineur of afwezig
waren. Om een beter inzicht te krijgen in de risico’s verbonden aan het gebruik van deze
producten kan een modelmatige evaluatie gemaakt worden van diverse scenario’s die
representatief zijn voor België. Dergelijke scenario’s geven onder andere een beeld van het risico
voor een zeer intense gebruiker, een modale gebruiker, een niet-gebruiker via secundaire
blootstelling na de toepassing, een kind. Uit deze simulaties blijkt dat er bij extreem gebruik van
deze producten wel degelijk een risico bestaat. Tevens blijkt dat dit risico zich niet alleen beperkt
tot de gebruiker zelf doch dat in sommige gevallen na de toepassing ook de bewoner in
belangrijke mate kan blootgesteld worden. Ook kinderen kunnen een grotere secundaire
blootstelling vertonen wegens bepaalde gedragsaspecten zoals spelen op behandelde
oppervlakken.
Als men de blootstelling van de consument via opname van residu’s van bestrijdingsmiddelen in
zijn voedsel vergelijkt met zijn blootstelling via het toepassen van bestrijdingsmiddelen
binnenshuis dan blijkt dat de blootstelling via het binnenhuisgebruik veel groter kan zijn dan de
blootstelling via de voeding.
Men kan dus besluiten dat het binnenhuisgebruik van bestrijdingsmiddelen, niettegenstaande de
strenge reglementering, niet altijd risicoloos is en dat hun gebruik met de nodige
behoedzaamheid moet gebeuren. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) raadt bijgevolg het gebruik
van alternatieve methoden aan, namelijk preventieve maatregelen zoals muggengaas, fysische
bestrijdingswijzen zoals UV-licht, en het gebruik van vallen, lokstoffen en afweerproducten,
alhoewel deze alternatieven vaak minder efficiënt zijn en verder wetenschappelijk onderzoek
vergen.
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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.
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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING
Scheikundige bestrijdingsmiddelen of pesticiden worden door velen onder ons alleen in verband
gebracht met hun gebruik in de landbouw waar ze gebruikt worden voor de bestrijding van allerlei
ziekten (schimmels, bacteriën, virussen) en plagen (insecten, mijten, slakken, knaagdieren). Het
zijn zeer efficiënte middelen en ze worden vrij algemeen gebruikt. Naast hun voordelen (hoge
opbrengsten, hoge voedselkwaliteit) hebben ze ook nadelen: schadelijke neveneffecten op het
milieu en aanwezigheid van residu’s in ons voedsel. Het ontgaat echter velen dat, naast het
gebruik van deze middelen in de landbouw, ze ook buiten de landbouw toegepast worden.
Dergelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen ter verdelging van allerlei schadelijke, vervelende en
ongewenste insecten (mieren, muggen, vliegen, kakkerlakken, enz.) en andere geleedpotigen
(spinnen) vindt frequent plaats in onze huishoudelijke en werkomgeving.
Hoewel deze middelen in feite omwille van de strenge reglementering als vrij onschadelijk
beschouwd mogen worden hebben een aantal mensen argwaan betreffende de veiligheid bij het
gebruik van deze middelen. De vraag stelt zich of deze bezorgdheid terecht is en of er toch geen
mogelijke nadelige effecten optreden bij frequent gebruik van deze middelen. Tevens stelt men
zich vragen over de mogelijke effecten op bepaalde bevolkingsgroepen die eventueel extra
gevoelig zijn ten opzichte van deze producten. Daarbij wordt vooral aan kinderen, aan zieke
mensen, aan ouderen, aan vrouwen tijdens een zwangerschap en borstvoeding gedacht. Ook
rijzen vragen over lage dosis effecten en mogelijke synergistische interacties tussen
verschillende bestrijdingsmiddelen.
De HGR besliste een advies uit te brengen met betrekking tot deze problematiek.
Het is een feit dat er een groot aanbod is van deze middelen. Dat leidt uiteraard tot soms heel
wat verwarring bij het grote publiek. Momenteel worden deze producten vooral in de
grootwarenhuizen verkocht. De producten worden daarnaast ook in tuincentra,
dierenspeciaalzaken, drogisterijen, apotheken en nog op veel andere locaties aangeboden. De
toepassingen zijn dan ook zeer uitgebreid en zijn gericht tegen een breed gamma van insecten,
mijten en andere ongewenste geleedpotigen.
Enkele voorbeelden zijn:
- middelen tegen vliegen en muggen in de woon- en slaapkamer:
 aerosol spuitbussen,
 thermo-evaporator toestellen, geplaatst in een stopcontact,
 geïmpregneerde strips met vluchtige middelen;
- middelen tegen kruipende insecten (zoals bijvoorbeeld mieren en kakkerlakken):
 spuitapparaten met trigger,
 lokdoos met een insecticide,
 strooipoeders;
- middelen tegen ectoparasieten (vlooien, mijten, teken) op huisdieren:
 shampoos en sprays,
 halsbanden, geïmpregneerd met een insecticide;
- middelen voor de behandeling van tapijten ter bestrijding van de huismijt.
Deze producten behoren tot een bepaalde groep van bestrijdingsmiddelen, namelijk de
“biociden”. Meer specifiek behoren ze tot PT18 (Product Type 18) en in beperkte mate PT8 en PT
19 van de biociden. Zuiver etymologisch betekent het woord biocide “dodend (-cide) voor levende
organismen (bio-)”. Deze term is dus zeer breed en omvat ook heel wat meer organismen zoals
bacteriën, insecten, schimmels, knaagdieren en slakken.
De Europese wetgeving (Verordening 528/2012), die dus ook geldt voor ons land, definieert
biociden als:
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-

alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, uit
een of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als
doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de
effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze
te bestrijden;
- alle stoffen of mengsels die worden gegenereerd door stoffen of mengsels die zelf niet
vallen onder het eerste streepje, en die gebruikt worden met als doel een schadelijk
organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te
voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden.
Behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking een biocidale werking is, worden
beschouwd als biociden.
Primaire blootstelling
Primaire blootstelling aan biociden gebeurt bij de gebruiker tijdens het toedienen of aanbrengen
van het product. Het kan dus gebeuren tijdens het mixen en vullen van de spuitvloeistof, het
behandelen van de toepassingsapparatuur (bijvoorbeeld via de spuitdop) of bij het reinigen van
het apparaat na de toepassing. De gebruiker kan zowel een professionele gebruiker zijn als een
niet-professioneel of amateur, deze laatste term is het meest gangbaar en is dus niet te
interpreteren als onbekwaam.
Er is bij het gebruik van biociden verwarring mogelijk met het zogenaamd “amateurgebruik” van
gewasbeschermingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen voor
planten. Ze worden bij amateurgebruik eveneens gebruikt op kamerplanten of in locaties die als
binnenshuis mogen beschouwd worden, zoals in veranda’s en hobbyserres naast het huis. Langs
deze weg worden bewoners dan ook blootgesteld. Het is de bedoeling om in dit advies de
toepassingen op kamerplanten op eenzelfde wijze te evalueren als deel van de residentiële
binnenhuisblootstelling.
Een ander type van binnenhuisgebruik van biociden dat nauw verband heeft met PT18 is het
binnenshuis toepassen van bepaalde houtconserveringsmiddelen (PT8). Sommige van deze
producten kunnen door de amateur toegepast worden ter bestrijding van insecten die het hout
van meubels, deuren, vloeren, trappen en zoldering kunnen aantasten.
Veterinaire geneesmiddelen voor het bestrijden van ectoparasieten bij huisdieren, zoals
vlooienbanden, worden in dit advies eveneens behandeld.
In het kader van dit advies wordt de blootstelling tijdens de behandeling door een professionele
gebruiker van gespecialiseerde firma’s voor ongediertebestrijding (kakkerlakken, knaagdieren,
enz.) buiten beschouwing gelaten. Volgens de wetgeving moeten deze personen extra getraind
zijn en over beschermende kledij beschikken zodat hun blootstelling op een andere wijze moet
geëvalueerd worden.
Secundaire blootstelling
Secundaire blootstelling is de blootstelling die plaatsvindt na de toepassing. Ze kan zowel
gebeuren bij de gebruiker zelf (die dan beide blootstellingswijzen ondergaat) als bij de toevallige
aanwezigen (toeschouwer of bystander) of degene die vertoeft in de behandelde ruimte na de
toepassing (resident). Het is belangrijk om daarbij nog onderscheid te maken tussen
zogenaamde “intentionele” en “accidentele” blootstelling. De eerste gebeurt tijdens de normale
arbeidsactiviteiten van een persoon zoals een schrijnwerker die houtstof inademt van met een
biocide behandeld hout. De tweede vorm heeft verband met een ongewilde en niet gewenste
blootstelling zoals gecontamineerd wasgoed door aanwezigheid van gecontamineerde werkkledij
in de wasmachine.
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Ook bepaalde behandelingen welke extern gebeurd zijn, zoals behandeling van voltapijt of
behandeling ter verduurzaming van hout, kunnen aanleiding geven tot secundaire
binnenhuisblootstelling van de resident. Deze aspecten maken deel uit van de risicoanalyse van
dit advies.
Tenslotte wordt er in dit advies slechts een klein deel besproken van de residentiële
binnenhuisblootstelling aan chemische stoffen. Er zijn nog een hele reeks scheikundige stoffen
aanwezig in onze leefruimte die hier niet ter sprake komen: solventen, vluchtige organische
polluenten, asbest, fijn stof, cosmeticaproducten, enz. Het zou ons te ver brengen om al deze
stoffen hier te behandelen. Dit advies is gelimiteerd tot een beperkt aantal groepen van
producten behorend tot de biociden. Een belangrijk aspect van de invloed van deze stoffen ligt in
het feit dat hun aanwezigheid perfect kan gecontroleerd worden omdat het middelen zijn die op
vrijwillige basis gebruikt worden. Het bannen van hun gebruik leidt vrijwel onmiddellijk tot hun
afwezigheid als verontreinigende en storende factor voor de gezondheid van de bewoners.
Anderzijds is het niet uitgesloten dat er mogelijke cumulatieve effecten met interacties kunnen
zijn als gevolg van de simultane werking van deze biociden en andere stoffen wanneer die
tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn in onze leefwereld. Het risico van een gemodificeerde werking
(synergisme, antagonisme) wordt in dit advies niet behandeld.
Het doel is om een overzicht te geven van het binnenhuisgebruik van biociden en het
amateurgebruik van gewasbeschermingsmiddelen in België (PT 8, 18 en 19 en de
binnenhuisbehandeling van kamerplanten met insecticiden). Hun toepassingswijze, de
residentiële blootstelling, de potentiële risico’s voor de gezondheid van de bewoners, de
mogelijke alternatieve beheersingswijzen en mogelijke remediërende maatregelen worden
behandeld. Tevens worden enkele beleidsondersteunende aanbevelingen geformuleerd.
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2. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
2.1 Methodologie
Na analyse van de vraag hebben het College en, in voorkomend geval, de voorzitter van het
domein “Chemische Agentia” en de voorzitter van de werkgroep de nodige expertises bepaald.
Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met deskundigen in de volgende
disciplines: humane blootstelling, toxicology en fytofarmacie. De experten van de werkgroep
hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie
voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die
in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep en door de permanente werkgroep
“Chemische Agentia” werd het advies tenslotte gevalideerd door het College.

2.2 Uitwerking
1. Wat zijn pesticiden?
Bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de land- en tuinbouw noemt men
“gewasbeschermingsmiddelen” (PPP, Plant Protection Products). Soms wordt ook de term
“pesticide” gebruikt. Dit woord is niet uit de terminologie verdwenen want het is eveneens de
verzamelnaam voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Middelen, niet voor bescherming van planten tegen schadelijke organismen en gebruikt buiten de
landbouw, worden in Europa “biociden” genoemd. Op federaal niveau neemt men de termen uit
de Europese wetgeving over.
Biociden kunnen onderverdeeld worden in ontsmettingsmiddelen, conserveringsmiddelen en
plaagbestrijdingsmiddelen. In overeenstemming met de Europese verordening 528/2012
(Verordening van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de
markt aanbieden en het gebruik van biociden) werd in België een Koninklijk Besluit (KB van 8 mei
2014, verschenen in het Belgisch Staatsblad (BS) van 8 september 2014 en van kracht vanaf 18
september 2014) ingevoerd dat de regelgeving van het biocidengebruik oplegt. Biociden worden
volgens de aard van werking en volgens hun doel ingedeeld in vier hoofdgroepen en 22
productsoorten (PS; Engels: PT of Product Type). Tabel 1 geeft een kort overzicht van deze
indeling.
Tabel 1. Indeling van biociden.

HOOFDGROEP 1: Desinfecteermiddelen
Productsoort 1: menselijke hygiëne.
Productsoort 2: desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier
worden gebruikt.
Productsoort 3: dierhygiëne.
Productsoort 4: voeding en diervoeders.
Productsoort 5: drinkwater.
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HOOFDGROEP 2: Conserveermiddelen
Productsoort 6: conserveermiddelen voor producten tijdens opslag.
Productsoort 7: filmconserveringsmiddelen.
Productsoort 8: houtconserveringsmiddelen.
Productsoort 9: conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde
materialen.
Productsoort 10: conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen.
Productsoort 11: conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen.
Productsoort 12: slijmbestrijdingsmiddelen.
Productsoort 13: vloeibare conserveringsmiddelen voor bewerking en versnijden.

HOOFDGROEP 3: Plaagbestrijdingsmiddelen
Productsoort 14: rodenticiden.
Productsoort 15: aviciden.
Productsoort 16: mollusciciden, vermiciden en producten om andere ongewervelde dieren te
bestrijden.
Productsoort 17: pisciciden.
Productsoort 18: insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere
geleedpotigen.
Productsoort 19: afweermiddelen en lokstoffen.
Productsoort 20: bestrijding van andere gewervelde dieren.

HOOFDGROEP 4: Andere biociden
Productsoort 21: aangroeiwerende middelen.
Productsoort 22: vloeistoffen voor balsemen en opzetten.

In het kader van residentiële blootstelling is productsoort 18 een zeer belangrijke groep, zowel in
omvang als in risicogehalte. Productsoort 19 is minder belangrijk doch omwille van dezelfde
doelgroep en dezelfde plaagbestrijdingswijze worden ze dikwijls samen behandeld. PT18 en
PT19 worden om die reden zowel in de EU als op nationaal vlak als primordiaal beschouwd.
Gezien de grote analogie van de middelen behorend tot enerzijds deze groep en anderzijds de
gewasbeschermingsmiddelen voor amateurgebruik op kamerplanten is het opportuun gebleken
om ook dit amateurgebruik in deze studie op te nemen.
Hoewel de indeling in biociden en gewasbeschermingsmiddelen op het eerste zicht vrij logisch
lijkt zijn er toch nog wat “grensgevallen” die voor enige verwarring zorgen. Zo kunnen dezelfde
middelen gebruikt worden tegen bepaalde plaagorganismen op onze land- en tuinbouwgewassen
en ook tegen schadelijke en ongewenste insecten en andere geleedpotigen binnenshuis.
Op dit moment zijn de verkoop, het gebruik en het bezit van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden bij wetgeving vastgelegd. Vooraleer een product wordt toegelaten voor de verkoop en
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het gebruik, kijkt de overheid na of het beantwoordt aan alle eisen bij wet vastgesteld, en vooral
of het geen enkel onaanvaardbaar risico voor de mens en het leefmilieu met zich meebrengt.
Tot voor een paar jaar werd in de landbouw geen onderscheid gemaakt tussen de producten
bestemd voor amateur- of voor beroepsgebruikers. Uitzondering hierop waren enkele zeldzame
producten waarop “gebruik voor amateurgebruikers” werd vermeld en dit op basis van het
formuleringstype en het voorziene gebruik (bijvoorbeeld de herbiciden klaar voor gebruik, de RTU
(ready to use) producten). Een aantal producten waren ook niet toegelaten voor amateurgebruik
(bijvoorbeeld producten geklasseerd als T+ (very toxic), T (toxic), C (corrosive), CMR
(carcinogenic, mutagenic and reprotoxic) categorie 1 en 2 volgens Richtlijn 67/548/EEG van de
Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen).
Hoewel het onderscheid niet werd gemaakt zijn er grote verschillen tussen de amateurgebruiker
en de beroepsgebruiker op het gebied van:
- de behoeften;
- de kennis en ervaring;
- de opleiding voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
- de beschikbare toepassings- en beschermingskledij en -materiaal (PPE of Personal
Protective Equipment);
- de grootte van de behandelde oppervlakken;
- de te behandelen oppervlakken of de geteelde gewassen;
- het doel van het gebruik.
De veiligheid van mensen die met deze producten omgaan, is een zeer belangrijke factor bij het
huidige evaluatieproces voor de erkenning van die middelen. Het is dikwijls dé reden om een
werkzame stof niet op te nemen voor verkoop. Omwille van de verschillen tussen amateur- en
beroepsgebruikers werd beslist om voor de amateurgebruikers alleen producten te voorzien die
geschikt zijn voor hen. Voor de officiële lijst van de toegelaten producten in België: zie
www.biocide.be.

2. Waaruit zijn pesticiden samengesteld?
Het hoofdbestanddeel van een pesticidenproduct (en dus ook van de middelen die hier
besproken worden) is een werkzame stof die het als schadelijk beschouwd organisme (vlieg,
mug, mier, enz.) doodt of afstoot. Werkzame stoffen worden echter niet als dusdanig op de markt
gebracht doch ze worden in een zodanige wijze aangeleverd dat ze op een praktische wijze
kunnen toegepast worden. Dit is om diverse redenen:
- ze zijn niet goed in water oplosbaar om toe te passen;
- ze zijn te giftig om in een geconcentreerde vorm te gebruiken;
- ze maken gebruik van bepaalde hulpstoffen om hun werking sterk te verbeteren.
Daarom wordt de werkzame stoffen “geformuleerd” tot een product opdat ze beter en veiliger
kunnen gebruikt worden. Dit gebeurt door toevoeging van allerhande hulpstoffen. Dit zijn ook
scheikundige stoffen die onderverdeeld worden in solventen en adjuvants.
De solventen zijn organische verbindingen die tot doel hebben de werkzame stof in een
opgeloste en verdunde vorm te krijgen. Het zijn courante commerciële verbindingen die in de
industrie veelvuldig gebruikt worden (petroleumderivaten, minerale oliën, enz.). Omdat ze minder
milieuverstorend zijn worden meer recent ook plantaardige oliën en hun derivaten gebruikt.
Adjuvants en synergisten worden in de formulering toegevoegd omdat ze bepaalde
eigenschappen hebben die de behandeling veel kunnen verbeteren:
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-

emulgatoren en suspendeermiddelen bestendigen de emulsie- of suspensievorming als
men de formulering verdunt met water in de spuitvloeistof;
uitvloeiers (wetters en spreaders) laten de spuitdruppels breed uitvloeien op het te
behandelen oppervlak (blad van kamerplant, cuticula van het insect, bevochtiging van
vloer, tapijt, hondenvacht, etc.);
hechters (stickers) zorgen er voor dat de depots minder snel verwijderd, bijvoorbeeld
vervluchtigd of afgewassen, worden.

Synergisten zijn (op zichzelf niet werkzame) stoffen die de eigenschap hebben om de
werkzaamheid van de werkzame stoffen in belangrijke mate te verhogen.
Het is duidelijk dat een goede formulering zeer belangrijk is voor een goede efficiëntie van het
middel. Anderzijds kunnen een aantal van deze hulpstoffen ook een nadelige invloed hebben
zoals een versnelde dermale penetratie (opname door de huid) in het menselijk lichaam of een
ecotoxicologisch effect (giftig voor oppervlaktewaterorganismen zoals vissen en crustaceeën).
Bij de biociden PT18 en 19 worden heel diverse formuleringen op de markt gebracht. Een veel
voorkomende fysische vorm is een oplossing van de werkzame stof in een organisch solvent en
adjuvants die vervolgens verder verdund is met water zodat men een stabiele emulsie verkrijgt
die een melkachtig uitzicht heeft (soms gekleurd). De meeste biociden zijn kant-en-klaar gemaakt
(RTU) en er is dus geen blootstelling van de gebruiker tijdens de aanmaak van deze
toepassingsoplossing.
Andere formuleringswijzen zoals elektrische verdampingsvloeistoffen, strips, strooipoeders,
halsbanden voor huisdieren, enz. zijn meestal zeer specifiek en vergen soms gecompliceerde
formuleringstechnieken.

