
                                                                
Toestemmingsformulier tot deelname aan het onderzoek naar persistente organische 
stoffen (POPs) in moedermelk gecoördineerd door de Wereldgezondheidsorganisatie  
(WGO) 
 
Studie uitgevoerd in samenwerking met Kind & Gezin en ONE, door het Provinciaal Instituut 
voor Hygiëne te Antwerpen, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne te Bergen, het 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek te Mol in opdracht van de Belgische overheid. 
 
 
Informatie POPs 
POPs (Persistente Organische Polluenten) zijn scheikundige stoffen  die door het toedoen van de 
mens in de natuur terechtkomen, en die er lang aanwezig kunnen blijven, zoals PCB’s en 
dioxines. Deze stoffen zetten zich vast in alle vetbevattende voedingsmiddelen en ook in 
moedermelk. 
Binnen dit internationale onderzoek wordt het gehalte aan POPs in borstvoeding gemeten. We 
willen nagaan in hoeverre de reglementering in verband met de vermindering van de uitstoot van 
chemicaliën in het milieu zichtbaar wordt in de mens en of er nog beleidsmaatregelen nodig zijn.  
 
Waarom metingen in moedermelk? 
POPs stapelen zich op in het vetweefsel van het menselijk lichaam. Bij de productie van  
moedermelk worden de vetreserves  aangesproken en zo komen de vervuilende stoffen in de 
moedermelk terecht. Daarom wordt moedermelk beschouwd als een goede indicator voor de 
graad van vervuiling van onze omgeving. Het is ook gemakkelijker en minder belastend om 
moedermelk te onderzoeken dan bijvoorbeeld bloed. 
 
 
Wil dit zeggen dat borstvoeding schadelijk kan zijn voor uw baby? 
Zelfs als er scheikundige stoffen worden gevonden in de moedermelk, wil dit nog niet zeggen dat 
dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de baby. Moedermelk is de beste voeding 
voor uw baby. De samenstelling is gedurende de volledige borstvoedingsperiode en bij elke 
voeding afgestemd op de behoefte, de groei, het afweersysteem en de omgeving van je baby. 
Borstvoeding geven vermindert het risico op infecties en allergieën bij de baby. Ook het risico op 
bepaalde aandoeningen zoals diabetes of zwaarlijvigheid op latere leeftijd verkleint. Het geven 
van borstvoeding schept een bijzondere band tussen moeder en kind. Daarnaast zijn er ook voor 
uzelf heel wat gezondheidsvoordelen. 
 
De studie wordt uitgevoerd in opdracht van de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie). Er worden 
stalen verzameld in verschillende regio’s in heel de wereld.  
Voor België betekent dit 200 deelnemers verspreid over heel het land. 
 



 
 
Inclusiecriteria 
U kan deelnemen aan de studie indien u:  

 borstvoeding geeft 
 meerderjarig bent en jonger dan 30 jaar 
 geboren bent in België 
 minimum 5 jaar woonachtig bent in Vlaanderen 
 bevallen bent van uw 1ste kind en dit geen twee- of meerling is 
 normale zwangerschap had  
 HIV negatief bent 
 bevallen bent na een voldragen zwangerschap (> 36wk) 
 bevallen bent van een gezonde baby 

 
Procedure
Indien u in aanmerking komt en interesse heeft om deel te nemen vragen we u om samen met 
onze verpleegkundige een korte vragenlijst in te vullen.  
 
Als uw kindje tussen de 2 en 8 weken oud is vragen we u om thuis een staaltje moedermelk af te 
kolven (minstens 50ml). Onze verpleegster zal u de nodige informatie hiervoor geven. Zij zal u 
ook het recipiënt om de afgekolfde moedermelk in te bewaren, bezorgen.  
 
U vult  nog een kleine vragenlijst in op het moment van de staalafname. U bewaart het staal 
volgens uitgelegd in de handleiding voor de staalafname (max 72u in de koelkast, daarna in 
diepvries). 
 
