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In DEMOCOPHES testten 17 Europese landen een 
gemeenschappelijke aanpak uit voor humane biomonitoring, 
ontwikkeld door COPHES. Ze produceerden gegevens over de 
verspreiding van specifieke biomerkers en gerelateerde gegevens 
over leefgewoonten bij welomschreven studiepopulaties, en voor 
het eerst zijn de gegevens vergelijkbaar op Europese schaal. 
Deze vergelijkbaarheid is een stap in de richting van Europese 
referentiewaarden1. Nu de haalbaarheid van een geharmoniseerde 
aanpak op EU-niveau is aangetoond, kunnen beleidsmakers aan 
de hand van de opgedane ervaringen nadenken over een Europees 
onderzoeksprogramma. Om duurzame vooruitgang te kunnen 
boeken heeft Europa een structuur nodig die adequate coördinatie 
en besluitvorming mogelijk maakt. 

De studie werd uitgevoerd bij kinderen tussen 6 en 11 jaar en hun 
moeders van maximum 45 jaar. Veldwerkers verzamelden haar- en 
urinestalen van in totaal 3844 vrijwilligers uit de deelnemende landen, 
waarvan de helft uit stedelijke gebieden en de helft uit landelijke 
gebieden. De moeders gaven gedetailleerde informatie over hun 
leefomgeving, voeding en rookgedrag en ook andere informatie die 
de gemeten hoeveelheden biomerkers in de haar- en urinestalen zou 
kunnen helpen verklaren.

De laboratoria die de stalen onderzochten, werden geselecteerd 
volgens een strikte methode inzake kwaliteitsborging, met 
vergelijkingen tussen laboratoria (Interlaboratory Comparison 
Investigations – ICI) en externe kwaliteitsbewaking (External Quality 
Assessment Schemes - EQUAS).

De statistische analyse en de interpretatie van de resultaten 
gebeurden in elk land afzonderlijk én op Europees niveau, nadat 
de gecleande nationale databanken naar een centrale Europese 
databank waren overgeheveld.

De teams uit de verschillende landen vertaalden het centraal 
aangeleverde communicatiemateriaal en pasten het aan. Het ging 
onder andere over modellen voor uitnodigingsbrieven, infobrochures, 
instemmingsformulieren en vragenlijsten.

Alle onderzoeksvrijwilligers ontvingen hun persoonlijke resultaten 
tenzij ze dit niet wensten. De nationale webpagina’s geven informatie 
over de nationale resultaten die via symposia, persberichten, enz. 
bekend werden gemaakt. Op de DEMOCOPHES/COPHES-
conferentie, die tijdens het voorzitterschap van Cyprus werd 
gehouden, en op wetenschappelijke en beleidsvergaderingen 
stelden de partners van beide projecten de gezamenlijke Europese 
resultaten en conclusies voor.

1 Geven de bovenmarge aan van de huidige achtergrondblootstelling van de algemene 
bevolking aan een bepaalde toxische stof in het leefmilieu op een gegeven moment.

Het DEMOCOPHES-project 
(DEMOnstration of a study 
to COordinate and Perform 
Human biomonitoring on a 
European Scale) liep van 
september 2010 tot november 
2012 en toonde aan dat een 
geharmoniseerde aanpak 
van humane biomonitoring 
om vergelijkbare resultaten in 
Europa te verkrijgen, mogelijk 
is.

Aan de hand van biomerkers 
en vragenlijsten bestudeerden 
teams in België, Cyprus, 
Tsjechië, Denemarken, 
Duitsland, Hongarije, Ierland, 
Luxemburg, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slovakije, 
Slovenië, Spanje, Zweden, 
Zwitserland, en het Verenigd 
Koninkrijk de blootstelling aan 
kwik, cadmium, tabaksrook 
en sommige ftalaten zowel 
als mogelijke verbanden met 
leefgewoonten. In een groep 
van 6 landen werd ook de stof 
bisfenol A onderzocht.

De nationale teams vertaalden 
het gemeenschappelijke 
Europese protocol, dat in 
detail beschrijft hoe de studie 
moet worden uitgevoerd. 
Zonder de vergelijkbaarheid 
van de resultaten in gevaar 
te brengen, werden kleine 
aanpassingen toegestaan 
om rekening te houden 
met culturele verschillen en 
sommige specifieke nationale 
noden. Voordat de studie werd 
opgestart, keurden ethische 
comités in elk land de nodige 
documenten goed.