3. Wie wordt aan deze producten blootgesteld?
Mensen kunnen zowel op het werk als in huis en tuin of onrechtstreeks via het milieu aan deze
producten worden blootgesteld. De mate van blootstelling hangt in sterke mate af van de wijze
waarop de biociden worden gebruikt en hoe de bevolkingsgroep er aan wordt blootgesteld. Het is
ook mogelijk dat bepaalde mensen gewoon niet in aanraking komen met bepaalde biociden of
groepen van deze producten, zodat het risico van de blootstelling nihil is.
Mensen die blootgesteld worden, worden volgens de aard van blootstelling ingedeeld. Men
maakt een onderscheid tussen mensen die primair of secundair worden blootgesteld:
- Primaire blootstelling treedt op wanneer het individu zelf actief gebruik maakt van de
producten. We spreken van de gebruiker, hij/zij die het product toepast, aanbrengt of
vernevelt.
- Secundaire blootstelling wijst op de mensen die tijdens en na het gebruik worden
blootgesteld omwille van een andere persoon (de gebruiker) die toepast. We spreken
ofwel van toeschouwers (bystander) ofwel van residenten. Zij maken zelf niet actief
gebruik van deze producten maar staan wel indirect aan deze middelen bloot. Ze kijken
toe tijdens de behandeling of betreden/bewonen de behandelde ruimte na toepassing. Zij
komen in de eerste plaats indirect met het product in aanraking via de ingeademde lucht
of door opname via de huid (dermaal contact) door depositie op het lichaam of na contact
met het behandelde oppervlak. Oraal contact (via de mond) is ook mogelijk bij hand-naarmond contact, wat vooral belangrijk is bij kruipende en op de grond spelende kinderen.
Het is belangrijk op te merken dat de gebruiker van een product zowel primair als secundair kan
blootgesteld worden. De niet-gebruiker wordt alleen secundair blootgesteld. Primaire blootstelling
is doorgaans hoger dan secundaire blootstelling. Als gevolg van hun specifieke gedrag kunnen
specifieke subgroepen van de bevolking (bijvoorbeeld kinderen kruipend op de grond) een
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hogere secundaire blootstelling ervaren. Bovendien gebeurt de secundaire residentiële
blootstelling aan persistente middelen over een veel langere periode dan de primaire
blootstelling.
De primaire gebruikersgroep is relatief eenvoudig te identificeren. Dit is de gebruiker die de taak
uitvoert. De gebruiker kan een professional of amateur zijn. Professionele gebruikers verschillen
van amateur (niet-professionele) gebruikers in een aantal aspecten als frequentie en duur van
toepassing, gebruik van beschermkledij en opgedane kennis en ervaring. Een onderscheid
tussen de twee groepen van gebruikers bij de evaluatie van blootstelling is noodzakelijk.
Professionele gebruikers zijn onderworpen aan een specifieke wetgeving. Zij hebben toegang tot
bepaalde biociden die een groter risico met zich meedragen. Het kan noodzakelijk zijn om bij de
professionele toepassing specifieke maatregelen te nemen zoals het gebruik van PPE.
Bij gebruik van niet alledaagse biociden op de werkplek (bijvoorbeeld occasioneel gebruik van
insecticiden PT18 of houtbehandelingsproducten PT8) kan men beroep doen op
gespecialiseerde professionele gebruikers. Deze gebruikers zijn deskundig opgeleid en hebben
de kennis en vaardigheid in het omgaan met gevaarlijke biociden.
De amateurgebruiker wordt blootgesteld aan biociden vrij in de handel te verkrijgen. De
veiligheidsnormen baseren zich voor hem op het scenario van een amateurgebruiker die niet
geacht wordt de blootstelling te beperken (gebrekkig gebruik van beschermkledij), en die niet
altijd nauwgezet het etiket van correct gebruik van het biocide opvolgt. De amateurgebruiker
maakt, in contrast met de professionele gebruiker, wel veel minder frequent gebruik van biociden
en de duur van toepassing is vaak korter.
De mensen behorende tot de secundaire blootstellinggroep zijn minder gemakkelijk te
identificeren. De beoogde locatie van het gebruik van de biociden (bijvoorbeeld binnen, buiten,
industrieel, residentieel of recreatief gebruik) geeft een indicatie van hoe de blootstelling te
bepalen. De locatie van de toepassing duidt aan wie (bijvoorbeeld werknemers, publiek,
bewoners/kinderen) een potentieel risico loopt. Op basis van deze info kan ook de frequentie en
de duur van de blootstelling alsook de voornaamste blootstellingsweg (via huid, mond of
ademhaling) worden bepaald. Specifieke bevolkingsgroepen kunnen omwille van het verschil in
hun gedrag en fysiologie aan hogere concentraties worden blootgesteld. Jonge kinderen worden
zo aan niveaus hoger dan volwassenen blootgesteld omdat zij rondkruipen of vaker de handen in
de mond stoppen en in ieder geval een lager lichaamsgewicht hebben.
4. Hoeveel biociden van productsoort PT18 en PT19 worden er in België gebruikt?
In de EU worden momenteel duizenden producten, behorend tot alle PT’s op de markt gebracht.
Op de markt zijn er meerdere producten die dezelfde werkzame stof(fen) kunnen bevatten. In
België zijn er dat voor 2013 circa 1600 (figuur 1 geeft voor 2013 een overzicht van aantal en
hoeveelheid producten en werkzame stoffen). Alle informatie met betrekking tot de biocidenmarkt
en de evolutie van het aantal of de hoeveelheden biociden en werkzame stoffen kan
teruggevonden worden op www.biocide.be. Deze website bevat ook de wekelijks geactualiseerde
lijst van de toegelaten biociden.
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Figuur 1. Aantal en hoeveelheid biociden en werkzame stoffen in België in 2013.
- Groep en type: zie tabel 1.
- Klasse A: houdende één van de volgende risico’s: toxisch, kankerverwekkend, mutageen.
- Score: stemt overeen met risicopunten gekoppeld aan de risicozinnen (R - zin) conform het
Koninklijk Besluit « retributies » van 14 januari 2004.

In 2013 werden 271 biociden PT18 op de markt gebracht, voor een hoeveelheid van 796 ton. Dit
komt overeen met 92 verschillende werkzame stoffen en een hoeveelheid werkzame stoffen van
74 ton. Wat de maand oktober 2014 betreft zijn er 217 biociden toegelaten voor PT18. Bij die 217
producten zijn er 165 bestemd voor het grote publiek en zijn er 36 voor professionelen bestemd.
Van de 36 professionele producten zijn er 14 als klasse A geclassificeerd, wat betekent dat ze
een dusdanig risico inhouden dat ze enkel verkocht en gebruikt mogen worden door erkende
professionelen.
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5. Hoe worden deze producten toegepast?
Gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik worden voor het grootste deel
toegepast onder de vorm van een spuittoepassing en in mindere mate als granulen,
zaaizaadbehandeling of begassing. Biociden van PT18 en PT19 echter worden onder zeer
diverse wijzen toegepast. De belangrijkste wijzen van toepassing worden hier beschreven.
5.1. Spuittoestellen
Toestellen en apparaten voor bespuitingen zijn zeer verspreid en komen voor in allerlei vormen
en soorten (zie figuur 2). Men kan ze overal kopen en ze zijn vrij beschikbaar. Ze worden vooral
gebruikt ter bestrijding van allerlei invertebraten, vooral insecten zoals muggen, vliegen, vlooien,
mijten, enz. Ze worden verspoten en vormen kleine druppels die afhankelijk van de
druppelgrootte min of meer traag neerdwarrelen. Deze druppeltjes kunnen ook verdampen zodat
de werkzame stof als damp aanwezig blijft.
De gebruikte toestellen zijn vaak klaar voor gebruik en moeten niet vooraf afgemeten worden
(zoals aanlengen met water, overgieten, enz.). Deze toepassingswijze kan men karakteriseren
aan de hand van twee aspecten:
- het type van spuitapparaat (spuitbus of triggertoestel);
- het beoogde doel van de toepassing.
5.1.1. Type van spuitapparaat
Twee types van spuittoestellen zijn op de markt. Het eerste is de aerosolspuitbus die bestaat uit
een metalen container gevuld met een vloeistof die onder druk staat van een drijfgas en onder
hoge druk door een zeer fijn ventiel verneveld wordt. Het tweede type is de zogenaamde triggervernevelaar die onder luchtdruk wordt gezet door manueel indrukken van een trigger zodat de
vloeistof als een vrij grove nevel wordt verspoten.
5.1.2. Doel van de toepassing
Het doel (target) van de toepassing kan tot heel verschillende vormen van blootstelling aanleiding
geven en wordt dan ook telkens apart bij de beoordelingswijze meegenomen.
-

Doelgerichte behandeling (targeted spot application) gebeurt voornamelijk voor de
behandeling van locaties waar kruipende insecten verscholen zitten. Het zijn vaak kleine
oppervlakken die soms moeilijk te bereiken zijn zoals de ruimte achter de koelkast in de
keuken. Ook behandeling van kamerplanten tegen bladluizen en mijten valt onder deze
behandelingswijze. De gebruiker spuit van dichtbij binnenshuis op het doel. Het doel kan
velerlei zijn: mierentunnels, kamerplanten, ectoparasieten op huisdieren, enz. Het toestel
kan zowel een aerosol spuitbus zijn als een trigger-vernevelaar. Het grootste deel van de
spuitvloeistof zal terechtkomen op het doel maar ook op oppervlakken ernaast, zodat er
kans is op secundaire blootstelling, bijvoorbeeld spelende kinderen die deze behandelde
oppervlakken aanraken. Dit contact kan dermaal (via de huid) maar ook oraal (door handnaar-mond contact) zijn.

-

Behandeling van spleten en barsten (crack and crevice application) is vooral gericht op de
bestrijding van kakkerlakken en zilvervisjes tussen vloertegels in woonkamers en spleten
en gaten in de plankenvloer. Er wordt verondersteld dat een deel van het vloeroppervlak
behandeld wordt en dat de kamer daarna betreden wordt. Ook kunnen kinderen spelen in
de kamer en zowel aan dermaal als oraal contact blootstaan.
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-

Oppervlaktebehandeling (general surface application) is de behandeling van het volledige
oppervlak van de kamer zoals het behandelen van het voltapijt tegen de huisstofmijt of
van bedden of zetels tegen vlooien. Ook hier wordt verondersteld dat de bewoners in de
kamer blijven en dat er ook een secundaire blootstelling is voor kruipende kinderen.

-

Luchtbehandeling (air space application) is een behandeling tegen vliegende insecten,
waarbij de gebruiker midden in de kamer staat terwijl hij alle hoeken van de kamer in de
lucht behandelt. De behandeling gebeurt met een aerosolbus en is meer opwaarts gericht
dan bij de vorige behandelingswijzen zodat de blootstelling hoger mag geschat worden.
De kleine spuitdruppels vallen neer op de huid en kunnen ingeademd worden. Er wordt
verondersteld dat de kamer geventileerd wordt na de behandeling doch secundaire
blootstelling via contact met de gronddepositie en via inademen bij onvoldoende
verluchting van de kamer is mogelijk.

Deze spuittoepassingen zijn dus duidelijk verschillend qua blootstellingswijze. Zo zal er een
verschil in blootstelling zijn tussen enerzijds behandeling van spleten en barsten (crack and
crevice) en anderzijds oppervlaktebehandelingen (general surface) omdat de laatste behandeling
meer tijd vergt. Ook de hoogte van de bespuiting speelt een rol en zal de blootstelling groter
maken bij de air space toepassing alhoewel de secundaire blootstelling voor spelende kinderen
groter is bij neerwaarts gerichte behandelingen.

Figuur 2. Spuittoestellen.

5.2. Elektrische verdampers (evaporators)
Dit zijn toestelletjes die in een stopcontact ingeplugd worden (zie figuur 3) zodat een solvent met
de daarin opgeloste werkzame stof verwarmd wordt en vervolgens vervluchtigt met de bedoeling
muggen en vliegen in de kamer te doden. Van zodra deze damp in contact komt met de koudere
lucht van de kamer condenseert het solvent opnieuw tot zeer kleine druppeltjes die door de
warme luchtturbulentie tot bovenaan de kamer kunnen komen en in de lucht blijven zweven.
Gezien muggen vooral actief zijn na zonsondergang wordt verondersteld dat de apparaatjes
slechts aangekoppeld moeten worden tijdens de nacht en dan ook alleen maar in de periodes
wanneer de muggen een plaag zijn.
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Figuur 3. Elektrische verdampers.

5.3. Strips en cassettes

Figuur 4. Strips en cassettes.

Biociden die verdampen uit strips en cassettes (zie figuur 4) worden vooral ter bestrijding van,
larven van de tapijtkever, motten en andere vliegende insecten aangewend. De werkzame stof zit
ingewerkt in een vaste matrix zoals papier of plastic strips of in cassettes.
Deze producten kunnen volgens de te behandelen ruimte worden onderverdeeld: ofwel in kleine,
goed afgesloten ruimtes (zoals kasten, koffers, valiezen), ofwel in kamers tegen vliegende
insecten. In het eerste geval gaat het vooral om geïmpregneerd papier tegen motten, in het
tweede geval om strips van papier of plastiek aangebracht in een cassette voor kant-en-klaar
gebruik. Deze worden dan in de kamer opgehangen en de werkzame stof verdeelt zich dan over
de hele kamer. De bewoners worden continu aan het middel blootgesteld. Het is duidelijk dat
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vooral de blootstelling via de ademhaling belangrijk is, hoewel dermale en orale secundaire
blootstelling in bijvoorbeeld keukens ook mogelijk is.

5.4. Lokazen

Figuur 5. Lokaas.

Biociden van de productsoort PT18 kunnen ter bestrijding van mieren en kakkerlakken gebruikt
worden. De producten worden geplaatst op weloverwogen plaatsen waar de mieren en
kakkerlakken passeren. De dieren eten ervan of komen ermee in contact en sterven door de
werkzame stof die in de lokstof zit.
Meestal zit het lokaas goed afgesloten in plastieken of metalen doosjes (zie figuur 5) en de
gebruiker moet maar een klein gaatje maken voordat hij de doosjes plaatst. De mieren nemen de
spijs mee naar hun nest waar het hele nest uiteindelijk afsterft. Dit duurt wel enkele dagen zodat
het doosje ten minste een week tot een maand ter plaatse moet blijven.
De werkzame stoffen voor deze toepassingen zijn niet vluchtig zodat blootstelling via ademhaling
verwaarloosbaar is. Ook de dermale blootstelling tijdens het maken van de openingen is als
verwaarloosbaar te beschouwen. Orale blootstelling is alleen maar mogelijk als er onvoorzichtig
omgegaan wordt tijdens het (onnodig) openbreken van de doosjes. Kinderen kunnen blootgesteld
worden door speeksel dat in en uit het doosje loopt. Honden bijten vaak doosjes kapot en kunnen
daardoor ook blootgesteld worden.

5.5. Spuiten van geconcentreerde producten

Figuur 6. Geconcentreerde producten voor professioneel gebruik.

De meeste van deze producten (zie figuur 6).zijn uitsluitend beschikbaar voor professioneel
gebruik omdat ze gebruikt worden voor behandelingen van aanzienlijke oppervlakken of ruimtes.
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Ze worden gebruikt voor de bestrijding van insecten, zowel in privéruimtes als in openbare
gebouwen (zoals scholen, restaurants, ziekenhuizen, tehuizen), stallen en industriële gebouwen.
De vloeistoffen of poeders moeten in een spuittoestel verdund worden met water vooraleer ze
verspoten worden. Daarbij kan er zowel dermale (via spatten) als inhalatoire (via dampvorming)
blootstelling optreden. Van professionele gebruikers wordt verwacht dat ze oordeelkundig gebruik
maken van beschermende kledij (gebruik van handschoenen, overall, masker) en dat ze goed
getraind zijn. Deze middelen voor professioneel gebruik worden niet behandeld in deze studie.

5.6. Fogging

Figuur 7. Verneveling.

Bepaalde textielproducten worden door
fogging behandeld tegen motten en
schimmelaantastingen (zie figuur 7). Dit gebeurt bijvoorbeeld bij tapijten, gordijnen, tenten en
muskietennetten.
Meestal gebeuren die behandelingen tijdens het productieproces en is een primaire blootstelling
hier niet ter zake. Anderzijds is er wel een potentiële secundaire blootstelling, voornamelijk voor
spelende kinderen, zowel dermaal als oraal (hand-naar-mond transfer).
Er zijn ook enkele formuleringen op de markt om leefruimtes te ontvlooien. Deze blootstellingen
zijn potentieel erg intens, zowel primair als secundair. Primair omdat deze one-shot foggers niet
meer stopgezet kunnen worden eens ze geactiveerd zijn, wat een intense blootstelling oplevert
bij niet tijdig verlaten van het lokaal Ze kunnen ook een aanzienlijke secundaire blootstelling
geven bij vroegtijdig betreden van het lokaal en door hand-naar-mond contact.

5.7. Uitstrooien van poeders

Figuur 8. Strooipoeder.
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Deze klaar-voor-gebruik poeders (zie figuur 8) worden gestrooid op de plaatsen waar de insecten
frequent voorkomen. Ze worden vooral gebruikt ter bestrijding van mieren, wespen, vlooien en
andere kruipende schadelijke en ongewenste insecten. De blootstelling aan deze producten kan
gebeuren tijdens de toepassing door dermaal contact met opvliegende stofdeeltjes. Veel van
deze poeders zijn wel uitsluitend toegelaten voor buitenhuisgebruik. Een uitzondering is echter
de bestrijding van katten- en hondenvlooien door behandeling van de plaatsen waar deze dieren
liggen en slapen. Ook de bestrijding van bepaalde kruipende schadelijke en ongewenste insecten
zoals krekels, tapijtkevers, oorwormen in leefruimtes kan met stuifpoeders gebeuren.
Een andere toepassing door verstuiving is het behandelen van bewaaraardappelen met
chloorprofam tegen het uitschieten in het voorjaar, doch deze na-oogstbehandeling wordt niet als
een binnenshuis biocide-toepassing beschouwd.

5.8. Vlooienbanden

Figuur 9. Vlooienbanden.

Vlooienbanden (zie figuur 9) worden veel gebruikt voor de bestrijding van allerlei ectoparasieten
op honden en katten. De blootstelling is vooral dermaal, zowel bij het aanbrengen als secundair
door contact tijdens het spelen en aaien van de dieren. Dit kan vervolgens ook via hand-naarmond transfer.

5.9. Rookgeneratoren

Figuur 10. Rookgenerator.

Er zijn ook nog enkele formuleringen op de markt als rookgenerator (zie figuur 10). Dit zijn
(meestal) spiraalvormige staafjes die aan het uiteinde aangestoken worden en traag opbranden.
Daarbij geven ze een rook af die het insecticidemiddel verspreidt. Blootstelling vindt vooral via de
inademing van de rook plaats.
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5.10. “Pour-on” formuleringen

Figuur 11. Pour-on pipet.

Voor de bestrijding van ectoparasieten op dieren worden ook soms vloeibare formuleringen
gebruikt die als druppels toegepast worden op de rug tussen de beharing van huisdieren (zie
figuur 11). Deze vrij geconcentreerde oplossingen blijven gedurende een bepaalde tijd aanwezig
en kunnen dus aanleiding geven tot dermale blootstelling van de handen bij het spelen met en
het aaien van de dieren.

5.11. Sticks voor kamerplanten

Figuur 12. Kamerplantensticks.

Kamerplanten kunnen tegen insecten beschermd worden door het in de potgrond aanbrengen
van een stick (zie figuur 12), met een insecticide geïmpregneerd. Deze sticks geven traag de
werkzame stof af die dan via het wortelstelsel wordt opgenomen. De blootstelling gebeurt vooral
bij het manueel aanbrengen van de stick.
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5.12. Met een borstel aanbrengen van een houtbehandelingsmiddel

Figuur 13. Houtbehandelingsmiddel.

Houtbeschermingsmiddelen (PT8) kunnen door een amateurgebruiker met een (verf)borstel
toegepast worden (zie figuur 13). Gedurende deze behandeling kan men door spatten met het
biocide in contact komen. Het dermale risico situeert zich vooral ter hoogte van de handen en
onderarm.
6. Hoe worden wij binnenshuis blootgesteld aan deze producten?
Als men de blootstelling door het gebruik van scheikundige producten wil bepalen maakt men,
zoals in de inleiding gedefinieerd, steeds een onderscheid tussen een zogenaamde “primaire” en
een “secundaire” blootstelling.
In tegenstelling tot de primaire blootstelling is het voor de secundair blootgestelde soms veel
moeilijker om zich te beschermen tegen deze contaminatie. Dit geldt vooral voor bewoners die
onwetend zijn van de behandelingen die in de betreden ruimte zijn uitgevoerd zoals
tapijtbehandeling of die onwetend in contact komen met behandelde huisdieren of voorwerpen.
Dit geldt ook voor kinderen en a fortiori voor huisdieren die op een toevallige wijze in contact
kunnen komen met deze stoffen. Zo is gebleken dat op het eerste zicht onschuldige
formuleringen zoals mierenlokdozen aanleiding kunnen geven tot ongevallen omdat het lokaas
zoet is en dus aantrekkelijk voor inname. Hoewel de primaire blootstelling doorgaans groter is
dan de secundaire en dus meer acuut gevaar kan opleveren, kan een langdurige secundaire
blootstelling toch aanleiding geven tot chronische effecten.
De amateur (niet-professionele) gebruiker kan zowel primair als secundair blootgesteld worden.
Het betreft hier de gewone amateur die alleen maar toegang heeft tot de biociden voor particulier
gebruik die zonder beperking kunnen gekocht worden bijvoorbeeld in grootwarenhuizen en
tuincentra. Hoewel de gebruikte hoeveelheden en de gebruiksfrequentie veel kleiner zijn dan bij
een professionele gebruiker is toch een potentieel risico verbonden aan de blootstelling van deze
amateur omdat hij zich minder bewust is van de risico’s van het gebruik en omdat hij geen of niet
dezelfde beschermende maatregelen neemt om risico’s te vermijden.
Zoals reeds eerder aangehaald zijn er verschillende wijzen waarop de werkzame stof (en de
formuleringsbestanddelen) in het menselijk lichaam opgenomen kunnen worden.

