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SITUERING VAN DE OPDRACHT  

 
Persistente organische polluenten (POP’s) zijn een groep chemische stoffen met grote stabiliteit 
en hoge vetoplosbaarheid.  Daardoor  accumuleren ze in vetbevattende voedingsstoffen, zoals 
bv. moedermelk.  De meest voorkomende POP’s zijn organochloorpesticiden (DDT, dieldrin, 
chlordaan…), industriële chemicaliën (PCB’s) of industriële bijproducten zoals dioxines.  Deze 
groep polluenten kunnen zowel acute als chronische gezondheidsproblemen veroorzaken.  
 
In 2003 werd door de United Nations Environment Programme (UNEP) een workshop 
georganiseerd rond het opstellen van een POP’s monitoring programma (Global Monitoring 
Programme, GMP) om de effectiviteit van de Stockholmconventie voor POP’s vast te stellen.  Er 
werd gesteld dat betrouwbare en vergelijkbare POP’s-data nodig zijn en dat moedermelk een 
goede matrix is voor een POP’s GMP.  Met de ratificatie van de Stockholmconventie (2004), 
verbinden deelnemende landen zich ertoe voor 12 belangrijke POP’s de gehalten in het leefmilieu 
en de mens te verminderen.  Deze stoffen zijn: aldrin, dieldrin, chlordaan, DDT, endrin, 
heptachloor, hexachlorobenzeen (HCB), Mirex,  polygechloreerde bifenylen (PCB’s), dioxinen en 
dibenzofuranen (polygechloreerde dibenzo-dioxinen/furanen).  De Conventie werd door 151 
landen ondertekend, daarna moest elk land het Protocol ratificeren.  Deze ratificatie werd in 
België afgerond in 2006.  Volgens artikel 16 moet de Stockholmconventie vier jaar na de 
ratificatie geëvalueerd worden naar effectiviteit.  Eén van de doelstellingen van de Conventie is 
dan ook: “vaststellen van de POP’s-niveaus in moedermelk, zodat het Nationaal 
Implementatieplan van elk land volgens een objectieve maatstaf POP’s kan identificeren en 
prioriteiten van remediatie kan vastleggen”.  
 
Binnen de Europese Unie werden de laatste twee decennia heel wat studies uitgevoerd naar het 
gehalte van Persistente Organische Polluenten (POP’s) in humaan materiaal.  De metingen 
worden meestal uitgevoerd in moedermelk, bloedvet en andere lichaamsweefsels.  Echter, de 
enige echte belangrijke bron van vergelijkbare POP’s metingen in de mens voor verschillende 
Europese landen zijn de gegevens uit de WHO-gecoördineerde studie naar de gehalten in 
moedermelk. Tot nog toe zijn drie zulke campagnes uitgevoerd, waarbij de gehalten van 
verbrandings- en industriële afvalproducten dioxinen/furanen en de gehalten aan PCB’s 
(gechloreerde oliën) werden gemeten.  De campagnes liepen in ’87-’88, ’92-’93 en ’01-’02 en 
telkens namen een 20-tal landen deel.  België nam deel aan al deze campagnes.  De 
componenten gemeten in de nationale mengmonsters van moedermelk, waren PCB’s en 
dioxinen/furnanen.  De huidige vierde WHO moedermelkcampagne staat in het teken van de 
Conventie van Stockholm en vraagt meer moedermelkmonsters (minstens 50 in plaats van 10) 
en veel meer analyses (veel meer verschillende POP’s in het mengmonster en daarnaast ook 
metingen in individuele monsters). België nam officieel deel aan de vierde ronde.  Dankzij het 
samenwerkingsakkoord tussen de verschillende Belgische overheden voor milieu en gezondheid.  
De nationale coördinatie werd opgenomen door de Federale Overheidsdienst (FOD) 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu-DG Dier, Plant en Voeding.  De 
rekrutering van de moeders gebeurde in Vlaanderen door het Provinciaal instituut voor Hygiëne 
van Antwerpen (PIH) en in Wallonië/Brussel door het Institut Provincial d’Hygiène et de 
Bactériologie van Mons (IPHB).  De melkmonsters werden geanalyseerd in het Dep. Farmaco-
bromatologie van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, (WIV) en door het WHO-
referentielaboratorium te Freiburg (Duitsland).  Het opstellen van de database, de verwerking van 
de resultaten en rapportering werd uitgevoerd door het Expertisecentrum Milieutoxicologie van de 
Vlaamse Instelling voor Technologische Onderzoek (VITO).  Het project werd bovendien 
ondersteund door de leden van de werkgroep met vertegenwoordigers van:  FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu-DG Leefmilieu, Ministère de la 
Région Wallonne-Santé, Surveillance de la Santé-DG Santé Communauté Française, Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid- Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Kind en Gezin, ONE, 
Federaal Borstvoedingscomité, en experten ethiek van het Centrum Menselijke Erfelijkheid 
KULeuven. 
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SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN  

 
Dit document beschrijft de resultaten van de vierde campagne van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omtrent het meten van persistente organische polluenten 
in Belgische moedermelk.   
 
Bedoeling van de campagne was POP’s te meten in de mens (humane biomonitoring) om hun 
mate van voorkomen in de Belgische leefomgeving na te gaan.  De gehalten gemeten in de 
moedermelk zijn immers goede indicatoren voor de pollutiedruk aan POP’s.  Metingen in moeder-
melk moeten toelaten na te gaan of reductiemaatregelen effect hebben en of er geen 
nieuwere stoffen in stijgende lijn aanwezig zijn in moedermelk, waarvoor eventueel nieuwe 
reductiemaatregelen nodig zijn. 
 
POP’s kunnen ook in bloedvet gemeten worden.  In Vlaanderen worden PCB’s momenteel op 
verschillende tijdsafstanden gemeten via het humaan biomonitoringsprogramma van de Vlaamse 
Overheid uitgevoerd door het Vlaams Steunpunt Milieu en Gezondheid.  De WHO geeft de 
voorkeur aan moedermelk gezien het makkelijker te verkrijgen is (moeders kunnen het zelf 
afkolven).  Nadeel is, dat het meten van POP’s in moedermelk vaak aanleiding geeft tot 
discussies over het gevaar van moedermelkconsumptie voor de baby, bij de aanwezigheid van 
deze stoffen.  Nochtans is de belangrijkste drijfveer POP’s te meten.  Het is een goede indicator 
voor de blootstelling aan POP’s door de bevolking, net als bloed. Melk is rijker aan vet dan bloed 
en te verkrijgen zonder medische ingreep. De stoffen die we zoeken concentreren zich immers in 
het vet.  De gemeten gehalten kunnen niet gebruikt worden om moeders een individueel advies 
te geven omtrent de kwaliteit van de moedermelk .  Moedermelk is immers steeds het beste 
voedingsmiddel voor baby’s gebaseerd op tal van nutritionele, affectieve en medische 
argumenten (WHO, 2001).   
 
België heeft deelgenomen aan alle WHO moedermelkcampagnes.  Het is echter de eerste maal, 
dat er melkmonsters verzameld werden verspreid over alle provincies van België. Tot dusver 
werden een 30-tal individuen geïncludeerd in 2 tot 3 mengmonsters van Luik, Vlaams-Brabant en 
Brussel. 
 
In de huidige campagne werden, evenredig met het bevolkingsaantal in alle Belgische provincies, 
acht tot dertig individuen ingesloten (ca. 1/50 000 inwoners).  Het totaal deelnemersaantal werd 
afgerond op 197 individuen, waarvan 104 uit Vlaanderen, 73 uit Wallonië en 20 uit Brussel.    
 
Bij deze individuen werden in een Belgisch labo, de merker-PCB’s gemeten, naast een 10-tal 
gechloreerde verbindingen: aldrin, dieldrin, endrin, heptachloor + heptachloor-epoxide, 
chlordaanmetabolieten, DDT-metabolieten, hexachloor-benzeen, hexachloorhexaan-
metabolieten.  Van 178 individuen werd één Belgisch mengmonster samengesteld.  Het WHO 
referentielaboratorium voerde dezelfde metingen uit op het Belgisch mengmonster, naast de 
meting van dioxinen/furanen (gechloreerde, gebromeerde en gehalogeneerde), dioxineachtige 
PCB’s, gebromeerde vlamvertragers en enkele bijkomende POP’s. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van het type polluenten, welke gemeten werden in de individuele 
en/of het Belgische mengmonster: 
 
Stof Pesticide Chemisch 

product 
Industrieel 
bijproduct 

Verbrandings-
product 

Basis POP’s     
Aldrin x    
Dieldrin x    
Endrin x    
Heptachloor x    
Chlordaan x    
DDT x    
HCB x x x x 
HCH x x   
Merker PCB’s  x  x 
Toxafeen x    
‘Advanced’ POP’s     
Dioxineachtige 
PCB’s 

 x  x 

PCDD/F    x 
Optionele POP’s     
PBDD/F    x 
PBDE  x   
HBCD  x   
Bijkomende POP’s     
Mirex x x   
Endosulfaan x    
Bromocyclen x    
S-421 x    
Jodiumfenfos x    
4,4’-methoxychloor x    
Nitrofen x    
Triclosan-methyl  x   
Pendimethalin x    
PFOS  x x  
PFOA  x x  
Musk  x   
DDT dichlorodifenyltrichloroethaan, HCB: hexachloorbenzeen, PCB: polygechloreerde bifenyl, PCDD/F: 
polygechloreerde dibenzodioxine/dibenzofuraan, PBDD/F: polygebromeerde dibenzodioxine/dibenzofuraan, 
PBDE: polygebromeerde difenylether, HBCD: hexabromocyclododecaan, PFOS: perfluorooctaansulfonaat, 
PFOA: per fluoroctaanzuur 

 
 

Veldwerk en rekrutering 
 
Gezien pas bevallen moeders gerekruteerd dienden te worden, werd gekozen dit te doen via de 
kraamkliniek.  In België bevalt een ruime meerderheid van de vrouwen immers in het ziekenhuis.  
Zo bedroeg in 2005 het aantal thuisbevallingen in Vlaanderen slechts 1% (Gegevens Centrum 
voor Perinatale Epidemiologie, SPE, 2006).  De samenwerking met de kraamklinieken verliep 
zeer vlot in zowel Vlaanderen, Wallonië en Brussel.  Bijna alle gecontacteerde ziekenhuizen 
waren bereid om mee te werken aan de studie.  In totaal werd gerekruteerd in 27 Belgische 
kraamklinieken in de periode van eind mei tot eind augustus 2006.  Moeders konden enkel 
deelnemen aan de studie, indien ze voldeden aan de door de WHO opgelegde inclusiecriteria: 
toestemming geven via ondertekening van een geïnformeerd toestemmingsformulier, 
borstvoeding geven, meerderjarig zijn en max. 30 jaar, geboren in België, minimum 5 jaar wonen 
in respectievellijk Vlaanderen/Wallonië/Brussels Gewest, bevallen van het 1ste kind, niet bevallen 
van twee- of meerling, bevallen van een gezonde baby na een normale voldragen zwangerschap 
(> 36 weken), HIV negatief. 
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In Vlaanderen konden 82% van de moeders aanwezig in de kraamklinieken (tijdens 
rekruteringsperiode), niet deelnemen aan de campagne omdat ze niet voldeden aan één of 
meerdere van bovenstaande inclusiecriteria. 
De overige ‘geselecteerde moeders’ die voldeden aan de inclusiecriteria, werden persoonlijk 
bezocht door de veldwerkers.  Over het algemeen wekte het ‘label’ van de Wereldgezondheids-
organisatie groot vertrouwen bij deze moeders.   
 
Het aantal weigeringen was minder dan 20%.  In Vlaanderen weigerden 26 op 151 (17%) 
geselecteerde moeders.  In Wallonië/Brussel lag dit aantal lager: 10 op 125 (8%) geselecteerde 
moeders.  
 
De moeders die toezegden werden in totaal minstens vier keer gecontacteerd.  Na het eerste 
bezoek in de kraamkliniek, volgden twee of drie telefonische contacten. Vervolgens werd een 
huisbezoek afgelegd voor ophaling van de moedermelk, welke verzameld was tussen 2 en 8 
weken na de bevalling. 
 
 

Karakteristieken van de deelnemers 
 
Alle vrouwen die een toestemmingsformulier ondertekend hadden, kregen een vragenlijst van 
anderhalf bladzijden waarin ze gegevens invulden over zichzelf (leeftijd, gewicht, 
voedingsgewoonten,..). 
 
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 26 jaar. In de studiegroep van Wallonië waren de 
moeders gemiddeld jonger.  Er waren nl. 35% moeders jonger dan 25 jaar in de Waalse groep in 
vergelijking met 16 à 17% in Vlaanderen en Brussel. 
 
De deelnemers hadden quasi hetzelfde gemiddelde gewicht, lengte en BMI in alle gewesten.  
94% van de Vlaamse deelneemsters deden ander dan huishoudelijk werk, terwijl dit percentage 
in Wallonië en Brussel op 77 en 70% lag.  Bij de rekrutering in Brussel was het moeilijker 
vrouwen te vinden die in België geboren waren.  Ook bij de deelneemsters uit Brussel waren er 
opvallend meer, dan in de andere gewesten, waarvan de moeder geen Belgische nationaliteit 
had: 35% vs. 25% in Wallonië en slechts 1 % in Vlaanderen.  
Wat betreft voedingsgewoonten, waren er eveneens een aantal verschillen tussen de gewesten.  
Bij de Vlaamse moeders werden meer vis en schaal- of schelpdieren geconsumeerd, maar het 
verschil met andere gewesten was enkel significant bij schaal- en schelpdierenconsumptie (26% 
eet dit 1x per week vs. 10% in Wallonië).  Als de deelnemers vis consumeerden, dan was dit 
overwegend énkel magere vis en géén vette vis.  In Vlaanderen was het overwicht van vrouwen 
die énkel magere vis aten, iets groter (79% vs. 62% in Wallonië).  Minder moeders uit het 
Brusselse gewest consumeerden elke dag vlees (35%) of melk/melkproducten (65%) dan in de 
beide andere gewesten (resp. 70% vlees en 80% melk/melkproducten). 
 
 

Belgische waarden 
 
Dit rapport geeft een overzicht van de dioxinen/furanen, PCB’s, de 12 POP’s van de 
Stockholmconventie en andere POP’s gemeten in de individuele Belgische melkmonsters en/of in 
het gezamenlijk Belgisch mengmonster (zie onderstaande tabel).  Alle metingen werden 
uitgevoerd door het Belgisch labo en/of het WHO referentielaboratorium.    
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Overzicht van de gemeten polluenten in de individuele monsters en in het Belgische mengmonster 
(POP’s aangeduid met een kruisje* zijn opgenomen in de Stockholmconventie). 

 
Polluenten Individuele 

monsters
(a) 

Mengmonster
(b)

 analysen in: 

P10 P50 P90 Belgisch labo WHO 
referentielabo 

Basis POP’s      

Aldrin* (ng/g vet) nd nd nd nd nd 

Dieldrin* (ng/g vet) nd nd nd < 10 6.7 

Endrin groep* (ng/g vet)      

Som(1) nd nd nd nd nd 

Endrin     nd 

Endrin keton     nd 

Heptachloor groep* (ng/g vet)      

Som(2) nd nd nd nd 5.3 

heptachloor     nd 

Heptachloor-epoxide cis     5.6 

Heptachloor-epoxide trans 
    nd 

Chlordaan groep* (ng/g vet)      

Som(3)     7.8 

α-Chlordaan nd nd nd nd nd 

γ-Chlordaan nd nd nd nd nd 

oxychlordaan nd nd nd nd 8.0 

trans-nonachloor nd nd nd nd 1.7 

DDT groep* (ng/g vet)      

Som (4)     156.3 

o,p'-DDD nd nd nd nd nd 

p,p'-DDD nd nd nd nd nd 

o,p'-DDE nd nd nd nd nd 

p,p'-DDE 49.8 95.9 211.4 124.5 132.3 

o,p'-DDT nd nd nd nd nd 

p,p'-DDT nd nd nd nd 8.8 

HCB* (ng/g vet) 5.0 15.5 23.3 16.2 15.0 

HCH groep (ng/g vet)      

α-HCH nd nd nd nd nd 

β-HCH nd nd 15.4 <10 12.0 

γ-HCH nd nd nd nd 0.7 

Merker PCBs* (ng/g vet)      

Som 7 merkers 72.0 122.7 192.3 108.2 89.10 

Som 6 merkers (zonder PCB 
118) 

68.1 112.9 174.4 97.2 80.05 

PCB 28 nd 5.0 17.2 nd 1.02 

PCB 52 nd 5.0 16.0 nd 0.36 

PCB101 nd 5.0 11.0 nd 0.50 

PCB118 5.0 11.8 19.0 11.0 9.05 

PCB138 20.4 32.0 48.3 31.1 21.9 



 9 

Polluenten Individuele 
monsters

(a) 
Mengmonster

(b)
 analysen in: 

P10 P50 P90 Belgisch labo WHO 
referentielabo 

PCB153 27.0 43.7 68.6 43.4 38.4 

PCB180 13.0 22.7 35.4 22.7 18.4 

Parlar (toxafeen) groep* (ng/g vet)      

Som(5) - - - - 2.3 

Parlar 26 - - - - 0.7 

Parlar 50 - - - - 1.5 

Parlar 62 - - - - nd 

‘Advanced’ POPs      

Dioxineachtige componenten (pg 
WHO1998-TEQ/g vet) 

     

Dioxinen* - - - - 5.10 

Furanen* - - - - 5.21 

Dioxinen+furanen* - - - - 10.31 

Mono-ortho PCBs* - - - - 3.59 

Non-ortho PCBs* - - - - 3.43 

Totaal - - - - 17.33 

Optionele POP’s      

Polygebromeerde 
dibenzodioxinen (PBDD)  
(pg/g vet) 

- - - - 3.70 

Polygebromeerde 
dibenzofuranen (PBDF)  
(pg/g vet) 

- - - - 1.23 

Polygehalogeneerde 
dibenzodioxinen + furanen 
(PXDD/F) (tetra- en penta-
gesubstitueerde congeneren)  
(pg/g vet) 

- - - - <0.03 

Polygebromeerde difenylethers 
(PBDE) (ng/g vet) 

     

Som - - - - 2.010 

PBDE 15 - - - - 0.034 

PBDE 17 - - - - <0.0019 

PBDE 28 - - - - 0.065 

PBDE 47 - - - - 0.893 

PBDE 66 - - - - <0.0045 

PBDE 71 - - - - <0.0038 

PBDE 75 - - - - <0.0048 

PBDE 77 - - - - <0.028 

PBDE 85 - - - - 0.017 

PBDE 99 - - - - 0.224 

PBDE 100 - - - - 0.212 

PBDE 119 - - - - <0.0024 

PBDE 138 - - - - <0.0017 

PBDE 153 - - - - 0.492 

PBDE 154 - - - - 0.021 
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Polluenten Individuele 
monsters

(a) 
Mengmonster

(b)
 analysen in: 

P10 P50 P90 Belgisch labo WHO 
referentielabo 

PBDE 183 - - - - 0.051 

PBDE 190 - - - - <0.0048 

PBDE 203 - - - - <0.0085 

PBDE 209 - - - - na 

Hexabromocyclododecaan 
(HBCD) (ng/g vet) 

     

Som - - - - 1.5 

α-HCB - - - - 1.5 

β-HCB - - - - <0.8 

γ-HCB - - - - <0.8 

Bijkomende POP’s      

Mirex* (ng/g vet) - - - - nd 

Endosulfaan groep (ng/g vet)      

Som nd nd nd nd nd 

α-endosulfaan     nd 

β-endosulfaan     nd 

γ-endosulfaan     nd 

Bromocyclen (ng/g vet) - - - - nd 

S-421 (ng/g vet) - - - - nd 

Jodiumfenfos (ng/g vet) - - - - nd 

4,4’-methoxychloor (ng/g vet) nd nd nd nd nd 

Nitrofen (ng/g vet) nd nd nd nd nd 

Triclosan-methyl (ng/g vet) - - - - nd 

Pendimethalin (ng/g vet) - - - - nd 

Musk-xyleen 
$
 (ng/g vet) - - - - 11.7 

Musk keton (ng/g vet) - - - - 1.9 

PFOS (ng/mL) - - - 2 - 

PFOA (ng/mL) - - - nd - 

 
 (a)

 196 monsters voor PCBs en 190 monsters voor organochloorpesticiden. 
(b)

 178 individuen in het 
mengmonster.  ‘-‘:  niet geanalyseerd, ‘nd’: niet gedetecteerd (< LOD), ‘na’ niet analyseerbaar, ° 
geometrisch gemiddelde. 

$
 musk-xyleen = musk xylol.  

Belgisch laboratorium:  LOD = 5 ng/g vet en  LOQ = 10 ng/g vet voor PCBs en organochloorpesticiden;  
LOQ = 1.8 ng/mL voor PFOS en PFOA.  
WHO referentielaboratorium: LOD = 0.25  ; LOQ = 0.50 voor pesticiden, LOQ =  0.01 tot 0.04 voor merker 
PCBs, LOQ= 0.02-0.07 voor mono-ortho PCBs, LOQ=1.4-7.5 voor non-ortho PCBs, LOQ = 0.01 tot 0.07 
voor dioxinen/furanen. 
(1) 

som van endrin en endrin keton, berekend als endrin. 
(2)

 som van heptachloor, heptachloorepoxide 
(cis/trans), berekend als heptachloor.

(3) 
som van alfa-, bèta- en oxychlordaan, berekend als chlordaan. 

(4)
 

som van o,p’-DDT p,p’-DDT, p,p’-DDE en p,p’-DDD, berekend als DDT.
(5)

 som van parlar 26, 50 en 62. 
 
 
 
 
Samengevat kan gesteld worden dat sommige stoffen in de Belgische moedermelk: 
 
• niet (meer) aangetroffen werden, nl.:  

aldrin, endrin, o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDE, mirex, endosulfaan, bormocyclen, S-
421, jodiumfenfos, 4,4’-methoxychloor, nitrofen, triclosan-methyl, pendimethalin, 
PFOA en  gehalogeneerde dioxinen/furanen. 
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• in de buurt van de kwantificatielimiet lagen, nl.:  
dieldrin, cis-heptachloorepoxide, oxychlordaan, o,p’-DDT, bèta- en gamma-HCH, 
toxafeen en PFOS. 

• (nog)  duidelijk aanwezig waren, nl.:  
polygechloreerde dioxinen/furanen, PCB’s, p,p’-DDE, HCB, polygebromeerde 
difenylethers (PBDE), HBDC, enkele congeneren van polygebromeerde 
dioxinen/furanen en musk-xyleen. 

 

Dit wil zeggen, dat de meeste gemeten organochloorpesticiden die 25 tot 30 jaar geleden 
verboden werden, nu niet meer of nauwelijks worden teruggevonden in de moedermelk van 
moeders die zelf rond die periode geboren zijn.   
 
Enkel p,p’-DDE en de som van de merker PCB’s lagen bij alle individuen hoger dan de 
kwantificatielimiet van 10 ng/g vet.  HCB (hexachlorobenzeen) werd in ca. 81% van de monsters 
gemeten en ββββ-HCH kwam in 22% van de Belgische monsters voor.  Alle andere gechloreerde 
pesticiden lagen niet of bij minder dan 5% van de monsters, boven de kwantificatielimiet. 
 
 
 

België toen versus België nu: vergelijking met vroegere Belgische 
WHO-resultaten 
 
Ondanks het feit dat de samenstelling van het Belgische mengmonster in de vorige WHO- 
campagnes minder ‘gebiedsdekkend’ was dan in de huidige campagne, was het duidelijk dat de 
PCB gehalten in de Belgische moedermelk opnieuw daalden.  Van ca. 200 ng/g vet som-6-
merker-PCBs (PCB 28-52+101+138+153+180) in 2001, is de waarde gedaald tot 80 ng/g vet in 
2006.  Dat betekent meer dan een halvering in een periode van vijf jaar.  De dioxinen/furanen 
namen ook opnieuw af, nl. van ca. 17 pg WHO1998-TEQ/ g vet in 2001, naar 10 pg WHO1998-TEQ/ 
g vet in 2006.   De dioxineachtige PCBs lagen echter op het niveau gemeten in 1991.  
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Tijdstrend in de waarden van dioxinen/furanen, merker PCB’s en dioxineachtige PCB’s geanalyseerd 
in mengmonsters van Belgische moedermelk (WHO campagnes ’88-’89, ’91-’92, ’01-’02 en ’05-’07). 

 
In het VITO rapport 2007/TOX/R/002 wordt een historisch overzicht gegeven van alle Belgische 
POP’s metingen in de mens.  Het kan geraadpleegd worden als aanvulling op het voorliggende 
finaal rapport. 
 
 

België versus het buitenland 
 
De WHO-moedermelkcampagnes hebben o.a. tot doel om moedermelkgehalten van landen 
onderling te vergelijken.  Gezien bij het opstellen van dit rapport de gegevens van de 4de WHO 
campagne nog niet beschikbaar waren, werden andere literatuurgegevens geraadpleegd. 
 
De gehalten aan stoffen welke in de Belgische moedermelk aangetroffen werden in lage 
concentraties - nl. dieldrin, heptachloor, chlordaan, toxafeen -  lagen in de buurt van waarden 
aangetroffen in andere Europese regio’s.  Hetzelfde gold voor de merker PCB’s, HCB en het 
gehalte aan PBDE’s.    Wat de dioxinen en furanen betreft, zat België op het niveau van andere 
geïndustrialiseerde Europese landen. Voor p,p’-DDE, HBCD, polygebromeerde dioxinen/furanen, 
PFOS en musk-xyleen zijn meer (of meer recente) gegevens nodig om België te kunnen situeren.  
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Welke factoren bepaalden de POP’s gehalten in de onderzochte 
Belgische moeders? 
 
Voor de meest frequent voorkomende POP’s (PCB’s, p,p’-DDE en HCB) was de leeftijd de 
belangrijkste verklarende factor voor de variabiliteit aan meetwaarden aangetroffen in de 
Belgische moeders.  De moeders waren tussen 18 en 30 jaar oud en het gehalte merker PCB’s, 
p,p’-DDE en HCB in de moedermelk steeg globaal gezien met resp. 6.0, 7.1 en 3.8 % bij een 
toename in gemiddelde leeftijd met één jaar. Deze trend is logisch voor stoffen die zich 
opstapelen met de leeftijd.  Daarbovenop komt nog het effect van het reductiebeleid, waarbij de 
jongste vrouwen minder blootgesteld zijn dan de oudste vrouwen uit de groep. 

