
                                                                           
 

Vertaling van een toelichting van de Wereldgezondheidsorganisatie 
 

Biomonitoring van moedermelk 
 
Moedermelk is een natuurlijke en superieure voeding voor baby’s omdat ze voorziet in alle 
behoeften van pasgeborenen en omdat ze ook nog eens immunologische, psychologische en 
economische voordelen biedt. De aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is 
dat kinderen vanaf hun geboorte tot de leeftijd van 6 maanden uitsluitend borstvoeding krijgen 
(1). 
 
Hoewel moedermelk nog steeds het voedsel bij uitstek is voor baby’s, heeft die reputatie toch een 
onopzettelijke knauw gekregen door ongewenste chemicaliën uit het milieu, tengevolge van eten, 
drinken en leven in een technologisch geavanceerde wereld. Toch betekent de aanwezigheid van 
een chemische stof uit het milieu in moedermelk niet ipso facto dat zuigelingen die borstvoeding 
krijgen een ernstig gezondheidsrisico lopen. Er zijn weinig of geen bijwerkingen gekend die 
enkel en alleen te wijten zijn aan het drinken van moedermelk verontreinigd met 
achtergrondniveaus van milieuchemicaliën en geen enkele ervan werd ooit in klinisch of 
epidemiologisch onderzoek aangetoond. Enkel bij hoge besmettingswaarden zijn bij zuigelingen 
in uitzonderlijke omstandigheden effecten geconstateerd. Epidemiologisch onderzoek heeft 
daarentegen wel aangetoond dat moedermelk en het geven van borstvoeding grote, meetbare 
voordelen heeft voor de gezondheid van zuigelingen en zogende moeders. Men mag dan ook 
vooral niet uit het oog verliezen dat wetenschappelijk onderzoek ten overvloede heeft aangetoond 
dat borstvoeding een positieve invloed heeft op de gezondheid van zogende baby’s. 
 
Anderzijds is moedermelk ook een unieke biologische matrix om bepaalde 
milieuverontreinigende stoffen van nabij kunnen te volgen doordat ze ons via de niet-invasieve 
weg van monsternemingen informatie kan verschaffen over blootstelling van zogende moeder en 
kind. Moedermelk wordt beschouwd als een van de belangrijkste biota voor het monitoren van de 
aanwezigheid van Persistente Organische stoffen (POP’s – Persistent Organic Pollutants), 
waarvan bekend is dat ze zich in de voedselketen ophopen. Vandaar dat het permanent 
controleren van moedermelk informatie kan verschaffen over de soorten en hoeveelheden POP’s 
in het milieu en in het menselijk lichaam. Een duidelijker begrip van onze blootstelling aan 
schadelijke chemicaliën moet ons in staat stellen beter om te gaan met die scheikundige stoffen 
door de uitstoot van zulke POP’s te elimineren of te verminderen of door hun aanwezigheid in de 
voedselketen te beperken. 
 
Wat doet WHO voor het monitoren van moedermelk? 
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De Wereldgezondheidsorganisatie heeft al vaker, dikwijls samen met de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), de toxicologische gevaren van POP’s in 
kaart gebracht. Al in 1963 evalueerde de Joint FAO/WHO Meetings on Pesticide Residues 
(JMPR) de veiligheid van POP-pesticiden en stelde voor vele ervan een ADI (= aanvaarbare 
dagelijkse inname) op. Later, toen ze niet langer in de landbouw mochten worden gebezigd, 
onderwierp de JMPR deze pesticiden aan een nieuwe evaluatie en zette de aanvaardbare 
dagelijkse innames (ADI’s) om in tolereerbare dagelijkse innames (TDI’s). Andere POP’s 
werden geëvalueerd door het Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 
dat tolereerbare innames opstelde voor dioxinen, dibenzofuranen en dioxineachtige PCB’s. Bij de 
recentste evaluatie in 2001, stelde de JECFA een tolereerbare maandelijkse inname vast voor 
dioxinen, dibenzofuranen en coplanaire PCB’s van 70 pg/kg lichaamsgewicht, een van de laagste 
tolereerbare innames die ooit werden ingesteld (2). Het JECFA stipte hierbij aan dat de 
gemiddelde blootstelling in vele landen deze waarde benaderde of overschreed. 
 