− 23 −
Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

Dampen, zeer fijne druppeltjes (Ø < 15 µm) en zeer fijne stofdeeltjes (PM10) kunnen ingeademd
worden en via de longen in ons lichaam opgenomen worden. Dit is de inhalatoire blootstelling.
Daarnaast kunnen spuitdruppels of stofdeeltjes in contact komen met ons lichaamsoppervlak en
door de huid binnendringen. Dit kan ook door rechtstreeks contact met de bron (zoals halsband
van huisdieren, strips, strooipoeder). De penetratie door de huid is zeer variabel doch kan
oplopen tot 75 % van de externe dermale blootstelling.
Ten slotte is er ook nog een orale blootstelling. Dit kan gebeuren door mondcontact met
gecontamineerde oppervlakken zoals hand-naar-mond blootstelling of het in de mond brengen
van gecontamineerd speelgoed door kinderen. Ook een deel van het inhalatoir opgenomen deel
wordt oraal opgenomen omdat grotere druppels en stofdeeltjes gefixeerd worden in de mond- en
keelholte en worden ingeslikt.
Het relatief belang van deze drie blootstellingroutes hangt in grote mate af van de formuleringsen toepassingswijze van het biocide (zie hoofdstuk 5).
- Het is duidelijk dat bij spuittoepassingen de inhalatoire blootstelling van groot belang is
voor de gebruiker. Deze blootstelling is echter wel relatief groter bij een ruimtebehandeling
dan bij een doelgerichte behandeling (targeted spot). De residentiële blootstelling is
minder intens doch kan op langere termijn ook belangrijk worden omdat de bewoner
gedurende een veel langere periode verblijft in de behandelde ruimte. Voor de resident is
er ook kans op een secundaire blootstelling via contact met gecontamineerde
oppervlakken en inhalatie van dampen en gecontamineerd stof. Wanneer een groot
oppervlak, zoals een tapijt of een zetel, behandeld wordt moet er ook rekening gehouden
worden met dermaal contact na de applicatie. Worst case is wanneer kleine kinderen die
kruipen of op de vloer spelen in contact komen met het behandelde oppervlak. Hand-naarmond transfer bij peuters zorgt voor extra blootstelling. Behandeling van specifieke
plaatsen, kieren of barsten is vaak langdurig waardoor de duur van blootstelling erg lang
kan zijn.
- Bij elektrische evaporators verdampen werkzame stof en solvent door opwarming en dit
kan leiden tot blootstelling via inhalatie van de bewoner (resident).
- Bij strips en cassettes wordt de werkzame stof vrijgegeven uit een vaste matrix (plastic of
papier) door verdamping van zodra de verpakking geopend wordt. Ook halsbanden van
honden en katten werken op deze manier.
- Gezien de behandeling van (vol)tapijt meestal industrieel gebeurt tijdens de productie is er
geen primaire blootstelling doch kan de residentiële blootstelling, vooral bij spelende
kinderen, vrij aanzienlijk zijn, zowel dermaal als oraal.
- De primaire blootstelling via het plaatsen van halsbanden of het aanbrengen van een
poeder of spray tegen parasieten op huisdieren is voor de gebruiker vrij beperkt door
accidenteel contact, doch de secundaire blootstelling door contact met deze huisdieren
kan aanzienlijk zijn.
- Strooipoeders tegen mieren en dergelijke kunnen vooral een dermale primaire
blootstelling geven voor de gebruiker, maar ook een secundaire blootstelling voor de
resident. Het poeder wordt op een insectenspoor gestrooid, in hoeken, spleten of barsten
waar insecten kunnen verblijven, in slaapplaatsen of op de huid van honden en katten, op
tapijten. Bij de toepassing kunnen de stofdeeltjes worden ingeademd of worden ingeslikt.
Ook de grootte van het te behandelen oppervlak, de duur van de behandeling en de
hoogte waarop gestrooid wordt spelen een rol bij de blootstelling. Dermaal contact is
mogelijk gedurende en na de applicatie. Ten gevolge van hand-naar–mond contact is er
ook risico voor orale opname.
- Lokdoosjes voor mieren zijn echter vrij veilig zowel qua primaire als secundaire
blootstelling voor zover er geen misbruik is door het accidenteel openen van de doosjes.
De werkzame stof is ingesloten in een plastic of metalen doos waarin voor gebruik een
kleine opening moet gemaakt worden. De lokdozen blijven op dezelfde plaats staan en de
insecten nemen de vaste stofdeeltjes mee naar hun nest. Het risico op blootstelling is
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beperkt tot dermaal contact bij opening van de doos en bij contact met het minieme
insectenspoor tussen de doos en het nest.
Men kan dus concluderen dat de mate van blootstelling voor elk van deze formulerings- en
toepassingswijzen zeer specifiek is en dat de dermale, inhalatoire en orale blootstelling zeer
divers kan zijn en afhankelijk is van de primaire en de secundaire blootstelling.
Producten van het type PT19 zijn meestal repellents (afweerstoffen) tegen muggen en vliegen.
Het belangrijkste middel in dit verband is DEET (N,N-di-ethyl-meta-tolueenamide). De werkzame
stof is aanwezig in de vloeibare fase in een gel, lotion, melk of crème. Het product is “klaar-voorgebruik“ en wordt direct op de huid aangebracht. Dermaal contact is een belangrijke
opnameroute, en hand-naar-mond contact is een mogelijke opnameroute. Gebruik is meestal
buitenshuis waardoor de opname via inademing beperkt is. De grootte van de behandelde
huidoppervlakte en de frequentie van toediening bepalen in belangrijke mate de blootstelling. Ze
worden direct aangebracht op het lichaam en de kledij door middel van een spray of een gel“stick”. Gezien deze middelen vooral gebruikt worden door toeristen in warme landen ter
bescherming tegen insectenbeten die gevaarlijk zijn vanwege vectoroverdracht van bepaalde
ziektes (zoals malaria), en hun gebruik in onze streken zeer beperkt is, wordt hier niet verder
ingegaan op de blootstellingrisico’s van deze behandelingen. In die warme landen wordt veel
gebruik gemaakt van met biocide geïmpregneerde muskietennetten.
Bovenstaande toepassingen zijn voorbeelden, en dus niet limitatief voor al de mogelijke
toepassingswijzen van biocides. Ze geven aan op welke wijze we kunnen blootgesteld worden
aan biocides in het binnenmilieu, zowel voor, tijdens als na de behandeling.

7. Wat is het potentiële risico van de binnenhuisblootstelling aan deze producten?
De mens wordt bij het gebruik van deze producten onvermijdelijk blootgesteld aan de werkzame
stoffen die ze bevatten. Dit kan zowel door directe blootstelling tijdens en na het gebruik, of
indirect via gecontamineerd voedsel. Dergelijke blootstellingen kunnen van korte duur zijn (acute
blootstelling) of langdurig (chronische blootstelling). Een acute blootstelling kan aanleiding geven
tot toxische effecten, in extreme gevallen zelfs met dodelijke afloop. Chronische effecten hebben
geen invloed direct na de blootstelling doch kunnen op lange termijn mogelijk aanleiding geven
tot bepaalde chronische ziekten. Dit werd in het verleden vastgesteld bij bepaalde gebruikers en
werkers die in contact kwamen met (momenteel niet meer gebruikte) bestrijdingsmiddelen.
Hoewel sommige van deze ziekten meestal betrekking hebben op extreme blootstellingen aan
bestrijdingsmiddelen die momenteel niet meer gebruikt worden (zoals bijvoorbeeld DDT
(dichloordifenyltrichloorethaan) en aldrin) is het duidelijk dat we toch zeer zorgvuldig moeten
blijven omgaan met deze middelen, zelfs met de huidige die als veel veiliger beschouwd worden.
Voor het bepalen van een risico van de blootstelling aan giftige stoffen wordt in de
wetenschappelijke benadering uitgegaan van een zeer eenvoudig principe. Het risico wordt
bepaald door de potentiële blootstellingsconcentratie van de mens te vergelijken met een
concentratie waarvan men weet dat er geen gevaar is voor de menselijke gezondheid. Men kan
dit uitdrukken als de verhouding van de blootstelling ten opzichte van een toxicologische
grenswaarde of norm (giftigheid):
Risicoquotiënt = blootstellingconcentratie / toxicologische
referentiedosis
Als toxicologische referentiedosis voor pesticiden en biociden wordt een NOAEL (No Observed
Adverse Effect Level) afgeleid van toxicologische studies. Deze waarde wordt gedeeld door een
factor 100 en er wordt tevens rekening gehouden met de orale absorptie om tot een AOEL
(Acceptable Operator Exposure Level) te komen (zie hieronder). Deze benaderingswijze wordt
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wetenschappelijk niet volledig aanvaardbaar geacht, maar wordt gehanteerd als eerste stap bij
de registratieprocedure voor bestrijdingsmiddelen in Europa.
Het resultaat van deze vergelijking kan leiden tot twee resultaten:
- Als deze risicoquotiënt kleiner is dan de waarde 1 dan is er geen risico (want de
blootstelling is kleiner dan de toxicologische grenswaarde).
- Als deze risicoquotiënt groter is dan de waarde 1 dan is er een potentieel gevaar volgens
deze benaderingswijze doch dit risico is relatief overschat vanwege de grote
veiligheidsnormen die gehanteerd worden (zie hieronder).
Bij toepassing van bovenstaande risicovergelijking zijn er wel enkele problemen.
Vooreerst is het niet eenvoudig om de potentiële blootstellingsconcentratie - dit is de hoeveelheid
bestrijdingsmiddel waaraan men wordt blootgesteld tijdens een toepassing - te bepalen. Men
heeft daarom per soort toepassing en in verschillende praktijkomstandigheden deze blootstelling
experimenteel bepaald. Al deze gegevens heeft men verzameld in databanken en op basis
daarvan heeft men getracht om computermodellen te ontwikkelen die in staat zijn om de
menselijke blootstelling te voorspellen rekening houdend met de specifieke aspecten die een rol
spelen bij een toepassing. Zo zijn er in Europa modellen ontwikkeld die deze humane
blootstelling voorspellen zoals ConsExpo, EUROPOEM en EU-TNsG. Deze modellen laten ons
toe om in dit advies op een vrij eenvoudige wijze een schatting te maken van de blootstelling van
een gebruiker of resident tijdens en na het gebruik van een biocide. Er moet wel op gewezen
worden dat al deze modellen een resultaat geven dat mag beschouwd worden als een slechtste
geval (worst case scenario) en soms zelfs het allerslechtste geval (extreme worst case) omdat
men rekening houdt met de meest ongunstige situaties bij de berekening van de blootstelling.
Een ander probleem in verband met bovenstaande formule is het gebruik van een toxicologische
referentiedosis zoals de gezondheidskundig toelaatbare blootstelling voor de gebruiker of de
AOEL. De AOEL wordt gedefinieerd als de maximale hoeveelheid van een stof waaraan de
gebruiker (met inbegrip van arbeiders in behandeld gewas of behandelde ruimtes) kan worden
blootgesteld waarbij geen nadelige effecten voor de gezondheid worden verwacht. Deze
toxicologische grenswaarde kan ook geëxtrapoleerd worden naar andere personen die in contact
kunnen komen met de toepassing van deze producten. Omdat de blootstelling van de bystander
en de resident niet echt een blootstelling is bij de toepassing zelf wordt deze waarde ook soms
beschreven als de AEL (Acceptable Exposure Level). De bepaling van deze waarden is
gebaseerd op toxicologische experimenten met proefdieren. Om veiligheidsredenen bij de
extrapolatie naar menselijke risico’s hanteert men heel wat veiligheids- en onzekerheidsfactoren
zodat uiteindelijk de bekomen referentiedosis beschouwd wordt als zeer veilig.
Niettegenstaande de risicoschatting met bovenstaande methodiek door het invoeren van
veiligheidsfactoren (1/100) beschouwd mag worden als conservatief en veilig, zijn er toch enkele
bemerkingen die in ogenschouw moeten genomen worden. Het belangrijkste probleem ligt in het
feit dat deze methodiek zich beperkt tot de toepassing van één product op één ogenblik en op
één plaats. In werkelijkheid is dit echter niet altijd het geval omdat we verschillende middelen al of
niet tegelijkertijd en bij verschillende gelegenheden kunnen aanwenden. Dergelijke cumulatieve,
gecombineerde of gealterneerde toepassingen kunnen eventueel aanleiding geven tot additieve
en zelfs synergistische (versterkende) effecten.
Er is ook nog de lage-dosis-problematiek die grotendeels ontsnapt aan de klassieke
toxicologische benadering. Bepaalde studies hebben aangetoond dat sommige scheikundige
stoffen (waaronder bepaalde pesticiden) biochemische of fysiologische effecten hebben bij
concentraties die veel lager zijn dan de normen vastgesteld middels de klassieke toxicologische
benadering.
Dergelijke
endocrien
verstorende
effecten
zijn
niet
noodzakelijk
gezondheidsschadend, maar de mogelijkheid bestaat dat, op lange termijn, het risico op
sommige aandoeningen (zoals sommige kankers, diabetes, aandoeningen van het
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immuunsysteem, neurodegeneratieve aandoeningen) kan opgedreven worden door lage
blootstellingen.
Een ander probleem is de vraag of men wel voldoende rekening houdt met alle
bevolkingsgroepen en alle mogelijke aspecten van blootstelling. Deze problematiek wordt verder
besproken in hoofdstuk 9.

8. Hoe wordt een potentieel risico aan de amateurgebruiker gemeld?
Om de gebruiker van deze producten te verwittigen dat er bepaalde risico’s kunnen zijn met deze
middelen heeft men een systeem van pictogrammen ontwikkeld die eenvoudig te verstaan zijn en
als waarschuwing bij het gebruik bedoeld zijn. Deze pictogrammen klasseren de biociden in
overeenkomst met wettelijke richtlijnen die terug te vinden zijn in Richtlijn 67/548/EEG van de
Raad van 27 juni 19673, in Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31
mei 19994, en in Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 20085. Er moet wel op gewezen worden dat deze classificatie en de daarop
betrekking hebbende pictogrammen veranderd zijn en momenteel soms nog voor enige
verwarring zorgen. De nieuwe en de vroeger gebruikte pictogrammen en hun betekenis worden
weergegeven in tabel 2. Nadere uitleg wordt ook verstrekt in bijlage 1.

3

Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.
4 Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten.
5 Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van
de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
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Tabel 2. Pictogrammen classificatie.

9. Zijn bepaalde mensen meer gevoelig voor blootstelling aan biociden dan anderen?
De vraag wordt dikwijls gesteld of wel alle mensen beschermd worden door de huidige
regelgeving over biociden. Bepaalde bevolkingsgroepen kunnen gevoeliger zijn aan de effecten
van deze producten. Dit kan te wijten zijn aan hun ontwikkelingsstadium, hun
gezondheidstoestand of hun leef- of werkomstandigheden.
De belangrijkste risicogroepen die worden onderscheiden zijn zwangere vrouwen, borstvoedende
vrouwen, kinderen en ouderlingen. De potentiële risico’s van biociden ten opzichte van deze
gevoelige bevolkingsgroepen worden meer uitgebreid besproken in bijlage 2. Daarnaast zijn er
nog andere gevallen van verhoogd risico: mensen met allergieën, met astma, met verhoogde
gevoeligheid ten opzichte van chemicaliën. Tenslotte kunnen bepaalde aangeboren genetische
kenmerken, zogeheten polymorfismen, aanleiding geven tot een verhoogde gevoeligheid aan
sommige lichaamsvreemde stoffen. Sommige van dergelijke aangeboren genetische kenmerken
verminderen de capaciteit om pesticiden onschadelijk te maken en leiden tot een grotere
gevoeligheid aan de toxische effecten van de betreffende pesticiden. Zo zijn polymorfismen
beschreven die aanleiding geven tot een groter risico op miskraam bij vrouwen blootgesteld aan
organofosfor-pesticiden (Blanco-Munoz et al., 2013). Ook blijken sommige genetische kenmerken
inzake metabolisme of uitscheiding van pesticiden aanleiding te geven tot een groter risico op de
ziekte van Parkinson bij personen blootgesteld aan pesticiden (Dardiotis et al., 2013).
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Gezien de grote veiligheidsmarges die bij de registratieprocedure gebruikt worden (zowel bij de
raming van de blootstelling als bij het vastleggen van de toxicologische grenswaarden) gaat men
er van uit dat deze risicogroepen ook beschermd worden bij het voorgeschreven gebruik van
deze middelen, zodat geen extra maatregelen moeten getroffen worden. Het valt echter niet
volledig uit te sluiten dat een beperkte blootstelling aan insecticiden, zonder dat de normen
overschreden worden, gezondheidsschadende effecten kunnen hebben bij sommige gevoelige
personen.
10. Is er een risico voor de intense gebruikers van deze producten?
Om de blootstelling van de amateur (niet-professionele) gebruiker te evalueren kan men zich
logischerwijs baseren op de gebruiksaanwijzing van het product. De gebruiksaanwijzing bevat
aanbevelingen hoe het product moet aangebracht worden en welke veiligheidsvoorschriften
moeten gevolgd worden. Aangezien de amateur niet altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzing
opvolgt, moet men bij de evaluatie van de impact van deze middelen hiermee rekening houden.
Een scenario kan bijvoorbeeld zijn dat de gebruiker zich in een weinig verluchte ruimte
binnenshuis bevindt zodat hij/zij aan vluchtige biociden wordt blootgesteld. De evaluatie richt zich
in dat geval op een situatie waarvan verwacht wordt dat ze de realiteit benadert. Een ander
aspect is de beschikbaarheid en het gebruik van persoonlijke beschermkledij. Van een
professioneel gebruiker wordt verwacht dat hij daarmee vertrouwd is. Ook beschermkledij
onderling kan verschillen, waarbij het ene materiaal meer kwaliteitsvolle bescherming biedt dan
het andere. Kennis hierover is niet evident. Daarnaast is de wijze waarop beschermkledij
aangewend wordt belangrijk. Na correct gebruik moet deze bij contaminatie worden gereinigd of
vervangen. Als men bijvoorbeeld handschoenen herhaaldelijk gebruikt kan de contaminatie aan
de binnenzijde van de handschoen hoger zijn dan aan de buitenzijde. De handen die zweten in
de handschoenen nemen gemakkelijker de werkzame stof op waardoor de handschoenen in
plaats van bescherming het tegenovergestelde resultaat geven.
Het toepassen van biociden omvat drie stappen:
(1) de (al of niet) aanmaak van het product (ready-for-use versus het doseren, mengen en
vullen);
(2) de toepassing van het product (het toepassen met de hand (bijvoorbeeld trigger, spuitbus,
poeder, verven);
(3) de reiniging van toepassingsmateriaal en kledij.
Tijdens het doseren wordt men blootgesteld aan het geconcentreerd product, tijdens de
toepassing aan het verdund product en na de toepassing aan de damp van het product in de
lucht of het gedroogd product op het oppervlak van het toepassingsmateriaal en het doelobject.
Gebruikers kunnen verschillend worden getypeerd. Naargelang de groep zal de impact van
blootstelling anders doorwegen. Enkele aspecten die daarbij een rol spelen worden hierna even
toegelicht.
Geslacht en leeftijd (man, vrouw, kind)
De eerste groepering is het eenvoudigste te bepalen, namelijk geslacht en leeftijd. Bij
blootstelling van de vrouw gaat de aandacht vooral naar vrouwen in zwangerschap en lacterende
vrouwen. Men moet er naar streven de impact van blootstelling op het ongeboren kind zo
minimaal mogelijk te houden.
Wat leeftijd betreft, is het logisch dat, gezien het verschil in lichaamsgewicht, een zelfde dosis
van blootstelling een groter risico inhoudt voor een kind dan voor een volwassene Daarnaast
spelen verschillen op vlak van fysiologie en ontwikkeling. Het aspect leeftijd geldt niet enkel voor
kinderen, ook ouderlingen met verzwakt metabolisme lopen een verhoogd risico.
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Opleiding
De gebruiker van een biocide kan in verband met zijn kennis betreffende het gebruik ingedeeld
worden in twee hoofdgroepen, er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de opleiding die de
mensen voorafgaand aan de toepassing genoten hebben:
- niet opgeleid:
 leest gebruiksaanwijzing;
 leest gebruiksaanwijzing niet;
- opgeleid:
 leest gebruiksaanwijzing;
 leest gebruiksaanwijzing niet.
Een eerste groep mensen die de biociden gebruiken zijn niet opgeleid. Enerzijds zijn er de
gebruikers die de gebruiksaanwijzingen niet lezen en zichzelf en anderen in gevaar brengen. Dit
is een worst case scenario en dit is vaak het uitgangspunt bij de evaluatie van amateurgebruik
van biociden. Anderzijds zijn er de gebruikers die de gebruiksaanwijzingen wel lezen en die
toepassen, maar omwille van het feit dat de instructies niet zo gedetailleerd zijn als een opleiding
toch gevaar lopen. Bijvoorbeeld schrijft de gebruiksaanwijzing het gebruik van handschoenen
voor en past de gebruiker het product in T-shirt toe. Hij beseft niet of hij is niet correct
geïnformeerd via de gebruiksaanwijzing dat het bedekken van de ontblote armen eveneens
belangrijk is. (Zie ook onder hoofdstuk 3. Aanbevelingen.)
Een tweede groep van mensen zijn zij die opgeleid zijn. Zij begrijpen het etiket en de
aanbevelingen die er op weergegeven zijn. Ook hier kan men denken aan twee types van
mensen. Enerzijds zijn er de gebruikers die de producten als vanouds toepassen. De wijze van
toepassen is hen zo aangeleerd en zij wijzigen hun gewoonte niet. Nieuwe producten gaan zij op
dezelfde manier als ze gewoon zijn gebruiken. Hier schuilt een gevaar in. Details worden over het
hoofd gezien en als de handelswijze foutief is, maken zij bij elke toepassing dezelfde fout.
Anderzijds zijn er de gebruikers die dit niet doen, zij lezen de gebruiksaanwijzing van nieuwe
producten zorgvuldig en houden rekening met nieuwe inzichten op vlak van het risico dat zij
lopen tijdens het toepassen. Zij kennen dit goed en passen het goed toe.
Dosis
Doseren is van belang wanneer geconcentreerd product wordt verdund met water tot werkklaar
product. Omdat deze handeling met het geconcentreerd product op vlak van blootstelling tijdens
de toepassing cruciaal is, verdient dit bijzondere aandacht. De meeste biociden voor
amateurgebruik zijn kant-en-klaar (RTU) zodat dit risico relatief beperkt is.
Het probleem met doseren en overdoseren van deze producten ligt echter ook bij de wijze van
toepassen. Het is inderdaad niet eenvoudig om bijvoorbeeld een aerosolbehandeling goed uit te
voeren als de informatie te beperkt is of moeilijk interpreteerbaar (bijvoorbeeld “3 seconden per
kubieke meter“ of “spuiten tot bevochtiging van de vloer”). Het risico hiervan is dat veel
gebruikers het niet nodig vinden daaraan voldoende aandacht te besteden en dat meer “op het
gevoel” doen. Een tweede groep doet het conform het etiket. Een derde groep gaat bewust
overdoseren. Zij doen dit om zekerheid te hebben over de beoogde werking van het product.
Een tweede punt gaat over mensen die met het oog op vermeende efficiëntie of snelheid hun
toevlucht nemen tot bepaalde gecombineerde toepassingen. Zo is het ongeoorloofd in dezelfde
slaapkamer zowel een aerosolbehandeling uit te voeren en terzelfdertijd een strip of een
evaporator te plaatsen. Dit is het gevolg van het feit dat iedere biocide-toepassing apart erkend
wordt zonder rekening te houden met mogelijke gecombineerde blootstellingen. Er is vandaag
nog te weinig kennis op dit gebied om conclusies te trekken op het risico ervan.
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Een ander probleem gaat over mensen die een stock van producten aanleggen. Redenen voor
het aanleggen van een grote voorraad zijn divers, verkoopsvolume en kostprijs zijn de
belangrijkste. Het risico schuilt in het feit dat deze producten na een paar jaar vervallen of om
redenen van toxiciteit uit de handel gehaald worden en niet meer geproduceerd worden. De
ruimte waarin ze gestockeerd worden kan ook gebreken vertonen zoals te warm of te koud, of te
vochtig. De werking en de beheersing van het risico van dergelijke stockproducten is na
bepaalde duur niet meer te garanderen.
Seizoen
Het comfort van beschermkledij bij warm weer kan te wensen overlaten. De keuze om die op
warme dagen achterwege te laten is soms snel gemaakt, met een groter blootstellingsrisico tot
gevolg. Binnenshuis spelen ook de mogelijkheid en de snelheid van verluchting een grote rol bij
blootstelling aan vluchtige biociden.
Ingesteldheid van de gebruiker
De blootstelling van mens en milieu daarentegen zullen misschien wel meer dan in de vorige
punten door de ingesteldheid van de gebruiker bepaald worden. Een aantal groepen van mensen
zijn vermoedelijk wel herkenbaar:
- gedisciplineerde gebruiker: de gebruiker volgt de gebruiksaanwijzing, handelt zoals
voorgeschreven, het risico hangt af van de volledigheid van het voorschrift;
- gecontroleerde gebruiker: de gebruiker wordt gesuperviseerd, handelt zoals hem wordt
opgedragen, het risico hangt af van de opdrachtgever;
- bezorgde gebruiker: de gebruiker is bezorgd om mens (bijvoorbeeld gezondheid van
kinderen) en milieu, past enkel toe uit noodzaak, het risico is het gebrek aan ervaring;
- ongeduldige gebruiker: alles moet snel gaan, wat kan leiden tot onzorgvuldige
voorbereiding, toepassing en afwerking, met verhoogd risico tot gevolg, het risico is het
niet respecteren van de gebruiksaanwijzing;
- onverantwoordelijke gebruiker: de gebruiker is onvoorzichtig en houdt met niets of
niemand rekening, het risico wordt volkomen genegeerd, het risico is het niet respecteren
van de gebruiksaanwijzing.
Het is de bedoeling om deze blootstelling te evalueren aan de hand van enkele representatieve
scenario’s, die verder zullen behandeld worden in punt 14.
11. Is er kans op een cumulatief effect bij het veelvuldig gebruik van deze producten
binnenshuis?
De Europese wetgeving (en daaruit volgend ook de Belgische wetgeving) over PPP’s, biociden
en chemicaliën in het algemeen is voornamelijk gebaseerd op de evaluatie van elk product
afzonderlijk. Daarbij worden voor elk product grenswaarden vastgelegd waarvan verondersteld
wordt dat er bij deze concentratie van blootstelling geen nadelig effect voor de gezondheid vast
te stellen is. Dergelijke waarden zijn de chronische ADI (Acceptable Daily Intake) als maximum
toelaatbaar residugehalte in ons voedsel en de AOEL als maximale blootstellingconcentratie voor
de gebruiker tijdens de toepassing van het product. Blootstellingsconcentraties lager dan deze
grenswaarden worden als veilig beschouwd.
Het is echter een feit dat de mens kan blootgesteld worden aan meerdere producten en de vraag
stelt zich hoe het met het risico zit van deze samengestelde blootstellingswijze. Het zou
inderdaad best mogelijk zijn dat, niettegenstaande elke blootstelling apart als veilig kan
beschouwd worden omdat ze lager is dan de veiligheidsdrempel, een gecombineerde
blootstelling boven deze veiligheidsdrempel komt te liggen. Meer uitleg over het probleem van
een potentieel cumulatief effect is gegeven in bijlage 3. Dit probleem is momenteel een groot
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punt van wetenschappelijke discussie. Er is nog te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan
om een sluitend antwoord te vormen. Voorlopig is het vaststellen van mogelijke interacties tussen
verschillende chemicaliën (waaronder biociden) gebaseerd op expert judgement en moet elk
geval geëvalueerd worden op een case-by-case basis. Vooral een gecombineerde blootstelling
aan twee of meer agentia met verschillend werkingsmechanisme maar met toxische effecten op
hetzelfde weefsel of hetzelfde orgaan, zou mogelijk kunnen aanleiding geven tot synergistische,
onverwacht schadelijke gezondheidseffecten.
12. Welke producten worden in België binnenshuis gebruikt?
Biociden behorend tot de productsoort PT18 zijn voornamelijk insecticiden, acariciden (tegen
mijten) en andere producten die bepaalde arthropoden (zoals spinnen) bestrijden op plaatsen die
ongewenst zijn voor de mens of zijn huisdieren. Het kunnen zowel synthetische, door de mens
gemaakte producten zijn als natuurlijke stoffen. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de
werkzame stoffen die in biociden van PT18 gebruikt worden in België. Hun werking is vooral
gebaseerd op hun toxisch effect op het zenuwstelsel, hun inwerking op het energiemetabolisme
en hun verstoring van de synthese van chitine, het hoofdbestanddeel van het pantser van
insecten. Meer uitleg over de werking en de neveneffecten van de werkzame stoffen wordt in
bijlage 4 gegeven.
Tabel 3. Producten (PT18) met werkzame stoffen toegelaten in België in 2014.