Het staal en deze vragenlijst zullen volgens afspraak, later bij u thuis opgehaald worden. 
 
Uw staal wordt individueel op een beperkt aantal POP’s onderzocht. Met het resterende staal 
wordt een mengstaal gemaakt (uw 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 alle POP’s.  
De resultaten (persoonlijke en gemeenschappelijke) worden tesamen met die van andere stalen 
uit België en andere landen verwerkt. U kan deze bekomen zo gewenst.(aanvraag zie vragenlijst). 
 
De meetresultaten zullen samen met de gegevens uit de vragenlijsten verwerkt worden om 
verbanden te vinden (bij voorbeeld tussen eetgewoonten en gehalten of tussen woonplaats en 
gehalte).  
Het doel van de studie is om de hoeveelheid POPs in moedermelk verder te doen afnemen.  
 
Een bijkomend doel van de studie is na te gaan in hoeverre foliumzuurgebruik in het kader van 
het begin van de zwangerschap goed ingeburgerd is in België, om te weten of er hiervoor verdere 
sensibilisatiecampagnes nodig zijn. 
 
Kosten 
Er zijn voor U geen kosten verbonden aan dit onderzoek.  
 



Risico’s en ongemakken 
In bijlage geven we u informatie over hoe u melk kan afkolven. Hier zijn geen risico’s aan 
verbonden. 
 
Voordelen 
U heeft geen persoonlijk voordeel door deel te nemen aan dit onderzoek. De informatie over 
concentraties aan Persistente Organische Polluenten in moedermelk dragen bij tot een verbetering 
van de volksgezondheid, de voedselveiligheid en het leefmilieu.  
 
Vertrouwelijkheid 
Alle informatie die u 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 uw naam op geen enkele manier genoemd worden.  
 
Vrijwillige deelname / intrekking van deelname uit de studie 
U neemt vrijwillig deel aan de studie. 
U kunt dan ook beslissen op eender welk moment uw deelname aan de studie stop te zetten om 
gelijk welke reden, ook al ondertekende u dit formulier. Wij vragen u wel onze diensten hiervan 
op de hoogte te stellen. (adres en telefoonnummers zie verder in deze brief) 
Weigering om deel te nemen of stopzetting zal uw behandeling in de materniteit op geen enkele 
manier beïnvloeden. 
 
Wie te contacteren? 
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. 
 
 
Dit voorstel werd voorgelegd aan de Medische Ethische Commissie van het Kinderziekenhuis 
Koninging Fabiola, Av JJ Crocq 15, 1020 Brussel. Een Comité dat er moet voor zorgen dat 
deelnemers aan een wetenschappelijk onderzoek geen nadeel ondervinden.  

mailto:els.vandemieroop@pih.provant.be


 
Verklaring van toestemming 
 
Er werd mij gevraagd deel te nemen aan het Wereldwijd Onderzoek naar Persistente Organische 
Stoffen (POPs) van WGO zoals hiervoor beschreven werd. De opzet en het doel van deze studie 
werden mij in het kort uitgelegd. Ik heb de gelegenheid gehad er vragen over te stellen en alle 
vragen die ik heb gesteld werden tot mijn tevredenheid beantwoord. 
 
Ik heb bovenstaande  informatie gelezen of ze werd me voorgelezen. 
Ik voldoe aan de inclusiecriteria beschreven in de procedure. 
 
Ik neem vrijwillig deel aan het onderzoek en heb begrepen dat ik mij te allen tijde kan 
terugtrekken zonder dat mijn geneeskundige verzorging op welke manier dan ook in het gedrang 
te brengen. Ik geef ook toestemming om het teveel aan moedermelk voor een soortgelijk 
toekomstig onderzoek in verband met POPs in moedermelk te bewaren. 
 
Naam van deelneemster in drukletters     Datum                 Handtekening van deelneemster    
 
 
…………………………………………… …../……/……. 
 
 
Identificatie code: ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
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
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