 
Daarnaast was het gewest waar de moeder minimum 5 jaar woonde ook bepalend voor het 
gehalte aan deze POP’s.  De gemiddelde PCB-waarden waren hoger in Wallonië (143.2 ng/g vet, 
p<0.05) en Brussel (140ng/g vet) in vergelijking met Vlaanderen (122.3 ng/g vet).  Ook de 
gehalten aan HCB waren het hoogst in Wallonië: 17.1 ng/g vet vs. 13.5 (Vl, p<0.05) en 16.6 (Br).  
De Vlaamse moeders hadden echter opvallend hogere p,p’-DDE waarden van 118.3 ng/g vet 
(p<0.05) versus 84.8 en 89.7 ng/g vet in resp. Wallonië en Brussel.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde (met 95% betrouwbaarheidsinterval) gehalten aan merker PCBs, HCB en p,p’-DDE in 
moedermelk van moeders uit de drie Belgische gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 
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1 AANPAK moedermelkcampagne 

1.1 Protocol en organisatie van de studie 
 
De huidige meetcampagne rond het opsporen van persistente organische polluenten in 
moedermelk past in de 4de internationale moedermelkcampagne uitgevoerd door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  Sinds 1986 organiseerde de WHO drie internationale 
studies naar de gehalten en trends van dioxinen, dibenzofuranen en PCB’s (polygechloreerde 
bifenylen) in moedermelk. De belangrijkste doelstellingen van de campagnes zijn basisinformatie 
verzamelen naar het voorkomen van POP’s in de verschillende landen, evaluatie van reductie- en 
eliminatiemaatregelen en verzamelen van bijkomende gegevens in het kader van de openbare 
gezondheidszorg. 
 
Het gebruikte monitorings-protocol is gebaseerd op de principes vastgelegd in de ‘Guidance for 
Global Monitoring Programme for POPs’ (United Nations Environmental Programme/ UNEP 
Chemicals, Proceedings June 2004).  Het globaal POP’s monitoring programma (GMP) dient om 
de effectiviteit van de Stockholmconventie na te gaan.  Het protocol is bovendien consistent met 
de vorige WHO moedermelkcampagnes. Ieder deelnemend land diende zich zo strikt mogelijk te 
houden aan het voorgeschreven protocol (zie: http://www.who.int/foodsafety/chem/pops/ 
en/index.html en bijlage 1) 
 
Kort samengevat zijn volgende monitoringsprincipes door de WHO vastgelegd: 
 
In elk deelnemend land is er een Nationale Project Coördinator. 
Alle potentiële deelnemers worden ingelicht over de voordelen van borstvoeding. 
De deelnemers moeten voldoen aan de gestelde inclusiecriteria (zie verder). 
Het protocol wordt geëvalueerd door de WHO Research Ethics Review Committee én door een 
nationaal ethisch comité. 
Elke deelnemer ondertekent een geïnformeerd toestemmingsformulier. 
De moedermelk wordt verzameld tussen 2 en 8 weken na de geboorte. 
Iedere deelnemer vult een vragenlijst van 2 pagina’s in. 
De deelnemers mogen een kleine attentie/som ontvangen voor hun inspanning. 
Het melkmonster van elke deelnemer wordt opgedeeld in twee submonsters: ca. 25-30 mL voor 
het individuele monster (analyse van basis POP’s) en ca. 10 mL voor het samenstellen van het 
mengmonster.  
De individuele monsters worden geanalyseerd door een laboratorium geselecteerd door de 
Nationale Project Coördinator.  Het mengmonster wordt opgestuurd naar het studie-
referentielaboratorium: State Institute for Chemical Analysis of Food, Freiburg, Duitsland. 
Het mengmonster van het land moet een volume hebben van 500 mL en worden samengesteld 
uit moedermelk van minimaal 50 deelnemers.  Per 50 miljoen inwoners dient  één mengmonster 
gemaakt te worden. 
De overschot per deelnemer worden bewaard in de originele glazen recipiënten. 
Het land mag zelf beslissen of de deelnemers ingelicht worden over hun individueel resultaat of 
het resultaat van het mengmonster. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
Partners betrokken in het onderzoek 
 
Een nationale coördinator en de nationale werkgroep zorgden voor de organisatie van het 
Belgische luik van de moedermelkcampagne.  Volgende partners waren betrokken: 
 
Belgische coördinator 
C. Vinkx (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu-DG Dier, Plant 
en Voeding). 
 

Veldwerk 
Vlaams Gewest: verantwoordelijke artsen: Dr. V. Nelen, verantwoordelijke veldwerkorganisatie: 
E. Van de Mieroop; veldwerkers: Els Goossens, Liliane Thijs, Ghis Meysen, Jef Dillen 
(Provinciaal Instituut voor Hygiëne Antwerpen, PIH).  
Waals Gewest: verantwoordelijke arts: Dr. E. Noël; verantwoordelijke veldwerkorganisatie: M-C 
Dewolf en Ch. Gerard;  veldwerker: F. Crener (Institut provincial d’Hygiène et de Bactériologie 
Mons, IPHB). 
 

Analyse van de individuele melkmonsters 
L. Goeyens, V. Hanot, G. Huysmans  (Dep. Farmaco-bromatologie, Wetenschappelijk Instituut 
voor Volksgezondheid, WIV). 
 

Verwerking resultaten, database en rapportering 
G. Koppen, A. Colles, G. Schoeters (expertisecentrum Milieutoxicologie, Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek, VITO). 
 
Andere leden van de Belgische werkgroep 
P. BIOT (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu-DG Leefmilieu), 
B. BUYSSE (Kind en Gezin), L. CASTELEYN (Centrum Menselijke Erfelijkheid KULeuven), F. 
DENAUW (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), J. 
deROUBAIX (Surveillance de la Santé DG Santé-Communauté Française), M. DICKSTEIN 
(Federaal Borstvoedingscomité), L. DOUGHAN (Federaal Ministerie van Volksgezondheid en 
Sociale Zaken), B. DUMEZ (Centrum Menselijke Erfelijkheid, KULeuven), A. DUSSARD (SPF-
DG Environn), P. LEONARD (Ministère de la Région Wallonne-Santé), Y. NAVEZ (Surveillance 
de la Santé DG Santé, Communauté Française), L. NICK (Ministère de la Région Wallonne-
Santé), L. SCHANER (Comité féderal de l'allaitement maternel), T. SONCK (ONE), D. 
WILDEMEERSCH (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht 
Volksgezondheid). 
 
 
Advies Commissie Persoonlijke Levenssfeer + ethische commissie 
 
Het onderzoeksproject werd ter kennis aangegeven aan de Commissie Persoonlijke Levenssfeer.  
Op 19 juni 2006 werden de nodige formulieren ingevuld (http://www.privacycommission.be) en 
het project werd geregistreerd onder het dossiernummer: HM 2002523 en het 
identificatienummer: VT 4004734. 
 
Het protocol dat de meetcampagne beschrijft werd ingediend bij de ethische commissie van het 
ziekenhuis Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF), VUB/ULB (voorzitter: Dr. 
J. Groswasser) op 10 april 2006. Het dossier (code CEH n° 07/06) bevatte volgende elementen: 
(i) WHO protocol en verklarende nota, (ii) ingevuld aanvraagformulier van ethische commissie 
HUDERF + 1 pagina samenvatting van het project, (iii) bestekken van het project, (iv) 
geïnformeerd toestemmingsformulier, (v) vragenlijst voor de deelnemers. 
 
Op 18 april 2006 stelde het comité haar beslissing uit:  (i) er diende een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid afgesloten te worden voor het onderzoek (wettelijk vastgelegd in de wet van 7 
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mei 20041), (ii) er was nood aan nog meer aandacht voor taalgebruik over aanwezigheid van 
persistente stoffen in moedermelk zodat de campagne niet zorgt voor afschrikking voor het geven 
van moedermelk, (iii) er diende aandacht besteed te worden aan bias bij rekrutering via 
kraamklinieken, (iv) moeilijkheid van interpretatie door het samenstellen van een mengstaal …… 
Na afsluiting van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en aanpassing van enkele 
teksten, verleende het comité op 20 juni 2006 haar goedkeuring. 
 
 
Tijdschema van de studie 
 
Kort samengevat werd de studie afgerond in één jaar tijd, inclusief de voorbereidende 
vergaderingen, uitschrijven van de bestekken voor de contractanten, aanvraag aan het ethisch 
comité,  uitvoeren van het veldwerk (contact/opvolging ziekenhuizen en moeders), analyseren 
van de individuele monsters en de rapportage.   
• 26 augustus 2005: oproep van WHO tot deelname aan de vierde ronde omtrent onderzoek 

van POP’s in moedermelk, met verzending van het protocol. 
• 26 september 2005: België deelt aan de Wereldgezondheidsorganisatie de wens tot 

deelname mee 
• Op 5 december 2005 werd de eerste Belgische werkgroepvergadering gehouden.   
• Half februari 2006 werden drie bestekken opgesteld respectievelijk voor veldwerk, 

melkanalysen en rapportering van de resultaten.   
• Op 15 maart 2006 werden de opdrachten toegekend aan de partners.   
• Begin april 2006 werd de studie voorgelegd aan een ethisch comité.   
• Vanaf begin mei werden de eerste kraamklinieken gecontacteerd. 
• Op 22 mei werd gestarte met het bezoek aan de kraamklinieken voor selectie en rekrutering 

van de moeders. Drie maanden later, op 21 augustus 2006 werden de laatste moeders 
gerekruteerd.  

• In augustus 2006 werd gestart met het manueel ingeven van de vragenlijsten. 
• De laatste melkmonsters waren op 14 september 2006 in het analyselabo.   
• Op 12 oktober 2006 waren alle analysen afgerond. 
• Half oktober werd de database gecleaned. 
• Eind oktober werd het eerste draf rapport besproken. 
• December 2006 tot half januari werd het eindrapport besproken. 
• Eind januari 2007: finalisatie van het eindrapport. 
• maart 2007: resultatenbrieven aan deelnemers, informatievergadering en voorstelling aan 

de pers. 
 
 

1.2 Rekruteringsgebieden 
 
Volgens het WHO protocol diende België minimaal 50 moeders te rekruteren.  In de Belgische 
campagne werd voorop gesteld om 200 moedermelkmonsters te verzamelen.  Deze 200 
monsters werden theoretisch opgedeeld over de provincies op basis van de bevolkingsaantallen 
(Tabel 1). 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1
 Zowel de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als het ethisch advies zijn vereist bij deze 

wet. 
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Tabel 1: Aantal vereiste moedermelkmonsters per provincie en per gewest volgens het aantal inwoners. 
 

Gewest/Provincie Aantal inwoners* Aantal monsters 

Vlaams Gewest  110 

 ANTWERPEN 1.682.683 30 

 LIMBURG 811.962 16 

 OOST-VLAANDEREN 1.383.647 24 

 WEST-VLAANDEREN 1.139.815 20 

 VLAAMS-BRABANT 1.040.261 20 

Waals Gewest  70 

 WAALS-BRABANT 363.776 8 

 HENEGOUWEN 1.287.172 25 

 LUIK 1.036.588 20 

 LUXEMBURG 257.114 7 

 NAMEN 456.620 10 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  1.012.258 20 

Totaal 10.471.896 200 

aantal inw/monster 52.359  
 

*toestand op 01/07/2005 

 
 

1.3 Wie kon meedoen aan de meetcampagne? 

  
Om te kunnen deelnemen aan de meetcampagne moesten de moeders aan de volgende criteria 
voldoen: 

− toestemming geven via ondertekening van een geïnformeerd toestemmingsformulier 
− borstvoeding geven 
− meerderjarig zijn en max. 30 jaar (30 jaar inclusief) 
− geboren in België 
− minimum 5 jaar wonen in Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Gewest 
− normale zwangerschap  
− HIV negatief  
− bevallen van het 1ste kind 
− niet bevallen van twee- of meerling 
− bevallen na een voldragen zwangerschap (> 36 weken) 
− bevallen van een gezonde baby 

 
 

1.4 Deelnemende kraamklinieken 
 
De deelnemers werden gerekruteerd in kraamklinieken.  Binnen elke kraamkliniek werd aan de 
hoofdgeneesheer en aan het diensthoofd gynaecologie telefonisch toestemming gevraagd.  
Indien akkoord werd de hoofdvroedvrouw op de hoogte gebracht.  Er werd een informatiedossier 
opgemaakt voor de betrokkenen in het ziekenhuis.  In Vlaanderen werd van de kraamkliniek 
verwacht, dat de veldwerker bij elk bezoek aan de kraamkliniek het bevallingsboek mocht inkijken 
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om de selectie van de potentiële deelnemers uit te voeren.  Bij de vroedvrouwen werd telkens 
informatie ingewonnen over de mogelijke (medische/andere) bezwaren om de geselecteerde 
moeders te bezoeken.  In Wallonië en Brussel werd de selectie van de moeders door de 
kraamkliniek uitgevoerd.  De veldwerker kreeg in elke kraamkliniek een lijst met moeders die 
potentieel in aanmerking kwamen. 
 
Voor elke provincie werden meestal twee kraamklinieken geselecteerd: één in eerder landelijk en 
één in verstedelijkt gebied.  De bedoeling was de monsters gelijk te verdelen over beide 
kraamklinieken.  In Henegouwen en het Brussels gewest werden meer ziekenhuizen 
gecontacteerd en ingesloten in de studie.  Concreet werkten de volgende kraamklinieken mee:  
 
Vlaanderen (10 kraamklinieken) 

Antwerpen: St Vincentiusziekenhuis Antwerpen, Klina Brasschaat, St Jozef Turnhout 
Vlaams Brabant: Gasthuisberg Leuven  
Limburg: Virga Jesse Hasselt, St Trudo St Truiden 
West Vlaanderen: St Jan Brugge, St Andries Tielt 
Oost Vlaanderen: St Lucas Gent, St Blasius Dendermonde 
 
Wallonië (13 kraamklinieken) 

Waals-Brabant: Clinique St Pierre Ottignies, CHR Nivelles 
Henegouwen: Ambroise Paré-Mons, ND Tournai, St Joseph Mons-Warquignies, CHR Nivelles, 
RHMS Baudour 
Luik:CHR Citadele, CHR Huy 
Luxemburg: Hôpital St Jospeh Arlon, Hopital Princesse Paola-Marche 
Namen: CHRVS Auvelais,  Ste Elisabeth Namur 
 
Brussels gewest (4 kraamklinieken) 

Erasme Anderlecht,  Hopital Français Berchem Ste agathe, Clinique St Luc WSL, Iris Sud Ixelles 
 
 

1.5 Organisatie van rekrutering 
 
 
Personeel 
In Vlaanderen werd door de veldwerkcoördinator 4 weken fulltime gewerkt aan de praktische en 
dagdagelijkse organisatie.  Eén veldwerker was 4.5 maanden halftijds beschikbaar.  Daarnaast 
werd nog 3 maanden halftijds gewerkt door drie andere veldwerkers, die bijstonden voor het 
contacteren van deelnemers, ingeven van vragenlijsten of afhalen van melkmonsters.  
 
In Wallonië spendeerde de veldwerkcoördinator en verantwoordelijke arts samen 4 weken 
fulltime aan dit project.  Daarnaast werkte één fulltime veldwerker ca. 2 maanden op het project.  
Er werd aangevoeld dat het efficiënter en makkelijker was om één veldwerker het contact met en 
de opvolging van de moeders te laten uitvoeren, gezien de erg korte rekruteringsperiode.    
 
 
Selectie in de kraamkliniek 
 
Omdat in Vlaanderen, Wallonië en Brussel respectievelijk 10, 13 en 4 kraamklinieken regelmatig 
moesten bezocht worden, werd een schema opgesteld waarin de volgorde van bezoek aan de 
kraamklinieken bepaald werd.  
In Vlaanderen deed de veldwerker de selectie van de moeders - die voldeden aan de 
inclusiecriteria - bij bezoek aan de kraamkliniek.  Alle moeders bevallen in een periode van de 
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laatste vijf dagen werden opgezocht in het bevallingsboek.  Vervolgens werd contact opgenomen 
met de vroedvrouw om na te gaan of de moeders bezoek konden ontvangen (niet bij: depressie, 
ziek, moeilijke bevalling, ziek kindje, …).  
 
In Wallonië en Brussel werd de selectie van de moeders uitgevoerd door de verantwoordelijke 
vroedvrouw van elke kraamkliniek.  In het ziekenhuis van Ottignies had het ziekenhuispersoneel 
geen tijd voor identificatie van moeders welke aan de inclusiecriteria voldeden.  Daar werd 
samengewerkt met een medewerker van ONE.  
 
Elders kon er vrijwel geen samenwerking opgebouwd worden met Kind&Gezin of ONE, gezien de 
rekrutering erg snel in een (bovendien vakantie-) periode van minder dan 3 maanden afgerond 
moest worden.  Het was efficiënter om alles te laten opvolgen door telkens één eigen veldwerker 
in elk van de beide landsgedeelten.  De medewerkers van Kind&Gezin of ONE kregen wel een 
brief toegestuurd met beschrijving van de studie.  
 
 
Eerste bezoek aan moeders 
 
De moeders die in aanmerking kwamen werden bezocht in de kraamkliniek à rato van 2 tot 8 
moeders per dag, afhankelijk van het aantal dat voldeed aan de criteria en afhankelijk van 
praktische aspecten als de af te leggen afstanden.  Elk bezoek duurde ca. 30 minuten en werd 
gedaan in de voormiddag.  De moeders  kregen uitleg over het project.   
In Vlaanderen werd gevraagd in het ziekenhuis een geïnformeerd toestemmingsformulier te 
ondertekenen en de vragenlijst in te vullen.  In Wallonië en Brussel werd het 
toestemmingsformulier mee naar huis gegeven en diende het ondertekend te zijn bij ophaling van 
de recipiënten met moedermelk samen met de ingevulde vragenlijst.   
Overal werd, bij het eerste bezoek in de kraamkliniek, het nodige materiaal (alles voorzien van 
persoonlijke codenummer) meegegeven: afkolftoestel en recipiënt voor de monstername en een 
invulblad waarop de data van staalafname genoteerd dienden te worden.  Verder werd de 
werkwijze van het afkolftoestel gedemonstreerd. 
 
 
Verder contact met de moeders 
 

In totaal werden de moeders minstens vier keer gecontacteerd.  Na het eerste bezoek in de 
kraamkliniek, volgende twee of drie telefonische contacten.  Vervolgens werd een huisbezoek 
afgelegd voor ophaling van de melk (Vlaanderen) of voor afhaling van de melk, samen met het 
toestemmingsformulier en de vragenlijst (Wallonië en Brussel). 
 
In praktijk werden, vier weken na de bevalling de geselecteerde moeders opgebeld met de vraag 
of ze nog steeds borstvoeding gaven en werd aan de monsterafname herinnerd.  Moeders die op 
dat moment nog geen monster hadden, werden opnieuw gecontacteerd als het kindje zeven 
weken oud was.  Alle moeders die melk hadden verzameld, werden tenslotte opgebeld om een 
datum af te spreken voor het huisbezoek. 
 
In totaal werden door de veldwerkers in Vlaanderen 9000 km gereden voor rekrutering in 
ophaling van monsters bij 108 deelnemers met een melkmonster.  In Wallonië en Brussel samen 
waren er 93 deelnemers met een melkmonster en hiervoor werden 10 000 km afgelegd.   
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1.6 Collectie van de moedermelk 
 
Materiaal 
De moeders kregen2 een manuele afkolfpomp van het merk AVENT (type: ISIS Naturally) voor 
het afkolven van de melk.  Daarnaast ontving de moeder één of twee bruinkleurige 100 mL 
glazen recipiënten (merk: duran®) met PBT-schroefdop en teflonring, voor bewaring van het 
melkmonster.   
 
Bij het afkolven kwam de moedermelk in contact met onderdelen van de afkolfpomp.  Derhalve 
werd door het analyselabo nagegaan of er vanuit het materiaal van die pomp migratie mogelijk 
was van de te analyseren POP’s naar de moedermelk.  Hiertoe werden alle onderdelen van de 
pomp gedurende 2 uur in olijfolie van 40°C gelegd.  Volgende onderdelen werden onderzocht: 
het recipiënt in polystyreen, de polystyreen trechter en silicone beschermlaag op de trechter en 
de ventielen.  Bovendien werden ook de glazen melkrecipiënten en de schroefdop met teflonring 
onderworpen aan deze kwaliteitscontrole.  De olijfolie liet toe te simuleren hoe stoffen vanuit het 
materiaal in de vetmassa konden migreren.  In de olie werden geen PCB’s of gechloreerde 
pesticiden gemeten noch vanuit het glazen recipiënt met dop, noch vanuit de onderdelen van de 
afkolfpomp.  Gezien bij de migratietest geen contaminanten gemeten werden, werden de glazen 
recipiënten niet thermisch behandeld voorafgaand aan gebruik. 
 
 
Werkwijze afkolven 
De moeders kregen richtlijnen i.v.m. de afname en bewaring van de monsters (gedetailleerde 
beschrijving, zie bijlage).  De afkolfpomp werd gedemonstreerd bij het eerste contact in de 
kraamkliniek.   
Aan de moeders werd gevraagd een moedermelkmonster van minstens 50 mL af te kolven met 
de geleverde pomp.  De melk diende gecollecteerd wanneer het kindje tussen de 2 en 8 weken 
oud was.  De moeders mochten zelf kiezen op welk moment melk werd afgekolfd: bij het 
beëindigen van de borstvoedingsmaaltijd, tijdens het voeden of tussen de voedingen door.  Het 
werd gevraagd om de vermijden enkel voormelk te nemen, omdat deze niet vetrijk genoeg is.  De 
melk werd verzameld in het geleverde flesje en de datum/data van afkolven werden genoteerd 
door de deelnemers.  Melk afgekolfd op verschillende tijdstippen mocht worden samengevoegd.  
Het monster diende na het afkolven maximum 72 uur in de koelkast bewaard (± 4°C) en nadien in 
de diepvries geplaatst (-18°C of lager). 
 
 

1.7 Aanmaak van een Belgisch mengmonster 
 

Van ieder individu werd 4 ml moedermelk genomen voor samenstelling van een Belgisch mengmonster.  
Als regel werd gesteld dat melkmonster in het mengmonster toegevoegd kon worden, als: 
- Vragenlijst  in orde was. 
- Melkmonster voldeed aan de WHO vereisten van bewaring en tijdstip van melkcollectie. 
 

De monsters werden samengevoegd in een glazen 1L-fles (merk: duran®) met PBT-schroefdop en 
teflonring.  Het recipiënt werd verstuurd naar het WHO analyselaboratorium, verpakt in een doos met 
droog ijs. 

 

                                                   
2 De afkolfpomp mochten de moeders houden als dank voor deelname aan de campagne. 
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1.8 Metingen van POP’s in de moedermelk 
 

Van alle deelnemende landen worden twee verschillende monstertypes in het onderzoek opgenomen, 
namelijk individuele monsters en mengmonsters.  De individuele melkmonsters worden geanalyseerd op 
aanwezigheid van 9 basis POP’s (Tabel 3). Bij de mengmonsters werden naast deze basis POP’s nog 
dioxinen (PCDD’s), furanen (PCDF’s), mono-ortho, non-ortho PCB’s en enkele bijkomende POP’s 
gemeten (Tabel 4). De individuele monsters werden geanalyseerd in het Belgische laboratorium.  In het 
Belgische mengmonster werden de POP’s door het Belgische labo en/of het WHO-refrentielaoboratorium 
gemeten (State Institute for Chemical Analysis of Food in Freiburg, Duitsland). 

 

1.8.1 Lijst van geanalyseerde stoffen 
 
Volgende lijsten bevatten de persistente organische polluenten (POP’s) die in de individuele 
melkmonsters en het Belgische mengmonster werden geanalyseerd.  
 
Alle POP’s die in de individuele monsters gemeten werden zijn verboden in België.  De meeste 
gechloreerde pesticiden zijn verboden sinds half jaren zeventig.  Het gebruik van PCB’s wordt afgebouwd 
sinds half de jaren tachtig. 
 
Tabel 2 geeft een overzicht van het type polluenten, welke gemeten werden in de individuele 
en/of het Belgische mengmonster.  In tabellen 3 en 4  worden de verschillende POP’s kort 
toegelicht met beknopte informatie over het ontstaan, het gebruik en het gedrag van deze 
polluenten in het leefmilieu.  Meer uitgebreide informatie over deze stoffen is terug te vinden in 
het tussentijdse Vito-rapport (Koppen et al., 2007). 
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Tabel 2: Overzicht van de polluenten gemeten in de individuele stalen of het Belgische mengmonster, 
ingedeeld naar toepassingsgebied. 
 
Stof Pesticide Chemisch 

product 
Industrieel 
bijproduct 

Verbrandings-
product 

Individueel 
staal 

Mengstaal 

Basis POP’s       
Aldrin x    x x 
Dieldrin x    x x 
Endrin x    x x 
Heptachloor x    x x 
Chlordaan x    x x 
DDT x    x x 
HCB x x x x x x 
HCH x x   x x 
Merker PCB’s     x x 
Toxafeen x     x 
‘Advanced' 
POP’s 

      

Dioxineachtige 
PCB’s 

     x 

PCDD/F    x  x 
Optionele 
POP’s 

      

PBDD/F    x  x 
PBDE  x    x 
HBCD  x    x 
Bijkomende 
POP’s 

      

Mirex x x    x 
Endosulfaan x    x x 
Bromocyclen x     x 
S-421 x     x 
Jodiumfenfos x     x 
4,4’-
methoxychloor 

x    x x 

Nitrofen x    x x 
Triclosan-
methyl 

 x    x 

Pendimethalin x     x 
PFOS  x x   x 
PFOA  x x   x 
Musk  x    x 

 
In het WHO protocol van de vierde campagne werden 10 basis POP’s voorgesteld voor meting in 
de individuele melkmonsters.  Voor de mengmonsters voorzag het protocol meting van de basis 
POP’s, ‘advanced’ POP’s en zogenaamde optionele POP’s.  In het Belgische mengmonster 
werden naast deze door het WHO protocol vooropgestelde stoffen, nog enkel bijkomende POP’s 
of accumulerende stoffen gemeten.   
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Tabel 3: Basis POP’s gemeten in de individuele moedermelkmonsters én het nationale mengmonster.  De 
POP’s opgenomen in de Stockholmconventie (2001) zijn aangeduid met een sterretje 
 
GECHLOREERDE PESTICIDEN 

Aldrin* 

Dieldrin* 

Aldrin en dieldrin zijn bodeminsecticiden bij graan- en katoenteelt en komen in 
het lichaam en in het leefmilieu meestal samen voor. Zonlicht en bacteriën 
kunnen Aldrin omzetten tot dieldrin.  Ze gaan sterke bindingen aan met 
bodempartikels en sedimenten en verdampen traag.  In de voedselketen worden 
deze stoffen opgeslagen in het vetweefsel.  De belangrijkste blootstellingsweg is 
consumptie van dierlijke voedingsproducten.  In 1974 werden aldrin en dieldrin 
door de EPA verboden, behalve voor bestrijding van termieten.  Sinds 1987 
bestaat op het gebruik van deze stoffen een volledig verbod.  In België werd 
het gebruik van dieldrin voor landbouwtoepassingen verboden in 1974 en voor 
alle andere toepassingen in 1976.  
De ‘Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues’ stelde een PTDI3 
(provisional tolerable daily intake) vast van 0.1 µg dieldrin per kg 
lichaamsgewicht. 