Groep en werkingswijze

Chemische subgroep of

Werkzame stoffen

werkzame stof
AChE (Acetylcholine-

Carbamaten

momenteel niet op de

esterase) inhibitoren

Belgische markt
Organofosfaten

azamethiphos, diazinon

Fenylpyrazolen (Fiprolen)

fipronil

Pyrethroiden, Pyrethrines

bifenthrin, cyfluthrin,

Zenuwstelsel
GABA (Gammaaminoboterzuur)
antagonisten

Zenuwstelsel
Natriumkanaal modulatoren

cypermethrin, alphaZenuwstelsel

cypermethrin, deltamethrin,
empenthrin, esbiothrin, dfenothrin, flumethrine,
imiprothrin, permethrin,
prallethrin, pyrethrines,
tetramethrin, transfluthrin

nAChR (Nicotinic

Neonicotinoiden

acetylcholine receptors)
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acetamiprid, imidacloprid

agonisten

Zenuwstelsel
nAChR allosterische

Spinosynes

spinosad

Chloorkanaal activatoren

Avermectines,

abamectin, avermectine

Zenuwstelsel en

Milbemycines

natuurlijk product

Pyriproxyfen

pyriproxyfen

Benzoylureumverbindingen

flufenoxuron, triflumuron

activatoren

Zenuwstelsel

spierinwerking
Juvenielhormoon mimetica

Groeiverstoring
Inhibitoren van de
biosynthese

Groeiverstoring
Biociden van PT19 zijn repellents (afweerstoffen) en attractants (lokstoffen). De laatste groep zijn
vooral de zogenaamde feromonen zoals sexferomonen (die mannelijke insecten aantrekken). Ze
zijn veel minder frequent in gebruik en beperken zich in België tot methylnonylketonen, een
product op basis van een Margosa extract.
Naast het binnenhuisgebruik van biociden kan men ook blootgesteld worden door het
binnenhuisgebruik van gewasbeschermingsmiddelen op kamerplanten. Zoals blijkt uit het
overzicht in tabel 4 gaat dit dikwijls om dezelfde werkzame stoffen als bij de biociden.
Tabel 4. Gewasbeschermingsmiddelen voor kamerplanten toegelaten in België.
Groep en werkingswijze

Chemische subgroep of

Werkzame stoffen

werkzame stof
Natriumkanaal modulatoren

Pyrethroiden, Pyrethrines

pyrethrines

Neonicotinoiden

acetamiprid, imidacloprid,

Zenuwstelsel
nAChR agonisten

thiamethoxam
Zenuwstelsel
AChE inhibitoren

Carbamaten

methiocarb

Vetzuren

kaliumzouten

Zenuwstelsel
Natuurlijke stoffen
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Contactwerking

Verder zijn er nog biociden die gebruikt worden als houtbeschermingsmiddelen voor
amateurgebruik. Deze behoren tot de productsoort PT8 en zijn voornamelijk olieachtige
producten die met de (verf)borstel aangebracht worden ter bestrijding van insecten, wormen en
soms schimmels die houten balken of meubilair aantasten.
Voor meer uitleg over de werking en de neveneffecten van bovenvermelde werkzame stoffen: zie
http://www.fytoweb.be/.
13. Wat is het risico bij de Belgische bevolking bij het gebruik van deze producten
binnenshuis?
Het Antigifcentrum heeft als taak advies en voorlichting te geven in gevallen van accidentele
blootstelling aan chemicaliën en andere aspecten die een invloed hebben op de menselijke
gezondheid. Daarom wordt ook een databank bijgehouden van alle gevallen van blootstellingen
aan onder andere biociden PT18 en PT19. De resultaten voor 2011 zijn in tabel 5 gegeven. Het
volledig verslag is in bijlage 5 weergegeven.
Tabel 5. Aantal gevallen van meldingen van blootstelling aan biociden in België.

Volwassene

Spuittoestel (spray)
Poeder-korrel-pasta
Lokdoos
Elektrische verdamper
Houtbehandelingsproduct
en
Huisdieren anti-parasiet
Insectenafweermiddel (vb.
DEET)
Venstersticker
Mottenbal
Fogger
Afweer katten/honden
Kamerplanten
Vliegenval
Niet determineerbaar
Totaal

Volwassene
Kind < 14 jaar
Zwangere
Zogende vrouw
Totaal

74
28
6
8
33

Kind
< 14
jaar
34
46
59
32
4

14
5

10
15

3
6
5
3
2
1
5
193
46,4 %

6
2
1
2

Via mond
37
173

210
50,5 %

Zwangere

3
2

Totaal

111
76
65
40
37
24
20
1

1

4
215
51,7 %

1
7
1,7 %

Ingeademd In het oog
95
17
12
8
5
112
26,9 %
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Zogende
vrouw

25
6,0 %

1
0,2 %
Via huid
44
22
2
1
69
16,6 %

10
8
7
5
2
1
10
416

Totaal
193
215
7
1
416

Er waren 379 blootgestelde personen (365 oproepen) waarvan 211 (55,7 %) kinderen. 168
blootgestelde personen (44,3 %) waren volwassenen, waarvan 7 zwangere en 1 zogende vrouw.
Er waren vooral oproepen voor blootstelling aan PT 18 biociden (359 blootstellingen of 94,7 %),
veel minder voor PT 19 (20 blootstellingen of 5,3 %).
Bij kinderen gebeurt het contact bijna uitsluitend oraal, hetzij echt inslikken of alleen maar contact
met de mond. Dit onderscheid is, zeker bij kleine kinderen, vaak zeer moeilijk te maken. Bij
volwassenen is er ook orale blootstelling, maar ook veel contact via inhalatie of de huid.
Voor de periode april tot en met september 2011 was er ook een telefonische follow-up
beschikbaar, wat beter toelaat om de ernst en de laattijdigheid van symptomen in te schatten. Er
waren in die periode 284 blootgestelden en voor 130 van hen werd een telefonische follow-up
ondernomen.
- In 1 geval werden ernstige symptomen gerapporteerd en in 2 gevallen matige symptomen.
Slechts in 1 van deze 3 gevallen werd geoordeeld dat een verband met de blootstelling
waarschijnlijk was en beschouwd als “matig ernstig” (dyspnee ten gevolge van
blootstelling aan mierenpoeder (deltamethrin met als drager CaCO3-poeder)). In alle
andere 378 gevallen waren de symptomen slechts mineur of afwezig.
- Het blijkt dus dat er zelden grote problemen aan het Antigifcentrum worden gemeld, dit
met uitzondering van de zelfmoordpogingen en de blootstellingen van dieren.
Uit de cijfers van het antigifcentrum is het dus mogelijk om een beeld te verkrijgen van het aantal
blootstellingen aan biociden van de productsoorten PT 18 en PT 19 in België. De gegevens zijn
wel onvoldoende om een volledig beeld van de gevolgen van deze blootstellingen te krijgen
gezien het Antigifcentrum quasi uitsluitend met acute blootstellingen te maken krijgt en gezien de
oproepen slechts een steekproef uitmaken van het werkelijke aantal blootstellingen.
14. Wat is het blootstellingsrisico van een gebruiker van deze producten in
leefomstandigheden die representatief zijn voor bepaalde gebruikersgroepen?
Aan de hand van de diverse aspecten die bij het gebruik van pesticiden van belang zijn kunnen
heel wat blootstellingscenario’s uitgewerkt worden die rekening houden met de ingesteldheid van
de gebruiker en met specifieke omstandigheden tijdens of na het gebruik. Ter illustratie daarvan
werden een reeks van scenario’s onderzocht op hun potentieel risico voor enkele typische
situaties die min of meer representatief zijn voor een situatie in België, en met uitbreiding voor
een inwoner van de ons omringende landen.
Aan de hand van modellen die aangewend worden voor het ramen van de blootstelling tijdens de
registratieprocedure van biociden in de EU en België (TNsG, ConsExpo, EUROPOEM, enz.)
werd de worst case blootstelling van iedere toepassing bekomen. Het geheel van deze
blootstellingsconcentraties werd dan vergeleken met de toxicologische grenswaarde (AOEL) met
de bedoeling een idee te hebben van het risico van elk scenario. Er moet wel op gewezen
worden dat deze methodiek een zeer conservatieve benaderingswijze is, waarbij enerzijds de
blootstelling als zeer (zelfs té) extreem mag beschouwd worden en anderzijds de AEL waarde als
toelaatbaarheidsgrens een grote veiligheidsfactor bevat. De bekomen resultaten moeten dus
eerder geïnterpreteerd worden als een relatieve vergelijking van diverse blootstellingscenario’s
en niet als een wetenschappelijke exacte bepaling van de aanvaardbaarheidsgrenzen. Alleen
experimenteel onderzoek of verbeterde modellen kunnen echt uitsluitsel geven over de ware
aanvaardbaarheid van deze blootstellingen.
Voor de eenvoud van de berekeningen werd uitgegaan van een reeks behandelingen specifiek
voor elk scenario met slechts het gebruik van één enkele werkzame stof. Bij nader toezicht blijkt
dat pyrethroiden gebruikt worden in elk type van formulering (aerosol, strips, halsbanden, enz.).
Het meest gebruikte pyrethroide, zowel qua totaalvolume als gebruik in diverse vormen van
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toepassing, is permethrin. Er werd telkens gebruik gemaakt van een formulering die op de markt
is met het hoogste gehalte aan werkzame stof. In de modellen werd zoveel mogelijk gewerkt met
realistic worst case condities. Dit wil zeggen dat er steeds verondersteld wordt dat de blootstelling
geraamd werd onder vrij slechte omstandigheden (overeenkomend met een 75 tot 90
percentielwaarde). De veiligheidsgrens (AOEL) voor permethrin werd bekomen uit de
toelatingsdossiers van het product.
Een zevental scenario’s werden geselecteerd en worden hieronder beschreven. Voor ieder
scenario wordt de geraamde voorstelling vergeleken met de waarde die als aanvaardbaar
beschouwd wordt voor de blootstelling bij de toepassing (AEL). Daarnaast wordt ook de
blootstelling weergegeven die een Belgische consument maximaal kan hebben via consumptie
van voedsel met pyrethroide-residu’s, opnieuw in vergelijking met de geldende maximaal
toegelaten waarde (ADI).
Selectie van scenario’s voor de evaluatie van de binnenshuis blootstelling aan deze
producten
Scenario’s 1, 3 en 4 beschrijven enkele types gebruikers van biociden in dalende volgorde van
gebruiksfrequentie, namelijk een extreem frequente gebruiker, een frequente gebruiker en een
modale gebruiker. Scenario 2 beschrijft een niet-gebruiker die enkel blootgesteld zal worden door
het gebruik van biociden door anderen in zijn omgeving. De overige 3 scenario’s beschrijven
eerder uitzonderingen in gebruik, namelijk een kleuter die ook enkel secundair aan deze
producten wordt blootgesteld, een onvoorzichtig kind dat zelf gebruik maakt van deze producten
en een modale gebruiker onder extreme toepassingsomstandigheden. Het uiteindelijke doel is
een vergelijkende schatting te maken van de risico’s van de amateurgebruiker.
Scenario 1: Worst case scenario
Een extreem frequente gebruiker van deze producten zal overmatig insectenbestrijdende
middelen aanwenden omdat hij bijvoorbeeld woont in een woning met heel wat onhygiënische
omstandigheden. Daarom maakt hij gebruik van verschillende producten die allen de werkzame
stof permethrin bevatten. Hij gebruikt een spray tegen kakkerlakken, mierenpoeder op
verschillende plaatsen en mottenstrips in de kleerkast. De hond heeft veel last van
ectoparasieten (vlooien, luizen en teken) zodat hij een vlooienband draagt, met een triggerspray
wordt behandeld en regelmatig met hondenshampoo wordt gewassen. De kamerplanten hebben
nogal wat last van schimmelaantasting en bladluizen, en worden met een
gewasbeschermingsmiddel behandeld. Gedurende de zomermaanden gebruikt hij ook een spray
tegen vliegen en een elektrische evaporator tegen de muggen in de slaapkamer. Het tapijt in de
woonkamer is behandeld tegen schadelijke en ongewenste insecten, en enkele houten
constructies in de woning moeten tegen houtbeschadigende insecten worden beschermd.
In dit scenario wordt ervan uit gegaan dat het gaat om een man. Een gemiddelde man weegt 74kg en heeft een totale
lichaamsoppervlakte van 1,91 m². Voor de primaire blootstelling tijdens het gebruik van het product wordt
verondersteld dat deze man enkel zijn torso heeft bedekt. De blootgestelde dermale oppervlakte is dan de som van de
lichaamsoppervlakte van het hoofd, de armen, de handen, de benen en de voeten en bedraagt 1,215m². Voor de
secundaire blootstelling wordt ervan uitgegaan dat de man zijn handen en de helft van zijn benen blootgesteld zijn. Dit
geeft een totale blootgestelde oppervlakte van 0,395m².

Scenario 2: Niet-gebruiker
Een niet-gebruiker maakt zelf geen gebruik van biociden maar wordt wel door het gebruik van
anderen secundair blootgesteld. Dit kan door aanwezig te zijn in ruimtes die door anderen zijn
behandeld of door onwetend contact met behandelde oppervlakken.
In dit scenario wordt een vrouw verondersteld die werkt in een kantoorruimte waar haar collega’s geregeld een spray
gebruiken tegen vliegen. In haar woning ligt een tapijt dat behandeld is tegen de tapijtmijt en de kamerplanten worden
met een spray beschermd. Daarnaast speelt ze soms met de hond van de buren die een vlooienband draagt. Een
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gemiddelde vrouw weegt 61kg en heeft een totale lichaamsoppervlakte van 1,68m². Ook hier wordt voor de secundaire
blootstelling verondersteld dat de handen en helft van de benen blootgesteld zijn. Dit levert een waarde voor de
lichaamsoppervlakte van 0,3585m².

Scenario 3: Frequente gebruiker
Een frequente gebruiker zal enkele insectenbestrijdingsmiddelen gebruiken van zodra hij last
ervaart of vreest dat ze last kunnen bezorgen. Gedurende de zomermaanden gebruikt hij
geregeld een spray tegen vliegen en heeft hij een elektrische evaporator in de slaapkamer tegen
muggen. De kamerplanten in de woning zijn tegen schadelijke en ongewenste insecten
behandeld, en verder maakt hij nog zeer occasioneel gebruik van een spray tegen kakkerlakken,
mierenpoeder en mottenstrips. De hond draagt een vlooienband en wordt met een trigger-spray
behandeld. Daarnaast heeft hij ook nog secundaire blootstelling vanwege de behandeling van het
tapijt in de woonkamer tegen de tapijtmijt.
In dit scenario wordt opnieuw een man (74kg) verondersteld. Deze man gaat echter voorzichtiger te werk waardoor we
ervan uit gaan dat hij enkel zijn hoofd, armen en handen heeft blootgesteld tijdens het aanwenden van het product. Dit
resulteert in een blootgestelde oppervlakte van 0,489m². Bij de secundaire blootstelling werd de waarde van 0,395m²
behouden.