DEMOCOPHES in het kort
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Humane biomonitoring
Humane biomonitoring (HBM) betekent stalen nemen (van urine, bloed, 
haar, speeksel, nagels en andere weefsels) bij vrijwilligers en daarin 
indicatoren meten voor de opname van chemische stoffen en de gevolgen 
ervan, gekend als biomerkers. Voor een bepaalde chemische stof kunnen 
HBM-onderzoeken geografische blootstellingstrends aantonen, helpen 
om gedragsfactoren te ontdekken die een dergelijke blootstelling in de 
hand werken, en risicogroepen aanduiden. Als die biomerkergegevens 
gekoppeld worden aan andere gegevens, kunnen ze omgezet worden 
in interventiestrategieën of vroegtijdige waarschuwingsinstrumenten 
die bedoeld zijn om de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen te 
verminderen. Herhaalde onderzoeken kunnen niveauveranderingen 
van chemische blootstelling doorheen de tijd aan het licht brengen, een 
bijkomend element waar beleidsinitiatieven op kunnen focussen. HBM 
maakt van vervuiling een ‘persoonlijke kwestie’, meer dan metingen in de 
lucht, het water of de bodem. HBM levert niet alleen waardevolle informatie 
op over globale blootstelling via alle mogelijke blootstellingsroutes, maar 
ook over mogelijke verbanden met levensstijl en leefgewoonten, wat 
positieve gevlogen kan hebben voor bewustmaking en voor preventie.

Voorgeschiedenis en doelstellingen van 
het project

Voorgeschiedenis van het project

In 2004 lanceerde de Commissie het Europees Actieplan voor Milieu en 
Gezondheid 2004-20102 dat de waarde van HBM en de relevantie en het 
belang van coördinatie van HBM-programma’s in Europa erkent.

In sommige landen wordt HBM al vaak toegepast op nationaal en regionaal 
niveau, maar de resultaten van de verschillende projecten en programma’s 
kunnen niet zo gemakkelijk met elkaar worden vergeleken. Als de resultaten 
beter met elkaar zouden kunnen worden vergeleken, zou duidelijker 
zijn hoe de bevolking doorheen Europa aan vervuilende stoffen wordt 
blootgesteld. Daarnaast zou dit nuttig kunnen zijn om de potentieel sterk 
blootgestelde populaties te identificeren en om verbanden met mogelijke 
blootstellingsbronnen te leggen, hetgeen zou helpen voor het uitwerken 
van betere regelgeving en preventieve acties.

In december 2009 startte het COPHES-project3 met het opzetten van het 
wetenschappelijk kader voor een Europees project voor het uitvoeren 
van Actie 3 van het Actieplan, dat een coherente benadering van HBM in 
Europa beoogt. 

In september 2010 lanceerden 21 landen het tweejarige DEMOCOPHES-
project om aan te tonen dat een gemeenschappelijke Europese benadering 
van HBM haalbaar is en om voor de eerste keer vergelijkbare Europese 
HBM-gegevens te verkrijgen.

2 http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_environment/
l28145_en.htm  

3 Het ‘Consortium to Perform Human Biomonitoring on a European Scale’ opgericht in 
het kader van het 7de Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische 
Ontwikkeling – Subsidieovereenkomst 244237

Humane biomonitoring betekent 
stalen genomen bij vrijwilligers 
en daarin indicatoren meten 
voor de opname van chemische 
stoffen en de gevolgen ervan, 
gekend als biomerkers

http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_environment/l28145_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_environment/l28145_en.htm
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Keuze van de studiepopulatie

Het Europese Actieplan van 2004 is vooral gericht op kinderen, 
aangezien zij bijzonder kwetsbaar zijn voor blootstelling aan chemische 
stoffen in hun omgeving en voeding. Bij het DEMOCOPHES-project lag 
de leeftijdsgroep voor de kinderen vóór de pubertijd: 6-11 jaar. De keuze 
voor deze specifieke leeftijdsgroep vergemakkelijkt ook de vergelijking 
van de resultaten met die van andere studies, in het bijzonder die van 
de US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)4.

De moeders van de deelnemende kinderen werden bij de studie 
betrokken om verschillende redenen:
1. Moeders dienen als indicatoren voor blootstelling bij foetussen en 

jonge kinderen en vormen een doelgroep voor preventie.
2. Gegevens over de moeders van de kinderen die onderzocht worden, 

zouden meer inzicht kunnen geven in blootstellingsbronnen en –
wegen binnen eenzelfde gezin.