Endrin groep* 

Endrin, endrin keton 

Endrin is een organochloorinsecticide, rodenticide en avicide dat gebruikt werd 
ter bestrijding van insecten, knaagdieren en vogels.  Het is zeer weinig 
oplosbaar in water en wordt slechts in kleine concentraties aangetroffen in het 
grond- en oppervlaktewater.  De persistentie van endrin in het leefmilieu (vooral 
bodem) is erg afhankelijk van lokale condities.  In België is het gebruik van 
endrin in de landbouw nooit erkend. Voor andere toepassingen is endrin nooit 
op de Belgische markt gebracht. 
De ‘Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues’ stelde een PTDI (provisional 
tolerable daily intake) vast van 0.2 µg endrin per kg lichaamsgewicht. 

Heptachloor groep* 

Hepatchloor, (cis/trans) 
Heptachloorepoxide 

Heptachloor is een cyclodieen insecticide dat gebruikt werd voor bestrijding van 
insecten in gebouwen en bij landbouwgewassen (voornamelijk granen).  
Bacteriën en dieren breken heptachloor af tot heptachloorepoxide, dat 
makkelijker oplost.  Planten nemen heptachloor op uit de bodem. Zowel 
heptachloor als heptachloorepoxide accumuleren in vetweefsel, waaruit het 
slechts heel langzaam geëlimineerd wordt.  Gebruik van heptachloor werd in 
België verboden in 1976. 
In 1994 werd door JMPR (Joined FAO/WHO Meeting on Pesticides Residues) 
een PTDI

3
 (provisional tolerable daily intake) vastgelegd van 0,1 µg 

heptachloor en heptachloorepoxide per kg lichaamsgewicht, gebaseerd op 
een NOAEL (no observed adverse effect level) van 0,025 mg/kg 
lichaamsgewicht en een onzekerheidfactor van 200. 

Chlordaan groep*: 

α-chlordaan, γ-chlordaan, 
oxychlordaan, trans-
nonachlor 

Chlordaan komt voor onder twee isomeren, α- en γ-chlordaan, ook wel cis- en 
trans-chlordaan genoemd.  De commerciële vorm is een cyclodieen 
breedspectrum insecticide dat bestaat uit een mengsel van pure chlordaan en 
vele verwante chemicaliën, waaronder transnonachlor.  Transnonachlor en de 
chlordaanisomeren kunnen door organismen worden omgezet tot oxychlordaan.  
Chlordaan werd toegepast bij granen, citrusvruchten en in particuliere gazons en 
tuinen.  Het bindt stevig aan de oppervlakte van bodempartikels en kan tot meer 
dan 20 jaar in de bodem en sedimenten aanwezig blijven.  Het accumuleert in 
weefsel van vissen, vogels en zoogdieren.  In 1983 werd chlordaan door EPA 
verboden, behalve voor termietenbestrijding.  Sinds 1988 werd alle gebruik 
verboden.  In België werd het gebruik van chlordaan voor 
landbouwtoepassingen verboden in 1981 en voor alle overige toepassingen in 
1998. 
De ‘Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues’ stelde een PTDI3 
(provisional tolerable daily intake) vast van 0.5 µg chlordaan per kg 
lichaamsgewicht. 

DDT groep*: 

o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-

DDT (dichlorodifenyltrichloroethaan) is een breedspectrum-insecticide dat 
wereldwijd gebruikt werd ter bestrijding van insecten in de landbouw en ter 
bestrijding van ziektedragende insecten.  In België werd het gebruik van DDT 
voor landbouwtoepassingen verboden in 1974 en voor alle overige 

                                                   
3 PTDI: provisional tolerable daily intake = maximale toelaatbare inname per dag bij levenslange 
blootstelling van een milieucontaminant.  Indien dossier niet volledig is wordt een ‘provisional (=tijdelijke) 
tolerable intake’ vastgelegd. 



 24 

DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, 
p,p’-DDT 

toepassingen in 1976.  In sommige (ontwikkelings)landen wordt DDT nog steeds 
gebruikt.  DDE (dichlorodifenyl-dichoroethyleen) en DDD 
(dichlorodifenyldichloroethaan) zijn afbraakproducten van DDT. DDT, DDE en 
DDD zijn aanwezig in de lucht, de bodem en het water.  DDT en vooral DDE 
accumuleren in planten en in vetweefsel van vissen, vogels en andere dieren.  
Voornaamste blootstelling via consumptie van knolgewassen, bladgroenten en 
vet vlees, vis en kip.  
Belangrijkste gezondheidseffecten: Aangenomen wordt dat vooral de 
prenatale blootstelling oorzaak is van gezondheidseffecten bij het kind.  Na 
prenatale blootstelling aan p,p’-DDE werd een vertraging van de 
psychomotorische ontwikkeling vastgesteld.  
In 2000 werd voor DTT (p,p’-DDT + o,p’-DDT + p,p’-DDE + o,p’-DDE) een PTDI3 
(provisional tolerable daily intake) vastgelegd van 0,01 mg/kg 
lichaamsgewicht. 

Hexachloorbenzeen (HCB)* 
Hexachloorbenzeen is een schimmelwerend middel voor planten, zaden en 
granen.  Het is echter ook een industrieel product, dat vroeger werd gebruikt bij 
de productie van vuurwerk, munitie en synthetisch rubber.  In België werd het 
gebruik van hexachlorobenzeen verboden in 1974.  Het komt echter nog in het 
milieu terecht als bijproduct in de chemische industrie, in afvalstromen van 
chlooralkali- en houtbeschermingsindustrie en bij verbranding van huishoudelijk 
afval.  Het bindt sterk aan bodempartikels, breekt heel traag af en kan dus lange 
tijd in de bodem aanwezig zijn. Kleine hoeveelheden kunnen in het drinkwater 
aanwezig zijn. 
Belangrijkste gezondheidseffecten: hexachloorbenzeen kan de werking van 
hormonen verstoren en dus de vruchtbaarheid verminderen.  Er werd geen 
verband gevonden tussen prenatale blootstelling aan HCB en een vertraging 
van de mentale en psychomotorische ontwikkeling bij kinderen van 13 maanden.  
Wel werd een zwakke dosis-respons relatie beschreven tussen HCB-waarden in 
het bloed en het gehalte aan afweerstoffen. 
De WHO legde een TDI-waarde op van 0,17 µg/kg lichaamsgewicht voor niet-
carcinogene effecten en een richtwaarde van 0,16 µg/kg lichaamsgewicht voor 
carcinogene effecten. 

Hexachloorcyclohexaan 
(HCH) groep: 

α-HCH, β-HCH, γ-HCH 

Hexachlorocyclohexaan is een industriëel chemisch product dat bestaat uit acht 
isomeren.  Eén van deze vormen, γ-HCH (lindaan), werd vroeger gebruikt als 
insecticide bij het telen van fruit en groenten.  Het is wel nog beschikbaar als 
preparaat (lotion, crème of shampoo) tegen luizen en schurft.  In België worden 
alle niet-landbouwkundige toepassingen van lindaan twee jaar na het inwerking 
treden van het Protocol inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen 
bij het Verdrag van 1979 opnieuw geëvalueerd.  Sinds 2003 is dit protocol van 
kracht.  Landbouwkundige toepassingen kunnen enkel plaatsvinden als 
uitwendig gebruik door veeartsen onder toelating van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.  HCH kan 
voor een lange periode in de omgevingslucht verblijven onder de vorm van 
gassen of gebonden aan deeltjes en over grote afstanden getransporteerd 
worden.  HCH accumuleert in vetweefsel.  Het α- en γ-isomeer (lindaan) worden 
vrij snel omgezet tot β-isomeer.  Indien lindaan aangetroffen wordt, wijst dit op 
recente blootstelling.  Het β-isomeer is stabieler en wordt het traagst afgebroken 
en geëlimineerd uit het lichaam.  Als gevolg hiervan is 90% van het 
waargenomen HCH in humaan weefsel en moedermelk β-HCH. 
De maximale ADI4 (acceptable daily intake) voor lindaan is in 2002 vastgelegd 
op 0.005 mg/kg lichaamsgewicht.  De acute reference dose (ArfD)5 voor lindaan 
werd bepaald op 0.06 mg/kg lichaamsgewicht. 

GECHLOREERDE OLIËN 

Niet-dioxineachtige 
gechloreerde bifenylen 

PCB’s zijn een groep van 209 scheikundige verbindingen van antropogene 
oorsprong.  Ze werden door de industrie gebruikt o.a. in transformatoren en 

                                                   
4 ADI: acceptable daily intake.  De term ‘acceptable’ wordt gegeven bij gebruikte producten met voldoende 
volledig dossier.  Het geeft de maximale lange-termijnblootstelling gemiddeld per dag, zonder nadelige 
invloed.   
5 acute referentiedosis voor occasionele korte-termijnblootstelling (1 dag) 
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(PCB’s)*:  

Merker PCB’s: 28, 52, 101, 
138, 153, 180 

condensatoren (bijvoorbeeld in transformatoren van koelkasten).  PCB’s komen 
in het milieu bij lekken uit deze toestellen en bij afvalverbranding.  In België is de 
productie van PCB’s verboden sinds 1986. De vernietiging van bestaande 
PCB-voorraden in België dient afgerond te zijn tegen 2010. PCB’s zijn nog in het 
milieu aanwezig en komen nog vrij als bijproduct van industriële processen. 
Het aantal en de positie van de chlooratomen (meta, ortho of para) bepaalt de 
toxiciteit van het PCB.  Op basis van de positie van de chlooratomen, worden 
PCB’s opgedeeld in groepen.  Hoe vlakker de structuur (meer planair, zoals het 
dioxine 2,3,7,8-TCDD) des te toxischer ze zijn.  De merker PCB’s worden vaak 
en vrij eenvoudig gemonitored voor bepaling van blootstelling aan PCB’s.  De 
congeneren PCB 138, 153 en 180 maken zelfs 55% uit van de totale PCB-mix 
en deze drie congeneren zijn bovendien erg resistent tegen degradatie in het 
lichaam.  
Belangrijkste gezondheidseffecten: PCB’s kunnen leiden tot een lager 
geboortegewicht, verstoring van de schildklierwerking en een minder snelle 
verstandelijke ontwikkeling.  PCB’s kunnen de werking van hormonen en van het 
afweersysteem in het lichaam verstoren.  In tegenstelling tot postnatale 
blootstelling via moedermelk blijkt prenatale blootstelling aan PCB’s de meest 
kritische factor voor toekomstige groei en ontwikkeling. 
In 2001 werd door de ‘Joint FAO/WHO expert committee on food additives’ een 
PTMI-waarde (provisional tolerable monthly intake) voorgesteld voor 
PCDD/PCDF’s én dioxineachtige PCB’s van 70 pg TEQ/kg lichaamsgewicht.  
De groep besloot dat het nog onmogelijk is een wetenschappelijk juiste TDI-
waarde vast te stellen voor PCB-mengsels en individuele niet-dioxineachtige 
PCB’s 

 
 

Tabel 4: Bijkomende POP’s gemeten in de nationale mengmonsters. De POP’s opgenomen in de 
Stockholmconventie  (2001) zijn aangeduid met een sterretje 
 

VERBRANDINGSPRODUCTEN 

Polygechloreerde 
dibenzodioxinen (PCDD’s)* 
en Polygechloreerde 
dibenzofuranen (PCDF’s)* 

PCDD’s en PCDF’s worden meestal samen genoemd onder de term ‘dioxinen’.  
Ze komen vrij bij afvalverbranding en als uitstoot bij non-ferro bedrijven, 
verwarmingssystemen (vooral houtkachels) en bij branden.  De toxiciteit van 
PCDD/F’s is afhankelijk van het aantal en de plaats van de chlooratomen.  Het 
grootste deel van de dioxinen komt in ons lichaam terecht via de voeding.  

Belangrijkste gezondheidseffecten: Dioxinen zijn kankerverwekkend, maar 
niet genotoxisch. Ze kunnen een effect hebben op groei en ontwikkeling, kunnen 
de werking van hormonen en van het afweersysteem in het lichaam verstoren.  
In 2001 werd door de ‘Joint FAO/WHO expert committee on food additives’ een 
PTMI-waarde (provisional tolerable monthly intake) voorgesteld voor 
PCDD/PCDF’s én dioxineachtige PCB’s van 70 pg TEQ/kg lichaamsgewicht. 

Polygebromineerde dioxinen 
and dibenzofuranen 
(PBDD/F) 

Gemengde gehalogeneerde 
(polygebromineerde/-
gechlorineerde) dioxinen en  
dibenzo-furanen (PXDD/F) 

Bij verbranding in aanwezigheid van een broombron (van afval of accidenteel) 
kunnen gebromeerde dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen ontstaan 
(PBDD/F’s) of gemengde gebromeerde-gechloreerde dibenzodioxinen en 
dibenzofuranen (PXDD/F’s).  PBDD/F- en PXDD/F- congeneren hebben een 
gelijkaardige toxiciteit als de gechloreerde homologen (PCDD/F).  Het stijgend 
gebruik van gebromeerde vlamvertragers in allerlei materialen, zorgt ervoor dat 
de concentratie van deze componenten in het milieu, in tegenstelling tot de 
meeste gechloreerde POP’s mogelijks toeneemt.  Al deze producten zijn meer 
lipofiel, maar toch minder persistent dan hun gechloreerde varianten.  

GECHLOREERDE OLIËN 

Dioxineachtige gechloreerde 
bifenylen (PCB’s)*:  

mono-ortho PCB’s:105, 114, 
118, 123, 156, 157, 167, 189 

non-ortho PCB’s:77, 81, 
126, 169 

Non-ortho PCB’s hebben de meest vlakke structuur met twee para- en ten 
minste twee meta- gepositioneerde chlooratomen.  Deze PCB’s vertonen een 
grote gelijkenis met het zeer toxisch dioxine 2,3,7,8-TCDD wat hun affiniteit voor 
de Ah-receptor betreft.  Bij mono-ortho PCB’s staat er ook één chlooratoom op 
de ortho-positie wat leidt tot een minder vlakke structuur en lagere toxiciteit door 
verminderde affiniteit voor de Ah-receptor.  Sommige mono- en di-ortho PCB’s 
kunnen toch belangrijke toxische reacties uitlokken. Het achterliggend 
mechanisme is nog niet gekend.  
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Belangrijkste gezondheidseffecten: zie Tabel 3. 
PESTICIDEN 

Toxafeen groep*: 

Parlar 26, parlar 50 en parlar 
62 

Toxafeen is een insecticidenmengsel dat bestaat uit 670 chemicaliën.  Het werd 
toegepast in katoen-, granen-, fruit-, noten- en groenteteelt en als middel tegen 
teken en mijten bij vee.  Het was een vervangend insecticide voor o.a. DDT.  In 
België is het gebruik van toxafeen voor niet-landbouwtoepassingen nooit 
toegestaan.  Sinds 1975 is het verboden in de landbouw. Toxafeen wordt 
getransporteerd via de atmosfeer.  

Belangrijkste gezondheidseffecten: Toxafeen is een mutagene stof die de 
hormonenhuishouding van dier en mens kan beïnvloeden. 

Mirex* Mirex is een insecticide gebruikt voor bestijding van mieren en termieten.  Is ook 
gebruikt geweest als vlamvertragend middel in plastiek, rubber en elektrische 
apparatuur.  Aanmaak en gebruik zijn in België verboden sinds het Verdrag van 
Stockholm (2001). 

Endosulfaan groep: 
α-endosulfaan, ß-
endosulfaan, γ-endosulfaan 

Endosulfaan komt voor onder verschillende isomeren, α-endosulfaan, ß-
endosulfaan, γ-endosulfaan. Het is een niet-systematisch 
contactinsecticide/acaricide dat gebruikt werd bij een brede waaier aan 
voedingsgewassen en andere gewassen.  Er is risico tot bioconcentratie, maar 
bij vrijkomen in het leefmilieu is endosulfaan onderhevig aan biodegradatie en 
hydrolyse. Endosulfaan is in België niet meer als pesticide erkend. 

Bromocyclen Bromocyclen is een acaricide en insecticide gebruikt bij warmbloedige 
boerderijdieren.  Door het zeer persistent en lipofiel karakter kan het 
accumuleren in de voedingsketen.  Bromocyclen is in België verboden sinds 
2003. 

S-421 S-421 is een synergist voor pyrethroide en organofosfaatpesticiden.  Het wordt 
gebruikt in termiticides en in huishoudelijke insecticiden.  S-421 is mutageen, 
stabiel en alomtegenwoordig in het leefmilieu.  Het wordt aangetroffen in 
huishoudelijk stof, oppervlaktewater, sedimenten en regenwater. 

Jodiumfenfos Jodiumfenfos is een organofosfaatpersticide/acaricide met lage toxiciteit voor 
zoogdieren.  Het wordt gebruikt voor de bescherming van opgeslagen goederen.  

4,4’-methoxychloor Methoxychloor is een gechloreerd koolwaterstof insecticide met oestrogene 
werking.  Het wordt toegepast voor bescherming van landbouwgewassen, vee, 
huisdieren en in schuren, graansilo’s en privé-tuinen.  Het heeft niet de neiging 
in de voedselketen op te stapelen.  Methoxychloor is in België verboden sinds 
2003. 

Nitrofen Nitrofen wordt gebruikt als een pre- en post-emergence contactherbicide vooral 
effectief tegen grassen en breedbladige onkruiden.  Het is een uiterst giftig 
herbicide en is in België verboden.  

Triclosan-methyl Triclosan-methyl is een afbraakproduct van triclosan, een antibacteriële stof die 
wordt toegevoegd aan schoonmaakmiddelen en producten voor persoonlijke 
verzorging zoals handzeep, douchegel, deodorant en tandpasta.  

Pendimethalin Pendimethalin wordt hoofdzakelijk gebruikt als een herbicide tegen onkruiden en 
mag in België uitsluitend als herbicide gebruikt worden. 

VLAMVERTRAGERS 

Polygebromeerde 
difenylethers (PBDE’s) 

PBDE’s zijn vlamvertragers die wereldwijd in heel wat materialen gebruikt 
worden zoals elektronicaproducten, textiel en meubels.  Theoretisch bestaan er 
209 PBDE-congeneren die genummerd worden volgens het nummeringsysteem 
van de  PCB’s.  De belangrijkste opnameroute voor de mens is waarschijnlijk 
consumptie van PBDE-bevattende vis.  PBDE verspreidt zich in de 
binnenhuisatmosfeer, waardoor blootstelling optreedt via inademen van 
gasvormige en aan-stofdeeltjes-gebonden PBDE’s  

Belangrijkste gezondheidseffecten: PBDE’s hebben een effect op de 
hormonenhuishouding en op de schildklierwerking.  Sommige studies tonen een 
verband met reproductieve en neurologische risico’s. 

In 2005 werd door de ‘Joint FAO/WHO expert committee on food additives’ 
besloten dat er onvoldoende data is om een intake-waarde vast te leggen.  De 
opname van PBDE via de voeding wordt niet beschouwd als een belangrijk 
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gezondheidsprobleem. 

Hexabromocyclododecaan 
(HBCD) 

HBCD is een cyclisch alifatische brandvertrager die bestaat uit een mengsel van 
drie stereo-isomeren, alfa, bèta en gamma.  Het wordt voornamelijk toegepast in 
polystyreenschuim, gebruikt als thermische isolatie in de bouwnijverheid en in 
textiel bestemd voor het stofferen van meubels.  Onderzoek naar de toxiciteit 
van HBCD’s en het gedrag van deze stoffen in het milieu is nog volop aan de 
gang.  Er wordt verwacht dat HBCD bindt met bodemdeeltjes, sediment en 
organisch materiaal en in de bodem immobiel aanwezig blijft.  Ook wordt een 
hoog bioaccumulatiepotentiëel verwacht. 

INDUSTRIËLE PRODUCTEN 

Perfluorooctaansulfonaat 
(PFOS), perfluoroctaanzuur 
(PFOA) 

PFOS en PFOA zijn twee pergefluorineerde componenten of PFC’s.  PFOA 
ontstaat ook door het telomerisatieproces waarmee Teflon en Goretex 
vervaardigd worden.  PFOS en PFOA zijn chemisch en thermisch inert en water- 
en olie-afstotend.  Omwille van deze eigenschappen worden deze producten 
veel gebruikt bij behandeling van tapijten, stoffen, bekleding van meubels, 
papierindustrie, voedingsverpakkingen, brandbestrijdende middelen, 
schoonmaakmiddelen, fotografische film, shampoo en cosmetica.  PFOS en 
PFOA zijn wereldwijd verspreid en persistent aanwezig in aquatische en 
terrestrische levende organismen, waarbij PFOA minder frequent voorkomt dan 
PFOS.  Ze accumuleren in bloed, lever en galblaas.  Studies naar 
verspreidingsmechanismen en blootstellingswegen zijn in een beginfase. 

Belangrijkste gezondheidseffecten: De relatie tussen PFC-blootstelling en 
overeenkomstige gezondheidseffecten bij de mens is nog niet duidelijk bepaald.  
PFOS en PFOA zouden het communicatiesysteem tussen de cellen 
bemoeilijken wat kan leiden tot abnormale celgroei en -functie.  Chronische 
verstoring van de communicatie tussen cellen kan aanleiding geven tot 
neurologische, cardiovasculaire, reproductieve en hormonale storingen.  Er zijn 
ook aanwijzingen dat PFOS en FPOA het risico verhogen op lever-, blaas- en 
prostaatkanker, maar verder onderzoek is nodig. 

Musk groep: 
Musk-xylol, Musk keton Synthetische musk componenten zijn geurstoffen en bestaan uit een groep 

nitroaromatische musks en polycyclische musks.  De twee meest gebruikte 
nitromusks zijn musk xyleen en musk keton.  Musk xyleen wordt veel gebruikt 
als synthetische substituut voor natuurlijke musk in detergenten en zeep, musk 
keton wordt vooral toegepast in cosmeticaproducten.  De overige nitromusks 
worden in kleinere hoeveelheden in detergenten gebruikt. 
Belangrijkste gezondheidseffecten: Humane blootstelling aan synthetische 
muskcomponenten zou vooral optreden via dermaal contact en in mindere mate 
via orale opname (voedsel en lipstick) en inademing van cosmeticaproducten.  
Er is slechts weinig gekend over de gezondheidseffecten van synthetische 
muskcomponenten bij de mens.  Door neurotoxiciteit bij ratten en fotosensitiviteit 
bij de mens werd het gebruik van musk ambrette (uit de nitromusk groep) 
verboden in 1995.  Ten gevolge van de mogelijke bioaccumulatie en 
toxicologische gevolgen van musk xyleen werd het in 1997 opgenomen in de 
“Derde lijst van chemicaliën voor prioriteitsbehandeling” van de EU.  Ook het 
gebruik van musk tibeteen en musk moskeen in cosmetica en 
verzorgingsproducten is verboden.  De toepassing van musk xyleen en musk 
keton in dezelfde producten werd aan regels onderworpen en moet worden 
afgebouwd.  De polycyclische musks HHCB en AHTN werden opgenomen in de 
“Vierde lijst van chemicaliën voor prioriteitsbehandeling”.  Voor 
cosmeticaproducten worden veiligheidsevaluaties uitgevoerd door het Europees 
Scientific Committee on cosmetic products and non-food products intended for 
consumers. 
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1.8.2 Analysetechnieken + kwaliteitsgegevens 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de analysetechnieken en kwaliteitsgegevens van het Belgische labo.    
De analysen van de POP’s gemeten in de individuele melkmonsters en op een mengmonster 
werden uitgevoerd door het laboratorium van het departement Farmaco-bromatologie van het 
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV).  Voor alle gemeten PCB’s en 
gechloreerde pesticiden beschikt het labo over een Beltest accreditatie (109-T), uitgezonderd 
voor de chlordaan-isomeren en twee isomeren van DDT (o,p’-DDE en o,p’-DDD).  Het labo nam 
ook deel aan een interlaboratoriumvergelijking georganiseerd door het referentielaboratorium van 
de WHO studie.  De resultaten hiervan zullen  gerapporteerd worden in het landenrapport van de 
WHO. 
 
 
Analysetechniek 
 
Vetextractie 
Uit de moedermelk werd het vet geëxtraheerd door vloeistof/vloeistof extractie met een koud 
mengsel van aceton/hexaan (cf. methode van CEN 1528).  Daarna werd het extract gefilterd over 
Na2SO4 voor verwijdering van residueel water. Vervolgens werd het solvent drooggedampt en het 
overgebleven vet gewogen. 
 
PCB analyse 
Het vetextract werd over een zure silica (40/60-M/M-H2SO4/silicagel-6g kolom) kolom gebracht cf. 
aan de Beltest methode.  Na elutie met 20 mL hexaan, werd dit solvent drooggedampt tot een 
volume van ca. 1 mL.  Dit extract werd gemeten met een GC-MS/MS. 
 
