
 
 
 

 

Resultaten van de nieuwe biomonitoringscampagne naar moeilijk afbreekbare vervuilende 

stoffen. 

 
België heeft deelgenomen aan de vierde meetcampagne gecoördineerd door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in verband met de aanwezigheid van persistente 

organische polluenten (POP’s) in moedermelk.  

POP’s zijn vervuilende stoffen (bvb. PCB’s en dioxines) die voortkomen uit menselijke 

activiteiten en die nog lange tijd daarna teruggevonden worden in het milieu, in 

voedingsmiddelen en in alle levende wezens. Uit onderzoek van de moedermelkstalen verzameld 

van 191 moeders, blijkt dat moedermelk tegenwoordig duidelijk minder POP’s bevat dan in het 

verleden.  
 

België heeft deelgenomen aan de vierde meetcampagne gecoördineerd door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in verband met de aanwezigheid van persistente organische 

polluenten (POP’s) in moedermelk.  De gemeten concentraties van POP’s geven een goede indicatie van 

de blootsteling van de Belgische bevolking aan deze vervuilende stoffen afkomstig uit het milieu.  

 

Moedermelk wordt in deze meetcampagne gebruikt voor de evaluatie van het milieubeleid, omdat het 

eenvoudig te verzamelen is. Moedermelk en de vele voordelen ervan voor moeder en kind zijn op geen 

enkel moment ter discussie gesteld.  

 

Uit onderzoek van de moedermelkstalen verzameld van 191 moeders, blijkt dat moedermelk 

tegenwoordig duidelijk minder POP’s bevat dan in het verleden. 

De meeste onderzochte chloorpesticiden komen niet meer voor in moedermelk van moeders die 

geboren werden sinds het verbod van deze stoffen. De dioxinegehaltes zijn tussen 2001 en 2006 

met ongeveer 40% gedaald. De daling van PCB’s en dioxines die reeds in andere studies werd 

vastgesteld, zet zich dus voort. Andere stoffen zoals vlamvertragers, perfluorverbindingen en 

muskus worden nog wel in moedermelk teruggevonden. Op dit ogenblik kunnen er voor deze stoffen 

nog geen conclusies getrokken worden omtrent eventuele tijdstrends daar er geen vergelijkende 

gegevens voorhanden zijn.  

 

Het onderzoek heeft ook aangetoond dat toekomstige mama’s beter gesensibiliseerd moeten worden 

over het innemen van foliumzuur vanaf twee maanden voor de zwangerschap. 

 

De WGO zal later de Belgische resultaten vergelijken met de resultaten van andere landen die aan 

het onderzoek hebben deelgenomen.  

 

Deze meetcampagne kwam tot stand in het kader van de samenwerking tussen de Gewesten, de 

Gemeenschappen en de Federale overheid binnen de beleidsdomeinen Leefmilieu en Gezondheid, in 

nauwe samenwerking met Kind en Gezin en l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Het 

vervolg van deze biomonitoring zal geïntegreerd worden in het Nationaal plan POP’s dat in 2007 in 

 



het kader van de Stockholmconventie van het Programma van de Verenigde Naties voor het Milieu 

moet worden opgesteld.  

 

Het verzamelen van de moedermelkstalen en de begeleiding van de moeders gebeurde in Vlaanderen 

door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) van Antwerpen en in Wallonië en Brussel door het 

Institut Provincial d'Hygiène et de Bactériologie du Hainaut (IPHB) te Bergen. De analyse van de 

stalen en de wetenschappelijke begeleiding gebeurden door het Wetenschappelijk Instituut 

Volksgezondheid (WIV) te Brussel en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 

te Mol die de resultaten tot een eindrapport heeft verwerkt. 

 

Meer info op  : www.nehap.be 

 
 