Scenario 4: Modale gebruiker
Een modale gebruiker maakt op een “normale” manier gebruik van biociden. Hij zal soms enkele
middelen aanwenden maar tracht dit gebruik toch te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Hij
gebruikt een spray tegen vliegen maar enkel wanneer hij last ervaart, dus niet preventief. De
hond draagt een vlooienband en wordt behandeld met een trigger-spray. In de woning wordt er
gebruik gemaakt van een elektrische evaporator in de zomermaanden en ook het tapijt is
behandeld. De kamerplanten worden behandeld tegen bladluizen, maar ook enkel bij
aantastingen en niet preventief.
Voor dit scenario werden overal de gemiddelde waarden gebruikt. Een gemiddelde amateurgebruiker weegt 65kg en
heeft een totale lichaamsoppervlakte van 1,75m². Voor de blootstelling tijdens het gebruik werd er opnieuw van uit
gegaan dat het hoofd, de armen en handen blootgesteld zijn. Dit geeft een waarde van 0,447m². Voor de secundaire
blootstelling nemen we wederom de handen en de helft van de benen wat in dit geval een blootgestelde oppervlakte
van 0,366m² oplevert.

Scenario 5: Worst case scenario voor een peuter
Net zoals de niet-gebruiker zal een peuter (1-2 jaar) zelf geen actief gebruik maken van biociden.
Hij kan echter toch op significante wijze aan biociden gebruikt door anderen worden blootgesteld.
In dit scenario zullen we veronderstellen dat deze peuter aan alle gebruik van de extreem
frequente gebruiker in scenario 1 secundair blootgesteld wordt. Daarenboven wordt nog een
extra constante blootstelling aan een elektrische evaporator gedurende een week verondersteld,
bijvoorbeeld wanneer het kind ziek zou zijn.
Een kind van 1 à 2 jaar oud weegt gemiddeld 9,85kg en heeft een totale lichaamsoppervlakte van 0,480m². Een
blootstelling van de handen en helft van de benen geeft een waarde van 0,08484m².

Scenario 6: Een kind dat toegang heeft tot voor hem verboden producten
Hoewel het gebruik van biociden niet aan kinderen is toegestaan is het toch niet uit te sluiten dat
ze er gebruik van maken. Naast de secundaire blootstellingen die er altijd zijn na gebruik van
biociden door volwassen medebewoners kan er in dit geval een extra blootstelling zijn vanwege
dit ongeoorloofd gebruik. In het uiterste geval kan verondersteld worden dat de handelingen,
uitgevoerd door een modaal volwassen persoon in scenario 4, nu uitgevoerd worden door een
kind van 7 jaar.
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Een kind van 7 jaar oud weegt gemiddeld 20,6kg en heeft een totale lichaamsoppervlakte van 0,841m². Wanneer zijn
hoofd, armen en handen blootgesteld zijn is dit een oppervlakte van 0,269m². Enkel de handen en de helft van de
benen resulteert in een blootgestelde oppervlakte van 0,161m².

Scenario 7: Een frequente gebruiker bij extreme toepassingsomstandigheden
In dit geval worden de toepassingen uit scenario 3 uitgevoerd onder extremere omstandigheden
of op een ongeoorloofde wijze. In het model worden dan enkele defaultwaarden vervangen door
deze extremere waarden. De toepassingsduur van de sprays wordt verdubbeld, het volume van
de kamer waar de toepassing in gebruikt wordt zal gehalveerd worden en de verluchtingsduur
van de slaapkamer wordt afgeschaft. Verder wordt er een hogere dermale blootstelling
aangenomen, en de secundaire blootstellingsduur wordt verdubbeld.
Het gaat hier opnieuw over een man (74kg). Door de ‘extremere toepassingsomstandigheden’ wordt ook hier weer een
blootgesteld oppervlak van 1,215m² aangenomen tijdens het gebruik van het product. Voor de secundaire blootstelling
wordt opnieuw 0,395m² genomen.

Resultaten
De resultaten van de modelberekeningen (TNsG (“Technical notes for guidance (TNsG) on
human exposure to biocidal products”, European Commission, 2002) en ConsExpo (“Human
exposure to biocidal products - Technical notes for guidance”, European Commission, 2007)) zijn
weergegeven in tabel 6.
Twee van de zeven scenario’s hebben een blootstelling die hoger is dan de toxicologische
drempelwaarde:
- In het geval van de extreem frequente gebruiker werd een gemiddelde
blootstellingwaarde verkregen die ongeveer 1,4 maal hoger ligt dan de AEL.
- In de worst case benadering voor de peuter werd zelfs een waarde bekomen die 3,7 maal
hoger ligt dan de referentiewaarde.
Alle andere blootstellingswaarden bevinden zich onder deze veilig geachte dosis. Er dient op
gewezen te worden dat deze geschatte blootstellingen zeer conservatief zijn zodat voor de
gevallen met een overschrijding van de AEL de blootstelling onder reële omstandigheden
doorgaans veel lager is en er dus geen overschrijding zal zijn van deze toxicologische drempel.
Tabel 6. Samenvatting van de resultaten van de verschillende scenario’s.
Totale blootstelling
per jaar (mg/kg
lichaamsgewicht)

Gemiddelde blootstelling per
dag (mg/kg BW/dag) 1

% van AEL

1. Worst case

512

1,40

140

2. Niet-gebruiker

29

0,08

8

3. Frequente gebruiker

35

0,10

10

4. Modale gebruiker

13

0,04

4

Scenario

5. Worst case peuter
1360
3,73
6. Kind met toegang tot
214
0,59
verboden producten
7. Extreme
66
0,18
omstandigheden
1: De gemiddelde blootstelling per dag is de totale blootstelling genivelleerd op jaarbasis.

373
59
18

Opvallend is de verwachting, dat een niet-gebruiker die enkel secundair blootgesteld wordt een
minder grote blootstelling zou ondervinden, niet in alle gevallen correct is. In scenario 2 (de nietgebruiker) werd een blootstellingswaarde verkregen van ongeveer dezelfde grootteorde als in
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scenario’s 3 en 4, terwijl er in die laatste gevallen wel sprake is van primaire blootstelling. Intuïtief
zou men verwachten dat de primaire blootstelling een grotere bijdrage zou leveren dan de
secundaire. De persoon die het product toepast zal vermoedelijk in contact komen met een
grotere concentratie van het product. Dit gebeurt echter in een veel kortere tijdspanne, zodat de
langere secundaire blootstellingsperiode dit compenseert. Uit de resultaten in tabel 7 blijkt dat
enkel in het worst case scenario de primaire blootstelling domineert. In alle andere gevallen
neemt de secundaire blootstelling een groot deel voor zijn rekening. Er dient wel opgemerkt te
worden dat de scenario’s niet altijd een analoge situatie beschrijven doch enkel een specifiek
voorbeeld. Zo blijkt dat in scenario 1 de hondenshampoo voor een grote primaire blootstelling
zorgt. In andere scenario’s werd deze toepassing niet gebruikt.
Tabel 7. Primaire versus secundaire blootstelling als fractie van de totale blootstelling.
Scenario

Primaire
blootstelling
336

176

Secundaire
blootstelling als % van
totaal
34 %

2. Niet-gebruiker

0

29

100 %

3. Frequente gebruiker

4

31

88 %

4. Modale gebruiker

2

11

83 %

5. Worst case peuter
6. Kind met toegang tot
verboden producten
7. Extreme omstandigheden

0

1360

100 %

6

208

97 %

7

58

89 %

1. Worst case

Secundaire
blootstelling

Hoewel er grote verschillen in blootstelling zijn tussen de verschillende scenario’s zijn er ook
gemeenschappelijke conclusies te trekken. Als we de blootstellingswaarden voor elke toepassing
en voor elke blootstellingsroute afzonderlijk bekijken kan opgemerkt worden dat de dermale
blootstelling zonder twijfel het grootste aandeel voor zijn rekening neemt. De dermale fractie
varieert tussen 93 en 99% van de totale blootstelling (zie tabel 8).
Tabel 8. Dermale blootstelling als fractie van de totale blootstelling.
Scenario
1. Worst case

Dermale blootstelling (mg/kg
BW)
506

% van de totale blootstelling
98,8 %

2. Niet-gebruiker

29

99,6 %

3. Frequente gebruiker

34

96,3 %

4. Modale gebruiker

13

96,0 %

1351

99,3 %

212

98,9 %

61

93,1 %

5. Worst case peuter
6. Kind met toegang tot
verboden producten
7. Extreme omstandigheden

Welke factoren zorgen dan voor de grootste verschillen tussen de scenario’s? Allereerst zien we
dat het verschil in gebruiksfrequentie zwaar doorweegt. De scenario’s met de hoogste frequenties
(1 en 5) zijn ook die met de hoogste blootstellingswaarden. Vervolgens zal het verschil in gewicht
van de gebruiker (of bewoner) ook een significante invloed hebben. Het verschil tussen man en
vrouw (74 versus 61 kg) merkt men nauwelijks, maar vooral wanneer het over kinderen gaat kan
er een beduidend verschil gemerkt worden. Ten slotte zullen ook de verschillende toepassingen
een grote rol spelen. Niet zozeer hoeveel toepassingen er gekozen zijn per scenario, maar wel
welke toepassingen er precies gekozen werden. Als we bijvoorbeeld scenario 2 en 3 vergelijken,
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met respectievelijk 4 en 9 toepassingen, werd toch een bijna gelijke waarde bekomen. Dit komt
grotendeels door de keuze van de producten. Behalve de hondenshampoo in scenario 1, wordt
ook in de andere scenario’s duidelijk welke toepassingen de grootste bijdrage leveren aan de
blootstelling. Voornamelijk de elektrische evaporator en de trigger-toestellen (planten- en
huisdierenspray) leiden tot een hogere blootstelling.
15. Is de blootstelling aan de producten binnenshuis te vergelijken met de blootstelling
aan gewasbeschermingsmiddelen in de voeding?
Bepaalde werkzame stoffen die als biocide PT18, PT19, PT8 of bestrijdingsmiddel voor
kamerplanten gebruikt worden kunnen ook aangewend worden als gewasbeschermingsmiddel in
de landbouw. Bij landbouwkundig gebruik van deze middelen kan dit aanleiding geven tot de
aanwezigheid van residu’s in ons voedsel. De vraag stelt zich of deze twee mogelijke
blootstellingswijzen geen extra risico inhouden. Het is dus relevant dat we de mogelijke
blootstelling na het binnenshuis toepassen van deze producten vergelijken met de mogelijke
blootstelling na het consumeren van voedsel dat behandeld geweest is met analoge insecticiden
zoals de werkzame stof permethrin. Permethrin wordt echter niet (meer) aangewend als
insecticide in de land- en tuinbouw zodat de MRL (Maximum Residue Limit of de maximale
hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel wettelijk toegelaten in voeding) vastgelegd is op 0,1
mg/kg voedsel. Gezien permethrin als referentiebiocide gebruikt werd in de hierboven
behandelde scenario’s is het aanvaardbaar dat een analoog pyrethroide als referentie gebruikt
wordt voor de schatting van de residublootstelling.
Als we veronderstellen dat een consument dagelijks 500 g plantaardig voedsel eet met een
pyrethroide-gehalte dat gelijk is aan de MRL van 0,1 mg werkzame stof/kg voedsel voor
permethrin dan is de hoeveelheid permethrin via de voeding gelijk aan 0,05 mg/persoon/dag (=
0,1 mg werkzame stof/kg voedsel x 0,5 kg voedsel/persoon/dag). Deze waarde kan men
vergelijken met de toxicologisch toegelaten dosis die bekomen wordt door de toxicologische
grenswaarde (ADI - uitgedrukt als mg werkzame stof/kg lichaamsgewicht (LG)/dag) te
vermenigvuldigen met het lichaamsgewicht van een mens (60 kg voor een volwassene, 10 kg
voor een kind). De ADI van permethrin is 0,079 mg/kg LG/dag. Een consument van 60 kg mag
dus in feite 4,7 mg permethrin via zijn voedsel opnemen alvorens hij deze toxicologische grens
zou overschrijden. Er is dus een veiligheidsfactor van quasi 100 voor voedsel dat een maximaal
toelaatbaar gehalte aan permethrin zou bevatten in de extreme veronderstelling dat al het
voedsel dit hoge gehalte aan residu’s zou bevatten.
Als men deze worst case raming van de inname via voedselconsumptie vergelijkt met de
geraamde worst case ramingen van de blootstelling aan het binnenshuis gebruik van deze
producten, dan moet men vaststellen dat de blootstelling via het binnenhuisgebruik veel groter is
dan de blootstelling via de voeding: zie tabel 9.
Tabel 9. Blootstelling via binnenhuisgebruik versus blootstelling via voedsel.
Blootstelling via
binnenhuisgebruik
(mg/kg BW/dag)
1,40

Blootstelling via
voedsel (mg/kg
BW/dag)
0,0007

% blootstelling via voedsel in
vergelijking t.o.v. blootstelling
via binnenhuisgebruik
0,05

2. Niet-gebruiker

0,08

0,0008

1,00

3. Frequente gebruiker

0,10

0,0007

0,70

4. Modale gebruiker

0,04

0,0008

1,95

3,73

0,0012

0,03

0,59

0,0024

0,41

Scenario
1. Worst case

(1)

5. Worst case peuter
6. Kind met toegang tot
verboden producten
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7. Extreme
omstandigheden
(1)

0,18

0,0007

0,38

100 g plantaardig voedsel per dag.

Het probleem van pesticide-residu’s in onze voeding is in het verleden reeds veel uitgebreider
bestudeerd dan de problematiek van de binnenhuisblootstelling van deze producten. Uit deze
vergelijking kan nu wel geconcludeerd worden dat met de risico’s van het binnenhuisgebruik van
pesticiden wel degelijk rekening moet gehouden worden in het geheel van de risico’s van
pesticiden. Alleen rekening houden met de residuproblematiek van ons voedsel kan een
onderschatting van het totaalrisico zijn.
Er moet bij deze besluitvorming echter wel rekening gehouden worden met de grote mate van
onzekerheid van al deze schattingen en met het feit dat deze berekeningen uitgaan van een
worst case benadering. Dit wil zeggen dat men de berekening altijd uitvoert op het slechtste
geval van blootstelling. Eigen keuzes die op verscheidene plaatsen zijn gemaakt waren
eveneens in het kader van een worst case schatting. Wanneer er bijvoorbeeld verschillende
formuleringen op de markt zijn van hetzelfde biocide werd telkens gekozen voor de formulering
met het hoogste gehalte aan werkzame stof. Al deze keuzes zullen, wanneer ze samengebracht
worden, ongetwijfeld leiden tot een overschatting van de blootstelling.
Wanneer de blootstellingswaarden met de toxicologische referentiewaarden zoals de ADI en de
AOEL worden vergeleken, dient men ook altijd de gebruikte veiligheidsfactoren in het
achterhoofd te houden. Deze referentiewaarden zijn steeds gebaseerd op toxicologische
experimenten uitgevoerd op proefdieren. Hierbij wordt de laagste concentratie waarbij er nog
geen effect optreedt in het meest gevoelige proefdier nog eens gedeeld door een
veiligheidsfactor, om zo de onzekerheden die de extrapolatie van proefdier naar mens kunnen
beïnvloeden in aanmerking te nemen. Op die manier wordt er rekening gehouden met de variatie
in de gevoeligheid tussen mensen en dieren, en tussen verschillende mensen. Doorgaans wordt
er in dit type van studies een veiligheids- of onzekerheidsfactor van 100 gehanteerd , dit wil
zeggen een factor van 10x voor de interspecifieke variatie (van proefdier naar mens) en een
factor van 10x voor de intraspecifieke variatie (jong, oud, zwak, zwangere mensen, enz.). Door
deze factor 100 kan de uiteindelijk bekomen toxicologische referentiedosis als zeer veilig
beschouwd worden.

16. Zijn er remediërende maatregelen?
Er zijn heel wat mogelijkheden om, naast het gebruik van alternatieve methoden (zie hoofdstuk
17) de risico’s bij het gebruik van biociden te reduceren. De hier volgende opsomming van
remediërende maatregelen is zeker niet limiterend en is slechts een selectie van de meest
belangrijke en voor de hand liggende maatregelen.
-

Het voedsel in de kamer verwijderen of voldoende afdekken.
De richtlijnen van het etiket goed opvolgen.
Persoonlijke bescherming (bedekkende kledij, handschoenen, enz.) voorzien.
Op goede wijze toepassen (gericht spuiten in de richting van de ventilatie).
Het lokaal verlaten na een spuittoepassing.
Niet overdoseren.
Kamers in geval van elektro-verdamper gedurende de dag verluchten.
Verpakkingen en lege of opgebruikte items zorgvuldig verwijderen.
Biociden buiten bereik van kinderen bewaren.
Handen wassen na manipuleren van strips, cassettes, halsbanden, enz.
Algemene hygiëne van de woning toepassen.
Regelmatig tapijt stofzuigen en vloer reinigen.
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-

-

Vermijden van take-home blootstelling (zie bijlage 6) door te verhinderen dat
gecontamineerde voorwerpen, kledij, huisdieren, enz. depots van werkzame stoffen
binnenbrengen in de woonomgeving (apart wassen, gecontamineerde schoenen en kledij
buitenshuis houden, hond niet toelaten in behandelde velden, boomgaarden, enz.).
Rekening houden met bepaalde waarschuwingen gemeld door het Antigifcentrum:
 producten, waarvan volwassenen denken dat ze onmogelijk door kinderen en dieren
te vinden zijn, worden soms toch gemakkelijk door hen gevonden;
 er zijn talloze oproepen voor kinderen die antimuggen tabletjes om in het stopcontact
te steken in hun eigen mond steken;
 het grote publiek is minder voorzichtig:
o leest de gebruiksaanwijzing niet of oppervlakkig,
o kent de producten niet,
o neemt minder of verkeerde voorzorgen (bijvoorbeeld het gebruik van een
stofmasker tegen de dampen van solventen),
o gebruikt producten verkeerd (men denkt vaak dat als men een meer
geconcentreerde oplossing gebruikt dit effectiever is),
o giet producten over in een gewone fles.

17. Zijn er alternatieve methoden voor de bestrijding van schadelijke en ongewenste
insecten en andere geleedpotigen?
Het gebruik van biociden PT18 en PT19 is wijdverspreid en belangrijk in verband met onze
volksgezondheid en menselijk welzijn. Toch is het zo dat er naast hun ontegensprekelijke
voordelen ook wel potentiële en in sommige extreme gevallen (zie punt 14) reële problemen zijn
in verband met hun gebruik en misbruik. Er dient tevens rekening gehouden te worden met
mogelijke neveneffecten zoals resistentievorming en risico’s voor mens en omgeving. Het is
daarom aangewezen om indien mogelijk alternatieve (niet chemische) methoden van bestrijding
van schadelijke en ongewenste insecten en andere geleedpotigen te gebruiken. Alternatieve
methoden kunnen onderverdeeld worden in mechanische/fysische methoden en vormen van
gedragsverstorende methoden.
Fysische methoden
-

-

Preventieve maatregelen om te verhinderen dat allerlei vliegende insecten de kamer
kunnen binnendringen zijn al van oudsher gekend: bijvoorbeeld muggengaas, horren,
muskietennetten zijn wel efficiënt doch meestal onvoldoende omdat ze niet volledig
sluitend zijn of bij het betreden van het lokaal de insecten kunnen binnenlaten.
Gele kleefstrips met sterke lijm trekken door hun kleur de insecten aan waarna ze door
contact met de lijm gevangen worden.
In bepaalde lokalen kan men een sterke UV-lichtbron plaatsen achter een gaas waarop
een elektrische spanning staat. De aangetrokken insecten komen in contact met het gaas
en worden geëlektrocuteerd en opgevangen.
Bepaalde insecten vermijden te vliegen in winderige omgeving. Het gebruik van een
ventilator beperkt hun beweegbaarheid en dus ook hun storend gedrag.
Als men slechts last heeft van een beperkt aantal insecten dan blijft een vliegenmepper
nog altijd een zeer efficiënt middel. Er zijn zelfs meer gesofisticeerde vormen op de markt
onder de vorm van een soort tennisracket waarbij de snaren onder een elektrische stroom
staan zodat de vliegen bij het minste contact geëlektrocuteerd worden.

Gedragsverstorende methoden
-

Hoewel niet altijd wetenschappelijk bewezen wordt aan bepaalde producten een
afstotende werking toegewezen (bladeren van de notenboom, citroenextract, enz.).
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-

Naast het gebruik van DEET als repellent zijn er nog enkele stoffen (al of niet synthetisch)
die een afstotende werking hebben (zoals etherische oliën).
Het gebruik van vallen met voor insecten aantrekkelijke stoffen (bijvoorbeeld honing,
suiker, zoet bier) kan zeer efficiënt zijn doch deze dienen regelmatig vervangen te worden.
Het is ook als algemene maatregel aan te raden om alle mogelijke broedplaatsen van
insecten in de nabijheid van de woning te elimineren (zoals stilstaand water).

De efficiëntie van deze alternatieve methoden is uiteraard zeer variabel, meestal minder efficiënt
en dikwijls wetenschappelijk weinig bestudeerd.
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3. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Voor het grote publiek kunnen heel wat aanbevelingen geformuleerd worden voor een beter en
oordeelkundig gebruik van deze biociden. Het komt er voornamelijk op aan dat de publieke opinie
gesensibiliseerd wordt omtrent de potentiële risico’s die verbonden zijn aan deze producten.
Anderzijds moet er grote aandacht besteed worden aan het vermijden van allerlei accidentele
blootstellingen die meestal te wijten zijn aan het onvoorzichtig gebruik van deze producten.
De brochure “Weet u wat een biocide is?” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geeft in een bondig overzicht interessante
informatie voor het grote publiek (zie bijlage 7). Meer gedetailleerde informatie kan
teruggevonden worden op de website www.biocide.be van diezelfde overheidsdienst.
Ten einde de aanbevelingen overzichtelijk te houden worden ze hieronder onderverdeeld in
aanbevelingen in verband met productie, verkoop en inspectie, en gebruik voor, tijdens en na de
toepassing. Het is duidelijk dat onderstaande opsomming slecht een deel is van de mogelijke
aanbevelingen.
Productie/verkoop/inspectie:
-

-

De instructies qua veilig gebruik voor mens en omgeving op het etiket en bijsluiter moeten
duidelijk en instructief zijn en verwijzen naar mogelijke nevenwerkingen, gevaren en
risico’s.
Vermijden van misleidende verpakkingen en verpakkingswijzen.
Streng toezicht door de bevoegde overheidscontrolediensten op illegale verkoop van
professionele producten in het amateurcircuit.
Nemen van maatregelen om aerosoltoepassingen te beperken.