WHO gebruikt moedermelk al decennialang om de belasting van het menselijk lichaam door 
chemische contaminanten op de voet te volgen, omdat dit een integraal beeld van de blootstelling 
geeft, zoals gehalten, frequentie en duur. De laatste tientallen jaren heeft GEMS/Food, dat vooral 
internationaal onderzoek verricht naar blootstelling aan verontreinigende stoffen in voedsel, 
informatie bijeengebracht over gehalten en trends in de tijd van talloze POP’s in 
voedingsmiddelen, waaronder moedermelk. WHO heeft drie speciale metingen van dioxinen, 
dibenzofuranen en dioxineachtige PCB’s in moedermelk gefinancierd. De eerste twee gebeurden 
in 1987-1988(3) en 1992 -1993(4) en bestonden hoofdzakelijk uit monsters uit landen van 
Europa. In 2000 onderzocht het Europees Centrum voor Milieu en Gezondheid van de 
Wereldgezondheidsorganisatie in Bilthoven, in samenwerking met GEMS/Food, moedermelk een 
derde keer op dioxines, dibenzofuranen en PCB’s, waarbij ook een aantal niet-Europese landen 
waren betrokken (5). Uit de resultaten kwamen verschillende besmettingsprofielen te voorschijn, 
wat op verschillende blootstellingsbronnen wijst. Bovendien lagen in een aantal landen de 
waarden hoger dan de mediaan. De gestaag dalende trend in de dioxine- en 
dibenzofuraangehaltes in Europa heeft te maken met maatregelen om de uitstoot van die stoffen 
aan banden te leggen. Geheel in de lijn van evaluaties van blootstelling via de voeding die vóór 
1992 aan GEMS/FOOD werden gerapporteerd en van risico-evaluaties uit 1998 (6) van bepaalde 
organochloorverbindingen in moedermelk, blijken essentiële monitoring- en 
evaluatieprogramma’s van organochhloorverbindingen in voedingsmiddelen en menselijke 
weefsels in alle landen van het grootste belang te zijn om de volksgezondheid tegen die gevaren 
te beschermen. Toch blijft WHO bij haar aanbeveling om borstvoeding aan te moedigen en te 
bevorderen. 
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Figuur 1: dioxinegehalten uitgedrukt in WHO TEQ in moedermelk  (5) 
 
 
 
 
Om tegemoet te komen aan de bepalingen van het Verdrag van Stockholm over POP’s, 
ontwikkelde GEMS/Food een nieuw protocol voor een wereldwijd Periodiek Onderzoek van 
Moedermelk op POP’s teneinde de doelstellingen van WHO, UNEP en andere lidstaten (7) in 
verband met gezondheid, voedselveiligheid en milieu te bereiken. Aangezien het hier om 
menselijke proefpersonen gaat, neemt de gezondheidssector het voortouw maar samenwerking 
met de sector van het milieu en andere sectoren is sterk aan te bevelen. Om landen in staat te 
stellen zoveel mogelijk hun eigen POP’s te onderzoeken, zullen bekwaamheidstest worden 
gebruikt om laboratoria uit ontwikkelingslanden te helpen aan dit onderzoek deel te nemen. 
 
De toekomst 
 
Omdat de aanwezigheid van POP’s in moedermelk redelijk wat onrust baart over gezondheid, 
voedselveiligheid en milieu, wordt de klemtoon op het volgende gelegd: 
 
Primaire preventieve maatregelen om POP’s uit het milieu te houden zijn op lange termijn de 
beste manier om blootstelling aan deze chemicaliën te voorkomen. Het gebruik en de uitstoot van 
POP’s moet zoveel mogelijk verder worden afgebouwd. 
 
De verantwoordelijke overheden moeten hun programma’s voor voedselmonitoring en -controle 
doorlichten om na te gaan of meer aandacht moet worden besteed aan voedingsmiddelen waarin 
mogelijk hoge POP-gehalten voorkomen. Het is ook belangrijk dat regeringen die gebieden in 
kaart brengen waar zuigelingen een verhoogde kans op blootstelling lopen als gevolg van massale 
intoxicaties, van beroepsmatige blootstelling of van sterk verontreinigd voedsel. 
 
Het is van het grootste belang dat inname van zulke in vet oplosbare, bioaccumulerende, toxische 
verbindingen aan banden wordt gelegd voordat een vrouw zwanger wordt, anders is blootstelling 
van het kind zowel in utero als door borstvoeding niet te vermijden. Er kan worden gedacht aan 
tolereerbare residugehalten voor voedingsmiddelen waarin hoge POP-concentraties voorkomen; 
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ook het verstrekken van voedingsadvies aan meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd om het 
gebruik van zulke voedingsmiddelen te matigen, kan worden aangemoedigd. 
 
Er is dringend nood aan epidemiologisch onderzoek naar de link tussen voeding en moedermelk 
opdat precies kan worden aangegeven welke gezondheidsrisico’s pasgeborenen en baby’s lopen 
door het drinken van door POP’s verontreinigde moedermelk. Hierdoor zal aan moeders die een 
risico lopen steekhoudend advies kunnen worden verstrekt. 
 
Verantwoordelijke overheden zouden moeten overwegen om in hun nationale 
risicoanalyseprocedures mechanismen in te bouwen om mogelijke risico’s van verontreinigende 
stoffen in moedermelk te evalueren. Mocht ingrijpen worden overwogen, dan dient zeker een 
kwantitatieve raming te worden gemaakt van risicogebonden referentiewaarden van 
contaminanten die via moedermelk worden opgenomen en moet ook rekening worden gehouden 
met zowel de inmiddels afdoende bewezen voordelen van borstvoeding als met sociaal-
economische factoren. Moeders kunnen en moeten ervan worden overtuigd dat borstvoeding 
veruit de beste voeding is die zij hun baby’s kunnen geven, behalve dan misschien in enkele 
extreme gevallen. 
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