Analyse van de gechloreerde pesticiden 
Het vetextract werd over een aluminium kolom (8% gedesactiveerd-10g kolom) gebracht cf. aan 
de methode van CEN 1528.  Na elutie met 75 mL hexaan, werd dit solvent drooggedampt tot een 
volume van ca. 1 mL.  Dit extract werd gemeten met een GC-ECD voorzien van twee 
scheidingskolommen (HT8 en DB1701). 
 

 

Kwaliteitsgegevens van de analysetechnieken 

Aantoonbaarheidsgrens (limit of detection, LOD) en bepaalbaarheidsgrens (limit of quantification, 
LOQ) 
Beide grenzen zijn berekend op basis van een signaal/ruis verhouding van respectievelijk 3 en 6.  
Dit gaf voor elk van de PCB congeneren en alle gechloreerde pesticiden een LOD van 5 ng/g vet 
(5 ppb) en een LOQ van 10 ng/g vet (10 ppb). 
 
Intra-laboratorium reproduceerbaarheid 
De intra-laboratorium reproduceerbaarheid werd bepaald door op 6 verschillende dagen een 
(gespiked) melkmonster te analyseren. 
 
Tabel 5: Resultaat van een - op verschillende dagen - herhaalde meting van een met PCB gespiked 
melkmonster met een concentratie van elk congeneer rond ca. 15 ng/g vet (of 105 ng/g vet voor som van 
PCB’s).  De resultaten geven percentages t.o.v. de theoretische concentratie. 
 
PCB PCB 28 52 101 118 153 138 180 Totaal 
Gemiddelde (%) 106.88 112.44 106.10 102.40 102.63 96.61 102.24 103.80 
Standaardafwijking 
(%) 

3.74 2.37 4.02 2.35 3.88 5.04 4.56 3.40 

RSD (%) 3.5 2.1 3.8 2.3 3.8 5.2 4.5 3.3 
RSD : relatieve standaardafwijking = standaardafwijking / gemiddelde*100  
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Tabel 6: Resultaat van – een op verschillende dagen herhaalde meting van een organochloorhoudend 
rundvet monster met telkens een concentratie van het pesticide in de buurt van 100 ng/g vet. De resultaten 
geven percentages t.o.v. de theoretische concentratie. 
 

Pesticide 1 2 3 4 5 6 Gemiddelde 
Standaard
afwijking 

RSD  
(%) 

HCB       107,49 92,67 92,81 92,48 103,69 93,04 97,0 6,7 6,9 

α-HCH      94,08 97,02 89,48 97,30 103,88 90,60 95,4 5,3 5,5 

γ-HCH      107,19 104,20 91,30 100,56 107,24 91,99 100,4 7,2 7,2 

Heptachloor    106,26 95,50 94,46 95,72 106,47 82,69 96,9 8,8 9,1 

β-HCH      98,83 97,55 97,62 92,21 107,92 80,30 95,7 9,1 9,5 

Aldrin      97,47 90,38 84,61 84,16 87,52 74,85 86,5 7,5 8,7 

Hepox      98,54 95,29 82,35 89,56 93,63 100,73 93,4 6,6 7,1 

p,p'-DDE    113,19 106,22 112,10 100,66 114,27 101,82 108,0 6,0 5,5 

Dieldrin    106,47 98,40 87,55 95,49 100,63 98,79 97,9 6,2 6,4 

Endrin      107,65 100,64 91,19 98,30 111,46 106,40 102,6 7,4 7,2 

p,p'-DDD    96,66 100,78 97,29 95,68 109,13 97,99 99,6 5,0 5,0 

o,p'-DDT    93,04 105,59 104,15 101,38 108,17 98,42 101,8 5,5 5,4 

p,p'-DDT    96,07 102,13 101,02 100,24 106,15 89,42 99,2 5,8 5,8 
 
 
 
Onzekerheid 
De onzekerheid werd berekend op basis van de reproduceerbaarheid van gespikedte monsters. 
 
Tabel 7: Onzekerheid berekend op een met PCB gespiked melkmonster met een concentratie van 15 ng/g 
vet per congeneer 
 
PCB PCB 28 52 101 118 153 138 180 Totaal 
U (%) 11.2 3.2 4.8 4.2 10.6 11.2 9.6 6.8 

U :uncertainty = 2x standaard afwijking van reproducerbaarheid bij gespikte concentratie 

 
 
Tabel 8: Onzekerheid berekend op een met verschillende pesticide gesikedte rundvetmonsters met telkens 
een concentratie van 100 ng/g vet voor elk pesticide 
 

 HCB α-HCH γ-HCH 
Hepta- 
chloor β-HCH Aldrin Hepox 

p,p'-
DDE Dieldrin Endrin 

p,p'-
DDD 

o,p'-
DDT 

p,p'-
DDT 

U (%) 13.8 11 14.4 18.2 19 17.4 14.2 11 12.8 14.4 10 10.8 11.6 
U :uncertainty = 2x standaard afwijking van reproducerbaarheid bij gespikte concentratie 
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1.8.3 Prioriteiten van analyse bij onvoldoende monstervolume 
 
In eerste instantie werd een volume van 25 mL melk gebruikt voor analyse van de individuele 
monsters op PCB’s en gechloreerde pesticiden.   

i) Indien er slechts 15 tot 20 mL beschikbaar was, werd hieruit toch nog vet geëxtraheerd.  
Dit vet werd dan enkel gebruikt voor bepaling van PCB’s.   
ii) Indien er minder dan 15 mL en meer dan 4 mL beschikbaar was, werd het monster niet 
individueel geanalyseerd, maar wel toegevoegd aan het mengmonster. 

Vervolgens werd van elk melkmonster 4 mL gebruikt voor het samenstellen van het 
mengmonster. 

 

1.9 Gegevens verzameld in de vragenlijsten 
 
Alle vrouwen die een toestemmingsformulier ondertekend hadden, kregen een vragenlijst (zie 
bijlage 4) met vragen die peilden naar:  

(i) Adresgegevens van laatste 5 jaar. 
(ii) Geboortedatum, leeftijd, gewicht en lengte van de deelnemer.  
(iii) Geboortedatum en geslacht van de baby. 
(iv) Voedingsgewoontes van de deelnemer. Voor enkele relevante voedingsgroepen  

zoals vis, schaaldieren, vlees/gevogelte, melkproducten, eieren en visolie werd 
gevraagd naar de frequentie van consumptie.  Bij vis werd de herkomst nagevraagd.  

(v) Gebruik van foliumzuur voor en tijdens de zwangerschap. 
(vi) Herkomst van de moeder van de deelnemer + vraag of deelnemer al of niet zelf 

borstvoeding gekregen had. 
(vii) Beroep van de deelnemer. 

 
De vragenlijst werd ingevuld door de moeder in de kraamkliniek (in Vlaanderen) of ingevuld 
opgehaald bij verzameling van de melkmonsters (in Wallonië en Brussel). 
 
Een tweede korte gegevenslijst werd door de deelnemer ingevuld meegegeven bij het ophalen 
van de monsters. Deze lijst bevatte informatie over het tijdstip van melkcollectie, de leeftijd van 
de baby op het afnametijdstip en de wijze van afkolven.  
 
 

1.10 Database en codering van de deelnemers 
 
De gegevens uit de vragenlijst en analysegegevens werden per persoon (‘persoonsnummer’) 
samengevoegd in een database.  Het persoonsnummer bestond uit achtereenvolgens 6 of 7 
codes: een nummer voor het gewest (‘a’), een nummer of lettercode voor de provincie (‘b’), het 
nummer van de kraamkliniek (‘c’), gevolgd door een volgnummer van het individu (‘d’).  Dit gaf 
het persoonsnummer: a-b-cc-dd (in Vlaanderen) of a/bb/c/d (in Wallonië/Brussel). 
Van alle gegevens werd een codeboek gemaakt met aanduiding van de variabelennamen en de 
betekenis van de codes voor elke variabele. 
 

1.11 Statistische verwerking van de gegevens 
 
Voor alle POP’s meetgegevens werden mediaan, gemiddelden en percentielen berekend.  De 
verdeling van de gemeten POP’s-concentraties bij alle individuele deelnemers werden getest op 
normaliteit.  Waar nodig werd een ln-transformatie van de data uitgevoerd.  
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In de vragenlijst werden parameters bevraagd, die een invloed hebben op de concentratie POP’s 
aanwezig in de moedermelk.  Deze invloedsparameters of co-variabelen werden eerst getest in 
een univariate regressieanalyse met POP-concentratie in de melk als afhankelijke variabele en 
invloedsparameter als onafhankelijke variabele.  Indien het significantieniveau (p-waarde) kleiner 
was dan 0.20 werd de invloedsparameter weerhouden.  Alle weerhouden co-variabelen werden 
dan samen getest in een forward stepwise multiple regressieanalyse.  Hierin worden semi-
partiële R-kwadraatwaarden berekend voor iedere invloedsparameter.  De R-kwadraatwaarde 
moet geïnterpreteerd worden als het percentage van de variabiliteit dat bijkomend verklaard 
wordt door de invloedsparameter, rekening houdend met de andere invloedsparameters die ook 
in het statistisch model zijn opgenomen.  
 
  

Tabel 9: onderzocht invloedsvariabelen voor alle gemeten POP’s  

 
 Variabele Omschrijving 

gewest gewest 
provincie provincie 

leeftijd leeftijd moeder (jaar) 
gewicht gewicht moeder voor de zwangerschap (kg) 
BMI Body mass index = gewicht /lengte^2 (kg/m2) 
verandering gewicht moeder gewicht moeder bij afkolven verschillend van voor de zwangerschap? 
  
R_freq_vis visconsumptie (# keer per week) 
R_freq_andere_vis Consumptie andere visserijproducten , schaaldieren (# keer per week) 
R_freq_melk Consumptie melk en melkproducten (# keer per week) 

R_freq_vlees Consumptie van vlees en gevogelte (# keer per week) 
R_freq_eieren Consumptie van eieren (# keer per week) 
freq_voedingssupl op basis visolie opname voedingssupplement o.b.v. visolie 
soort vis welke soorten vis eet u? 0=geen, 1=zeevis, 2=zoetwatervis, 3=beiden 
Enkel Magere vis Eet enkel magere vissoorten (neen/ja) 
R_eieren welke eieren: eigen kweek/particulier vs. andere 
R_eetgewoonten eetgewoonten voor de zwangerschap: gevarieerd vs. vegetarisch 
  

moeder Belgisch Is uw moeder in België geboren? 
was u eerste kind was u het eerste kind van uw moeder? 
u_borstvoeding kreeg u borstvoeding? 
  

Werk  
deed u ander werk dan enkel huishoudelijk werk voor de zwangerschap? 
(neen/ja) 

Werkcategorie Soort werk (in categorieën) 
  

lft1 Leeftijd kind bij eerste melkcollectie 
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2 RESULTATEN MOEDERMELKCAMPAGNE 
 

2.1 Rekrutering in kraamklinieken 
 
Gezien pas bevallen moeders gerekruteerd dienden te worden, werd gekozen dit te doen via de 
kraamkliniek.  In België bevalt een ruime meerderheid van de vrouwen immers in het ziekenhuis.  
Zo bedroeg in 2005 het aantal thuisbevallingen in Vlaanderen slechts 1% (Gegevens Centrum 
voor Perinatale Epidemiologie, SPE, 2005).  Bovendien hadden de veldwerkers van het Antwerps 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne al een positieve ervaring met deze wijze van rekrutering 
opgedaan in het kader van het Vlaams Humane Biomonitoringsprogramma (http://www.milieu-en-
gezondheid.be) en het Europees onderzoeksproject ‘Plutocracy’. 
 
De samenwerking met de kraamklinieken verliep zeer vlot in zowel Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel. Bijna alle gecontacteerde ziekenhuizen waren bereid om mee te werken aan de studie.  
Een belangrijk ziekenhuis in Brussel wenste bijkomend advies van de eigen ethische commissie.  
Dit advies werd niet gevraagd, gezien het resultaat niet kon worden afgewacht binnen de korte 
tijdsspanne die voorzien was voor de rekrutering.  In Brussel werden derhalve nog twee andere 
ziekenhuizen gecontacteerd.  Een ziekenhuis in Vlaams-Brabant gaf toelating, nadat het dossier 
besproken werd met gynaecologen en pediaters.  Uiteindelijk kwam deze toelating te laat.  Er kon 
niet worden gewacht en ondertussen werden alle Vlaams-Brabantse deelnemers aangeleverd 
door het andere ziekenhuis in deze provincie. 
 
Alle overige hoofdgeneesheren gaven zondermeer toestemming om in het ziekenhuis te 
rekruteren.  In sommige kraamklinieken van Henegouwen waren er bij aanvang niet veel 
moeders, vandaar dat in deze provincie vrij snel overgegaan werd tot het contacteren van 
reserveziekenhuizen.  In Antwerpen werden er in één ziekenhuis niet veel deelnemers 
gerekruteerd.  Het percentage niet-Belgische moeders en vrouwen boven de 30 jaar lag hoger, 
vandaar dat voor deze provincie ook een reserveziekenhuis aangesproken werd.  In de andere 
provincies dienden geen reserveziekenhuizen aangesproken te worden. 
 
 

2.2 Deelnemende moeders 
 
De moeders werden opgezocht in de week na de bevalling, wanneer ze nog in het ziekenhuis 
verbleven.  Deelnemers dienden een toestemmingsformulier en vragenlijst in te vullen en werden 
gevraagd een melkmonster van ca. 50 mL te collecteren tussen 2 en 8 weken na de bevalling. 
 

2.2.1 Aantal deelnemers per regio 
 
Als deelnemers werden geteld, vrouwen die: (i) voldeden aan de inclusiecriteria vastgelegd 
door de WHO, én (ii) genoeg moedermelk collecteerden zodat het monster individueel en/of het 
mengmonster geanalyseerd werd.   
 
Dit deelnemersaantal bevat ook enkele moeders waarvan achteraf bleek dat het 
moedermelkmonster niet gecollecteerd was in de periode waarin de baby tussen 2 en 8 weken 
oud was, of die rapporteerden dat het monster niet correct gestockeerd werd.  In dat geval 
werden wel de individuele analysen uitgevoerd, maar werd het melkmonster niet toegevoegd aan 
het nationale mengmonster (zie verder). 
 
 



 33 

Tabel 10: aantal deelnemers per provincie 

 
Gewest/ 
provincie 

Vooropgesteld aantal Aantal deelnemers 
in studie 

Vlaanderen 110 104 

Antwerpen 30 29 

Oost- Vlaanderen 24 25 

West-Vlaanderen 20 17 

Limburg 16 14 

Vlaams-Brabant 20 19 

Wallonië 70 73 

Waals-Brabant 8 9 

Henegouwen 25 26 

Luik 20 20 

Luxemburg 7 7 

Namen 10 11 
Brussel 20 20 

TOTAAL 200 197 

 
Hierna zijn de aantallen deelnemers en de geografische locatie van hun woonplaats aangeduid 
op kaart. 
 
 

 
Figuur 1: Geografische weergave van de woonplaats van de deelnemende moeders 
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2.2.2 Moeders die niet voldeden aan inclusiecriteria & weigeringen 
 
 
Moeders die niet voldeden aan inclusiecriteria 
Uit de bevallingslijsten in de materniteiten, werden de moeders geselecteerd die voldeden aan de 
‘strenge’ inclusiecriteria van de studie.   
In Vlaanderen werden de lijsten van de aanwezige bevallen moeders nagekeken door de 
veldwerkers, bij het bezoek aan de 10 kraamkliniek.  Er werden in totaal 838 moeders in de 
bevallingslijsten van de tien kraamklinieken gescreend.  Slechts 18% (N=151) van de aanwezige 
moeders, voldeden aan de inclusiecriteria.  De redenen waarom 82% van de moeders niet 
konden deelnemen aan de campagne werden steekproefsgewijs genoteerd. De belangrijkste 
redenen waarom er 687 moeders in de kraamkliniek niet in aanmerking kwamen waren: niet 
eerste kind (ca. 24% van deze moeders), of de moeder was ouder dan 30 jaar, of gaf geen 
borstvoeding (beiden ca. 10% van deze moeders). De gegeven percentages moeten eerder als 
richtinggevend beschouwd worden.  De lijst met redenen voor ‘niet voldoen aan de 
selectiecriteria’ werd immers niet volledig en in dezelfde volgorde overlopen door alle 
veldwerkers.  Indien een moeder niet in aanmerking kwam omwille van één criterium werd dus 
niet verder nagekeken of dit ook het geval was voor andere criteria. 

 
In Wallonië en Brussel werd de eerste selectie van de moeders uitgevoerd door een 
verantwoordelijke bij elk van de 17 deelnemende kraamklinieken.  In totaal werden door hen, 125 
moeders geselecteerd.  Gegevens over de ‘reden van niet voldoen aan de selectiecriteria’ 
werden niet verzameld. In het Brusselse gewest lag het aandeel niet-Belgische moeders 
vermoedelijk hoger dan in de andere gewesten.  
 
 
 
Weigeringen 
De geselecteerde moeders die voldeden aan de inclusiecriteria werden bezocht door de 
veldwerkers.  Over het algemeen wekte het ‘label’ van de Wereldgezondheidsorganisatie groot 
vertrouwen bij de bezochte moeders.  Het aantal weigeringen was hoger in Vlaanderen in 
vergelijking met de andere gewesten.  In Vlaanderen weigerden 26 op 151 (17%) geselecteerde 
moeders, deelname aan de campagne.  In Wallonië/Brussel weigerden 10 van de 125 (8%) door 
de kraamkliniek geselecteerde moeders.  
 

Tabel 11: Overzicht van het aantal geselecteerde moeders en het aantal weigeringen per provincie. 

 
Gewest Aantal 

geselecteerde 
moeders 

Weigeringen 
Aantal % 

Vlaanderen 151 26 17 
Wallonië/Brussel 125 10 8 
Totaal 276 36 13 
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2.2.3 Moeders die uit studie stapten  
 
Tabel 12 geeft een overzicht van het aantal moeders welke toegezegd hadden, maar toch uit de 
studie stapten en geen moedermelkmonster leverden.  De belangrijkste redenen voor opgave 
waren: niet lukken van afkolven, stress/geen tijd, geen borstvoeding meer geven en een enkele 
keer kon de moeder niet meer gecontacteerd worden.  Het overblijvende aantal zijn 201 
deelnemers die een melkmonster leverden.   
 

Tabel 12: Moeders die uit de studie stapten per gewest 

 
Gewest/ 

provincie 
Toestemming 

moeders 
Geen melk* Aantal melkmonsters 

Aantal % 

Vlaanderen 125 17 14 108 

Wallonië 95 22 19 73 

Brussel 20 0 0 20 

TOTAAL 240 39 16 201 

 
* uitval = wél toegezegd in ziekenhuis maar géén melk gecollecteerd (OPM: in Vlaanderen toegestemd in 
kraamkliniek door ondertekening toestemmingsformulier; in Wallonië/Brussel mondelinge toestemming in 
kraamkliniek, pas bij afhaling moedermelk werd toestemmingsformulier meegegeven door de moeder).   

 
 

2.2.4 Karakteristieken van deelnemers 
 
Van de 197 deelnemende Belgische moeders werden de karakteristieken samengevat in 
onderstaande Tabel 13.  De gegevens zijn afkomstig uit de antwoorden op de vragen in de 
vragenlijst. 
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Tabel 13: Karakteristieken van de deelnemers per gewest en voor alle Belgische moeders samen.  Door 
middel van ANOVA of chi-kwadraat test werd nagegaan of er significante verschillen waren tussen de 
gewesten voor respectievelijk de gemiddelden of de percentages. Indien een significant verschil werd 
vastgesteld, staat in de laatste kolom vermeld tussen welke gewesten een significant verschil werd 
gevonden en de mate van significantie werd met sterretjes weergegeven ( * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001). 
Bij elke vraag staat het aantal moeders welke de vraag had ingevuld, indien dit lager was dan het totale 
aantal deelnemers.  De getallen tussen haakjes zijn de minimum en maximum voorkomende waarden.  NB: 
De percentages werden afgerond.  Als totale percentage per item, niet exact gelijk is aan 100%, is dit te 
wijten aan deze afrondingen.  
 

 Vlaanderen Wallonië Brussels 
gewest 

België Significant 
regio-

verschil? 
KARAKTERISTIEKEN  
DEELNEMENDE 
MOEDERS      
Aantal 104 73 20 197  
Leeftijd 26.5 (19-30) 25.3 (18-30) 27.0 (22-30) 26.1 (18-30) Vl-W* 

% per 
leeftijdsgroep: 

    Vl-W** 
<20 1 10  0 4  
20-25 16 25 15 19  
>25 83 66 85 77  

Lengte (cm) 168 
(154 – 184) 

167 
(152 – 185) 

166  
(156 – 178) 

168  
(152 – 185) 

- 

Gewicht voor 
zwangerschap (kg) 

64  
(47 – 98) 

65 
(45 – 108) 

62  
(48 – 89) 

64  
(45 – 108) 

- 

Body Mass Index 
(BMI) (kg/m2) 

23 (17 – 32) 23 (16 – 38) 23 (18 - 33) 23 (16 - 38) 
- 

Gewicht gewijzigd na 
zwangerschap 

n= 101 n=71 n=20 n=192 - 

bijgekomen (%) 58 63 60 60  

afgevallen (%) 13 23 10 16  

Ander dan 
huishoudelijk werk? 
(%) 

n=104 
94 

n=71 
77 

n=20 
70 

n=195 
86 

Vl-W** 
Br-Vl *** 

Soort werk n=98 n=55 n=14 n=167 - 

Labo/onderzoek 6 5 7 6  

Ziekenhuis/ 
verzorging 

20 14 14 18  

Onderwijs 30 18 7 24  

Verkoop 5 11 21 8  

Kantoorwerk 28 29 36 29  

Andere 11 22 14 15  

Tijd wonen in huidige 
gemeente (jaar) 

n=102 
12 (0-30) 

n=66 
8 (0-30) 

n=20 
7 (0-28) 

n=188 
10 (0-30) 

 

Moeder deelnemer is 
Belgische (%) 

n=104 
99 

n=72 
85 

n=20 
65 

n=196 
90 

Br-Vl *** 
Vl-W*** 
Br-W * 

Zelf eerste kind (%) 55 44 55 51 - 

Kreeg zelf  
borstvoeding (%) 

n=100 
40 

n=69 
67 

n=20 
60 

n=189 
52 

Vl-W*** 

Gebruik foliumzuur 
(%) 

n=104 n=71 n= 20 n=195 Vl-W** 
Br-Vl ** 

neen 10 30 35 19  

énkel vóór 
zwangerschap 

13 6 0 9  
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 Vlaanderen Wallonië Brussels 
gewest 

België Significant 
regio-

verschil? 
énkel tijdens 
zwangerschap 

52 44 40 48  

vóór - en tijdens 
zwangerschap 

26 21 25 24  

      

VOEDINGS-
CONSUMPTIE 

     

Eetgewoonten voor de 
zwangerschap (%) 

n=103 n=73 n=20 n=196 - 

 gevarieerd 95 96 95 95  

 
vegetarisch (mét 
melk en eieren) 

4 4 5 4  

 strikt vegetarisch 0 0 0 0  

 anders 1 0 0 1  

Consumptie vis (%)     - 

 nooit 8 8 0 7  

 < 1x per week 22 44 30 31  

 1x per week 40 37 55 41  

 2x per week 19 11 15 16  

 >2x per week 11 0 0 6  

 elke dag 0 0 0 0  

Oorsprong vis (%) n=104 n=71 n=20 n=195 - 

 zeevis 34 45 40 38  

 zoetwatervis 17 7 5 12  

 beide 43 44 55 45  
Eet énkel magere vis

a
 

(%) 
 

n= 84 
79 

n=58 
62 

n= 19 
68 

n= 161 
71 

Vl-W* 

Consumptie schaal- 
en schelpdieren

b (%) 
n=104 n=72 n=17 n=193 Vl-W* 

 nooit 22 18 12 20  

 < 1x per week 48 72 71 59  

 1x per week 26 10 18 19  

 2x per week 3 0 0 2  

 >2x per week 1 0 0 1  

 elke dag 0 0 0 0  
Consumptie melk en 
melkproducten

c
 (%) 

    Br-Vl * 
Br-W * 

 nooit 1 1 5 2  

 < 1x per week 0 0 0 0  

 1x per week 1 3 0 2  

 2x per week 2 3 0 2  

 >2x per week 9 5 30 10  

 elke dag 88 88 65 85  
Consumptie vlees (%)     Br-Vl ** 

Br-W * 

 nooit 5 0 0 3  

 < 1x per week 1 1 0 1  

 1x per week 2 3 0 2  

 2x per week 1 7 15 5  

 >2x per week 22 19 50 24  
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 Vlaanderen Wallonië Brussels 
gewest 

België Significant 
regio-

verschil? 

 elke dag) 69 70 35 66  

Consumptie eieren (%)     - 

 nooit 2 3 0 2  

 < 1x per week 42 33 20 37  

 1x per week 39 38 70 42  

 2x per week 13 16 5 14  

 >2x per week 3 10 5 6  

 elke dag 0 0 0 0  

Oorsprong eieren (%)     - 

 
eigen kippen/ 
particulier 49 48 35 47  

 winkel 41 47 65 46  

 beide 9 4 0 6  
Gebruikt voedings-
supplement o.b.v. 
visolie (%) 

n=104 n=70 n=18 n=192 - 

 nooit 89 77 94 85  

 < 1x per week 7 14 6 9  

 1x per week 0 1 0 1  

 2x per week 0 1 0 1  

 >2x per week 1 0 0 1  

 elke dag 3 6 0 4  
BABY      

%  jongens 57 
(n=104) 

52 
(n=73) 

50 
(n=9) 

54 
(n=195) 

- 

AFKOLVEN  MELK      

Leeftijd baby bij 1
ste

 
afkolving (weken) 

4 (1 - 9) 2 (0 - 5) 2 (1 - 6) 3 (0 - 9) Vl-W*** 
Br-Vl *** 

Afgekolfd met 
manuele pomp

d
 (%) 

n=104 
88 

n=72 
92 

n=20 
90 

n=196 
90 

Vl-W* 

Percentage of gemiddelde waarde (min – max). ‘-‘ =geen regioverschil. Vl: Vlaanderen; W: Wallonië; Br: 
Brussel 
a
 op basis van ‘open’ vraag naar de soort vis die werd gegeten. 

b
 schaal- en schelpdieren: garnalen, scampi’s, kreeft, mosselen, oesters,…  

c
 melkproducten: kaas, yoghurt, pudding, room, roomijs, boter,… 

d
 manuele pomp van AVENT werd meegegeven met deelnemers. 