Voor de toepassing:
-

-

-

-

Informatie verstrekken omtrent het feit dat bestrijdingsmiddelen levende organismen
schaden en dat de mens omwille van die specifieke en gewenste werking er mogelijks zelf
ook nadeel van ondervindt.
Overwegen of er geen preventieve maatregelen kunnen genomen worden die een
oplossing kunnen geven aan het probleem zoals:
 aanbrengen van muggengaas;
 algemene hygiëne (bijvoorbeeld verwijderen van etensresten).
Nagaan of er geen alternatieve methoden bestaan zoals:
 fysische bestrijdingswijzen (bijvoorbeeld UV-licht, ultrasoon, lijmstrips);
 vallen, lokstoffen, afweerproducten, enz.
Goede informatie verstrekken omtrent de best choice uit het uitgebreid assortiment van
bestrijdingsmiddelen voor een specifiek gebruik (ontsmettingsmiddelen, plantspray, antivlooienmiddel, enz.).
Informatie verstrekken omtrent het feit dat het veelvuldig gebruik van bepaalde middelen
een verhoogd risico kan inhouden.
Zorgvuldig lezen van de gebruiksaanwijzingen en gevaarrisico’s op de verpakking.
De producten op een veilige plaats bewaren (bijvoorbeeld antimuggen tabletjes om in het
stopcontact te steken), vermits producten, waarvan volwassenen denken dat ze
onmogelijk door kinderen en dieren te vinden zijn, soms toch gemakkelijk door hen
gevonden worden.
Wijzen op het potentieel gevaar, zoals endocriene verstoring, van gecombineerde en/of
geaggregeerde blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen of aan een
bestrijdingsmiddel en aan andere scheikundige stoffen.
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Tijdens de toepassing:
-

-

Bewust maken dat blootstelling tijdens de toepassing een factor 10 tot 100 keer hoger is
dan de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen door consumptie via voeding.
Bewust maken van het belang om voldoende en correcte voorzorgen te nemen
(bijvoorbeeld een stofmasker tegen de dampen van solventen is geen aangepaste
bescherming).
Aanbevelen om, van zodra bestrijdingsmiddelen toegepast worden, de gewoonte te
hebben om beschermkledij te dragen, wegwerpbare handschoenen bij toepassing zijn het
meest efficiënt. Wegwerpbaar is belangrijk omdat bij herhaald gebruik de binnenkant van
de handschoen bevuilt met het middel.
Bewust maken van het correcte gebruik van producten (men denkt bijvoorbeeld vaak dat
als men een meer geconcentreerde oplossing gebruikt, dit effectiever is).
Vermijden van overdoseringen, die per definitie onnodig zijn.
Gezien de talloze oproepen voor kinderen, die antimuggen tabletjes om in het stopcontact
te steken, in hun eigen mond steken, bewust maken van de gebruiker van dit gevaar.

Na de toepassing:
-

Voldoende aandacht geven aan productresten na de toepassing (op een veilige plaats
stockeren, niet overgieten in gewone flessen of keukenrecipiënten).
Op een veilige plaats bewaren (buiten bereik van kinderen).
Informatie verstrekken omtrent het onderschatte gevaar van de secundaire blootstelling bij
bepaalde toepassingen zoals:
 kinderen op behandelde oppervlakken (bijvoorbeeld tapijten);
 blootstelling via inhalatie bij herbetreding van niet-verluchte lokalen.

Algemeen besluit
Het binnenhuisgebruik van biociden tegen allerlei insecten en andere geleedpotigen, alsmede
producten voor behandeling van kamerplanten en houtconstructies tegen insecten en schimmels
is in België zeer frequent en kan leiden bij de toepasser, doch ook bij de bewoner na de
toepassing, tot acute en chronische blootstelling aan deze (soms) vrij giftige producten.
De mate van blootstelling hangt af van diverse factoren. De belangrijkste zijn de vorm waarin ze
geformuleerd zijn, de frequentie van het gebruik, de (voor)zorgmaatregelen bij het gebruik en de
intrinsieke toxiciteit van het werkzame product. Problematisch zijn de mogelijke effecten van
gecombineerde en/of accumuleerbare toepassingen. Ook de mogelijke effecten op bepaalde
gevoelige bewoners, zoals tijdens de zwangerschap of borstvoeding of bij kinderen, zijn een van
de knelpunten bij het gebruik van deze middelen. Ook kunnen, op lange termijn, schadelijke
gezondheidseffecten, zoals endocriene verstoring, te wijten aan lage dosis effecten en/of
interacties tussen verschillende agentia niet uitgesloten worden.
Simulaties van scenario’s die representatief zijn voor het gebruik van deze producten in België
tonen aan dat er wel degelijk een potentieel risico is bij veelvuldig of onzorgvuldig gebruik van
deze producten. Ook kinderen vertonen een groter risico vanwege hun andere lichaamsbouw en
gedrag (kruipen op de vloer en intens hand-naar-mond contact). Naargelang het type formulering
kan de blootstelling hoofdzakelijk dermaal zijn (bijvoorbeeld terugval van aerosolen), via de
ademhaling gebeuren (bijvoorbeeld inademen van aerosoldruppels) of via orale opname
plaatsvinden (bijvoorbeeld hand-naar-mond contact bij spelende kinderen op behandeld tapijt).
Het blijkt ook dat de secundaire blootstelling van personen die in de behandelde ruimte vertoeven
soms even groot en zelfs groter kan zijn dan de blootstelling tijdens de toepassing zelf, vooral
omdat de duur van blootstelling veel groter is.
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De bezorgdheid van de bevolking omtrent de gezondheidsrisico’s van het binnenhuisgebruik van
deze middelen blijkt ook uit het hoog aantal meldingen en vragen aan het Antigifcentrum,
alhoewel er slechts zelden ernstige gevallen zijn en dan meestal door verkeerd gebruik.
Voorlichting van de gebruiker is dan ook van primordiaal belang.
Vergelijking van de potentiële gezondheidsrisico’s van het binnenhuisgebruik van deze producten
met de potentiële risico’s van de aanwezigheid van deze middelen in ons voedsel, ten gevolge
van hun gebruik als gewasbeschermingsmiddel in de land- en tuinbouw, toont aan dat de risico’s
in het eerste geval veel groter kunnen zijn.
Gezien de risico’s voor een amateurgebruiker van biociden ter bestrijding van insecten en
geleedpotigen is, in het kader van een duurzame strategie, het algemeen advies dat eerst nietchemische bestrijdingsmiddelen moeten overwogen worden. Een hele reeks alternatieve
middelen en methoden (zoals kleefstrips, vallen met lokstoffen, enz.) is beschikbaar. Ze kunnen
echter momenteel niet het gebruik van de chemische producten volledig vervangen omdat ze
meestal minder efficiënt en dikwijls wetenschappelijk weinig bestudeerd zijn.
In analogie met het landbouwkundig gebruik van pesticiden zou hetzelfde principe van Integrated
Pest Management (IPM) moeten toegepast worden. Daarbij worden chemische middelen slechts
als laatste mogelijkheid gebruikt als alle andere methoden onvoldoende resultaat geven.
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5. 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: samenstelling en werking.
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 Walter STEURBAUT en het
wetenschappelijk secretariaat door Marleen VAN DEN BRANDE.
NGOC DOAN Kim
SCHOETERS Greet
SPANOGHE Pieter
STEURBAUT Walter
VAN MAELE - FABRY
Geneviève
VERSTEGEN Geert
VLEMINCKX Christiane

Fytofarmacie
Toxicologie
Fytofarmacie
Humane blootstelling
Volksgezondheid

UGent
UA
UGent
UGent
UCL

Toxicologie
Toxicologie

Antigifcentrum
WIV

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.
ADANG Dirk
DEMOULIN Vincent
DUVERGER Martine
HENS Luc
STEURBAUT Walter
VAN LAREBEKE-ARSCHODT
Nicolas
GOELEN Eddy
VERSTEGEN Geert

Milieu en Gezondheid
Ecotoxicologie
Toxicologie
Menselijke ecologie
Humane blootstelling
Toxicologie, kanker

UCL
ULg
WIV
VITO
UGent
UGent

Milieu en Gezondheid
Toxicologie

VITO
Antigifcentrum

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
DUMORTIER Kathelijn
LAHAYE Marie-Christine

MRB - Biociden
MRB - Biociden
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FOD VVVL – DG5
FOD VVVL – DG5

6. BIJLAGEN
Bijlage 1. Classification of substances and mixtures.
Communication Scientific Institute of Public Health.
Physical dangers
Classification
under
Directive
67/548/EEC
E; R2

E; R3

O; R7

O; R8

O; R8

O; R9

O; R9

R10

R-phrase

Physical
state of
the
substance

Risk of
explosion by
shock, friction,
fire or other
sources of
ignition
Extreme risk
of explosion
by shock,
friction, fire or
other sources
of ignition
May cause fire

Contact with
combustible
material may
cause fire
Contact with
combustible
material may
cause fire
Explosive
when mixed
with
combustible
material
Explosive
when mixed
with
combustible
material
Flammable

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
No direct translation possible.

No direct translation possible.

Org. Perox.
CD
Org. Perox.
EF
Ox. Gas 1

gas

H242
H270

Heating may
cause a fire
Heating may
cause a fire
May cause or
intensify fire ;
oxidizer

liquid, solid
No direct translation possible.
liquid

Ox. Liq. 1

H271

May cause fire
or explosion ;
strong oxidizer

solid

Ox. Sol. 1

H271

May cause fire
or explosion ;
strong oxidizer

liquid

No direct translation possible.
Correct translation of R10, liquid
is:
- Flam. Liq. 1, H224 if flashpoint <
23 °C and initial boiling point ≤
35°C
- Flam. Liq. 2, H225 if flashpoint <
23°C and initial boiling point >
35 °C
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H242

Extremely
flammable
Highly
flammable

Classification
under
Directive
67/548/EEC

R-phrase

F; R11

Highly
flammable

F; R11

Highly
flammable
Extremely
flammable

solid

Extremely
flammable
Extremely
flammable

liquid

F+; R12

F+; R12
F+; R12

F; R15

F; R17

F; R17

Contact with
water liberates
extremely
flammable
gases
Spontaneously
flammable in
air
Spontaneously
flammable in
air

Physical
Classification under Regulation 1272/2008
state of
Hazard
Hazard statement
the
Class /
substance
Category
- Flam. Liq. 3, H226 if flashpoint ≥ Flammable
23°C
liquid
No direct translation possible. Correct translation of F; R11,
liquid is:
Extremely
- Flam. Liq. 1, H224 if initial
flammable
boiling point ≤ 35°C
Highly
Flam. Liq. 2, H225 if initial flammable
boiling point > 35°C

gas

liquid

No direct translation possible.
No direct translation possible.
Correct translation of F+; R12,
gaseous results either in Flam.
Gas 1, H220 or Flam. Gas 2,
H221.
Flam. Liq. 1
H224
Self-react.
CD
Self-react.
EF
Self-react. G

H242
H242

Extremely
flammable
Flammable
Extremely
flammable
Heating may
cause a fire
Heating may
cause a fire

none

No translation possible.

liquid

Pyr. Liq. 1

H250

solid

Pyr. Sol. 1

H250

Catches fire
spontaneously if
exposed to air
Catches fire
spontaneously if
exposed to air

Dangers for health
Classification
under
Directive
67/548/EEC
Xn; R20
Xn; R20
Xn; R20

R-phrase

Harmful by
inhalation
Harmful by
inhalation
Harmful by
inhalation

Physical
state

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
Acute effects
gas
Acute Tox.
H332
Harmful if inhaled
4
vapours
Acute Tox.
H332
Harmful if inhaled
4
dust/mist Acute Tox.
H332
Harmful if inhaled
4
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Classification
under
Directive
67/548/EEC
Xn; R21

Xn; R22
T; R23
T; R23
T; R23
T; R24

T; R25
T+; R26
T+; R26
T+; R26
T+; R27

T+; R28
C; R34
C; R35
Xi; R36
Xi; R41

Xi; R37

Xi; R38
R42

R43

R-phrase

Harmful in
contact with
skin
Harmful if
swallowed
Toxic by
inhalation
Toxic by
inhalation
Toxic by
inhalation
Toxic in
contact with
skin
Toxic if
swallowed
Very toxic by
inhalation
Very toxic by
inhalation
Very toxic by
inhalation
Very toxic in
contact with
skin
Very toxic if
swallowed
Causes burns
Causes
severe burns
Irritating to
eyes
Risk of
serious
damage to
eyes
Irritating to
respiratory
system
Irritating to
skin
May cause
sensitization
by inhalation
May cause
sensitization
by skin
contact

Physical
state

gas
vapour
dust/mist

gas
vapour
dust/mist

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
Acute Tox.
H312
Harmful in contact with
4
skin
Acute Tox.
4
Acute Tox.
3
Acute Tox.
2
Acute Tox.
3
Acute Tox.
3

H302

Harmful if swallowed

H331

Toxic if inhaled

H330

Toxic if inhaled

H331

Toxic if inhaled

H311

Toxic in contact with
skin

Acute Tox.
3
Acute Tox.
2
Acute Tox.
1
Acute Tox.
2
Acute Tox.
1

H301

Toxic if swallowed

H330

Fatal if inhaled

H330

Fatal if inhaled

H330

Fatal if inhaled

H310

Fatal in contact with
skin

Acute Tox.
2
Skin Corr.
1B
Skin Corr.
1A
Eye Irrit. 2

H300

Fatal if swallowed

H314

Eye Dam.
1

H318

Causes severe skin
burns and eye damage
Causes severe skin
burns and eye damage
Causes serious eye
irritation
Causes serious eye
damage

STOT SE
3

H335

May cause respiratory
irritation

Skin Irrit. 2

H315

Causes skin irritation

Resp.
Sens. 1

H334

Skin Sens.
1

H317

May cause allergy or
asthma symptoms or
breathing difficulties if
inhaled
May cause an allergic
skin reaction
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H314
H319

Classification
under
Directive
67/548/EEC
Xn; R65

T; R39/23

T; R39/24

T; R39/25

T+; R39/26

T+; R39/27

T+; R39/28

R-phrase

May cause
lung damage
if swallowed
Danger of
very serious
irreversible
effects by
inhalation
Danger of
very serious
irreversible
effects by
skin contact
Danger of
very serious
irreversible
effects if
swallowed
Danger of
very serious
irreversible
effects by
inhalation
Danger of
very serious
irreversible
effects by
skin contact
Danger of
very serious
irreversible
effects if
swallowed

R67
Xn; R68/20
Xn; R68/21
Xn; R68/22

R33

Danger of
cumulative
effects

Xn; R48/20

Danger of
serious
damage to
health by

Physical
state

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
Asp. Tox.
H304
May be fatal if
1
swallowed and enter
airways
STOT SE
H370
Causes damage to
1
organs

STOT SE
1

H370

Causes damage to
organs

STOT SE
1

H370

Causes damage to
organs

STOT SE
1

H370

Causes damage to
organs

STOT SE
1

H370

Causes damage to
organs

STOT SE
1

H370

Causes damage to
organs

H336

May cause drowsiness
or dizziness
May cause damage to
organs
May cause damage to
organs
May cause damage to
organs

STOT SE
3
STOT SE
2
STOT SE
2
STOT SE
2
Repeated effects
STOT RE
2

STOT RE
2
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H371
H371
H371

H373

H373

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure
Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

Classification
under
Directive
67/548/EEC

Xn; R48/21

Xn; R48/22

T; R48/23

T; R48/24

T; R48/25

Carc. Cat. 1;
R45
Carc. Cat. 2;
R45
Carc. Cat. 1;
R49
Carc. Cat. 2;
R49
Carc. Cat. 3;
R40

R-phrase

prolonged
exposure by
inhalation
Danger of
serious
damage to
health by
prolonged
exposure by
skin contact
Danger of
serious
damage to
health by
prolonged
exposure if
swallowed
Danger of
serious
damage to
health by
prolonged
exposure by
inhalation
Danger of
serious
damage to
health by
prolonged
exposure by
skin contact
Danger of
serious
damage to
health by
prolonged
exposure if
swallowed
May cause
cancer
May cause
cancer
May cause
cancer by
inhalation
May cause
cancer by
inhalation
Limited
evidence of a
carcinogenic

Physical
state

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category

STOT RE
2

H373

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

STOT RE
2

H373

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

STOT RE
1

H372

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

STOT RE
1

H372

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

STOT RE
1

H372

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

Carc. 1A

H350

May cause cancer

Carc. 1B

H350

May cause cancer

Carc. 1A

H350i

May cause cancer by
inhalation

Carc. 1B

H350i

May cause cancer by
inhalation

Carc. 2

H351

Suspected of causing
cancer
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Classification
under
Directive
67/548/EEC
Muta. Cat. 2;
R46

Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 1;
R60
Repr. Cat. 2;
R60
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Repr. Cat. 3;
R63
Repr. Cat. 1;
R60 - 61

Repr. Cat. 1;
R60
Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 2;
R60
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 2;
R60 – 61

Repr. Cat. 3;
R62 – 63

Repr. Cat. 1;

R-phrase

effect
May cause
heritable
genetic
damage
Possible risk
of irreversible
effects
May impair
fertility
May impair
fertility
May cause
harm to the
unborn child
May cause
harm to the
unborn child
Possible risk
of impaired
fertility
Possible risk
of harm to the
unborn child
May impair
fertility and
cause harm
to the unborn
child
May impair
fertility and
cause harm
to the unborn
child
May impair
fertility and
cause harm
to the unborn
child
May impair
fertility and
cause harm
to the unborn
child
Possible risk
of impaired
fertility and
harm to the
unborn child
May impair

Physical
state

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
Muta. 1B

H340

May cause genetic
defects

Muta. 2

H341

Suspected of causing
genetic defects

Repr. 1A

H360F

May damage fertility

Repr. 1B

H360F

May damage fertility

Repr. 1A

H360D

May damage the
unborn child

Repr. 1B

H360D

May damage the
unborn child

Repr. 2

H361f

Suspected of damaging
fertility

Repr. 2

H361d

Suspected of damaging
the unborn child

Repr. 1A

H360FD

May damage fertility
and the unborn child

Repr. 1A

H360FD

May damage fertility
and the unborn child

Repr. 1A

H360FD

May damage fertility
and the unborn child

Repr. 1B

H360FD

May damage fertility
and the unborn child

Repr. 2

H361fd

Suspected of damaging
fertility and the unborn
child

Repr. 1A

H360Fd

May damage fertility
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Classification
under
Directive
67/548/EEC
R60
Repr. Cat. 3;
R63
Repr. Cat. 2;
R60
Repr. Cat. 3;
R63
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62

Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 3;
R62

R64

R-phrase

fertility
Possible risk
of harm to the
unborn child
May impair
fertility
Possible risk
of harm to the
unborn child
May cause
harm to the
unborn child
Possible risk
of impaired
fertility
May cause
harm to the
unborn child
Possible risk
of impaired
fertility
May cause
harm to
breast-fed
babies

Physical
state

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
Suspected of damaging
the unborn child

Repr. 1B

H360Fd

May damage fertility
Suspected of damaging
the unborn child

Repr. 1A

H360Df

May damage the
unborn child Suspected
of damaging fertility

Repr. 1B

H360Df

May damage the
unborn child Suspected
of damaging fertility

H362

May cause harm to
breast-fed babies

Lact.

