
                                                 
 
 
Informatie voor de materniteit/medewerkers Kind en Gezin 
 
 
Hartelijk dank dat U wilt meewerken aan de studie naar POPs (Persisterende Organische 
Polluente stoffen) in moedermelk, gecoördineerd door de WGO (Wereld Gezondheids 
Organisatie). 
 
Informatie POPs Studie 
POPs (Persistente Organische Polluente Stoffen ) zijn scheikundige stoffen die normaal gezien 
niet in de natuur voorkomen. De meest voorkomende POPs in het milieu zijn de intussen lang 
verboden organochloorpesticiden als DDT, industriële chemicaliën zoals PCB’s en vlamvertragers, 
en verbrandingsnevenproducten zoals de dioxines. Deze chemische stoffen komen het lichaam 
binnen voornamelijk via vette voeding van dierlijke oorsprong, zoals vette vis, vette 
zuivelproducten (boter en kaas), eieren en vet vlees. POPs zetten zich vast in alle vetbevattende 
voedingsmiddelen, zo ook in moedermelk. De waarden gemeten bij de mens weerspiegelen geen 
recente situatie, maar geven een idee van de bloostelling aan deze stoffen gedurende zijn hele 
leven.  
Binnen dit internationale onderzoek wordt  de waarde aan POPs aanwezig in borstvoeding, 
gemeten om na te gaan in hoeverre de inspanningen voor vermindering van de uitstoot van 
chemicaliën in het milieu nu  werkelijk zichtbaar worden in de mens. Zo kan nagegaan worden of 
het beleid hieromtrent moet worden herbekeken.  
De studie wordt uitgevoerd in opdracht van de WGO (Wereld Gezondheids Organisatie). Er 
worden stalen verzameld in verschillende regio’s in heel de wereld.  
Voor  België betekent dit 200 deelnemers verspreid over heel het land. 
 
Procedure 
De verpleegkundige van de POPs studie zal zich regelmatig bij uw dienst aanmelden. 
Zij zal vragen om het bevallingsboek in te kijken, om na te gaan welke moeders in aanmerking 
komen om deel te nemen aan deze studie. 
 
De inclusiecriteria voor moeders om deel te nemen aan deze studie zijn: 

• moeder jonger dan 30 jaar 
• moeder geboren in België  en minimum 5 jaar woonachtig in Vlaanderen 
• HIV negatief 
• 1ste kind (meerling-bevallingen komen niet in aanmerking voor de studie) 
• borstvoeding geven 
• normale zwangerschap  
• à terme bevalling (> 36wk)  
• gezonde baby 

 



Onze verpleegkundige zal steeds de toestemming vragen aan de aanwezige vroedvrouw(en) om de 
in aanmerking komende moeders te bezoeken.  
Zij overloopt samen met de moeder de procedure en  inclusiecriteria en vult samen met haar een 
korte vragenlijst in. Zij bezorgt de moeder de nodige informatie en een recipiënt zodat deze als 
de baby tussen de 2 en 8 weken oud is, een staaltje moedermelk  kan afkolven (50ml) . 
Onze verpleegkundige zal tijdens deze periode contact opnemen met de moeder, ten einde de 
staalafname op te volgen en het staal af te halen. 
 
Elk staal wordt op een aantal POPs onderzocht (organochlooorpesticiden en indicator- PCB’s).  
Met het resterende staal wordt een mengstaal gemaakt (het  staal wordt dan samengevoegd met 
stalen van andere moeders om een gemiddelde waarde voor België te bepalen). Dit mengstaal 
wordt geanalyseerd op het gehalte aan dioxines,  dioxineachtige PCB’s, sommige vlamvertragers 
en hun verbrandingsproducten.  
De resultaten (persoonlijke en gemeenschappelijke) worden vergeleken met stalen uit de andere 
landen. 
De moeders krijgen de resultaten.  
Het doel van de studie is om de hoeveelheid POPs in moedermelk te doen afnemen. Wij 
benadrukken het feit dat moedermelk de beste voeding is voor een baby.  
 
Naast de POP’s analyses heeft dit project één bijkomend doel, namelijk na te vragen of de 
moeders foliumzuur gebruikt hebben. Dit om na te gaan in hoeverre verdere 
sensibilisatiecampagnes nodig zijn. 
 
Vertrouwelijkheid 
Alle informatie die u en de moeder ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de 
wet op de privacy. Indien de resultaten van deze studie gepubliceerd worden in een rapport of 
wetenschappelijk tijdschrift zal hun of uw naam op geen enkele manier genoemd worden.  
 
Vrijwillige deelname / intrekking van deelname uit de studie 
De moeders nemen vrijwillig deel aan de studie. 
Zij kunnen dan ook op eender welk moment beslissen hun deelname aan de studie stop te zetten 
om gelijk welke reden, ook al ondertekenden zij een toestemmingsformulier.  
 
 
Mocht u vragen hebben rond deze studie, kan u onze projectmedewerkers contacteren: 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne 
Verantwoordelijke arts: Dr Vera Nelen 
Project verpleegkundige/vroedvrouw: Els Goossens 
Project verantwoordelijke: Els Van de Mieroop 
Kronenburgstraat 45- 2000 Antwerpen 
Tel:  03 259 12 61  of mail naar els.vandemieroop@pih.provant.be
 
Meer informatie over dit project kan u vinden op de website www.nehap.be
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