 
 
De vragenlijst was slechts anderhalve bladzijde lang en werd vrij volledig ingevuld door het 
merendeel van de deelnemers.  Er waren bij de meerkeuzevragen nooit meer dan 8 niet-
ingevulde vragenlijsten op 197 deelnemers (4% missers).  Bij de ‘open’ vragen, waarbij moeders 
de soorten vis die ze vaakst aten, of het beroep dat ze uitoefenden, zelf moesten invullen,  waren 
er meer ‘missers’ (n= 30 of 36 missers, resp. 15 en 18%). 
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Er werden verder onvolkomenheden genoteerd in de formulering van de volgende vragen: 
• Vraag: ‘Welke eieren eet u?  (1) eieren van eigen kippen of kippen van particulier of (2) 

andere’.  
Veel deelnemers (46%) kruisen enkel ‘eigen eieren of particuliere eieren’ aan.  Dit is een vrij 
hoog percentage, dus vermoedelijk is particulier soms breed geïnterpreteerd, bv. inclusief 
aankoop op de lokale markt?  

• Vraag: ‘Welke soort vis eet u het vaakst: (1) zeevis, (2) zoetwatervis, (3) beiden. Vermeld de 
soorten die u eet als u ze kent.’   
Het is beter te vragen naar hoe frequent vette vis (zalm, haring, paling,…) en magere vis 
(wijting pladijs,…..) gegeten worden. 

 
De karakteristieken van de deelnemers werden per gewest en voor alle Belgische deelnemers 
gegeven.  Er werd ook nagegaan of er verschillen waren tussen de gewesten.6   
 
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 26 jaar. In de studiegroep van Wallonië waren 
moeders gemiddeld jonger dan in de andere gewesten.  Er waren nl. 35% moeders jonger dan 25 
jaar in de Waalse groep in vergelijking met 16 à 17% in Vlaanderen en Brussel. 
 
De deelnemers hadden quasi hetzelfde gemiddelde gewicht, lengte en BMI in alle gewesten.   
94% van de Vlaamse deelneemsters deden ander, dan huishoudelijk werk, terwijl dit percentage 
in Wallonië en Brussel op 77 en 70% lag. Eerder werd al aangehaald, dat bij de rekrutering in 
Brussel het moeilijker was om vrouwen te vinden die in België geboren waren.  Ook bij de 
deelneemsters uit Brussel waren er opvallend meer, dan in de andere gewesten, waarvan de 
moeder geen Belgische nationaliteit had: 35% vs. 25% in Wallonië en slechts 1 % in Vlaanderen.  
Ook in Brussel, maar vooral in Wallonië kregen meer deelneemsters zelf borstvoeding (resp. 60 
en 67%) in vergelijking met de Vlaamse deelneemsters (40%).  Het gebruik van foliumzuur was 
het hoogst bij de Vlaamse vrouwen: 39% gebruikte foliumzuur vóór de zwangerschap7, terwijl in 
Wallonië en Brussel dit percentage op 27 en 25% lag.  In beide laatste gewesten gebruikten zelfs 
1/3 van de vrouwen nooit foliumzuur, daar waar in Vlaanderen dit bij één op tien deelneemsters 
het geval was. 
 
Ook wat betreft voedingsgewoonten, waren er een aantal verschillen tussen de gewesten.  Bij de 
Vlaamse moeders werden meer vis en schaal- of schelpdieren geconsumeerd, maar het verschil 
met andere gewesten was enkel significant bij schaal- en schelpdierenconsumptie (26% eet dit 
1x per week vs. 10% in Wallonië).  Als de deelnemers vis consumeerden, dan was dit 
overwegend énkel magere vis en géén vette vis.  In Vlaanderen was het overwicht van vrouwen 
die énkel magere vis aten, iets groter (79% vs. 62% in Wallonië).  Minder moeders uit het 
Brusselse gewest consumeerden elke dag vlees of melk en melkproducten: resp. 35% en 65% 
versus ca. 70% en 88% in de beide andere gewesten. 
 
Het merendeel van de moeders gebruikten de manuele afkolfpomp, welke werd meegegeven bij 
toezegging tot deelname.  In Wallonië en Brussel werd door de deelneemsters gemiddeld iets 
vroeger na de bevalling, melk afgekolfd, dan in de Vlaamse regio.  Het WHO protocol schreef 
voor de melk af te kolven in een periode van 2 tot 8 weken na de bevalling. 
 
 

                                                   
6 Indien de deelnemers uit Brussel verschilden in karakteristieken van de deelnemers in de andere 
gewesten, was dit vaak niet significant gezien het kleine aantal Brusselse deelnemers. 
 
7 = som van gebruikers énkel voor zwangerschap + gebruikers voor én tijdens zwangerschap 
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2.3 Verzamelde melkmonsters 

2.3.1 Aantal monsters per individuele analyse 
 
Van de 201 individuele melkmonsters waren er nog enkele waarin geen of slechts een gedeelte 
van de individuele metingen uitgevoerd konden worden vanwege een te klein volume melk 
beschikbaar.  In totaal werden PCB-analysen uitgevoerd op 196 monsters en de groep van 
gechloreerde pesticiden werden bepaald in 190 van de 201 melkmonsters. 
  

Tabel 14: Overzicht van het aantal melkmonsters en het aantal analysen van PCB’s en gechloreerde 
pesticiden per provincie.  

 
Gewest/ 
provincie 

Aantal melk-
monsters 

Genoeg volume voor individuele meting 
van… 

PCB’s 
 

Gechloreerde 
pesticiden 

Vlaanderen 108 103 98 

Antwerpen 30 29 26 

Oost- Vlaanderen 26 25 25 

West-Vlaanderen 19 17 16 

Limburg 14 14 14 

Vlaams-Brabant 19 18 17 

Wallonië 73 73 72 
Waals-Brabant 9 9 9 

Henegouwen 26 26 26 

Luik 20 20 19 

Luxemburg 7 7 7 

Namen 11 11 11 

Brussel 20 20 20 

TOTAAL 201 196 190 

 
 
 

2.3.2 Samenstelling van het mengmonster 
 
Na het verdelen van de moedermelk over de individuele te analyseren monsters, werd een 
mengmonster aangemaakt met alle Belgische monsters samen.  Bij de 201 melkmonsters bleken 
bij nader toezien nog enkele niet geschikt voor opname in het mengmonster (gezien niet 
afgekolfd in periode van 2 tot 8 weken na de bevalling), of was er geen melk meer over.   
 
Finaal werd het Belgische moedermelk mengmonster samengesteld op basis van 178 
individuele monsters, waarvan 95 uit Vlaanderen, 64 uit Wallonië en 19 uit het Brussels 
Gewest.   
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Tabel 15: Overzicht van het aantal individuele monsters die tot het mengmonster behoren per provincie. 

 
Gewest/ 
provincie 

Aantal 
melkmonsters 

Te vroeg/laat 
afgenomen 

Slecht 
bewaard 

Geen melk meer 
over 

Mengmonster 

Vlaanderen 108 5 2 6 95 

Antwerpen 30  1 2 27 

Oost- Vlaanderen 26 2 1 2 21 

West-Vlaanderen 19 1  2 16 

Limburg 14 1   13 

Vlaams-Brabant 19 1   18 

Wallonië 73 11  1 64 

Waals-Brabant 9 0   9 

Henegouwen 26 6*   23 

Luik 20 2   18 

Luxemburg 7    7 

Namen 11 3  1 7 

Brussel 20 1  0 19 

TOTAAL 201 17 2 7 178 

 
* door een misverstand bij het maken van het mengmonster, zijn toch 3 te vroeg gecollecteerde monsters in 
het mengmonster terecht gekomen 
 
 
 

2.4 Belgische waarden voor alle POP’s gemeten in moedermelk 
 
In het WHO-referentielabo werd het Belgische mengmonster geanalyseerd op alle POP’s.  In het 
Belgische labo werden een deel van deze POP’s gemeten in alle individuele monsters en in een 
aliquot van het bereide Belgische mengmonster. 
 
 
Samenvattende resultatentabel 
 
Het vetgehalte van de Belgische moedermelkmonsters werd bepaald en bedroeg gemiddeld 
3.44 % (BI = 3.22-3.66 %) op basis van alle individuele monsters en 3.20 tot 3.39% in het 
mengmonster (resp. analyseresultaat van WHO-labo en Belgische labo)  De densiteit van de 
melk was 1.02 g/mL (BI =1.01-1.03 g/mL) voor alle individuele monsters en 1.03 g/mL voor het 
mengmonster.  De gehalten aan POP’s in alle Belgische moedermelkmonsters zijn samengevat 
in onderstaande tabel. 
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Tabel 16: Analyseresultaten van de POP’s gemeten in de individuele Belgische monsters en/of het 
Belgische mengmonster.  Resultaten onder de kwantificatielimiet (LOQ) werden op helft van de LOQ gezet.  
Waarden onder de detectielimiet (LOD) zijn aangeduid met ‘nd’ en werden op nul gezet bij berekening van 
het gemiddelde voor de individuele monsters.  De POP’s aangeduid met een sterretje* zijn deze opgenomen 
in de Stockholmconventie (2001). 
 
Polluenten Individuele 

monsters
(a) 

Mengmonster
(b)

 analysen in: 

P10 P50 P90 Belgisch labo WHO 
referentielabo 

Basis POP’s      

Aldrin* (ng/g vet) nd nd nd nd nd 

Dieldrin* (ng/g vet) nd nd nd < 10 6.7 

Endrin groep* (ng/g vet)      

Som(1) nd nd nd nd nd 

Endrin     nd 

Endrin keton     nd 

Heptachloor groep* (ng/g vet)      

Som(2) nd nd nd nd 5.3 

heptachloor     nd 

Heptachloor-epoxide cis     5.6 

Heptachloor-epoxide trans 
    nd 

Chlordaan groep* (ng/g vet)      

Som(3)     7.8 

α-Chlordaan nd nd nd nd nd 

γ-Chlordaan nd nd nd nd nd 

oxychlordaan nd nd nd nd 8.0 

trans-nonachloor nd nd nd nd 1.7 

DDT groep* (ng/g vet)      

Som (4)     156.3 

o,p'-DDD nd nd nd nd nd 

p,p'-DDD nd nd nd nd nd 

o,p'-DDE nd nd nd nd nd 

p,p'-DDE 49.8 95.9 211.4 124.5 132.3 

o,p'-DDT nd nd nd nd nd 

p,p'-DDT nd nd nd nd 8.8 

HCB* (ng/g vet) 5.0 15.5 23.3 16.2 15.0 

HCH groep (ng/g vet)      

α-HCH nd nd nd nd nd 

β-HCH nd nd 15.4 <10 12.0 

γ-HCH nd nd nd nd 0.7 

Merker PCBs* (ng/g vet)      

Som 7 merkers 72.0 122.7 192.3 108.2 89.10 

Som 6 merkers (zonder PCB 
118) 

68.1 112.9 174.4 97.2 80.05 

PCB 28 nd 5.0 17.2 nd 1.02 

PCB 52 nd 5.0 16.0 nd 0.36 

PCB101 nd 5.0 11.0 nd 0.50 
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Polluenten Individuele 
monsters

(a) 
Mengmonster

(b)
 analysen in: 

P10 P50 P90 Belgisch labo WHO 
referentielabo 

PCB118 5.0 11.8 19.0 11.0 9.05 

PCB138 20.4 32.0 48.3 31.1 21.9 

PCB153 27.0 43.7 68.6 43.4 38.4 

PCB180 13.0 22.7 35.4 22.7 18.4 

Parlar (toxafeen) groep* (ng/g vet)      

Som(5) - - - - 2.3 

Parlar 26 - - - - 0.7 

Parlar 50 - - - - 1.5 

Parlar 62 - - - - nd 

‘Advanced’ POPs      

Dioxineachtige componenten (pg 
WHO1998-TEQ/g vet) 

     

Dioxinen* - - - - 5.10 

Furanen* - - - - 5.21 

Dioxinen+furanen* - - - - 10.31 

Mono-ortho PCBs* - - - - 3.59 

Non-ortho PCBs* - - - - 3.43 

Totaal - - - - 17.33 

Optionele POP’s      

Polygebromeerde 
dibenzodioxinen (PBDD)  
(pg/g vet) 

- - - - 3.70 

Polygebromeerde 
dibenzofuranen (PBDF)  
(pg/g vet) 

- - - - 1.23 

Polygehalogeneerde 
dibenzodioxinen + furanen 
(PXDD/F) (tetra- en penta-
gesubstitueerde congeneren)  
(pg/g vet) 

- - - - <0.03 

Polygebromeerde difenylethers 
(PBDE) (ng/g vet) 

     

Som - - - - 2.010 

PBDE 15 - - - - 0.034 

PBDE 17 - - - - <0.0019 

PBDE 28 - - - - 0.065 

PBDE 47 - - - - 0.893 

PBDE 66 - - - - <0.0045 

PBDE 71 - - - - <0.0038 

PBDE 75 - - - - <0.0048 

PBDE 77 - - - - <0.028 

PBDE 85 - - - - 0.017 

PBDE 99 - - - - 0.224 

PBDE 100 - - - - 0.212 

PBDE 119 - - - - <0.0024 

PBDE 138 - - - - <0.0017 
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Polluenten Individuele 
monsters

(a) 
Mengmonster

(b)
 analysen in: 

P10 P50 P90 Belgisch labo WHO 
referentielabo 

PBDE 153 - - - - 0.492 

PBDE 154 - - - - 0.021 

PBDE 183 - - - - 0.051 

PBDE 190 - - - - <0.0048 

PBDE 203 - - - - <0.0085 

PBDE 209 - - - - na 

Hexabromocyclododecaan 
(HBCD) (ng/g vet) 

     

Som - - - - 1.5 

α-HCB - - - - 1.5 

β-HCB - - - - <0.8 

γ-HCB - - - - <0.8 

Bijkomende POP’s      

Mirex* (ng/g vet) - - - - nd 

Endosulfaan groep (ng/g vet)      

Som nd nd nd nd nd 

α-endosulfaan     nd 

β-endosulfaan     nd 

γ-endosulfaan     nd 

Bromocyclen (ng/g vet) - - - - nd 

S-421 (ng/g vet) - - - - nd 

Jodiumfenfos (ng/g vet) - - - - nd 

4,4’-methoxychloor (ng/g vet) nd nd nd nd nd 

Nitrofen (ng/g vet) nd nd nd nd nd 

Triclosan-methyl (ng/g vet) - - - - nd 

Pendimethalin (ng/g vet) - - - - nd 

Musk-xyleen 
$
 (ng/g vet) - - - - 11.7 

Musk keton (ng/g vet) - - - - 1.9 

PFOS (ng/mL) - - - 2 - 

PFOA (ng/mL) - - - nd - 

 
 (a)

 196 monsters voor PCBs en 190 monsters voor organochloorpesticiden. 
(b)

 178 individuen in het 
mengmonster.  ‘-‘:  niet geanalyseerd, ‘nd’: niet gedetecteerd (< LOD), ‘na’ niet analyseerbaar, ° 
geometrisch gemiddelde. 

$
 musk-xyleen = musk xylol.  

Belgisch laboratorium:  LOD = 5 ng/g vet en  LOQ = 10 ng/g vet voor PCBs en organochloorpesticiden;  
LOQ = 1.8 ng/mL voor PFOS en PFOA.  
WHO referentielaboratorium: LOD = 0.25  ; LOQ = 0.50 voor pesticiden, LOQ =  0.01 tot 0.04 voor merker 
PCBs, LOQ= 0.02-0.07 voor mono-ortho PCBs, LOQ=1.4-7.5 voor non-ortho PCBs, LOQ = 0.01 tot 0.07 
voor dioxinen/furanen. 
(1) 

som van endrin en endrin keton, berekend als endrin. 
(2)

 som van heptachloor, heptachloorepoxide 
(cis/trans), berekend als heptachloor.

(3) 
som van alfa-, bèta- en oxychlordaan, berekend als chlordaan. 

(4)
 

som van o,p’-DDT p,p’-DDT, p,p’-DDE en p,p’-DDD, berekend als DDT.
(5)

 som van parlar 26, 50 en 62. 
 
 
 
Samengevat: Stoffen die in de Belgische moedermelkmonsters:  
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- niet (meer) aangetroffen werden zijn: aldrin, endrin, o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDE, mirex, 
endosulfaan, bormocyclen, S-421, jodiumfenfos, 4,4’-methoxychloor, nitrofen, triclosan-methyl, 
pendimethalin, PFOA en gehalogeneerde dioxinen/furanen.   
- in de buurt van kwantificatielimiet lagen, zijn: dieldrin, cis-heptachloorepoxide, oxychlordaan, 
o,p’-DDT, bèta- en gamma-HCH, toxafeen en PFOS. 
- (nog)  duidelijk aanwezig waren, zijn: polygechloreerde dioxinen/furanen, PCB’s, p,p’-DDE, 
HCB, PBDE’s, HBCD, enkele congeneren van polygebromeerde dioxinen/furanen en musk-
xyleen. 

 
 
Meestal lagen de POP’s-gehalten in het mengmonster binnen of net buiten het 
betrouwbaarheidsinterval van de gemiddelde waarde voor alle 196 of 190 individuele 
melkmonsters.  De resultaten van het mengmonster geanalyseerd door het Belgische labo en het 
WHO referentielabo waren ook vrij vergelijkbaar.  Indien er verschillen waren, dan was dit te 
wijten aan het feit dat het WHO referentielaboratorium lagere kwantificatielimieten haalde voor 
merker PCB’s, omdat zij deze analyse uitvoerden tegelijkertijd met de analyse van dioxinen op de 
gesofisticeerde apparatuur (hoge resolutie GC-MS).  De analytische apparatuur van het WHO 
labo was immers deze gebruikt voor analyse van dioxinen (hoge resolutie GC-MS), wat maakt 
dat zijn lagere gehalten kunnen meten van de andere POP’s. 
 
 
 
Dioxineachtige stoffen in detail…. 
Volgende tabel geeft meer in detail de gehalten aan de afzonderlijke congeneren van de 
polygechloreerde dioxinen/furanen en dioxineachtige PCB’s.  Deze stoffen werden enkel 
gemeten in het Belgische mengmonster en niet in de individuele monsters.  Onderstaande tabel 
geeft de gemeten concentraties in ng/g vet en de omgerekende waarden in pg WHO-TEQ/g vet.  
Deze berekening werd uitgevoerd met de WHO-TEF waarden van 1998 (zoals in de vorige 
moedermelkcampagne) en ter vergelijking ook in de nieuwe WHO-TEF waarden van 2005. 
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Tabel 17: Analyseresultaten van de POP’s gemeten in het Belgische mengmonster door het WHO-
referentielaboratorium.  Alle PCB’s, dioxinen en furanen zijn opgenomen in de Stockholmconventie (2001) 
 

 ng/g vet pg WHO1998 

TEQ/g vet 
pg WHO2005 

TEQ/g vet 
WHO 
1998 
TEF 

WHO 
2005 
TEF 

Mono-ortho PCB’s      

Som 17.92 3.59 0.52   

PCB 105 1.82 0.18 0.05 0.0001 0.00003 

PCB 114 0.45 0.23 0.01 0.0005 0.00003 

PCB 118 9.05 0.91 0.27 0.0001 0.00003 

PCB 123 0.09 0.009 0.0027 0.0001 0.00003 

PCB 156 3.83 1.92 0.11 0.0005 0.00003 

PCB 157 0.61 0.31 0.02 0.0005 0.00003 

PCB 167 1.11 0.0111 0.0333 0.00001 0.00003 

PCB 189 0.33 0.033 0.0099 0.0001 0.00003 

Non-ortho PCB’s      

Som 60.38 3.43 3.86   

PCB 77 4.33 0.000433 0.000433 0.0001 0.0001 

PCB 81 4.7 0.00047 0.00141 0.0001 0.0003 

PCB 126 32.1 3.21 3.21 0.1 0.1 

PCB 169 21.6 0.22 0.65 0.01 0.03 

Dioxinen       

Som 73.9 5.10 5.11   

2,3,7,8-TCDD 0.85 0.85 0.85 1 1 

1,2,3,7,8-PeCDD 3.03 3.03 3.03 1 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 1.72 0.17 0.17 0.1 0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 7.86 0.79 0.79 0.1 0.1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 1.7 0.17 0.17 0.1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 8.64 0.086 0.086 0.01 0.01 

1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF 50.1 0.00501 0.01503 0.0001 0.0003 

Furanen      

Som 18.23 5.21 3.38   

2,3,7,8-TCDF 0.47 0.047 0.047 0.1 0.1 

1,2,3,7,8-PeCDF 0.22 0.011 0.0066 0.05 0.03 

2,3,4,7,8-PeCDF 9.16 4.58 2.75 0.5 0.3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 2.4 0.24 0.24 0.1 0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 2.13 0.21 0.21 0.1 0.1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.94 0.094 0.094 0.1 0.1 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.04 0.004 0.004 0.1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 2.53 0.0253 0.0253 0.01 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.03 0.0003 0.0003 0.01 0.01 

1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF 0.31 0.000031 0.000093 0.0001 0.0003 

som dioxinen + furanen 92.13 10.31 8.49   

Totaal 170.43 17.33 12.87   
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Individuele resultaten van naderbij bekeken… 
In de volgende tabel volgen de meer uitgebreide resultaten van de POP’s concentraties gemeten 
in alle individuele melkmonsters.  De tabel geeft een overzicht van het aantal monsters 
geanalyseerd per stof, de statistische schatters en hoeveel monsterwaarden onder de detectie- 
en kwantificatielimiet lagen. 
 
Tabel 18: Meetwaarden van alle individuele Belgische melkmonsters.  Alle POP-concentraties zijn uitgedrukt 
in ng/g vet. Alle analysen zijn uitgevoerd in het Belgische labo.  De concentratie aan POP’s zijn uitgedrukt in 
ng/g melkvet. De concentraties zijn medium bound concentraties, d.w.z. resultaten onder de 
kwantificatielimiet van 10 ng/g vet (LOQ), werden op helft van de LOQ gezet.  Waarden onder de 
detectielimiet van 5 ng/g vet (LOD) werden op nul gezet. 
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OG BG 

Densiteit 
melk 
(g/mL) 

197 1.02  0.07 1.01 1.03 0.00 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.19 0 0 

Vetgehalte 
melk (%) 

196 3.44  1.57 3.22 3.66 0.60 1.70 2.40 3.20 4.36 5.12 14.59 0 0 

Aldrin 190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

Dieldrin 190 1.0  3.8 0.5 1.6 0 0 0 0 0 0 19.3 175 3 

Endrin 190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

Hepta-
chloor + 
epoxide 

190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

Chlordaan 
metaboliet
en: 

               

α-
Chlordaan 

190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

γ-
Chlordaan 

190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

oxychlorda
an 

190 0.2  1.2 0 0.3 0 0 0 0 0 0 10.8 186 2 

trans-
nonachloor 

190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

DDT en 
metaboliet
en: 

               

p,p'-DDE 190  101.3 93.3 93.3 109.9 26.1 49.8 70.7 95.9 140.5 211.4 724.5 0 0 

p,p'-DDT 190 1.5  7.7 0.4 2.6 0 0 0 0 0 0 80.2 177 3 

o,p'-DDT 190 0.1  1.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 17.3 189 0 

p,p'-DDD 190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

o,p'-DDD 190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

o,p'-DDE 190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

HCB 190 15.2  7.6 14.1 16.3 0.0 5.0 12.2 15.5 19.1 23.3 40.6 18 9 

HCH meta-
bolieten 

               

α-HCH 190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

β-HCH 190 11.0  77.7 0 22.1 0 0 0 0 5.0 15.4 1065.2 111 38 

γ-HCH 190    0 0.3 0 0 0 0 0 0 19.8 189 0 

Som 
endosulfa

190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 
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OG BG 

n 

4,4’-
methoxy-
chloor 

190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

Nitrofen 190 0  0   0 0 0 0 0 0 0 190 0 

Merker 
PCB’s              

  

som 7 
PCB’s(a) 

196  121.9 56.4 115.3 128.9 47.1 72.0 91.4 122.7 160.2 192.3 496.6 0 0 

Som 6 
PCB’s(a) 

196  112.3 50.9 106.4 118.6 42.1 68.1 86.2 112.9 143.8 174.4 452.7 0 0 

PCB 28 196 7.4  9.0 6.1 8.7 0 0 0 5.0 11.5 17.2 63.6 56 83 

PCB 52 196 6.7  8.1 5.6 7.9 0 0 0 5.0 7.5 16.0 57.4 56 91 

PCB101 196 4.3  5.7 3.5 5.1 0 0 0 5.0 5.0 11.0 36.9 84 86 

PCB118 196 11.4  6.5 10.5 12.3 0 5.0 5.0 11.8 14.9 19.0 43.8 8 60 

PCB138 196  31.6 13.8 30.0 33.2 0 20.4 24.3 32.0 39.7 48.3 127.1 2 0 

PCB153 196  43.0 17.9 40.9 45.3 17.4 27.0 33.2 43.7 54.9 68.6 153.8 0 0 

PCB180 196 23.3  10.1 21.9 24.8 0 13.0 16.6 22.7 29.7 35.4 63.1 3 6 
 
*OG (ondergrens) én BG (bovengrens) van 95% BI (95% betrouwbaarheidsinterval) = interval rond het gemiddelde van 
de gemeten waarden waarbinnen de werkelijke gemiddelde waarde met 95% zekerheid ligt. 
LOD = detectielimiet (5 ng/g vet) 
LOQ = kwantificatielimiet (10 ng/g vet) 
% vet = dg/L 
a som 7 merkers = PCB 28 + 52 + 101 + +118+ 138 + 153 +180; som 6 merkers = idem , zonder PCB 118. 
 
OPM: Alle POP’s gehalten in de tabel zijn uitgedrukt in ng/g melkvet.  De concentraties kunnen 
omgerekend worden naar ng/mL melk via volgende formule:  a = b x c x 0.01  Met: a = ng 
POP/mL melk; b= % vet in moedermelk (cg/mL), c = ng POP/g vet. 
 