Dangers for the environment
Classification
R-phrase
Physical
Classification under Regulation 1272/2008
under
state
Hazard
Hazard statement
Directive
Class /
67/548/EEC
Category
N; R50
Very toxic to
Aquatic.
H400
Very toxic to aquatic life
aquatic
Acute 1
organisms
N; R50 – 53
Very toxic to
Aquatic
H400
Very toxic to aquatic life
aquatic
Acute 1
Very toxic to aquatic life
organisms and
Aquatic
H410
with long lasting effects
may cause
Chronic 1
long-term
adverse
effects in the
aquatic
environment
N; R51 – 53
Toxic to
Aquatic
H411
Toxic to aquatic life with
aquatic
Chronic 2
long lasting effects
organisms and
may cause
long-term
adverse
effects in the
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Classification
under
Directive
67/548/EEC
R52 – 53

R53

N; R59

R-phrase

aquatic
environment
Harmful to
aquatic
organisms and
may cause
long-term
adverse
effects in the
aquatic
environment
May cause
long-term
adverse
effects in the
aquatic
environment
Dangerous for
the ozone
layer

Physical
state

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category

Aquatic
Chronic 3

H412

Harmful to aquatic life
with long lasting effects

Aquatic
Chronic 4

H413

May cause long lasting
harmful effects to
aquatic life

Ozone

H420

Harms public health and
the environment by
destroying ozone in the
upper atmosphere

Translation between R-phrases assigned under Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC and
supplementary labelling requirement under Regulation 1272/2008.
Directive 67/548/EEC
R1
R6
R14
R18
R19
R44
R29
R31
R32
R66
R39-41
Directive 1999/45/EC
DPD (id)
DPD (id)
DPD (professional
user)
DPD, PPP

Regulation 1272/2008
EUH001: Explosive when dry
EUH006: Explosive with or without contact with air
EUH014: Reacts violently with water
EUH018: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture
EUH019: May form explosive peroxides
EUH044: Risk of explosion if heated under confinement
EUH029: Contact with water liberates toxic gas
EUH031: Contact with acids liberates toxic gas
EUH032: Contact with acids liberates very toxic gas
EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking
EUH070: Toxic by eye contact
EUH071: Corrosive to the respiratory tract

EUH206: Warning! Do not use together with other products. May
release dangerous gases (chlorine)
EUH208: Contains (name of the sensitizing substance). May produce
an allergic reaction
EUH210: Safety data sheet available on request
EUH401: To avoid risks to human health and the environment, comply
with the instructions for use
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Bijlage 2. Potential risks of biocides for sensitive populations groups.
Based on a personal communication from Geneviève Van Maele-Fabry.
Pregnant and breast-feeding women
Several studies have shown that exposure to chemicals (including pesticides) during pregnancy
may be associated with increased risk of adverse health effects including adverse birth outcomes,
childhood morbidity and adult disease and mortality (Snijder et al., 2012). Chemicals can cross
the placenta and reach the fetal bloodstream. Once in the fetal bloodstream, chemicals can be
deposited on various deposition sites or can be excreted into the amniotic fluid or meconium. A
number of chemicals measured in maternal urine and serum have also been found in amniotic
fluid, cord blood and meconium (Barr et al., 2007). The mechanisms by which chemicals affect
reproductive events are not well understood. If exposures occur at critical developmental periods,
adverse effects can result. The fetus is particularly vulnerable due to its fast growth, the process
of cellular differentiation, the immaturity of its metabolic pathways and the stage of development
of vital organs.
It has been recognized that human milk is the best natural food for neonates providing
immunologic, developmental and practical advantages throughout childhood. However,
contamination of human milk by the presence of environmental toxicants is widespread through
the past decades due to inadequately controlled pollution. Persistent pesticides, chemical
solvents and others tend to invade slowly the environment, to bioaccumulate in the food chain
and to have long half-lives in animals and humans. Pesticides and pesticides residues have been
found in breast milk where these compounds are soluble in the milk fat. Various pesticides may
be found simultaneously in breast milk. Breast milk fat content of some of these chemicals may
be relatively high and some authors suggested that lactating women reduce their body burden
through breast milk transfer, which would imply high-dose exposure to children (Soliman et al.,
2003). The quantity of pesticides which is transferred to the infant via breast milk depends on
many variables such as maternal age, parity, the content of the fat tissue of the mother, and
breast-feeding pattern. Owing to the rapid mental and physical changes that are taking place,
neonates can be more susceptible to adverse effects resulting from chemical exposures.
Children
Children are at higher risk from hazardous environmental exposure to pesticides in air, water and
soil than adults due to both developmental (physiological) and behavioural factors that can
increase the dose and toxicity as compared with adults who live in the same environment
(Bearer, 1995; Bruckner and Weil, 1999; Karr et al., 2007; Moya et al., 2004).
Toxicity was age- and compound-dependent. The younger and more immature the subject, the
more different its response from that of an adult. Anatomical, biochemical and physiological
changes occur during infancy, childhood and adolescence. These maturational changes can
affect the absorption, distribution, metabolism and elimination of chemicals. There may be
developmental periods (i.e., windows of vulnerability) when developing tissues are much more
sensitive to toxicants than later in life and when chemical exposures may substantially alter organ
structure or function. Potentially vulnerable systems in infants and young children include the
endocrine, reproductive, immune, visual or nervous systems (Bruckner, 2000). Human infants up
to approximately 6 months of age are typically (but not always) more sensitive to chemical toxicity
than adults. For most chemicals, the immaturity of infant biotransformation, elimination, and other
physiologic systems usually produces higher blood levels for longer periods. The newborn’s
metabolic capacity rapidly matures and, by about 6 months of age, children are usually not more
sensitive to chemical toxicity than adults. By then, most metabolic systems are reasonably
mature, becoming almost completely capable by 1 year of age. However, whether children are at
greater risk from chemical exposures is another question. Risk depends on both inherent
sensitivity and exposure conditions (Scheuplein et al., 2002).
Children have multiple sources and routes of pesticide exposure, which may differ from those in
adults. Young children who spend a large part of their time on the ground, and who frequently put
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various objects in their mouth, may be exposed to pesticides through a range of potentially
contaminated areas such as carpets with house dust, chemically treated lawns and garden, and
pets treated with insecticides to control parasites. Children are also less likely than adults to wash
their hands before meals (Jurewicz et al., 2006). As they are low to the ground, they may also
have greater exposure to volatile pesticide vapours, particularly those that, in the gas phase,
have a density greater than air. Air concentrations of pesticides have been found to be higher
closer to the floor (Fenske et al., 2000). Finally, they have a higher daily intake of air, water and
food per unit body weight, a larger skin surface area per unit body weight that increases their
exposure to environmental pesticides.
Elderly
Older adults represent another age group that may also be especially vulnerable to toxins, such
as the nervous system’s greater sensitivity to neurotoxins and other age-related factors.
Vulnerability, in many ways, recapitulates the imperfect defences deployed by the immature
organism with a reduced capacity to compensate for impairment. The aging brain has lost much
of its plasticity. Exposure to substances with neurotoxic properties, such as pesticides, may
accelerate the process, or exploit its dwindling capacities to resist their effects. “Toxicants can act
in three ways to depress function during advanced age: they may interfere with brain
development, leaving a legacy of diminished redundancy not apparent until it is further
compromised during aging; they may hasten the progressive erosion of function observed with
certain abilities; they may exert greater effects in the aging brain because the aging nervous
system has already undergone a reduction in its ability to withstand toxic challenges (Weiss,
2000)”.
Pesticide application related behaviours that may affect exposure were recently analysed (Armes
et al., 2011). Older adult population predominantly relies on spray applications both during indoor
and outdoor use. They are commonly utilizing sprays in the kitchen, which may create
opportunities for direct and indirect exposures when pesticides contaminate kitchen surfaces.
Older adults also apply pesticides in outdoor areas where people may spend time, thereby
increasing likelihood of exposures to pesticide residues after application. The data of this analysis
also suggests that this population is not engaging in behaviours to limit his exposure nor to utilize
personal protective equipment when applying pesticides.
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Bijlage 3. Potential cumulative effects of substances simultaneously present in mixtures.
Based on a personal communication from Christiane Vleminckx.
Since humans and their environments are exposed to a wide variety of substances, there is
increasing concern in the general public about the potential adverse effects of the interactions
between those substances when present simultaneously in a mixture. The chemical-by-chemical
approach is believed to underestimate toxicity when the combined exposures to chemicals result
in a cumulative toxicity that exceeds the toxicity of the most toxic of the individual chemicals. In
these instances, a chemical-by-chemical approach could find that each chemical posed no
unacceptable risk, but the mixture of chemicals could result in unacceptable effects.
Under certain conditions, chemicals will act jointly in a way that the overall level of toxicity is
affected. Chemicals with common modes of action will act jointly to produce combination effects
that are larger than the effects of each mixture component applied singly. These effects can be
described by dose/concentration addition (Kortenkamp et al., 2009). For chemicals with different
modes of action (independently acting), theory predicts that exposure to a mixture of such
substances is of no health or environmental concern if the individual chemicals are present at or
below their zero-effect levels. However, results of some studies have shown that the effects of
such mixtures are also higher than those of the individual components (Kortenkamp et al., 2012).
Interactions (including antagonism, potentiation, and synergies) usually occur at medium or high
dose levels (relative to the lowest effect levels). At low exposure levels, they are either unlikely to
occur or are toxicologically insignificant (SCHER SCENIHR and SCCS, 2011).
In view of the almost infinite number of possible combinations of chemicals to which humans and
environmental species are exposed, some form of initial filter to allow a focus on mixtures of
potential concern is necessary. Criteria for such screening are:
- human and/or environmental exposure at significant levels (e.g. close to the ADI or AOEL
for several components);
- chemicals that are produced and/or marketed as multi-constituent substances or
commercial mixtures with several components and/or active ingredients and/or substances
of concern (i.e. as defined by EU legislation, e.g. REACH (Registration, evaluation,
authorisation and restriction of chemicals), CLP (Classification, labelling and packaging of
substances and mixtures), pesticides and biocidal products legislation, food law, etc.);
- potential serious adverse effects of one or more chemicals at the likely exposure levels;
- likelihood of frequent or large scale exposure of the human population or the environment;
- persistence of chemicals in the body and/or in the environment, high
persistence/bioaccumulation would be a property of importance;
- known information of potential interaction at levels of human and environmental exposure;
- predictive information that chemicals act similarly such as (quantitative) structure activity
relationships and structural alerts (SCHER SCENIHR and SCCS, 2011).
With regard to the assessment of chemical mixtures, a major knowledge gap at the present time
is the lack of exposure information (knowledge on where, how often and to what extent humans
are exposed to certain chemical mixtures and how exposure may change over time) and the
rather limited number of chemicals for which there is sufficient information on their mode of
action. Currently, there is neither an agreed inventory of mode of actions, nor a defined set of
criteria how to characterise or predict a mode of action for data-poor chemicals.
Tiered approaches for evaluation of cumulative exposures have been developed by the
WHO/IPCS (World Health Organization/International Programme on Chemical Safety) (Meek et
al., 2011).
If no mode of action information is available, the dose/concentration addition method should be
preferred over the independent action approach.
In conclusion of a project investigating the state of the science on combined actions of chemicals
in food through dissimilar modes of action and proposal for science-based approach for
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performing related cumulative risk assessment, the authors say that it is feasible and justified to
utilise cumulative risk assessment methods and tiered framework analyses originally developed
for similarly acting mixtures also for combinations of dissimilar acting chemicals. There can be
one unified approach for dealing with mixtures in regulatory practice, irrespective of (often
presumed) modes of action (Kortenkamp et al., 2012).
Prediction of possible interaction requires expert judgement and hence needs to be considered
on a case-by-case basis.
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Bijlage 4. PT18 and PT19 biocides and their health effects
Based on a personal communication from Christiane Vleminckx.
Since their introduction in the 1940’s, synthetic pesticides have become crucial, widely used
weapons to control pests and infectious diseases. Characterized by a high toxicity to target
species they may also be toxic, to a various degree, to non-target species, including human
beings. Pesticides include plant protection products and biocides. They are used worldwide to
protect crops, food and animals from undesired contaminations, to control vector born diseases,
to keep ponds, lakes and water reservoirs free of undesired algae and water grasses and to clear
roadside weeds, trees and bushes. Human exposure is rather common with high levels occurring
in occupational settings (production and spraying activities in agriculture) and low levels in
households and as residues in food. Human exposure may result in acute and delayed health
effects. Acute pesticide poisoning accounts for significant morbidity and mortality worldwide,
mainly in developing countries. Delayed health effects associated with pesticide exposure include
leukaemia, non-Hodgkin’s lymphomas, soft tissue sarcomas, and brain cancers in farmers,
sprayers and production workers. Pesticide exposure may also play a role in hormone-related
cancers including prostate, breast and testicular cancers. At least some association between
parental exposure to pesticides (prior to conception, during pregnancy or during childhood) and
childhood cancers has been reported in human studies. Pesticides may play a role in the
occurrence of Parkinson’s disease, fecundability and fertility problems and developmental defects
(foetal death, intrauterine growth retardation). Timing of exposure may be crucial for the
development of some diseases.
In many areas of our daily life, biocidal active substances are used to ensure personal hygiene,
disinfect surfaces or laundry, control insects and preserve a wide range of non-durable goods
(cosmetics, cleaning products, paints, etc.). In addition to biocides used indoors in private homes,
other sources of exposure to biocidal substances exist: e.g. preservatives in cosmetics, human
and veterinary drugs and antimicrobially-finished articles which partly fall under the Biocidal
Products Directive (98/8/EC).
Group 18 biocides: insecticides, acaricides and products used to fight against other
arthropods.
Insecticides, acaricides and products to control other arthropods are used in the combating of
arthropods (e.g. insects, arachnids and crustaceans) and also for combating of arthropods at
places where they are unwanted by humans, e.g. flies in stables, ants in houses and
cockroaches in kitchens. The Product Type includes products used against vermin on cats and
dogs and it includes as well products used to kill the target organism as products that obstruct the
normal development of the target organism.
Insecticides may be of natural or synthetic origin.
Tabel A2.1 lists the active substances authorized in Belgium and the classes of insecticides to
which they belong based on their mode of action.
The primary effects of insecticides on target species are: neurotoxicity by interference with
sodium channel or interaction with neurotransmitter receptors, paralysis by disruption of energy
metabolism or growth inhibition by blocking chitin synthesis.
Tabel A4.1. Products containing active substances authorized in 2014 in Belgium and their mode of
action.

Main group and primary
site of action
AChE inhibitors

Chemical sub-group or
exemplifying active
ingredient
Carbamates
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Active substances

currently not on the Belgian

Nerve action
GABA-gated chloride
channel antagonists

Organophosphates
Phenylpyrazoles (Fiproles)

market
azamethiphos, diazinon
fipronil

Nerve action
Sodium channel modulators

Pyrethroids, Pyrethrins

Neonicotinoids

bifenthrin, cyfluthrin,
cypermethrin, alphacypermethrin, deltamethrin,
empenthrin, esbiothrin, dfenothrin, flumethrine,
imiprothrin, permethrin,
prallethrin, pyrethrins,
tetramethrin, transfluthrin
acetamiprid, imidacloprid

Spinosyns

spinosad

Avermectins,
Milbemycins

abamectin, avermectine
natural product

Pyriproxyfen

pyriproxyfen

Benzoylureas

flufenoxuron, triflumuron

Nerve action

Nicotinic acetylcholine
receptor (nAChR) agonists
Nerve action
Nicotinic acetylcholine
receptor (nAChR) allosteric
activators
Nerve action
Chloride channel activators
Nerve and muscle action
Juvenile hormone mimics
Growth regulation
Inhibitors of chitin
biosynthesis, type 0
Growth regulation

Group 19 biocides: repellents and attractants.
Repellents and attractants are products used to control harmful organisms (invertebrates such as
fleas, vertebrates such as birds) by repelling or attracting, including those that are used for
human or veterinary hygiene either directly or indirectly. Repellents stimulate an oriented
movement from a source. Attractants include sex attractants (pheromones, to attract males),
oviposition lures (against females) or food lures (both males and females).
In Belgium, in 2014 the products contain as active substances: Margosa extract, icaridin,
geraniol, DEET, citriodiol, IR 3535, decanoic acid + lactic acid.
Tabel A4.2. Plant Protection products used on ornamental plants in house.

Insecticide
Sodium channel modulators
Nerve action
Insecticide
Nicotinic acetylcholine
receptor (nAChR) agonists

Pyrethroids, Pyrethrins

pyrethrins

Neonicotinoids

acetamiprid, imidacloprid,
thiamethoxam
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Nerve action
Insecticide
AChE inhibitors
Nerve action
Insecticide
Naturally occurring
molecules

Carbamates

methiocarb

Fatty acids

potassium salt

Contact action: disruption of
the integrity of the
exoskeleton by dissolving
portions, causing body fluids
to exude from the body.