3. Verruiming van het onderzoek biedt kansen om meer informatie 
over de hele bevolking te verzamelen en draagt bij tot een ruimere 
publieke belangstelling. 

Bij het DEMOCOPHES-project moest elk deelnemend land 120 
‘moeder-kind’-koppels rekruteren, met uitzondering van twee kleine 
landen, Cyprus en Luxemburg, die elk 60 koppels rekruteerden. In totaal 
werd een beroep gedaan op 3844 vrijwilligers: de helft van hen kwam 
uit stedelijke gebieden en de andere helft kwam uit landelijke gebieden. 

Om de bescherming van de rechten en de waardigheid van alle 
vrijwilligers te garanderen, gebeurden alle onderzoeksactiviteiten 
volgens het wettelijke en ethische kader dat door verschillende 
internationale richtlijnen, overeenkomsten en richtsnoeren is vastgelegd.

Keuze van de te onderzoeken biomerkers

Alle deelnemende landen analyseerden vier humane biomerkers: kwik 
in haar, cadmium, cotinine en sommige metabolieten5 van ftalaten in 
urine. De stoffen die gemeten werden, zijn belangrijk voor het publiek 
omdat de impact ervan op de gezondheid algemeen erkend is.

Bij de start van het DEMOCOPHES-project werd bisfenol A als 
bijkomende optionele biomerker toegevoegd. Zo kon getest worden 
of het haalbaar is om snel ‘nieuwe’ biomerkers aan het Europese 
geharmoniseerde HBM-programma toe te voegen, wat een aantal 
wetenschappelijke onzekerheden met zich meebrengt.

Om de rekrutering en de staalname te vergemakkelijken, werden er 
geen bloedstalen genomen tijdens dit project.

4 The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) is een 
onderzoeksprogramma dat opgezet is om de gezondheid en de voedingsstatus van 
volwassenen en kinderen in de Verenigde Staten te evalueren. http://www.cdc.gov/nchs/
nhanes.htm 

5 De meeste ftalaten worden snel in het lichaam afgebroken tot eenvoudige verbindingen, 
metabolieten genoemd.

Cotinine is een afbraakproduct 
van de nicotine die in het 
menselijk lichaam terechtkomt. 
Het is een uitstekende 
biomerker voor de blootstelling 
aan tabaksrook en kan nog 
verschillende dagen na de 
inademing worden opgespoord

De deelnemers waren kinderen 
van 6 tot 11 jaar en hun moeders 
tot en met 45 jaar

© Arialdo Rescigno - Fotolia.fr

http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm
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Kwik komt van nature voor in de aardkorst. Het komt ook terecht in het 
milieu door toedoen van de mens, bv. door de verbranding van fossiele 
brandstoffen, afvalverbranding, bosbranden en lozing van afvalwater 
door plastic producerende fabrieken. Het kwik dat in de lucht en het 
water geloosd wordt, komt terecht in zeeën en oceanen en uiteindelijk 
ook in vis. Vooral grote vissen helemaal bovenaan de voedselketen 
zijn het slachtoffer van deze vervuiling. Chronische blootstelling aan 
kwik kan schade toebrengen aan het centrale zenuwstelsel, de nieren 
en de maag. Ze verstoort ook het immuunsysteem en de bloeddruk 
en kan gedragsproblemen veroorzaken. Tijdens de zwangerschap 
dringen methylkwikverbindingen door de placenta en kunnen ze de 
ontwikkeling van de foetus verstoren en op die manier tot neurologische 
ontwikkelingsstoornissen en een lager intelligentiequotiënt (IQ) leiden.

Cadmium is een metaal dat in kleine hoeveelheden in de lucht, het 
water en de bodem voorkomt. Het is een bijproduct van de winning 
van zink, lood en koper en wordt gebruikt in batterijen en verf. Mensen 
worden vooral aan cadmium blootgesteld door actief en passief roken 
maar cadmium komt ook voor in sommige voedingsmiddelen zoals 
bladgroenten, schaaldieren en lever. Hoge cadmiumgehaltes kunnen 
kanker veroorzaken bij de mens. Langdurige blootstelling aan lage 
cadmiumgehaltes via de lucht, het water en de bodem kan de nieren, de 
botdichtheid en het cardiovasculair stelsel aantasten.