 
Uit de resultaten blijkt, dat de meeste gemeten organochloorpesticiden die 25 tot 30 jaar geleden 
verboden werden, nu niet meer worden teruggevonden in de moedermelk van moeders die zelf 
rond die periode geboren zijn.   
De meeste van de gemeten gechloreerde pesticiden liggen bij alle deelnemers onder de 
kwantificatielimiet van 10 ng/g vet.  Enkel p,p’-DDE en de som van de merker PCB’s liggen 
hoger dan deze kwantificatielimiet in alle melkmonsters.  HCB (hexachlorobenzeen) wordt in ca. 
81% van de monsters gemeten en ββββ-HCH komt in 22% van de Belgische monsters voor. 
 
 
Bij enkele moeders werden hoge waarden gemeten.  Enkele karakteristieken werden opgenomen 
in onderstaande tabel. Op basis van de weinige gegevens die we hebben van de moeders, was 
het niet mogelijk een mogelijke oorzaak voor de hoge waarden aan te duiden.   
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Tabel 19: Enkele karakteristieken voor moeders die opvallend hoge waarden vertoonden voor bepaalde 
polluenten. 
 
 POP ng/g 

vet 
Provincie Leef- 

tijd 
BMI Freq. vis Freq. andere 

visserijprod’
n 

Freq. 
melk 

Freq. 
eieren 

Oorsprong 
eieren 

a m-
PCB’s 

496.6 Luik 30 24 1x/week <1x/week 7x/week <1x/w
eek 

andere 

b ß-HCH 1065.
2 

Antwerpen 28 20 1x/week 1x/week 7x/week <1x/w
eek 

eigen 
kippen 

c γ-HCH 19.8 Luik 22 21 <1x/week 1x/week 7x/week <1x/w
eek 

andere 

d p,p'-
DDE 

724.5 Vl-Brabant 25 20 <1x/week <1x/week 2x/week <1x/w
eek 

eigen 
kippen 

 
Wat  wel opviel was, dat de moeder ‘a’ met hoge merker PCB-waarden (496.6 ng/g vet), ook vrij 
hoge waarden had aan p,p’-DDE (169.6 ng/g vet) en HCB (25.8 ng/g vet).  Moeder ‘b’ met de 
hoogste ß-HCH waarde van 1065.2 ng/g vet, had ook relatief hoge p,p’-DDE waarden van 137.7 
ng/g vet.  Moeder ‘c’ was de enige moeder, waarbij lindaan (γ-HCH) werd gevonden in de 
moedermelk (19.8 ng/g vet).  Bij de moeder ‘d’ met hoge p,p’-DDE in moedermelk van 724.5 ng/g 
vet werden geen sporen van p,p’- of o,p’-DDT gevonden. 
 
 
 

2.5 Vergelijking van huidig Belgische meetwaarden met….. 
 
In wat volgt worden de meetwaarden vergeleken met vroegere Belgische meetwaarden of 
meetgegevens uit andere studies.  In het VITO rapport 2007/TOX/R/002 wordt een historisch 
overzicht gegeven van alle Belgische POP’s metingen.  Het kan geraadpleegd worden als 
aanvulling op het voorliggende finaal rapport. 

2.5.1 …Belgische moedermelkwaarden uit vorige WHO campagnes 

 
Sinds 1986 organiseerde de WHO drie internationale campagnes naar de gehalten en trends van 
dioxinen, dibenzofuranen en PCB’s (polygechloreerde bifenylen) in moedermelk.  België nam 
telkens deel, zij het met een beperkt aantal deelnemers en telkens 2 à 3 Belgische 
mengmonsters per campagne. 
 
 
PCB’s 
 
In 1988 werden drie mengmonsters uit drie regio’s verzameld.  De PCB waarden uit de 
industriële regio van Luik en de stad Brussel lagen in de buurt van de mediaanwaarde voor alle 
deelnemende landen.  In 1993 werden drie mengmonsters uit die zelfde regio’s genomen.  Ten 
opzichte van de eerste campagne waren de waarden van de merker PCB’s gedaald tot ongeveer 
de helft van de waarde in 1989.  Deze sterke daling was echter naar alle waarschijnlijkheid 
grotendeels toe te schrijven aan het gebruik van verschillende analysetechnieken in beide 
campagnes.  De packed column techniek gebruikt bij de eerste campagne gaf een systematische 
overschatting van de PCB-waarden (WHO, 1996).  In 2001 werden twee Belgisch (Luikse) 
moedermelkmengmonster geanalyseerd.  In de huidige vierde campagne werd één mengmonster 
samengesteld uit 178 individuele monsters verspreid over het hele land.    
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Ondanks het feit dat de samenstelling van het Belgische mengmonster in de vorige campagnes 
minder ‘gebiedsdekkend’ was dan in de huidige campagne, is het toch duidelijk dat de PCB 
gehalten in de Belgische moedermelk opnieuw dalen.  Van ca. 200 ng/g vet som-merker-PCB’s in 
2001, is de waarde gedaald tot 80 ng/g vet.  Dat betekent meer dan een halvering in een periode 
van vijf jaar.  
 
 
Tabel 20: Overzicht van de Belgische meetwaarden in mengmonsters van de opeenvolgende WHO-
campagnes.  Waarden voor de som van 6 merker PCB’s (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) uitgedrukt in ng/g 
vet.  Waarden onder kwantificatielimiet gelijk gesteld aan de helft van de kwantificatielimiet (medium bound). 
 

 WHO
a 

’88-‘89 
WHO

b 

’91-‘92 
WHO

c 

’01-‘02 
WHO 

’05-’07 
België     
Alle gewesten    80 (n=178) 
Waals-Brabant (landelijk) 558 (n=12) 277(n=8)   
Luik (industrie) 609 (n=21) 308 (n=20)   
Luik (landelijk)   169  
Luik (stedelijk)   213  
Brussel (stedelijk)  261(n=6)   
     
Alle landen samen     
Aantal landen 14 19 20 * 
Gemiddelde 482 301 163 * 
Standaard afwijking 192 269 139 * 
Laagste 150 19 16 * 
Hoogste 830 1361 502 * 
P10 224 62 34 * 
P25 398 130 56 * 
Mediaan 504 253 136 * 
P75 561 368 191 * 
P90 716 543 403 * 

N= aantal melkmonsters  in het mengmonster.  * resultaat 4
de

 campagne nog niet beschikbaar. 
a 
Van Cleuvenbergen et al. (1994), Tarkowsk and Yrjänheikki (1989), Liem et al. (1996)  

b 
Liem et al. (1996),  WHO (1996) 

c
 Van Leeuwen and Malish (2002), Malish (pers. Comm.) 

Opmerkingen bij de tabel:  
- Bij vergelijking van de merker PCB resultaten van de eerste ronde versus de tweede ronde, moet rekening 
gehouden worden met de gebruikte analysemethode.  In de campagne van ’88-‘89 werden alle monsters 
geanalyseerd volgens de ‘packed column’ techniek.  In de tweede campagne werd nog een deel van de 
monsters volgens deze oudere techniek gemeten.  Deze geeft een systematische overschatting van het 
gehalte merker PCB’s (WHO, 1996). 
- In alle campagnes werden voor elk land de analysen uitgevoerd in één of meerdere mengmonsters (pools) 
van individuele moedermelkmonsters. De gehalten van de individuele monsters die samengevoegd werden 
in een mengmonster (‘poolen’), kunnen een factor 3 tot 5 verschillen voor de gemeten componenten.  Dit 
betekent dat een standaardafwijking van 30 tot 40% in rekening gebracht dient te worden bij het vergelijken 
van componentenconcentraties in de pools van de verschillende landen (WHO, 1996).  
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Figuur 2: Gehalten aan merker PCB’s in Belgische moedermelk geanalyseerd  in de vier opeenvolgende 
WHO campagnes.  In de eerste drie campagnes werden geen mengmonsters gemaakt van moedermelk 
verzameld over geheel België.  Per campagne werden toen een 2 à 3-tal mengmonsters samengesteld, 
welke bestonden uit moedermelk van een aantal moeders afkomstig uit een 2 tot 3-tal regio’s. de waarden in 
de grafiek voor de eerste drie campagnes stellen derhalve een benaderde Belgische gemiddelde waarde 
voor, welke werd berekend op basis van de beschikbare Belgische mengmonsters.  

 
 
Dioxineachtige PCB’s 
 

Het gehalten aan dioxineachtige (non-ortho en mono-ortho) PCB’s blijft ongeveer stagneren op 
het gehalte van de jaren ’90, wanneer deze componenten voor het eerst werden meegemeten in 
de WHO moedermelkcampagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

Tabel 21: Overzicht van de Belgische meetwaarden in mengmonsters van de opeenvolgende WHO 
campagnes.  Waarden voor de dioxineachtige PCB’s uitgedrukt in pg TEQ/g vet.  De TEQ waarde in de 
opeenvolgende campagnes is gebaseerd op TEF-waarden die in de loop van de tijd gewijzigd zijn voor de 
individuele congeneren8 
 

 WHO
a 

’88-‘89 
WHO

b 

’91-‘92 
WHO

c 

’01-‘02 
WHO

c 

’05-’07 
België     
Non-ortho PCB’s     
Alle gewesten    3.4 (n=178) 
Waals-Brabant (landelijk) - 3.8 (n=8)   
Luik (industrie) - 1.7 (n= 20)   
Luik (landelijk)   5.5  
Luik (stedelijk)   6.8  
Brussel (stedelijk) - 4.0 (n=6)   
Mono-ortho PCB’s     
Alle gewesten    3.6 (n=178) 
Waals-Brabant (landelijk) - 3.6 (n=8)   
Luik (industrie) - 3.1 (n= 20)   
Luik (landelijk)   5.7  
Luik (stedelijk)   7.2  
Brussel (stedelijk) - 3.9 (n=6)   
Non-ortho + mono-ortho 
PCB’s 

    

Alle gewesten    10.0 (n=178) 
Waals-Brabant (landelijk) - 10.4 (n=8)   
Luik (industrie) - 4.8 (n=20)   
Luik (landelijk)   11.2  
Luik (stedelijk)   14.0  
Brussel (stedelijk) - 7.9 (n=6)   
Alle landen samen     
Non-ortho + mono-ortho 
PCB’s 

 
  

 

Aantal landen - 19 20 * 
Gemiddelde - 9.9 9.1 * 
Standaard afwijking - 6.0 5.2 * 
Laagste - 1.5 1.8 * 
Hoogste - 22.4 20.0 * 
P10 - 3.2 3.1 * 
P25 - 5.4 4.5 * 
Mediaan - 9.4 8.1 * 
P75 - 13.8 12.6 * 
P90 - 17.3 15.7 * 

‘-‘: niet gemeten, N= aantal melkmonsters in het mengmonster, * resultaat 4
de

 campagne nog niet 
beschikbaar. 
a berekend met N-TEF (Nordic Toxicity Equivalentiefactoren), uit: Van Cleuvenbergen et al.(1994), 
Tarkowsk and Yrjänheikki (1989), Liem et al. (1996). 
b berekend met NATO I-TEFs, uit: Liem et al. (1996),  WHO (1996). 
c berekend met WHO1998-TEFs, uit  Van Leeuwen and Malish (2002), Malish (pers. Comm.). 
 

                                                   
8 Er bestaan verschillende ‘berekeningsmodellen’ met verschillende Toxicologische Equivalentiefactoren 
(TEF) voor de individuele congeneren, bij de berekening van een gezamelijke TEQ (Toxicologische 
Equivalentie Quotiënt) voor de groep. In het N-TEQ model (Nordic) heeft de congeneer 1,2,3,7,8-
Pentagechloreerde dibenzofuraan een TEF van 0.01, terwijl die in het I-TEQ model (NATO) gelijk is aan 
0.05.  Dit geeft kleine verwaarloosbare verschillen van minder dan 1% tussen resultaten uitgedrukt als N-
TEQ of I-TEQ. De WHO1998-TEQ-waarde voor dioxinen/furanen kan echter meer dan 10% hoger zijn dan de 
I-TEQ-waarde.  Dit is vooral te wijten aan de hoger TEF-waarde van 1,2,3,7,8 pentagechloreerde 
dibenzodioxine, welke 1 bedraagt, i.p.v. 0.5 volgens het I-TEQ systeem.  De WHO1998-TEQ van de non-
ortho en mono-ortho PCBs verschilt niet zoveel met de I-TEQ waarde voor deze componentengroep. 
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Figuur 3: Gehalten aan mono-ortho en non-ortho PCB’s  in Belgische moedermelk geanalyseerd  in de vier 
opeenvolgende WHO-campagnes. In de tweede en derde campagne werden geen mengmonsters gemaakt 
van moedermelk verzameld over geheel België.  Per campagne werden toen een 2 à 3-tal mengmonsters 
samengesteld, welke bestonden uit moedermelk van een aantal moeders afkomstig uit een 2 tot 3-tal 
regio’s.  De waarden in de grafiek voor de tweede en derde campagne stellen derhalve een benaderde 
Belgische gemiddelde waarde voor, welke werd berekend op basis van de beschikbare Belgische 
mengmonsters.  

 
 
 

Dioxinen en furanen 
 

In de eerste WHO-moedermelkcampagne van ’87-’88 had België de hoogste waarden aan 
dioxinen/furanen van alle 19 deelnemende landen (40.2 pg TEQ/g vet).  Ook in de tweede en 
derde campagne was België bij de koplopers, samen met andere geïndustrialiseerde landen.  De 
Belgische waarden volgden echter wel de dalende internationale trend.  In de huidige 4de 
campagne is het gehalte in België nog gedaald tot 10.3 pg TEQ/g vet t.o.v. de meetwaarden van 
vijf jaar geleden (15 en 19 pg TEQ/g vet). 
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Tabel 22: Overzicht van de Belgische meetwaarden in mengmonsters van de opeenvolgende WHO-
campagnes.  Waarden voor de dioxinen/furanen uitgedrukt in pg TEQ/g vet.  De TEQ waarde in de 
opeenvolgende campagnes is gebaseerd op TEF-waarden die in de loop van de tijd gewijzigd zijn voor de 
individuele congeneren9 
 

 WHO
a 

’88-‘89 
WHO

b 

’91-‘92 
WHO

c 

’01-‘02 
WHO

c 

’05-’07 
België     
Alle gewesten    10.3 (N=178) 
Waals-Brabant (landelijk) 33.7 (N=nb) 20.8 (N=8) 14.8  
Luik (industrie) 40.2 (N=nb) 27.1 (N=20)   
Luik (landelijk)     
Luik (stedelijk)   19.1  
Brussel (stedelijk) 38.8 (N=nb) 26.6 (N=6)   
     
Alle landen samen     
Aantal landen 18 19 20 * 
Gemiddelde 21.8 14.5 9.8 * 
Standaard afwijking 9.6 5.6 4.7 * 
Laagste 4.9  3.8 3.9 * 
Hoogste 40.2 27.1 22.8 * 
P10 9.3 8.1 6.1 * 
P25 16.4 10.9 6.8 * 
Mediaan 19.5 14.4 8.9  
P75 29.4 17.6 10.5 * 
P90 36.7 22.0 17.1 * 

N= aantal melkmonsters in het mengmonster, nb = niet bekend, allemaal samen 64 individuen (Van 
Cleuvenbergen et al., 1994). 
* resultaat 4

de
 campagne nog niet beschikbaar. 

a berekend met N-TEF (Nordic Toxicity Equivalentiefactoren), uit: Van Cleuvenbergen et al.(1994), 
Tarkowski and Yrjänheikki (1989), Liem et al. (1996). 
b berekend met NATO I-TEFs, uit: Liem et al. (1996),  WHO (1996). 
c berekend met WHO1998-TEFs, uit  Van Leeuwen and Malish (2002), Malish (pers. Comm.). 
 
 

                                                   
9 Er bestaan verschillende ‘berekeningsmodellen’ met verschillende Toxicologische Equivalentiefactoren 
(TEF) voor de individuele congeneren, bij de berekening van een gezamelijke TEQ (Toxicologische 
Equivalentie Quotiënt) voor de groep. In het N-TEQ model (Nordic) heeft de congeneer 1,2,3,7,8-
Pentagechloreerde dibenzofuraan een TEF van 0.01, terwijl die in het I-TEQ model (NATO) gelijk is aan 
0.05.  Dit geeft kleine verwaarloosbare verschillen van minder dan 1% tussen resultaten uitgedrukt als N-
TEQ of I-TEQ. De WHO1998-TEQ-waarde kan echter meer dan 10% hoger zijn dan de I-TEQ-waarde.  Dit is 
vooral te wijten aan de hoger TEF-waarde van 1,2,3,7,8 pentagechloreerde dibenzodioxine, welke 1 
bedraagt, i.p.v. 0.5 volgens het I-TEQ systeem.   
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Figuur 4: Gehalten aan dioxinen+furanen  in Belgische moedermelk geanalyseerd  in de vier opeenvolgende 
WHO-campagnes. In de eerste drie campagne werden geen mengmonsters gemaakt van moedermelk 
verzameld over geheel België.  Per campagne werden toen een 2 à 3-tal mengmonsters samengesteld, 
welke bestonden uit moedermelk van een aantal moeders afkomstig uit een 2 tot 3-tal regio’s.  De waarden 
in de grafiek voor eerste drie campagnes stellen derhalve een benaderde Belgische gemiddelde waarde 
voor, welke werd berekend op basis van de beschikbare Belgische mengmonsters.  

 
 

2.5.2 …Belgische moedermelkwaarden uit andere studies 
 

In België werden in het verleden erg weinig metingen uitgevoerd van organochloorpesticiden in 
moedermelk.  In 1977 werd door het toenmalige Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE,  
nu WIV) een meetcampagne uitgevoerd op 24 individuele monsters uit de stad Brussel, 34 uit 
Waalse platteland, 20 uit Vlaamse steden en 24 uit Vlaamse platteland (totaal = 102 monsters).   
 
Het algemeen besluit in het rapport van Van Haver et al. (1977) luidde: ‘Over het algemeen kan 
gezegd worden dat de gevonden pesticiden gehalten in de moedermelk aan de hoge kant liggen.  
De maatregelen die door het Ministerie van Landbouw in mei 1976 genomen werden om 
bepaalde organochloorverbindingen te verbieden, zullen er zeker toe bijdragen dat het gehalte in 
onze voedingswaren in het algemeen naar beneden gaat, zodat ook de residugehalten in de 
moedermelk over enkele jaren beneden de gestelde toleranties zullen liggen’ 

 
Meer recent in 2003, werden organochloorpesticiden en PCB’s in moedermelk van 60 individuele 
Vlaamse moedermelkmonsters uit de provincie Antwerpen en Limburg geanalyseerd (Saunders 
et al.,2005).  In  2000-2001 werden melkstalen geanalyseerd op aanwezigheid van PBDE-
congeneren bij 14 Luikse primi- en multipare vrouwen in de leeftijdsrange van 26 tot 38 jaar oud 
(Pirard et al., 2003).   
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Tabel 23: Vergelijkende tabel van Belgische meetwaarden aan organochloorpesticiden,  PCB’s en PBDE’s 
in moedermelk uitgedrukt in ng/g melkvet.   
 

 Jaar Gemiddelde SD Min. Mediaan Max. 

7 Merker 
PCB’s 

‘03 163.8 87.8 49.6 150.6 528.4 
‘06 131.6 56.4 47.1 122.7 496.6 

6 Merker 
PCB’s 

‘03 151.8 83.2 44.9 139.3 503.7 
‘06 121.2 50.9 42.1 112.9 452.7 

Dieldrin ‘77 186.8 113.2 nd  550 
‘06 1.0 3.8 0 0 19.3 

Heptachloor-
epoxide 

‘77 347.8 370.5 20  3000 
‘06 0 0 0 0 0 

p,p’-DDE ‘77 3792.8 2096.2 218  9820 
‘03 382.5 407.3 77.8 253.3 2540.6 
‘06 121.6 93.3 26.1 95.9 724.5 

p,p’-DDT ‘77 1223.7 771.9 nd  4870 
‘03 35.0 53.6 1.5 18.5 301.7 
‘06 1.5 7.7 0  80.2 

HCB ‘77 1222.5 756.0 86  7300 
‘03 49.8 66.2 7.1 29.3 387.5 
‘06 15.2 7.6 0 15.5 40.6 

alfa HCH ‘77 65.6 26.8 nd  100 
‘03 3.6 7.0 0.3 0.9 36.1 
‘06 0 0 0 0 0 

bèta HCH ‘77 472.2 312.0 nd  1380 
‘03 24.9 14.3 4.3 22.3 71.5 

‘06 11.0 77.7 0 0 1065.2 
gamma HCH  
(lindaan) 

‘77 66.3 42.0 nd  180 
‘03 1.6 2.2 0.3 1.2 14.6 
‘06 meetbaar in  

slechts 1 monster  
 0 0 19.8 

PBDE       
som ’00-‘01 2.85   2.9  
BDE-28 0.09     
BDE-47 1.69     
BDE-100 0.17     
BDE-99 0.35     

BDE-154 0.12     

BDE-153 0.43     

nd = niet gedetecteerd 
’77: 102 melkmonsters uit Vlaanderen, Brussel, Wallonië. 
’03: 60 melkmonsters uit provincie Antwerpen en Limburg. 
’00-’01: 14 melkmonsters uit Luik 
’06: 190 monsters uit huidige WHO-campagne. 

 
 
Recentere analysen uitgevoerd op 60 moedermelkmonsters van de provincies Limburg en 
Antwerpen (2003) gaven meetresultaten voor de merker PCB’s gemeten die vergelijkbaar zijn 
met de metingen in alle 190 individuele monsters van de huidige WHO campagne.  De waarden 
lagen iets hoger, maar dat zou kunnen te verklaren zijn aan de verschillen in leeftijd tussen beide 
studiegroepen.  De leeftijdsrange van de moeders die deelnamen aan de studie uit 2003 was 18 
tot 42 jaar, daar waar de moeders uit de huidige WHO-moedermelkcampagne allen jonger dan 
30 jaar waren.     
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Organochloorpesticiden werden gemeten in een Belgische studie in 1977 en ook bij de moeders 
uit de provincies Limburg en Antwerpen in 2003.  Uiteraard zijn de huidige meetwaarden van 
organochloorpesticiden spectaculair gedaald t.o.v. de studie uitgevoerd eind jaren ’70 (Tabel 23).  
Alle producten opgenomen in de tabel waren eind jaren ‘70 nog in gebruik of werden pas enkele 
jaren ervoor verboden.  De moedermelkmonsters bevatten deze producten in concentraties die 
soms wel 100 tot 200 keer hoger lagen dan de huidige niveaus.  In vergelijking met de studie uit 
2003 lagen de huidige Belgische niveaus aan DDE/DDT, HCB, HCH 2 tot 3 keer lager.  Wellicht 
is dit deels, maar zeker niet volledig, te verklaren door de jongere leeftijd van de moeders in de 
huidige studie. 
 
De PBDE  congeneren  cocentraties gemeten in de huidige WHO campagne lagen in de buurt 
van waarden gemeten bij 14 Luikse moeders (Pirard et al., 2003).  De moeders uit die studie 
waren iets ouder dan deze uit de huidige WHO campagne 
 
 

2.5.3 Buitenlandse meetwaarden in moedermelk  
 
 
In wat volgt worden enkel deze POP’s vergeleken met buitenlandse studies, indien de component 
gedetecteerd werd in de Belgische moedermelk van de huidige campagne.  In principe zijn de 
meetwaarden van de andere deelnemende landen aan de 4de WHO-campagne meest interessant 
om mee te vergelijken.  Echter op moment van het opstellen van dit rapport waren deze 
gegevens nog niet beschikbaar. 
 
 
POP’s aanwezig in lage concentraties in Belgische moedermelkmonsters 
 
Dieldrin 
Dieldrin kon slechts in 12 van de 190 individuele monsters gekwantificeerd worden.  De waarde 
gemeten in het mengmonster bedroeg 6.7 ng/g vet (WHO laboresultaat).  In de literatuur werden 
weinig recente meetresultaten aangetroffen.  Campoy et al. (2001) rapporteerde resultaten van 
moedermelk (gecollecteerd 13-35 dagen na bevalling) uit twee regio’s in Spanje en de waarden 
varieerden van niet detecteerbare gehalten in Ameria tot duidelijk hogere gemiddelde van 37.4 
ng/g vet in Granada.   
 
Heptachloor groep 
Heptachloor en heptachloorepoxide waren niet meetbaar in de individuele monsters.  In het 
mengmonster werd 5.6 ng/g vet cis-heptachloorepoxide (= 5.3 som heptachloor) aangetroffen.  
Er werden geen recente meetgegevens uit Europa gevonden.  Nasir et al. (1998) rapporteerde 
duidelijk hogere gehalten van 190 ng/g vet in Jordaanse moedermelk.   
 
Chlordaan groep 
Uit de chlordaangroep werd enkel oxychlordaan gedetecteerd in twee van de 192 individuele 
melkmonsters (met LOQ =10 ng/g vet voor het Belgische labo).  In het Belgische mengmonster 
werd door het WHO-referentielabo 7.8 ng/g vet som chlordaan gemeten (=8.0 ng oxychlordaan 
en 1.7 ng trans-nonachlor per gram vet).  Dit gehalte was vergelijkbaar met een Zweedse studie 
uit 2004, waarin gemiddeld 3.3 ng som chlordaan/g vet werd gemeten (Lignell et al., 2005). 
 
 
Hexachlorocyclohexaan (HCH) groep 
In de Belgische moedermelk werd geen alfa-HCH aangetroffen. Het gehalte aan gamma-HCH 
(lindaan) was erg laag, nl. 0.7 ng/g vet.  In het lichaam worden de alfa- en gamma-isomeren vrij 
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snel omgezet naar het bèta-isomeer.  Het gehalten aan bèta-HCH bedroeg 12.0 ng/g vet in het 
Belgische mengmonster.  Deze waarde was vergelijkbaar met gehalten uit een Zweedse, 
Poolse en Zuid-Afrikaanse studie (Tabel 24) 
 
 

Tabel 24: Gemeten HCH-concentraties (ng/g vet) in moedermelk van Europese regio’s 
 
Land Jaar N Leeftijd Isomeer Gemiddelde Mediaan Min Max Ref. 
Kroatië ‘94-

‘95 
45  α-HCH  nd   (a) 

β-HCH  39   
Zweden 2004 32 28.9 Β-HCH 7.83 (3.82) 7.80 2.72 20.7 (b) 
Polen 2004 22  γ- HCH 0,8 (0,5) nd nd 2,1 (c) 

β-HCH 13,3 (8,0) 11,0 1,5 34,1 
Zuid-Afrika 2004 29 26 Som HCH 11.3 4.2 1.5 113 (d) 
nd:  onder de detectielimiet 
(a) Krauthacker et al., 1998. (b) Lignell et al., 2005. (c) Jaraczewska et al; 2006. (d) Darnerud et al., 2001 

 
 
Parlar groep (toxafeen) 
In de Belgische moedermelk werden gehalten van som-toxafeen aangetroffen van 2.3 ng/g vet.  
Dit is vergelijkbaar met gehalten gemeten in Canada, waar de gemiddelde waarden varieerden 
van 12.1 (’86) tot 6.0 ng/g vet (’92) (Newsome and Ryan, 1999). 
 