Health effects of biocides 18 and 19.
Synthetic pyrethroid insecticides
Synthetic pyrethroid insecticides are a major class of insecticides that are replacing home and
some agricultural use of organophosphorus and carbamate insecticides. They are human-made
derivatives of pyrethrins, which are naturally occurring insecticides found in a variety of plants
such as chrysanthemums (ATSDR, 2003). Synthetic pyrethroids are designed to be more
chemically potent and environmentally stable than natural pyrethrins while still retaining their
relatively low mammalian toxicity (Soderlund et al., 2002). Pyrethroid insecticides are the most
widely used agents for indoor pest control.
Like many other classes of insecticides, the pyrethroid insecticides are acute neurotoxicants
(Aldridge, 1990; Bradbury & Coats, 1989; Vijverberg & van den Bercken, 1990) and although
dissimilar in structure and environmental and biological persistence to DDT, their modes of action
are strikingly similar (Vijverberg and van den Bercken, 1990; Vijverberg et al., 1982). Like DDT,
pyrethroid insecticides modulate the function of voltage-gated sodium channels (Vijverberg et al.,
1982); however, pyrethroid insecticides, unlike DDT, have short biological half-lives, in the order
of hours, whereas DDT has a half-life of many years. Specifically, pyrethroid insecticides alter the
permeability of excited nerve cells to sodium ions and cause repetitive nerve impulses that can
vary between a few dozen for the less toxic non-cyano-substituted pyrethroid insecticides (type I)
to up to 1000 for the more toxic cyano-substituted pyrethroid insecticides (type II) (Aldridge, 1990;
Bradbury & Coats, 1989; Vijverberg & van den Bercken, 1990). They also have other neurologic
actions, including effects on central -amino butyric acid, noradrenergic, dopaminergic and
cholinergic neurotransmission (Mandhane & Chopde, 1997). In general, pyrethroid insecticides
are considered among the lower-human-toxicity insecticides because mammals have higher
levels than do insects of the enzymes that detoxify pyrethroid insecticides; thus, pyrethroid
insecticides are rapidly metabolized and excreted in mammalian systems (Narahashi, 2001).
Although studies in humans demonstrate that pyrethroid insecticides are absorbed readily after
exposure by inhalation, oral and dermal routes (ATSDR, 2003), the primary exposure route in the
general population is thought to be through dietary intake. However, because of their burgeoning
use in common household insecticide products such as spray insecticides, aerosol bombs and
pet shampoos (ATSDR, 2003) low-level episodic exposures from household use are probable.
Exposures from household use in colder areas likely occur in the spring and summer when
household pests are at their peak. Furthermore, the use of pyrethroid insecticides, particularly
permethrin, in lice treatments and shampoos may allow for direct exposure to certain pyrethroid
insecticides in children.
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Acute symptoms resulting from pyrethroid exposure are dyspnea, coughing and bronchospasm,
nausea and vomiting, as well as dermal effects. Pyrethroids can produce local paresthesia
(presumably due to hyperactivity of cutaneous sensory nerve fibres) and allergies due to
inhalation or direct dermal contact (Ujvry, 2010). The long-term effects of pyrethroid exposure are
not clear. The most commonly examined effects in epidemiological and animal studies include
neurobehavioral and neurodevelopment effects as well as endocrine disrupting effects
(Bolognesi, 2003; McKinlay et al., 2008; Shafer et al., 2005; Wolansky & Harrill, 2008).
Organophosphates (OP)
OP pesticides were widely used until recently and had gradually replaced the persistent
organochlorine pesticides for many years. OP pesticides poison insects and mammals by
phosphorylation of acetylcholinesterase (AChE) found in nerve endings. The effector organ
becomes overstimulated by excess acetylcholine, the impulse-transmitting substance in the nerve
ending, as a result of a loss of AChE activity.
Acute exposure to OP may cause vomiting, diarrhea, abdominal cramps, dizziness, eye pain,
blurred vision, confusion, numbness, twitching, paralysis and death. Repeated or prolonged
exposure to organophosphates may result in the same effects as acute exposure including the
delayed symptoms. Other effects reported in workers repeatedly exposed include impaired
memory and concentration, disorientation, severe depressions, irritability, confusion, headache,
speech difficulties, delayed reaction times, nightmares, sleepwalking and drowsiness or insomnia.
An influenza-like condition with headache, nausea, weakness, loss of appetite, and malaise has
also been reported.
A variety of health effects have been correlated with chronic low dose exposure to OP pesticides.
Neurologic effects have been studied extensively. The association between OP exposure and
neurobehavioral effects and delayed neurologic diseases such as Parkinson’s disease have been
examined in numerous epidemiological studies (Colosio et al., 2003; Hancock et al., 2008;
Manthripragada et al., 2010; Rohlman et al., 2011). Endocrine disrupting properties and
genotoxicity of OP pesticides have also been investigated (Bolognesi, 2003; McKinlay et al.,
2008). In addition OPs may contribute to birth deficits, childhood brain tumors, leukemia and
lymphomas and may also act as liver and respiratory system toxicants.
Neonicotinoids
Neonicotinoids are a class of insecticides which act on the central nervous system of insects,
causing paralysis and death. Because the neonicotinoids block a specific neural pathway that is
more abundant in insects than warm-blooded animals, these insecticides are selectively more
toxic to insects than to mammals. They bind at a specific site, the postsynaptic nicotinic
acetylcholine receptor. Neonicotinoids are among the most widely used insecticides worldwide,
but recently the uses of some members of this class have been restricted in some countries due
to a possible connection to honey-bee colony collapse disorder (EFSA, 2013).
Imidacloprid shows a high acute oral toxicity in mice but a low toxicity after dermal or inhalative
exposure. In short term studies with rats and mice, the most sensitive parameter was the
decreased body weight development. In the dog studies, indications of an effect on the central
nervous system were observed (clinical signs). No evidence of genotoxic or carcinogenic effects
was observed with imidacloprid. Likewise it did not affect the reproductive parameters in rats, or
the embryofoetal development in rats and rabbits. In neurotoxicity studies, effects occurred in the
functional observational battery, without histopathological findings in the nervous tissues.
Carbamates
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Carbamates are organic compounds derived from carbamic acid (NH2COOH). A carbamate
group, carbamate ester, and carbamic acids are functional groups that are inter-related
structurally and often are interconverted chemically. The so-called carbamate insecticides feature
the carbamate ester functional group. Included in this group are aldicarb, carbofuran (Furadan),
carbaryl (Sevin), ethienocarb, and fenobucarb. These insecticides kill insects by reversibly
inactivating the enzyme acetylcholinesterase. The organophosphate pesticides also inhibit this
enzyme, although irreversibly, and cause a more severe form of cholinergic poisoning.
The signs and symptoms of carbamate poisonings are similar to those caused by the
organophosphate pesticides. The carbamate's principal route of entry is either by inhalation or
ingestion or secondarily by the dermal route. Dermal exposure tends to be the less toxic route
compared to inhalation or ingestion. For example, carbofuran has a rat oral LD50 (median Lethal
Dose for 50 % of subjects) of 8 mg/kg, compared to a rat dermal LD50 greater than 3000 mg/kg,
making it much more toxic when ingested. The carbamates are hydrolyzed enzymatically by the
liver; degradation products are excreted by the kidneys and the liver. Respiratory depression
combined with pulmonary edema is the usual cause of death from poisoning by carbamate
compounds. As with organophosphates, the signs and symptoms are based on excessive
cholinergic stimulation. Unlike organophosphate poisoning, carbamate poisonings tend to be of
shorter duration because the inhibition of nervous tissue acetylcholinesterase is reversible, and
carbamates are more rapidly metabolized. Muscle weakness, dizziness, sweating and slight body
discomfort are commonly reported early symptoms. Headache, salivation, nausea, vomiting,
abdominal pain and diarrhea are often prominent at higher levels of exposure. Contraction of the
pupils with blurred vision, incoordination, muscle twitching and slurred speech have been
reported.
Fipronil
Fipronil is an extremely active molecule and is a potent disruptor of the insect central nervous
system via the -aminobutyric acid (GABA) regulated chloride channel. Despite the fact that the
GABA channel is important in nerve transmission in both vertebrate and invertebrate animals,
and that fipronil does bind to the GABA receptor in vertebrates, the binding is “less tight” which
offers a degree of selectivity.
Fipronil is toxic following oral, inhalation and dermal acute exposure. It is slightly irritating to skin
and eyes.
After short-term exposure, target organs were the central nervous system (rat, mouse and dog),
the liver (rat and dog) and the thyroid (rat). The findings observed were clinical signs of
neurological disturbance, increased liver weight and hepatocyte enlargement, as well as thyroid
follicular hypertrophy/hyperplasia. Long-term exposure of rats results in effects in the liver, thyroid
and kidneys at high dose. Dose-related incidence of convulsive episodes was also observed.
There has been a low incidence of severe skin reactions to Frontline Spray treatment, Top Spot
for Cats and Top Spot for Dogs, mostly resulting in skin irritation and/or hair loss at the site of
application. There is some suggestion that dogs are more severely affected than cats.
Spinosad
Spinosad is a natural insecticide. The active ingredients, spinosyn A and spinosyn D are derived
from a naturally occurring soil dwelling microorganism “Saccharopolyspora spinosa”, a rare
actinomycete. Spinosad kills susceptible species by causing rapid excitation of the insect nervous
system. Due to this unique mode of action, Spinosad is valued in resistance management
programs. Spinosad must be ingested by the insect, therefore it has little effect on non-target
predatory insects. It is highly effective used as an oral anti-flea medication for dogs, and
apparently has the potential for killing any blood-sucking insect.
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An extensive range of effects was observed in both short- and long-term studies with repeated
doses, and the effects were similar in mice, rats, and dogs. In short-term studies in mice, rats,
and dogs, tissue vacuolation was a consistent observation. Increased thyroid weights were
observed in dogs and increased liver weights in rats. In long-term studies in mice and rats, tissue
vacuolation and other histological alterations were again observed. In mice, the lungs, lymph
nodes, stomach, and tongue were the main organs affected. The main histological findings were
chronic inflammation, hyperplasia, and hyperkeratosis of the stomach, vacuolation of the
parathyroid, pancreas, ovaries, and epididymal epithelial cells, and myopathy of the tongue. In
rats, the primary organ affected was the thyroid; the lungs, liver, larynx, and bone marrow were
affected at higher doses. Vacuolation was limited to the epithelial cells of the thyroid gland, and
inflammation was observed in the thyroid, lung, and larynx. Bone-marrow hyperplasia and slight
dilatation of liver sinusoids were also observed. Strong similarities in other toxic effects were
found between species and in the short- and the long-term studies. At the higher doses used,
spinosad was toxic in multiple organs of mice, rats and dogs, resulting in increased serum activity
of liver, muscle and cardiac enzymes (alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, aspartate
aminotransferase and creatinine phosphokinase), microcytic hypochromic anaemia and
increased spleen, thyroid and liver weights. The histological alterations in a wide range of organs
were similar in all species tested, the predominant lesions being cellular vacuolation,
inflammatory changes (including necrosis), histiocytosis, regenerative and degenerative changes,
increased haematopoiesis and skeletal myopathy. In the long-term study in rats, the thyroid was
the most sensitive organ overall, effects occurring at lower doses than in other organs and
resolving more slowly after withdrawal of treatment. Acute and repeated neurotoxicity were
investigated in rats. Comprehensive behavioural and histopathological investigations revealed no
evidence of neurotoxicity.
Avermectins
Avermectins are a series 16-membered macrocyclic lactone derivatives with potent anthelmintic
and insecticidal properties (Omura & Shiomi, 2007; Pitterna et al., 2009). These naturally
occurring compounds are generated as fermentation products by Streptomyces avermitilis, a soil
actinomycete. Eight different avermectins were isolated in 4 pairs of homologue compounds, with
a major (a-component) and minor (b-component) component usually in ratios of 80:20 to 90:10
(Pitterna et al., 2009). Other anthelmintics derived from the avermectins include ivermectin,
selamectin, doramectin and abamectin.
The avermectins block the transmittance of electrical activity in nerves and muscle cells by
stimulating the release and binding of gamma-aminobutyric acid (GABA) at nerve endings
(Bloomquist, 1996; Bloomquist, 2003). This causes an influx of chloride ions into the cells leading
to hyperpolarisation and subsequent paralysis of the neuromuscular systems (Bloomquist, 1993).
GABA-ergic receptors are found at the neuromuscular junctions and the central ventral cords in
nematodes, whereas in mammals they are found primarily in the brain. Ivermectin does not
readily cross the blood brain barrier in mammals at therapeutic doses.
Abamectin is very toxic by inhalation and if swallowed. Short term studies in dogs, the most
sensitive species, showed a very steep dose response for clinical signs of neurotoxicity (clinical
signs such as ataxia, tremors, mydriasis, ptyalism, decreased pupil reactivity) and mortality,
however without histopathological correlates in the nervous tissues. The liver was also a target
organ (histopathological changes). With regard to genotoxicity and long term toxicity, abamectin
had no mutagenic or carcinogenic potential. In the reproductive toxicity studies, there were no
strong effects on the reproductive parameters triggering classification, and the findings in
neonatal rats were attributed to a higher sensitivity related to a limited expression of Pglycoprotein, not relevant to humans. Nevertheless, the teratogenic observations in rats and
rabbits led to the proposed classification “Toxic for reproduction Category 3, R63 Possible risk of
harm to the unborn child”. With regard to specific neurotoxic effects, only clinical signs were
observed in the acute and semi-chronic neurotoxicity studies.
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Pyriproxifen
Pyriproxifen belongs to the class of juvenile hormone mimics; other examples of this class are
fenoxycarb and methoprene. The mode of action is suppression of embryogenesis, and inhibition
of metamorphosis and reproduction.
With regard to the mammalian toxicology, pyriproxyfen was of low acute toxicity in all tested
species, and was neither a skin nor eye irritant, nor a skin sensitizer. After repeated
administration, the main target organ was the liver (changes in the biochemistry parameters,
increases in liver weight, and histopathological alterations) and slight changes were also
observed in the haematological parameters. The dog was the most sensitive species.
Pyriproxifen had no mutagenic potential. No evidence of a carcinogenic potential was observed in
long-term studies in rats and mice. No adverse effects were observed in the reproductive
parameters during a multigeneration study with rats. In the developmental toxicity studies, no
teratogenic effect was observed but developmental effects were present in rats at maternal toxic
doses. A severe maternal toxicity was observed in both species at the high dose level. No
indication of a neurotoxic effect of pyriproxyfen was shown in the available studies.
Flufenoxuron
Flufenoxuron is an acylurea insect growth regulator which kills insect pests through interference
with chitin formation. Although not an adulticide, a very high proportion of the eggs laid by an
adult that has been exposed to this insecticide are non-viable.
Flufenoxuron is of low acute oral toxicity. It is not acutely toxic by skin contact or after inhalation.
It is not irritant to skin or eyes. It is not a skin sensitizer. Flufenoxuron was shown to accumulate
in rat fat. This issue has been marked as a critical area of concern. In repeat dose studies, dogs
showed the highest sensitivity, based on haematological changes (decrease in haemoglobin level
in males and increase in methaemoglobin/sulfhaemoglobin present also in rodents). Bone
marrow hyperplasia was also observed. The same effects were seen in the long-term toxicity
studies, in addition to decreased body weight gain. Haemangiosarcoma occurred in female mice,
which was however considered not relevant for human risk assessment (no need for classification
proposal). All together no genotoxic potential was indicated. In reproductive toxicity studies in
rats, reduced pup growth and survival likely due to flufenoxuron directly consumed by pups by
transfer in milk, as well as direct dietary exposure near to weaning was observed (the risk phrase
R64 “May cause harm to breast-fed babies” was proposed).
Methyl nonyl ketone
Methyl nonyl ketone is a dog and cat repellent/training aid and iris borer deterrent. The pesticide
is used in households, paths, patios, solid waste containers and on ornamental plants. Methyl
nonyl ketone is formulated as a pressurized liquid, granular, liquid ready-to-use (pump/sprayer),
solid (crystalline), and liquid for reformulating use only.
In studies using laboratory animals, methyl nonyl ketone exhibited low acute toxicity by the oral,
dermal or inhalation route, caused reversible erythema and oedema and was classified as skin
irritant, while the compound only caused reversible moderated conjunctival irritation and was not
considered as a dermal sensitizer. No evidence of maternal toxicity, developmental toxicity, or
mutagenicity is associated with methyl nonyl ketone. Based on available information, no
toxicological endpoints of concern (including short term or intermediate term) were identified.
Fatty acids
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Fatty acids (as pertains to their use as agrochemicals) are a heterogeneous group of typically
unbranched, long chain organic acids varying from 7 to 18 carbons in length and comprising free
acids, alkali salts and esters formed from short chain or low molecular weight alcohols such as
methanol.
Fatty acids and their various derivatives are important naturally occurring, biological molecules,
found in all living organisms. They may be regarded as having three fundamental roles. Firstly,
they are the building blocks of structurally important molecules such as phospholipids and
glycolipids and as such are required for the normal maintenance and integrity of cellular
membranes. Secondly, fatty acids serve as one of the fundamental sources of energy for
biological systems. Thirdly, the longer chain fatty acids often serve as precursors to biologically
active molecules in mammals such as the prostanoids and leukotrienes, and in plants give rise to
phytohormones.
The available data demonstrates the low toxicity of fatty acids and their salts: no acute poisoning,
organ toxicity, mutagenicity, carcinogenicity, or reproductive toxicity, which is consistent with their
long history of safe use when added to foods or as normal constituents within foods. The low
animal toxicity of the fatty acids does suggest that accidental or occupational poisoning to be very
unlikely.
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Bijlage 5. Risico bij de Belgische bevolking bij het gebruik van insecticiden binnenshuis.
Gebaseerd op het “Definitief Rapport Phyto-vigilantie” (zie referentie) en op niet gepubliceerde
gegevens van het Belgisch Antigifcentrum.
Samenvatting en besluit
Deze studie werd door het Antigifcentrum uitgevoerd in het kader van het project “Residentiële
blootstelling aan insecticiden” binnen de beleidsreflectiegroep “Chemische Agentia” van de HGR.
Het doel is het geven cijfers met betrekking tot blootstellingen aan biociden van het producttype
18 en 19.
In 2011 werden 379 blootstellingen vastgesteld. Opvallend is het grote aantal kinderen (211).
Voor de periode april tot en met september 2011 was er een telefonische follow-up beschikbaar
(uitgevoerd in het kader van het “Definitief rapport phyto-vigilantie” (Antigifcentrum, 2012)), wat
beter toelaat om de ernst en de laattijdigheid van symptomen in te schatten. Er waren in die
periode 284 blootgestelden en voor 130 van hen werd een telefonische follow-up ondernomen.
In 1 geval werden ernstige symptomen gerapporteerd en in 2 gevallen matige symptomen.
Slechts in 1 van deze 3 gevallen werd geoordeeld dat een verband met de blootstelling
waarschijnlijk was (dyspnee ten gevolge van blootstelling aan mierenpoeder (deltamethrine met
als drager CaCO3-poeder), matig ernstig). In alle andere 378 gevallen waren de symptomen
slechts mineur of afwezig.
De conclusie is dat het mogelijk is om uit de cijfers van het Antigifcentrum een beeld te verkrijgen
van het aantal blootstellingen aan biociden van PT 18 en 19 in België. De gegevens zijn wel
onvoldoende om een volledig beeld van de gevolgen van deze blootstellingen te krijgen gezien
het Antigifcentrum quasi uitsluitend met acute blootstellingen te maken krijgt en gezien de daar
ontvangen oproepen slechts een steekproef uitmaken van het werkelijke aantal blootstellingen.
Werkwijze
Lijst Biociden
Voor de biociden werd in de database van het Antigifcentrum vanaf 2011 een nieuwe categorie
geïntroduceerd om zo gemakkelijker het onderscheid te kunnen maken tussen de
gewasbeschermingsmiddelen en de biociden. Deze lijst is grotendeels gebaseerd op de lijst uit
de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor de
indeling van de biociden is gekozen voor de bijlage V van het K.B. van 22 mei 2003 in verband
met het op de markt brengen en het gebruik van biociden.
Voor deze studie werd gezocht op de volgende parameters:
- oproep uit het jaar 2011;
- code 43 (biociden);
- klassieke gevallen (geen preventieve of informatieve vragen);
- toevallige intoxicatie (geen zelfmoorden of blootstelling van dieren).
De bekomen oproepen werden vervolgens manueel gesorteerd op producttype waarbij
producttype 18 en 19 werden weerhouden. Het actieve bestanddeel werd opgezocht en
ingevoerd.
Telefonisch contact
De oproepen die voor een follow-up in aanmerking kwamen werden telefonisch gecontacteerd,
de Franstalige oproepen door Dr. Rachel Demarque en de Nederlandstalige door Dr. Henk van
Pelt.
Een telefonische follow-up was niet mogelijk of werd niet uitgevoerd in de volgende gevallen:
- Na 3 vruchteloze pogingen om contact te nemen.
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Voor patiënten opgenomen in ziekenhuizen werd besloten om geen contact meer op te
nemen indien het Antigifcentrum niet over de naam van de arts of de patiënt beschikte.
Zonder die gegevens is het immers bijna een onmogelijke opdracht om iemand te vinden
die iets over deze blootstelling weet. Dit is natuurlijk het gevolg van de manier van werken
van het Antigifcentrum. Men kan anoniem bellen (070/245.245 - 24 uur op 24 uur), er
wordt dus nooit naar de naam gevraagd.

Resultaten
Wie blootgesteld?
Tabel A6.1. Aantal gevallen van meldingen van blootstelling aan biociden in België per product.
Volwassene

Spuittoestel (spray)
Poeder-korrel-pasta
Lokdoos
Elektrische verdamper
Houtbehandelingsproducten
Huisdieren anti-parasiet
Insectenafweermiddel (vb.
DEET)
Venstersticker
Mottenbal
Fogger
Afweer katten/honden
Kamerplanten
Vliegenval
Niet determineerbaar
Totaal

74
28
6
8
33
14
5
3
6
5
3
2
1
5
193
46,4%

Kind
< 14
jaar
34
46
59
32
4
10
15
6
2
1
2

Zwangere

Zogende
vrouw

3
2

111
76
65
40
37
24
20
1

1

4
215
51,7%

1
7
1,7%

Totaal

1
0,2%

10
8
7
5
2
1
10
416

Er waren 379 blootgestelde personen (365 oproepen) waarvan 211 (55,7%) kinderen. 168
blootgestelde personen (44,3%) waren volwassenen, waarvan 7 zwangere en 1 zogende vrouw.
Producttype
Het Antigifcentrum kreeg vooral oproepen voor PT 18 (359 blootstellingen of 94,7%), veel minder
voor PT 19 (20 blootstellingen of 5,3%).
Wijze van blootstelling
Bij kinderen gebeurt het contact bijna uitsluitend oraal, hetzij echt inslikken of alleen maar contact
met de mond. Dit onderscheid is, zeker bij kleine kinderen, vaak zeer moeilijk te maken. Bij
volwassenen is er ook blootstelling per os, maar ook veel contact via inhalatie of de huid.
Tabel A6.2. Aantal gevallen van meldingen van blootstelling aan biociden in België per
blootstellingswijze.

Volwassene
Kind < 14 jaar
Zwangere
Zogende vrouw
Totaal

Via mond
37
173

210

Ingeademd In het oog
95
17
12
8
5
112

25
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Via huid
44
22
2
1
69

Totaal
193
215
7
1
416

50,5%

26,9%

6,0%

16,6%

Leeftijdsverdeling
Bij de leeftijdsverdeling van de kinderen is het duidelijk dat de jonge kinderen het meest
vertegenwoordigd zijn. Dit stemt overeen met de meeste andere soorten blootstellingen.
Discussie
Een deel van dit werk (voornamelijk de telefonische follow-up) bouwt voort op het werk van Dr.
Henk Van Pelt en Dr. Rachel Demarque. Deze gegevens werden gepubliceerd in het “Definitief
rapport phyto-vigilantie” (Antigifcentrum, 2012).
De ervaringen van de artsen die de telefoons beantwoorden en de resultaten van de rapporten
phyto-vigilantie van 2006 en 2011 doen uitschijnen dat er zelden grote problemen aan het
Antigifcentrum worden gemeld; dit met uitzondering van de zelfmoordpogingen en de
blootstellingen van dieren.
Problemen in verband met chronische blootstellingen aan biociden worden door de aard van de
taak van het Antigifcentrum zelden tot nooit gemeld.
Bij de oproepen met follow-up zien we dat er geen ernstige problemen noch fatale gevallen bij
kinderen of volwassenen zijn. Er is slechts 1 geval van matige symptomen: dyspnee na
blootstelling aan een mierenpoeder (deltamethrine met calciumcarbonaat als hulpstof).
De definitie “blootstelling binnen in huis” is niet altijd zo eenvoudig als ze wel lijkt. Zo zijn er elk
jaar wel enkele oproepen voor blootstellingen aan producten zoals “Lurectron Flybait”,
strooikorrels tegen vliegen in stallen op basis van 1% methomyl. Het betreft een potentieel
gevaarlijke blootstelling. Kinderen op landbouwbedrijven spelen in de stallen van hun ouders en
worden op deze wijze blootgesteld. Hoewel men dit zou kunnen beschouwen als een blootstelling
“binnenshuis” werden deze gevallen niet weerhouden in deze studie.
Opvallende punten zijn:
- Producten, waarvan volwassenen denken dat ze onmogelijk door kinderen en dieren te
vinden zijn, worden soms toch gemakkelijk door hen gevonden.
- Er zijn talloze oproepen voor kinderen, die antimuggen tabletjes om in het stopcontact te
steken, in hun eigen mond steken.
- Het grote publiek is minder voorzichtig:
 leest de gebruiksaanwijzing niet of oppervlakkig;
 kent de producten niet;
 neemt minder of verkeerde voorzorgen, men gebruikt bijvoorbeeld een stofmasker
tegen de dampen van solventen;
 gebruikt producten verkeerd, men denkt vaak dat als men een meer geconcentreerde
oplossing gebruikt, dit effectiever is;
 giet product over in een gewone fles.
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Bijlage 6. “Take home”exposure.
Gebaseerd op een persoonlijke mededeling van Pieter Spanoghe.
Take home exposure vindt plaats wanneer toxische producten ongewild door de gebruiker mee
naar huis genomen worden via het schoeisel (grond in zool), de kledij, een voertuig, een huisdier,
enz. Van al de mogelijke toxische stoffen (asbest, lood, enz.) die in tal van omstandigheden
worden gebruikt gaat het hier specifiek over biociden die door de primair en secundair
blootgestelde personen meegenomen worden en op die manier zorgen voor een contaminatie
thuis. Ook huisdieren als de hond kunnen de oorzaak zijn van residu’s van biociden op vloer,
tafel of vensterbanken. Door behandelde oppervlakken te betreden worden ook zij via vacht en
poten secundair blootgestelde en drager van bestrijdingsmiddelen. De plaats, bijvoorbeeld de
deurmat, waar deze accumulaties zich voordoen is een belangrijk gegeven. De
omgevingsomstandigheden kunnen immers zorgen voor een versnelde of vertraagde afbraak.
Bepaalde plaatsen en voorwerpen zoals tapijten, deurklinken, sturen van voertuigen, enz. zijn
meer onderhevig aan de afzet van contaminerende stoffen of vloeistoffen dan andere.
Opstapeling van biociden op plaatsen die veel betreden worden zal dan ook een grote impact
hebben.
Omdat het initieel over zeer kleine hoeveelheden gaat die op banale manieren verspreid worden,
wordt take home exposure vaak verwaarloosbaar geacht. Deze redenering gaat niet op wanneer
het gaat over gezinnen die dagelijks en voor een langere periode in contact komen met deze
producten. Door de herhaaldelijke blootstelling is het immers mogelijk dat deze producten gaan
accumuleren en zo mogelijk toxische niveaus bereiken.
Take home exposure kan worden verminderd door bewustwording van het probleem. Enerzijds
door bewust om te gaan en blootstelling zo veel te mogelijk mijden. Anderzijds door de impact
van de blootstelling op het gezin te reduceren, bijvoorbeeld door het gescheiden wassen van
beroepskledij en gezinskledij of het plaatsen van de werkschoenen aan de ingang van het
woonhuis.

− 74 −
Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

Bijlage 7. Brochure Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmiieu “Weet u wat een biocide is?”.
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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 40 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.
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