Cotinine is een afbraakproduct van de nicotine die in het menselijk lichaam 
terechtkomt. Het is een uitstekende biomerker voor de blootstelling 
aan tabaksrook en kan nog verschillende dagen na de inhalatie 
worden opgespoord. Roken kan longkanker, hartziekten en respiratoire 
aandoeningen veroorzaken. Niet-rokende volwassenen en kinderen die 
blootgesteld worden aan passief roken lopen risico’s op gelijkaardige 
aandoeningen als de rokers zelf. Kinderen die blootgesteld worden 
aan tabaksrook lopen meer risico op wiegendood, luchtweginfecties en 
astma. Blootstelling aan tabaksrook tijdens de zwangerschap kan leiden 
tot een laag geboortegewicht en vroeggeboorte.

Ftalaten zijn verbindingen die vaak worden gebruikt als weekmakers 
bij de productie van plastic en die vaak worden verwerkt in 
lichaamsverzorgingsproducten. Ze komen overal voor: in alledaagse 
producten zoals zepen, zonnecrème, zacht plastic speelgoed, plastic 
flessen, regenjassen, schoenen en voedselverpakkingen. Voortdurende 
en herhaalde blootstelling aan hoge concentraties wordt onder andere 
gelinkt aan veranderingen in het hormoonsysteem, verminderde 
vruchtbaarheid, vroeggeboortes en genitale afwijkingen. Er moet nog 
meer onderzoek worden verricht om te kunnen inschatten wat de 
exacte gezondheidseffecten van een langdurige blootstelling aan lage 
concentraties ftalaten zijn.

Bisfenol A (BPA) wordt gebruikt in de beschermlaag van drankblikjes, 
in plastic, verf, vernis en lijm en in thermopapier dat bijvoorbeeld voor 
kassatickets in supermarkten wordt gebruikt. Bij dierenexperimenten 
worden hoge BPA-waarden onder andere gelinkt aan vruchtbaarheids- 
en ontwikkelingsproblemen, cardiovasculaire stoornissen en diabetes. 
Meer onderzoek is nodig om te kunnen inschatten wat de exacte 
gezondheidseffecten van een langdurige blootstelling aan lage 
concentraties van BPA zijn.
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Doelstellingen van het project

Het doel van het DEMOCOPHES-project is om te testen of HBM in heel 
Europa op een coherente en geharmoniseerde wijze kan worden uitgevoerd, 
door middel van gemeenschappelijk ontwikkelde protocollen, strategieën 
en wetenschappelijke instrumenten, om zo te komen tot betrouwbare en 
vergelijkbare gegevens en tegelijkertijd tot een doeltreffender gebruik van 
middelen.

Meer in het bijzonder wil het DEMOCOPHES-project in de deelnemende 
landen: 

1. de richtlijnen, protocollen en technische procedures voor communicatie, 
veldwerk, chemische analyses en gegevensbeheer en -verwerking 
testen die door COPHES werden uitgewerkt; 

2. praktische kennis opdoen over het contacteren van te onderzoeken 
groepen , over procedures om vrijwilligers te rekruteren en over 
antwoordpercentages;

3. de algemene prestaties van de betrokken nationale teams en 
laboratoria verbeteren;

4. vergelijkbare gegevens verzamelen over de verspreiding van 
specifieke biomerkers bij de gedefinieerde studiepopulatie en de 
link maken met culturele factoren en leefgewoontes via statistische 
analyse en interpretatie;

5. goede praktijken en aanbevelingen uitwerken voor doeltreffende 
communicatie en bewustmaking van deelnemers, stakeholders, een 
ruimer publiek en beleidsmakers.

Implementatie van het project 

De landen pasten hetzelfde Europese protocol toe, dat in detail 
beschrijft hoe de studie moest worden uitgevoerd, en volgden 
dezelfde richtlijnen voor de 5 hoofdtaken. Deze omvatten:

1. het nationale kader, protocol en materiaal uitwerken;
2. geschikte vrijwilligers vinden en de stalen nemen;
3. de gekozen biomerkers analyseren;
4. statistische analyses uitvoeren en gegevens interpreteren;
5. op een goede manier communiceren tijdens het hele 

onderzoek.