 
PFOS, PFOA 
In de Belgische moedermelk werd geen PFOA gemeten (LOQ= 1.8 ng/mL).  Het gehalte aan 
PFOS bedroeg 2 ng/mL, een waarde in de buurt van de kwantificatielimiet.  Voor het meten van 
PFOS en PFOA bestaat nog geen gestandaardiseerde methode.  De nieuwste, hier gebruikte 
extractiemethode is gebaseerd op solid phase extractie en geeft meetwaarden die minimum een 
factor 3 hoger zijn dan waarden teruggevonden in de literatuur. Bij vergelijking met de 
buitenlandse gegevens lag de huidige Belgische waarde inderdaad veel hoger.  Zweedse 
(Kärrman et al. , 2007) en Chinese (So et al., 2006) metingen uit 2004, gaven gemiddeld 
respectievelijk 0.20 en 0.12 ng/mL.  Abraham (2006) rapporteerde dat geen PFOS gemeten 
konden worden bij een LOD van 0.1–0.4 ng/mL in Duitse gepoolde melkmonsters van 103 
moeders, gecollecteerd tussen  2000 en 2004.  Gebruik makend van de ‘oude’ methode werd in 
een aantal landen PFOS in serum gemeten (Kannan, 2004).  Deze gegevens zijn interessant 
omdat ze aangeven waar België zich situeert tussen andere landen.  De concentraties van PFOS 
waren hoogst in de USA en Polen (>30 ng/mL); gemiddeld in Korea, België (16 ng/mL) Malaysië 
Brazilië, Italië en Colombia (3 tot 29 ng/mL);en laagst in India (<3 ng/mL). 
 
 
 
Stoffen duidelijk in Belgische moedermelkmonsters aanwezig 
 
 
Dioxinen/furanen 
Het gehalte aan dioxinen en furanen gemeten in Belgische moedermelk bedroeg 10.3 pg 
WHO1998-TEQ/g vet.  De resultaten van de Europese waarden opgetekend in de 3de WHO 
moedermelkcampagne van ’01-’02 zijn de meest interessantste beschikbare waarden als 
vergelijkingsbasis voor de huidige Belgische waarden. De huidige Belgische waarde is te 
vergelijken met meetwaarden 5 jaar geleden opgetekend in de Scandinavische landen (Finland, 
Zweden), enkele O-Europese landen (Tsjechië, Roemenië, Slowakije) en de Z-Europese landen 
Spanje en Italië (Tabel 25).   
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Tabel 25: Gemeten PCDD/PCDF-concentraties (pg TEQ/g vet) in moedermelk van Europese landen die 
deelnamen aan de 3de WHO moedermelkcampagne van ’01-‘02 (uit: Van leeuwen & Malish, 2002). 

 
Land N mediaan Min Max 
België 2 pools 16.9 14.7 19.1 
Bulgarije 3 pools 6.1 5.1 7.11 
Kroatië 2 pools 6.4 6.0 6.8 
Tsjechië 3 pools 7.8 7.4 10.7 
Finland 2 pools 9.4 9.3 9.5 
Hongarije 3 pools 6.8 5.2 7.5 
Ierland 3 pools 6.9 6.2 8.5 
Italië 4 pools 12.7 9.4 14.8 
Noorwegen 2 pools 7.3 7.2 7.4 
Roemenië 3 pools 8.9 8.4 12.0 
Slowakije 4 pools 9.1 7.8 9.9 
Spanje 3 pools 11.9 10.4 18.3 
Zweden 1 pool 9.6   
Nederland 3 pools 18.3 17.1 21.3 

 
 
Merker-PCB’s 
In het Belgische moedermelk mengmonster werd 80.1 ng /g vet van de 6 merker PCB’s gemeten 
(resultaat WHO-referentielaboratorium).  Het zijn gehalten die vergelijkbaar zijn met recente 
metingen uit Griekenland en Zweden (Tabel 26). 
 

Tabel 26: De 6 merker PCB-concentraties (PCB 28+52+101+138+153+180) (ng/g vet) in moedermelk van 
Europese landen 

 
Land Jaar N Leeftijd Gemiddelde Mediaan Min Max Ref. 

België WHO, 
’01-‘02 

2 pools   191 169 213 (a) 
Bulgarije 3 pools   42 32 52 
Kroatië 2 pools   135 121 150 
Tsjechië 3 pools   502 469 1009 
Finland 2 pools   91 84 98 
Hongarije 3 pools   34 29 59 
Ierland 3 pools   61 41 64 
Italië 4 pools   253 195 323 
Noorwegen 2 pools   119 106 132 
Roemenië 3 pools   173 165 198 
Slowakije 4 pools   443 331 621 
Spanje 3 pools   399 278 469 
Zweden 1 pool   146   
Nederland 3 pools   191 178 210 
Griekenland 2003 8 33.5 94.4 (60.63)  50.62 231.42 (b) 
Zweden 2004 32 28.9 78.1 73.5 25.3 152.5 (c) 

 (f) Van Leeuwen and Malish, 2002. (b) Costopoulou et al., 2006. (c) Lignell et al., 2005 

 
 
Non-ortho en mono-ortho PCB’s 
Het Belgische gehalte aan non-ortho (3.4 pg TEQ/g vet) en mono-ortho PCB’s (3.6 pg TEQ/g vet) 
was ongeveer vergelijkbaar (som = 10.0 pg TEQ/g vet) aan de Belgische gehalten gemeten in 
2001-2002. 
 

Tabel 27: Gemeten non-ortho en mono-ortho PCB gehalten  (pg WHO-TEQ/g vet) in moedermelk van 
Europese landen (uit: Van leeuwen & Malish, 2002) 
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Land Jaar N Leeftijd Groep Gemiddelde Mediaan Min. Max. 
België WHO, 

’01-
‘02 

2 pools  Non-ortho 
+ mono-

ortho 

 12.6 5.5 6.8 
Bulgarije 3 pools   4.2 3.7 4.7 
Kroatië 2 pools   7.2 6.8 7.5 
Tsjechië 3 pools   15.2 14.3 28.5 
Finland 2 pools   5.9 5.7 6.0 
Hongarije 3 pools   2.9 2.4 4.2 
Ierland 3 pools   4.7 2.7 5.2 
Italië 4 pools   16.3 11.0 19.3 
Noorwegen 2 pools   8.1 6.6 9.6 
Roemenië 3 pools   8.1 8.1 8.1 
Slowakije 4 pools   12.6 10.7 19.5 
Spanje 3 pools   11.7 10.0 17.0 
Zweden 1 pool   9.7   
Nederland 3 pools   11.6 10.9 13.1 
  

 
 
P,p’-DDE uit DDT groep 
Het gehalte aan p,p’-DDE in de Belgische moedermelk bedroeg 132.3 ng/g vet (resultaat WHO 
referentielabo).   Dit gehalte was relatief hoog t.o.v. recente metingen in Zweden, waar 69.5 
ng/g vet p,p’-DDE werd gemeten (Lignell et al., 2005). Metingen van eind jaren ’90 in UK, 
Nederland, Duitsland en Zweden waren wel hoger dan deze gemeten in de huidige Belgische 
moedermelkmonsters.  
 

Tabel 28: Gemeten DDT en metabolietenconcentraties (ng/g vet) in moedermelk van Europese landen  

 
Land Jaar N Leeftijd Metaboliet Gemiddelde Mediaan Min. Max. Ref 
Verenigd 
Koninkrijk 

‘97-
‘98 

168  p,p’-DDT 40    (a) 
p,p’-DDE 430    

Nederland 1997 89  DDT+DDE  330   (b) 
Duitsland ‘97-

‘98 
350
0 

  Som DDT  202   (c) 

Kroatië ‘94-
‘95 

45  p,p’-DDE  247   (d) 
p,p’-DDD  nd   
p,p’-DDT  9   
o,p’-DDT  nd   

Zweden 1994 20 29.5 p,p’-DDE 199    (e) 
p,p’-DDT 12    

1996 20 30.5 p,p’-DDE 164    
p,p’-DDT 14    

1997 40 30.5 p,p’-DDE 129    
p,p’-DDT 14    

Zweden 2004 32 28.9 p,p’-DDE 69.5 (37.9) 61.9 20.2 174 (f) 
p,p’-DDT 5.19 (5.79) 3.73 1.42 33.8 
o,p’-DDT - - 1.46 1.97 
p,p’-DDD - - - <2.19 

nd = not detected 
(a) Harris et al., 1999 (uit: Jaga & Dharmani 2003), (b) Jaga & Dharmani, 2003, (c) Schade & Hienzow, 
1998,  (uit: Jaga & Dharmani 2003), (d) Krauthacker et al., 1998, (e) Norén & Meironyté, 2000, (f) Lignell et 
al., 2005 

 
 
Hexachlorobenzeen (HCB) 
De HCB concentratie in het huidige Belgische moedermelk-mengmonster bedroeg 15.0 ng/g vet.  
Het gehalte lag op het niveau aangetroffen in Kroatië eind jaren ’90 en in Zweden in 2004.  
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Recente metingen in Polen waren hoger.  Anderzijds werden in Zuid-Afrika veel lager waarden 
aangetroffen van 1.9 ng/g vet. 
 

Tabel 29: Gemeten HCB-concentraties (ng/g vet) in moedermelk van Europese regio’s 

 
Land Jaar N Leeftijd Gemiddelde Mediaan Min Max Ref 
Kroatië  ‘94-‘95 45   11   (a) 
 1996 20 30.5 14     

1997 40 30.5 12    
Zweden 2004 32 28.9 10.4 (3.11) 10.4 3.97 16.6 (b) 
Polen 2004 22  32,2 (13,3) 28,6 11,8 61,8 (c) 
Zuid-Afrika 2004 29 26 1.9 1.7 0.7 4.3 (d) 
(a) Krauthacker et al., 1998,  (b) Jaraczewska et al., 2006, (c) Darnerud et al., 2001 (d) Lignell et al., 2005 
 
 
 
Polygebromeerde difenylethers (PBDE) 
 
De concentratie in het Belgische mengmonster bedroeg 2.01 ng/g vet voor som van 19 
congeneren (BDE 15, 17, 28,  47, 66, 71, 75, 77, 85, 99, 100, 119, 138, 153, 154, 183, 190, 203, 
209).  In de studies vermeld in Tabel 30 worden verschillende som-parameters van de BDE 
congeneren gepubliceerd.  Om een vergelijking te maken met de Belgische waarde, werd, waar 
mogelijk, de overeenkomstige som van BDE congeneren berekend voor het Belgische 
mengmonster (zie laatste kolom van Tabel 30). De Belgische waarde van de huidige WHO 
campagne lag in de buurt van recente Duitse (’03) Zweedse (’01) en Poolse (’06) gegevens. 
 
 

Tabel 30: Gemeten PBDE-concentraties (ng/g vet) in moedermelk van Europese landen.  OPM: In 
elk van de studies is het aantal congeneren opgenomen in de ‘som’ parameter verschillend.  Om een 
vergelijking met de PBDE-concentraties in het  Belgische mengmonster van de huidige WHO campagne te 
kunnen maken, werd dezelfde som van congeneren gemaakt op basis van de Belgische waarden.  Dit is 
weergegeven in de laatste kolom van de tabel.   

 
Land Jaar N Lee

ftij
d 

Con-
geneer 

Gemid-
delde 

Medi
aan 

Min. Ma
x. 

Ref. 

O
v
e
re

e
n

k
o

m
s
ti

g
e
 

B
e
lg

is
c
h

e
 

w
a
a
rd

e
 

Noor-
wegen 

‘01 9  Som1  1.6 0.9 5.9 (a)  

Italië:    
  Venetië 
  Rome 

’ 0 0 - ‘ 0 1 4 pools 
(N=39) 

21-
40 

Som2    
1.6 
4.1 

 
2.8 

(b)  
1.97 

Spanje ‘02 15 pools 25-
35 

Som3 2.40 
(1.67) 

 1.0 6.6 (c)  

UK ‘ 0 1 - ‘ 0 3 54 24-
34 

Som4  6.6 0.3 69 (d)  
BDE-17 0.1* Nd Nd 1  
BDE-28 0.3* 0.2 Nd 2.1  
BDE-47 3* 2.7 0.1 37  
BDE 71 0.2* nd nd 0.5  
BDE 75 0.5* nd nd 0.6  
BDE 85 0.5* nd nd 1.4  
BDE-99 0.9* 0.8 Nd 13  
BDE-
100 

0.6* 0.5 Nd 7  
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Land Jaar N Lee
ftij
d 

Con-
geneer 

Gemid-
delde 

Medi
aan 

Min. Ma
x. 

Ref. 

O
v
e
re

e
n

k
o

m
s
ti

g
e
 

B
e
lg

is
c
h

e
 

w
a
a
rd

e
 

BDE 
119 

0.2* nd nd 0.4  

BDE-
153 

1.4* 1.3 Nd 4.9  

BDE-
154 

0.5* 0.4 nd 2.5  

Zweden ’ 9 6 - ‘ 9 9 93  Som1  3.2 0.9 28 (f)  
‘ 9 7 40  Som7 4    (j) 1.92 
‘ 0 0 - ‘ 0 1 15 28-

38 
Som2  2.1 0.6 7.7 (e) 1.97 

BDE-17  <0.01 <0.01   
BDE-28  0.06 0.02 0.1

8 
 

BDE-47  1.15 0.26 4.0
1 

 

BDE-66  0.02 <0.01 0.0
7 

 

BDE-
100 

 0.14 <0.01 0.6
9 

 

BDE-99  0.21 0.07 2.2
0 

 

BDE-
154 

 0.02 <0.01 0.1
4 

 

BDE-
153 

 0.32 0.03 1.1
6 

 

BDE-
183 

 0.01 <0.01 0.1
4 

 

Duitsland ‘92 Pool 
(N>500) 

 Som1  1.7   (k)  

‘00 7  Som1  1.8   (k)  
‘02 8  Som1  6.6 4.3 12 (l)  
‘01 62  Som8 2.23 1.8 0.6 7.3 (g) 1.96 
‘03 31  Som8 1.95    (g) 1.96 

Finland ’ 9 4 - ‘ 9 8 11  Som6 2.3 1.6 0.9 5.9 (i) 1.67 
Neder-
land  

‘98 103  Som1  3.3 1.0 13 (m)  
 31  Som1  2.9 1.5 8.1 (f)  

Polen ‘06 22  Som5 2.5 (1.7) 2.0 0.8 8.4 (h) 1.94 
BDE-28 0.07 

(0.08) 
Nd nd 0.3

3 
(h)  

BDE-47 1.07 
(1.03) 

0.73 0.31 5.6
2 

(h)  

BDE-99 0.47 
(0.13) 

0.33 nd 1.4
3 

(h)  

BDE-
100 

0.15 
(0.13) 

0.05 nd 0.5
5 

(h)  

BDE-
153 

0.53 
(0.27) 

0.45 0.15 1.1
2 

(h)  

BDE-
183 

0.08(0.07) nd nd 0.3
2 

(h)  

* geometrisch gemiddelde, nd niet gedetecteerd 
1
 som van x aantal congeneren (4 tot 11) welke niet gespecifieerd werden in de publicatie; 

2
 som van 11 

congeneren BDE 17+28+47+66+85+99+100+138+153+154+183; 
3
 som van 15 congeneren; 

4
 som van 15  

congeneren BDE17+28+32+35+37+47+49+71+75+85+99+100+119+153+154; 
5 

som van 6 congeneren 
BDE 28,+47+99+100+153+183; 

6
 som van 4 congeneren BDE 28+47+99+153; 

7
 som van 8 congeneren 

BDE 28+47+66+100+99+85+153+154; 
8
 som van 9 congeneren BDE 28+47+66+99+100+153+154+183+ 

209 
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(a)uit:  Ryan, 2004; (b) Ingelido et. al., 2004; (c) Schuhmacher et al., 2004; (d) Kalantzi et al., 2004; (e) 
Guvenius et al., 2003; (f) Lind et al., 2003; (g) Vieth et al., 2004; (h) Jaraczewska et al., 2006; (i) Strandman 
et al., 2000; (j) Norén & Meironyté, 2000; (k) Fürst, 2001; (l) Weber & Heseker, 2004; (m) Baumann et al., 
2003 
 

 
 
Hexabromocyclododecaan (HBCD) 
 
In het Belgische mengmonster bedroeg het totale gehalte HBCD 1.5 ng/g vet.  Deze concentratie 
was vergelijkbaar met de HBCD-mediaanconcentratie aangetroffen in moedermelk van 
Canadese vrouwen (Ryan & Patry, 2002), maar hoger dan deze gemeten in Zweedse 
moedermelk (Lignel et al., 2003; Lignell et al., 2005). 
 

Tabel 31: Gemeten concentraties HBCD (ng/g vet) in moedermelk. 

Land Jaar N Leeftijd Gemiddelde Mediaan Min. Max. Ref. 
Canada  30  6.6 1.3 0 126 (a) 
Zweden ’02-‘03 30 30 (24-37) 0.42 0.35 0.16 1.5 (b) 
 ‘04 29 28.9 (20.9-34.6) 0.58 (0.89) 0.33 0.14 4.36 (c) 
(a) Ryan & Patry, 2002; (b) Lignell et al., 2003; (c) Lignell et al., 2005 
 
 
 
Polygebromeerde dioxinen en furanen (PBDD/F)  
De som aan polygebromeerde dioxinen en furanen in het Belgische mengmonster bedroeg 4.93 
pg/g vet.   Er zijn slechts enkele studies waarin gerapporteerd wordt over metingen van PBDD/F 
in humaan weefsel.  In één ervan werd moedermelk onderzocht op aanwezigheid van PBDD/F en 
PXDD/F (Wiberg & Rappe, 1992)  In alle monsters lagen de concentraties van deze stoffen onder 
de detectielimiet van 1 ppt (1 pg/g vet).  Meetbare concentraties aan PBDD’s werden 
aangetroffen in bloed van werknemers die beroepshalve aan deze stoffen werden blootgesteld 
(Zober et al., 1992; Schecter & Ryan, 1992) en in vetweefsel van Japanse vrouwen (tussen 1.5 
tot 5.3 ng/g vet PBDD/F)  (Choi et al., 2003). 
 
 
Musk groep 
De gehalten aan musk xyleen en musk keton bedroegen resp. 11.7 en 1.9 ng/g vet.  Het gehalte 
deze stoffen was duidelijk lager dan Duitse en Deense moedermelkwaarden uit vorig 
decennium.  (Tabel 32). 
 

Tabel 32: gemeten synthetische muskconcentraties (ng/vet) in moedermelk van verschillende landen 
 
Land Jaar N Leeftijd Metaboliet Gemiddelde SD Mediaan Min. Max. Ref 
Duitsland 1995 55 19-30 Musk xyleen 41   10 250 (b) 

Musk keton 10   0.1 100 
Denemarken 1999 10 25-29 Musk xyleen 23.6 15.6 9.44 nd 46.4 (a) 

Musk keton 17.0 6.12 14.9 nd 26.9 
nd: onder de detectielimiet  
(a) Duedahl-Olesen et al., 2005, (b) Ott et al., 1999 
 
 
Besluit 

De gehalten aan stoffen welke in de Belgische moedermelk aangetroffen werden - nl. dieldrin, 
heptachloor, chlordaan, toxafeen -  lagen in de buurt van waarden aangetroffen in andere 
Europese regio’s.  Hetzelfde gold voor de merker PCB’s, HCB en het gehalte aan PBDE’s.  Wat 
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de dioxinen en furanen betreft, zat België op het niveau van andere geïndustrialiseerde Europese 
landen.  Voor p,p’-DDE, HBCD, polygebromeerde dioxinen/furanen, PFOS en musk-xyleen zijn 
meer (recente) gegevens nodig om België te kunnen situeren.  
 
 

2.5.4 … internationale advieswaarden 

 
Het gemeenschappelijk FAO/WHO expert comité over voedseladditieven (en contaminanten) 
(JECFA) of  de gemeenschappelijke FAO/WHO meetings omtrent pesticidenresidu’s (JMPR) 
evalueren contaminanten en pesticiden naar toxiciteit.  Deze wetenschappelijke adviescomités 
leggen aanvaardbare dosissen vast, welke bij levenslange inname van de stof, geen schadelijke 
effecten veroorzaken bij de mens (Tabel 33).    
 
Voor een baby die x mL moedermelk met 3 % vetgehalte drinkt per dag, kan voor elk van de 
stoffen berekend worden of het ingenomen gehalte door de baby lager is dan het maximale 
aanvaardbare niveau zonder schadelijke effecten. Belangrijk is op te merken, dat deze 
berekeningswijze niet helemaal correct is.  De aanvaardbare dosissen zijn maximale waarden 
voor dagelijkse (of soms maandelijkse) levenslange inname van de stof.  Gezien de 
korte/beperkte periode van blootstelling aan de gehalten in de moedermelk, wordt geen grote 
invloed verwacht op het latere totale lichaamsgehalte.   
 
Toch is het interessant om een toetsing met de toelaatbare dosissen te doen,  om op die manier 
een idee te krijgen of de grootteorde van blootstelling ligt in de buurt van de vooropgestelde 
aanvaardbare waarden.   
 

Tabel 33: Aanvaardbare dagelijkse of maandelijkse dosissen vastgelegd door de gemeenschappelijke 
adviescomités van FAO/WHO vs. de geschatte opnamen op basis van de huidige Belgische meetwaarden 
in de moedermelk.   Bij de berekening van de opname werd uitgegaan van een totale absorptie van de stof 
door een baby van 7 kg, die 600 mL melk (met een vetgehalte van 30 mg/mL) drinkt per dag. 
 
Stof Advieswaarde Geschatte opname/dag/kg lichaams-

gewicht 
Maximum in individuele monsters 

Aanvaardbare 
dosis per kg 

lichaams-
gewicht 

Tijd 
(ref.) 

 
mengmonster 

Maximum van 
individuele 
monsters 

Dioxinen + 
dioxineachtige 
PCBs 

70 pg TEQ PTMI (JECFA 2001) 45 pg TEQ - 

Aldrin + Dieldrin 0.100 µg PTDI (JMPR 1994) 0.017 µg 0.050 µg 

Endrin som 0.200 µg PTDI (JMPR 1994) nd nd 
Heptachloor + 
heptachloorepo
xide 

0.100 µg PTDI (JMPR 1994) 0.014 µg nd 

Chlordaan som 0.500 µg PTDI (JMPR 1994) 0.020 µg 0.028 µg 

DDT som 10 µg PTDI (JMPR 2000) 0.402 µg 2 µg 

γ-HCH (lindaan) 5 µg ADI (JMPR 2002) 0.002 µg 0.051 µg 

PFOS 0.3 µg TDI (COT,2006) 0.17 µg - 

PFOA 3 µg TDI (COT,2006) nd - 

JECFA: Joint FAO/WHO expert committee on food additives (behandelt ook contaminanten) 
JMPR: Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues 
COT: British Committee on Toxicity 
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-: niet gemeten. Nd: niet detecteerbaar monsters. ADI: acceptable daily intake gemiddelde per dag voor 
lange-termijnblootstelling (de term acceptable wordt gegeven bij gebruikte producten met voldoende volledig 
dossier). PTDI : provisional tolerable daily intake (de terminologie tolerable wordt gebruikt bij niet gebruikte 
stoffen, milieucontaminanten; dossier altijd minder volledig, vandaar ‘provisional’). PTMI: provisional 
tolerable monthly intake. 

 
 
In Tabel 33 werd voor de stoffen waarvoor een advieswaarde bestaat, een schatting gedaan van 
de dagelijkse inname door een baby.  De berekening werd uitgevoerd in de veronderstelling van 
totale adsorptie/opname van stof a, door een baby van 7 kg, die 600 mL melk drinkt per dag, met 
een vetgehalte van 30 mg/mL (3%): 

µg POP/ kg lichaamsgewicht = [(600 mL melk/dag  x  30 mg/mL)/1000] x [(a ng POP/g vet) / 1000] / 7 kg 
 
Voor alle gemeten stoffen, behalve voor de dioxineachtigen, lag de waarde bij alle melkmonsters 
onder de advieswaarde.  Indien de berekening uitgevoerd wordt voor dioxinen/furanen, dan ligt 
de geschatte dagelijkse dosis in de buurt van de ‘provisional tolerable monthly intake’ (PTMI, 
JECFA, 2001).   
 
Gelijkaardig hoge geschatte innamen werden berekend door Schecter et al. (35-53 pg 
TEQ/kg/dag), Harrison et al. (66 pg TEQ/kg/dag), Päpke (24-145 pg TEQ/kg/dag), Beck et al. 
(142 pg TEQ/kg/dag) en Focant et al. (76 pg/kg/dag) (overgenomen uit Focant et al., 2002).  
Echter de PTMI-waarde is een berekend niveau van maandelijkse maximale levenslange inname 
van de stof.  Gezien de korte/beperkte periode van blootstelling aan hoge gehalten in de 
moedermelk, wordt geen grote invloed verwacht op het latere totale lichaamsgehalte.  Mede 
daardoor en omwille van het feit dat moedermelk zorgt voor essentiële elementen voor groei en 
ontwikkeling van het kind, wordt moedermelk nog steeds sterk aangeraden door de WHO 
(Brouwer et al., 1998). 
 
 

2.6 Welke factoren bepalen de variabiliteit in POP’s gehalten in de 
moedermelk? 

 
In de vragenlijst werd gepeild naar invloedsfactoren waarvan gekend is dat ze een invloed 
hebben op het gehalte aan POP’s in het lichaam.  Woonplaats (gewest), leeftijd, gewicht, 
voedingsconsumptiegewoonten en werk van de moeder, of leeftijd van de baby bij afkolven van 
de melk, kunnen belangrijk zijn. Echter, indien er weinig variatie is in leeftijd, 
voedingsconsumptiepatroon,…tussen de deelnemers, zullen deze factoren van weinig belang zijn 
voor verklaring van de variabiliteit in meetwaarden.   
 
Met behulp van statistische regressie werden de belangrijkste invloedsfactoren geïdentificeerd 
binnen de studiegroep.  Voor elk van de factoren werd berekend hoeveel procent (%) het van de 
variabiliteit in de meetwaarden verklaard (R2-waarde).  Deze R2-waarde van een invloedsfactor 
zegt dus iets over hoe belangrijk deze factor was, voor verklaring van de variatie in blootstelling 
binnen de groep van onderzochte moeders.  Het geeft strikt genomen, niet weer, hoe belangrijk 
een factor in het algemeen is voor het gehalte aan de vervuilende stof in de melk.   
 
Voor elk van de stoffen werd achtereenvolgens een enkelvoudige regressieanalyse, gevolgd door 
een forward stepwise multivariate regressieanalyse uitgevoerd.  In wat volgt wordt het resultaat 
van de multivariate analyse weergegeven, met alle invloedsfactoren die in het statistisch model 
behouden bleven. 
 
Tabel 34: Verklarende factoren voor gehalte aan POP’s in moedermelk van de Belgische deelnemers.   
 

Invloedsfactor Richtings- Partiële R
2
 p 
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coëfficiënt (bèta)
a 

Voor gehalte merker PCB’s    

Leeftijd (j) 6.0 (6.0-8.0) 0.26 <0.001 

Vlaanderen vs. andere gewesten -15.4 (-16.6--14.3) 0.015 0.04 

Gewicht (kg) -0.5 (-1.5-0.5) 0.018 0.03 

Werken vóór zwangerschap (neen/ja) 14.6 (13.4-15.7) 0.013 0.06 
Totaal Model  0.30 <0.001 

 
 

  
Voor gehalte p,p-DDE 

 
  

Leeftijd (j) 7.1 (6.1-8.1) 0.11 <0.001 

Vlaanderen vs. andere gewesten 30.4 (29.2-31.6) 0.04 0.004 

Werken vóór zwangerschap (neen/ja) 17.7 (16.5-19.0) 0.009 0.15 
Totaal model  0.16 <0.001 

    
Voor gehalte HCB 

 
  

Leeftijd (j) 3.8 (2.2-5.4) 0.11 <0.001 

Vlaanderen vs. andere gewesten  0.10 <0.001 

Model  0.21 <0.001 
 

a
 percentage verandering (met 95% betrouwbaarheidsinterval) in moedermelk POP’s-gehalte geassocieerd 

met één eenheid toename van de invloedsfactor. 

 
 
Enkel de leeftijd en het gewest waarin de deelnemers minimum 5 jaar woonden, waren 
significante factoren welke de variabiliteit in zowel PCB, p,p-DDE en HCB moedermelkgehalten 
bij de onderzochte groep moeders, bepaalden.  De variabiliteit werd vooral bepaald door de 
leeftijd (26, 11 of 11% voor resp. PCB’s, p,p-DDE en HCB, zie partiële R2-waarde). 
 

De leeftijd van de moeders varieerde van 18 tot 30 jaar, met een gemiddelde van 26 jaar.  Indien 
de gemiddelde leeftijd van de moeders met één jaar toenam, steeg het gemiddeld PCB gehalte 
met 6.0%, het gemiddelde p,p-DDE gehalte eveneens met 7.1% en het gehalte HCB met 3.8% 
(zie bètacoëfficiënt).   
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Figuur 5: Toename van POP’s gehalten met de leeftijd van de moeder.   

 
Opm: de schaal van grafiek met PCB’s en p,p’-DDE werd zodanig genomen dat respectievelijk 
één outlier en drie outliers niet meer zichtbaar zijn op de grafiek. Drie van deze vier moeders 
waren tussen 29 en 30 jaar oud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit het statistisch model bleek dat er voor de POP’s-gehalten ook een significant verschil was 
tussen de gewesten.   
 

De gemiddelde PCB en HCB waarden waren het hoogst in Wallonië (143.2 ng/g vet vs. 122.3 (Vl) 
en 140.0 (Br) voor PCB’s én 17.1 ng/g vet vs. 13.5 (Vl) en 16.6 (Br) voor HCB).  De Vlaamse 
moeders hadden echter opvallend hogere p,p’-DDE waarden van 118.3 ng/g vet versus 84.8 en 
89.7 ng/g vet in resp. Wallonië en Brussel.  (Figuur 6). 
 
 
Dezelfde trend zet zich globaal door tussen de provincies, hoewel er geen significante 
verschillen opgetekend werden tussen de provincies.   De aantallen deelnemers per 
provincie waren te laag om een vergelijking toe te laten.  Het was niet het opzet van de studie om 
provincies te vergelijken, de deelnemers werden verdeeld over de provincies om een voldoende 
geografische spreiding te hebben binnen de gewesten. 
 
 
 



 68 

0

5

10

15

20

25

Vlaanderen Wallonië Brussel

H
C

B
 (

n
g

/g
 v

e
t)

0

5

10

15

20

25

An tw
erpen

O ost-
V laande ren

W est-
Vlaande ren

L im
burg

Vlaam s -B
rabant

W aals -B
rabant

Luxe
m burg

N am en Lu ik

H enegouwen
Bruss

e l

H
C

B
-c

o
n

c
e

n
tr

a
ti

e
 (

n
g

/g
 v

e
t)

0

50

100

150

200

Antw
erp

en

Oost-
V laan

dere
n

W
est-

Vlaa
ndere

n

Lim
burg

Vlaams-B
ra

bant

W
aals

-B
ra

bant

Luxe
m

burg

Nam
en Luik

Hen
egouwen

Bru
ss

el

s
o

m
 m

e
rk

e
r 

P
C

B
's

 (
n

g
/g

 v
e

t)

0

50

100

150

200

Vlaanderen Wallonië Brussel

m
e

rk
e

r 
P

C
B

s
 (

n
g

/g
 v

e
t)

0

50

100

150

200

Vlaanderen Wallonië Brussel

p
,p

'-
D

D
E

 (
n

g
/g

 v
e

t)

0

50

100

150

200

Antw
e rpen

Oos
t-V

laande
re

n

W
est-

V laandere
n

Lim
burg

Vlaa
ms-B

ra
bant

W
aals-

B raban
t

Luxe
mburg

Namen Luik

Henegou
wen

Bru
ss

el

p
,p

'-
D

D
E

 c
o

n
c

e
n

tr
a

ti
e

 (
n

g
/g

 v
e

t)

 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 
 
 
Figuur 6: Gemiddeld gehalte (met 95% betrouwbaarheidsinterval) aan 7 merker PCB’s (1ste rij), p,p’-DDE 
(2de rij) en HCB (3de rij) gemeten in de moedermelk, weergegeven per gewest (links) en per provincie 
(rechts) Volgorde van provincies in de x-as: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, 
Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luxemburg, Namen, Luik, Henegouwen, Brussel. 
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Daarnaast werden nog een aantal niet significante parameters opgetekend, die wijzen op een 
trend, maar waarvan niet uitgesloten kan worden dat het verband aan toeval te wijten is.  De 
relatie PCB met gewicht van de moeder was negatief, maar net niet meer significant, wat wijst op 
een lichte ‘verdunning’ van het PCB gehalte met toename van het gewicht van de moeder.  De 
gehalten aan PCB’s in de moedermelk daalden ook lichtjes in melk afgekolfd tussen 1 en 9 
weken na de geboorte.  Indien de moeders ander dan huishoudelijk werk deden voorafgaand aan 
de zwangerschap, werd gemiddeld een hoger gehalte aan PCB’s en p,p-DDE gemeten.  
Verrassend is wel, dat geen enkele voedingsconsumptieparameter bepalend was om de 
variabiliteit in de meetresultaten te verklaren.   Het is immers gekend  dat vette dierlijke en 
visserijproducten, voor het merendeel van de POP’s opname zorgen.  Het feit dat dit niet naar 
voor komt uit de voedingsvragen, doet vermoeden dat de voedingsvragen niet specifiek genoeg 
gericht waren om deze opname in kaart te brengen, en/of dat er weinig variatie was in 
voedingspatroon tussen de moeders onderling, en/of dat het onvoldoende het consumptiepatroon 
gedurende het gehele leven weergeeft (periode van accumulatie).    
 
 
Algemeen kan gesteld worden dat voor de meest frequent voorkomende POP’s, de leeftijd de 
belangrijkste verklarende factor was voor de variabiliteit aan meetwaarden aangetroffen in de 
Belgische moeders.   
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3 PRAKTISCHE BEMERKINGEN VOOR VOLGENDE 

STUDIES 

 

Timing 

Kort samengevat werd het Belgische luik van de studie afgerond in één jaar tijd, inclusief de 
voorbereidende vergaderingen, uitschrijven van de bestekken voor de contractanten, aanvraag 
aan het ethisch comité, uitvoeren van het veldwerk (contact/opvolging ziekenhuizen en moeders), 
analyseren van de individuele monsters en de rapportage.  In veel aspecten was deze timing veel 
te krap en niet voorzien op praktische problemen die zich kunnen voordien tijdens de campagne. 
 
De minimale tijdspanne nodig voor een aantal activiteiten binnen het project staat hierna weergegeven: 
- 6 maanden: voor voorbereidende fase.  Deze omvat de budgettering, de aanstelling van een coördinator 
en werkgroep, de bespreking van de aanpassing van het studieprotocol (aantal monsters, keuze van 
analysen, …), de toekenningsprocedure van de contracten en het aanvragen van een ethisch advies. 
- 2 maanden: voor het contact met materniteiten. Het moet voor het ziekenhuis mogelijk zijn, de vraag voor 
deelname voor te leggen aan een eigen commissie voor medische ethiek of voor te brengen op een interne 
overlegvergadering.   
- 4 maanden: voor rekrutering van 200 moeders (diende in huidig project op 3 maanden, waarvan 2 
zomervakantiemaanden, afgerond te worden). 
- 3 maanden: voor analyse van de 200 individuele melkmonsters op twee reeksen polluenten (PCB’s  en 
organochloorpesticiden = 400 analysen), samenstellen en analyse van mengmonster.  De melkmonsters 
kunnen best gezamenlijk in één reeks geanalyseerd worden.  In de huidige campagne werd al begonnen 
met analyseren voordat de rekrutering volledig afgelopen was, gezien er slechts 7 weken tijd was na afloop 
van de rekrutering.  Dat betekende dat vaak transport vanuit de beide rekruteringscentra naar het labo 
georganiseerd diende te worden). 
 - 3 maanden: voor in orde maken, cleanen van de database en het opmaken van het codeboek, 
rapportering (ca. 7 weken werkload) en overleg met stuurgroep/werkgroep 
 
In het ideale geval zijn in totaal 18 maanden nodig om de eigenlijke werkzaamheden af te 
ronden, inclusief de voorbereidende fase. 
 
Rekrutering 
De rekrutering in de materniteiten was een goed werkbare optie voor het persoonlijk contacteren 
van pas bevallen moeders. 
Niettemin, was het ‘veldwerk’ behoorlijk intensief.  Naast het bezoek in de kraamkliniek, werden 
de moeders nog 2-tal maal telefonische gecontacteerd.  Bovendien moesten de melkmonster aan 
huis opgehaald worden in alle provincies van België.  Er zou kunnen gedacht worden aan een 
verdergaande samenwerking met K&G of ONE, welke huisbezoeken afleggen in de weken na de 
geboorte.  Nadeel zou zijn dat er  meer coördinerend werk nodig zou zijn om alles voor te 
bereiden en op te volgen. 
 
 

Vragenlijsten 
De vragenlijst die de moeders invulden was slechts anderhalve bladzijden lang en bevatte een 
10-tal vragen.  Dit zorgde ervoor dat de meeste vrouwen alle vragen invulden en dat er weinig 
gegevens ontbraken.  Bij de meerkeuzevragen waren nooit meer dan 4 % vrouwen die de vraag 
niet invulden (missers).  De vragenlijst bevatte ook een twee open vragen, waar de deelnemers 
zelf het antwoord diende in te vullen.  Dit type vragen wordt steeds slechter ingevuld, zelfs in een 
vrij korte vragenlijst als de gebruikte.  Het aantal missers liep hier op tot 15 en 18%. 
Wat de inhoud van de vragen betreft waren er twee vragen die beter gesteld konden worden: 
‘Welke eieren eet u, van eigen kippen/particulier of andere?’: aan de term ‘particulier’ kunnen, zonder 
bijkomende uitleg, meerdere interpretaties gegeven worden.  Het doel van deze vraag was na te 
gaan of eieren geconsumeerd worden van kippen die lokale voeding krijgen (geen industriële 



 71 

voeders) en leven in de buurt van de woonplaats van de moeders.  Het is ook nuttig na te vragen 
hoeveel eieren wekelijks gegeten worden van welke oorsprong.  De vraag kan bijvoorbeeld als 
volgt worden geformuleerd: Welke eieren eet u en hoeveel (per week): (1) van kippen uit uw eigen regio 
met vrije uitloop (eigen kippen, kippen van buren, familie, vrienden, kleinschalige boeren), (2) gekocht in de 
winkel, markt, (3) beide.     
‘Welke vis eet u het vaakst?’ : het is interessant na te vragen hoe frequent vette vis (zalm, haring, paling,…) 
en magere vis (wijting pladijs,…..) gegeten worden. 
 

Biobanking en resten van monsters 

Binnen de huidige vierde campagne werd toestemming gevraagd voor het meten van POPs in de 
moedermelk.  In de moedermelkresten van de vierde campagne kunnen dus enkel bijkomende 
POP’s gemeten worden. 
 
Onderstaande Tabel 35 geeft een overzicht van het volume moedermelk dat nog over is van de 
deelnemers aan de huidige studie.  In principe kunnen er dus nog metingen uitgevoerd worden  
op de moedermelkresten.  Een mogelijkheid is de overblijvende moedermelkmonsters op te 
nemen in een gecodeerd biobanksysteem.  M.a.w. verdere metingen pas uitvoeren in een later 
stadium, bv. bij een volgende WHO campagne, indien er nieuwe stoffen gemeten worden.  De 
‘historische monsters’ bieden dan de mogelijkheid terug te ‘blikken’ op de gehalten die enkele 
jaren voordien in de moedermelk aanwezig waren. Een andere optie is om metingen te doen van 
de variatie binnen België van POP’s die in nu enkel in het mengstaal gemeten werden, bij 
voorbeeld in samen te stellen provinciale mengmonsters. 
 

Tabel 35: Resterend volume moedermelk na de analyses van de 4de WHO-moedermelkcampagne. 
 

Resterend 
volume (mL) 

Aantal monsters 

0 6 

5 8 

10 6 

15 15 

20 42 

25 10 

30 26 

35 15 

40 23 

43 1 

50 2 

55 2 

60 9 

70 3 

75 2 

80 5 

85 2 

100 1 

 
 
Aangezien voor de analyse van moedermelk op aanwezigheid van PFOS de methodologie nog in 
ontwikkeling is, wordt het nuttig geacht in toekomstige studies PFOS opnieuw op te nemen om 
trends zichtbaar te maken.  De monsters verzameld in deze campagne kunnen eventueel 
opnieuw geanalyseerd worden indien dan een nieuwere meettechniek beschikbaar is. 
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Bijkomende metingen, andere dan POP’s 
Gezien moedermelk verzameld wordt, zou het nuttig kunnen zijn om naast de polluenten 
voorgesteld door de WHO, in volgende campagnes ook andere metingen mee te nemen of 
bevragingen aan te sluiten bij de campagnes.   
 
-In de huidige campagne werd er aansluitend op de metingen in moedermelk, ook nog een 
bevraging gedaan naar het gebruik van foliumzuur voor, tijdens en na de zwangerschap en 
bevalling.  Bijkomende metingen, andere dan POP’s, kunnen enkel uitgevoerd worden indien 
hiervoor ook toestemming gegeven werd door de dononoren.   
 
- Het aantreffen van musk-xyleen in de moedermelk maakt het interessant om ook deze stof in de 
toekomst op te volgen. 
 
- Binnen de werkgroep van de moedermelkcampagne werd voorgesteld transvetzuren eventueel 
op te nemen bij de volgende moedermelkcampagnes.  Door de vragenlijst dan aan te passen 
voor bevraging naar vetconsumptie kan nuttige bijkomende informatie verkregen worden.  
 
Wat? Bij de nutritionele beoordeling van voedingsvet wordt een onderscheid gemaakt tussen verzadigde en 
onverzadigde vetzuren. Verzadigde vetzuren verhogen het cholesterolgehalte en hiermee ook het risico op 
hart- en vaatziekten (Hulshof et al., 1999).  Onverzadigde vetzuren worden verder ingedeeld op basis van 
het aantal aanwezige dubbele bindingen (mono- of polyonverzadigd) en de ruimtelijke structuur (cis of 
trans).  Transvetzuren zijn onverzadigde vetzuren met één of meerdere dubbele bindingen in de 
trans-configuratie.  Terwijl er voldoende aanwijzingen zijn voor het feit dat onverzadigde vetzuren in de cis-
configuratie een gunstig effect hebben op het bloedlipidenpatroon, lijkt de invloed van trans-onverzadigde 
vetzuren eerder aan te leunen bij deze van de verzadigde vetzuren (De Greyt, 1997).  De enige 
noemenswaardige natuurlijke bron van transvetzuren is het vet aanwezig in melk en vlees van herkauwers 
(rund, schaap, geit). Deze natuurlijke transvetzuren worden gevormd door biohydrogenatie van 
polyonverzadigde vetzuren uit de voeding in de pensmaag van de herkauwers met tussenkomst van een 
anaerobe bacterie.  De voornaamste bron van transvetzuren in onze voeding zijn gedeeltelijk 
gehydrogeneerde plantaardige vetten, geschikt voor industriële verwerking in margarines, 
frituurvetten, vetmengsels en afgeleide producten zoals bladerdeegproducten, koffiekoeken, gebak, 
en chocopasta.  Hydrogenatie of harding is een veel toegepaste vetmodificatietechnologie waarbij 
vloeibare oliën worden omgezet in (semi-)vaste vetten door verzadiging van de aanwezige dubbele 
bindingen met waterstof. De vorming van transvetzuren is een nevenreactie van dit hardingsproces. 
 
Canada was in 2003 het eerste land dat het gehalte transvetzuren vermelde op de verpakking 
van voedingsmiddelen (Friesen & Innis, 2006).  De Nederlandse overheid heeft de 
voedingsindustrie tot doel gesteld het gehalte transvetzuren in de voedingsmiddelen te verlagen 
tot maximaal 1%.  Denemarken heeft in 2003 maatregelen genomen tegen schadelijk transvet in 
de voeding.  In de VS heeft de Food and Drug Administration de vermelding van transvetzuren 
verplicht gesteld vanaf 1 januari 2006 (Wikipedia). 
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Tabel 36: Gehalte transvetzuren gemeten in moedermelk (% van totale melkvetzuren) door verschillende 
landen 
 

Land Jaar N Meting Gemiddelde Mediaan Min. Max. Ref 
Canada 1998 103 transvetzuren 7.1 (0.32)    (a) 

04-
05 

24 6.2 (0.48)    

2005 24 5.3 (0.49)    
2005 39 4.6 (0.32)    

Tsjechië  35 Transvetzuren 4.22 (1.87)    (b) 
Iran  52 Trans oleic 

acid 
11.3    (c) 

Polen lente 100 Transvetzuren  1.371 1.001 2.001 (d) 
 2.592 1.492 3.342 
 2.363 1.553 3.923 

herfst  1.801 1.421 2.481 
 2.412 1.792 4.312 
 2.773 1.533 4.183 

Frankrijk  10 Trans-
isomeer 
C18:1 

1.9 (0.2)    (f) 

Duitsland  15 Transvetzuren  4.40 2.17 6.04 (e) 
1
 colostrum, 

2 
na 5-6 weken, 

3 
na 9-10 weken 

(a)Friesen & Innis, 2006, (b) Dlouhy et al., 2002, (c) Bahrami & Rahimi, 2005, (d) Mojska et al., 2003, (e) 
Koletzko et al., 1988, (f) Chardigny et al., 1995 
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4 MET DANK AAN… 
 
Deze meetcampagne was niet mogelijk zonder de medewerking en inzet van vele mensen.  In de 
eerste plaats danken we de 197 moeders, die bereid waren moedermelk te verzamelen in de 
periode na hun bevalling. 
 
Oprechte dank ook aan vroedvrouwen, gynaecologen, directie…voor hun medewerking en 
opvolging van het veldwerk in de kraamklinieken opgenomen in de studie.  Zonder hun 
medewerking was het niet mogelijk binnen een beperkte periode moedermelk te verzamelen over 
alle Belgische provincies.  De kraamklinieken die hebben meegewerkt zijn: 

 
Vlaanderen  
Antwerpen: St Vincentiusziekenhuis Antwerpen, Klina Brasschaat, St Jozef Turnhout 
Vlaams Brabant: Gasthuisberg Leuven  
Limburg: Virga Jesse Hasselt, St Trudo St Truiden 
West Vlaanderen: St Jan Brugge, St Andries Tielt 
Oost Vlaanderen: St Lucas Gent, St Blasius Dendermonde 
Wallonië 
Waals-Brabant: Clinique St Pierre Ottignies, CHR Nivelles 
Henegouwen: Ambroise Paré-Mons, ND Tournai, St Joseph Mons-Warquignies, CHR Nivelles, 
RHMS Baudour 
Luik:CHR Citadele, CHR Huy 
Luxemburg: Hôpital St Jospeh Arlon, Hopital Princesse Paola-Marche 
Namen: CHRVS Auvelais,  Ste Elisabeth Namur 
Brussels gewest 
Erasme Anderlecht,  Hopital Français Berchem Ste agathe, Clinique St Luc WSL, Iris Sud Ixelles 
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6 GEBRUIKTE BEGRIPPEN 
 

Gebruikte eenheden: 
dg: decigram = 10-1 gram 
ng: nanogram = 10-9 gram 
pg: picogram = 10-12 gram 
ppb: parts per billion 
 
Polluenten: 
DDD: dichlorodifenyldichloroethaan 
DDE: dichlorodifenyl-dichoroethyleen 
DDT: dichlorodifenyltrichloroethaan 
HBCD: hexabromocyclododecaan 
HCB: hexachloorbenzeen 
HCH: hexachloorcyclohexaan 
PBDD: polygebromeerde dibenzodioxine 
PBDF: polygebromeerde dibenzofuraan 
PBDE: polygebromeerde difenyl ethers 
PCB: polygechloreerde bifenyl 
PCDD: polygechloreerde dibenzodioxine 
PCDF: polygechloreerde dibenzofuraan 
PXDD: gemende gehalogeneerde (polygechloreerde/polygebromeerde) dibenzodioxine 
PXDF: gemende gehalogeneerde (polygechloreerde/polygebromeerde) dibenzofuraan 
PFOA: perfluoroctaanzuur 
PFOS: perfluorooctaansulfonaat 
 
ADI: acceptable daily intake.  De term ‘acceptable’ wordt gegeven bij gebruikte producten met 
voldoende volledig dossier.  Het geeft de maximale lange-termijnblootstelling gemiddeld per dag, 
zonder nadelige invloed.   
 
BI: 95% Betrouwbaarheidsinterval (95% Confidence Interval) van het gemiddelde:  interval 
rond het gemiddelde van de gemeten waarden waarbinnen de werkelijke gemiddelde waarde met 
95% zekerheid ligt. 
 
BMI: Body Mass Index: is de verhouding van het lichaamsgewicht gedeeld door de 
lichaamslengte in het kwadraat.  De BMI geeft aan of het gewicht in balans is met de  lengte. Een 
BMI lager dan 19 betekent een te licht gewicht, een BMI tussen 19 en 25 betekent een gezond 
gewicht, een BMI  van 25 tot 30 betekent te zwaar. Een BMI  meer dan 30  betekent veel te 
zwaar.   
 
Geometrisch gemiddelde: gemiddelde van de getransformeerde meetwaarden. De 
meetwaarden van biomerkers worden vaak getransformeerd (bv. door het logaritme ervan te 
nemen) om een  frequentieverdeling van de metingen te bekomen die beter overeenstemt met 
een klokvormige Gaussverdeling (normale verdeling). De transformatie wordt toegepast omdat 
voor heel wat statistische testen, strikt genomen, normaal verdeelde gegevens dienen te worden 
gebruikt. 
 
LOD: limit of detection, detectielimiet, aantoonbaarheidsgrens van een analytische procedure = 
laagste hoeveelheid van een stof welke gedetecteerd kan worden maar niet gekwanitficeerd met 
een exacte waarde. 
 
Lower bound concentratie: Indien een meetwaarde lager is dan de kwantificatielimiet wordt de 
waarde nul toegekend. 
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LOQ: limit of quantification, kwantificatielimiet, bepaalbaarheidsgrens van een analytische 
procedure = laagste hoeveelheid van een stof welke gedetecteerd kan worden met een 
voldoende accuraatheid en precisie. 
 
Medium bound concentratie: Indien meetwaarde lager is dan de kwantificatielimiet wordt een 
waarde gelijk aan ‘de helft van de waarde van de kwantificatielimiet’ toegekend. 
 
p-waarde: geeft de mate waarin de statistisch gevonden relatie of de gemeten verschillen 
betrouwbaar zijn.  Een p-waarde van 0.05 betekent dat er 5% kans bestaat dat de gevonden 
relatie of het verschil berusten op toeval. 
 
PTDI: provisional tolerable daily intake = maximale toelaatbare inname per dag bij levenslange 
blootstelling van een milieucontaminant.  Indien dossier niet volledig is wordt een ‘provisional 
(=tijdelijke) tolerable intake’ vastgelegd. 
 
PTMI: provisional tolerable monthly intake 
 
Regressie-analyse: statistische analyse die wordt uitgevoerd om na te gaan of er een relatie is 
tussen verschillende onafhankelijke variabelen: x1, x2, x3,… en een afhankelijke y-variabele.  
 
TDI: tolerable daily intake 
 
TEQ: Toxisch Equivalentie Quotiënt.  Eenheid die wordt gebruikt om het gehalte van het gemeten 
mengsel dioxineachtige stoffen uit te drukken als het gehalte van de meest giftige dioxine 
congeneer (2,3,7,8 dioxine).   
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