Het nationale kader, protocol en materiaal uitwerken

Alvorens een breed opgevat onderzoek te starten moeten een aantal 
belangrijke stappen worden gezet. Tijdens de eerste maanden van het 
project moesten alle deelnemende landen het COPHES-studieprotocol 
vertalen en aanpassen aan hun eigen omstandigheden en de nodige 
voorbereidingen treffen voor de implementatie.
Dit hield het volgende in: 

Een nationaal protocol uitwerken: ieder land moest criteria vastleggen 
om zowel landelijke als stedelijke gebieden te definiëren, beslissen of 
ze vrijwilligers zouden rekruteren via scholen of via bevolkingsregisters, 
en de haalbaarheid en meerwaarde testen van het voorgestelde 
‘Computer Assisted Personal Interview’-systeem (CAPI) om informatie 
over levensstijl en gewoontes te verzamelen.

Veldwerkers in de deelnemende 
landen verzamelden haarstalen 
van in totaal 3 688 vrijwilligers
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Een nationaal team bijeenbrengen om het protocol te implementeren, 
door de nodige expertise van eigen organisaties in te zetten en/of 
experts aan te werven of dit uit te besteden: in juni en juli 2011 werden 
coördinatoren van alle nationale teams in Berlijn opgeleid tijdens de 
‘Train the trainer’-sessies van COPHES. Die coördinatoren leidden dan 
nadien hun veldwerkteams in hun eigen land op.

Het protocol aanvullen, bv. om andere interessante elementen 
te belichten: zo besliste een van de landen bijvoorbeeld om zijn 
studiepopulatie uit te breiden en niet alleen ‘moeder-kind’-koppels 
maar ook vaders te onderzoeken, terwijl een ander land besliste om 
bloedstalen af te nemen en nog meer stoffen te onderzoeken.

Communicatie- en achtergrondmateriaal zoals vragenlijsten verschaft 
door COPHES vertalen en aanpassen zonder de vergelijkbaarheid in 
gevaar te brengen: alle teams vertaalden de ter beschikking gestelde 
documenten en stelden wijzigingen voor waarbij ze een beschrijving 
gaven van een aantal specifieke nationale overwegingen voor 
goedkeuring op EU-coördinatieniveau. In februari 2011 kwamen de 
partners in Brussel bijeen om ervaringen en oplossingen uit te wisselen. 
In april 2011 kwamen ze daarvoor nog een keer bijeen in Boedapest.

Geschikte vrijwilligers vinden en de stalen nemen

Tussen september 2011 en februari 2012 werd contact opgenomen 
met mogelijke vrijwilligers en werden stalen genomen. Verschillende 
manieren voor het vinden van vrijwilligers werden getest: drie 
landen rekruteerden vrijwilligers via de nationale bevolkingsregisters 
en veertien deden dit via scholen en betrokken daarbij de lokale 
gemeenschappen en schooldirecties. De meeste landen ondervonden 
problemen om geschikte vrijwilligers te vinden, ondanks het aanbieden 
van kleine educatieve geschenken voor de kinderen en/of de moeders. 
De lancering van het project kwam in verscheidene landen in de pers.

De gekozen biomerkers analyseren

De waarden van de biomerkers die bij de 
algemene bevolking worden gemeten zijn 
meestal relatief laag, in tegenstelling tot 
wat wordt vastgesteld bij werknemers die in 
een fabriek aan een specifieke stof worden 
blootgesteld. Daarom moet omzichtig 
worden omgesprongen met variaties en 
detectiegrenzen eigen aan laboratoria. De 
laboratoria die de DEMOCOPHES-stalen 
analyseren, konden gedurende meer dan 
een jaar werken aan capaciteitsopbouw en 
een strikte kwaliteitsbewaking en –controle, 
en zo vergelijkbare biomerkermetingen 
ontwikkelen. Dat was mogelijk dankzij 
de vergelijkingstesten tussen laboratoria 
(Interlaboratory Comparison Investigations 
– ICI) en de externe kwaliteitsbewaking 
(External Quality Assessment Schemes - 
EQUAS) georganiseerd door COPHES.

De wetenschappers wonnen 
informatie in over leefgewoonten, 
eet- en rookgewoonten en 
sociaal-economische status
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De ICI waren een eerste test voor HBM-beginners, en maakten 
het mogelijk om de laboratoriumvaardigheden voor het meten van 
relatief lage waarden te verbeteren. Ervaren laboratoria konden hun 
meetvaardigheden dan weer bevestigd zien. De laboratoria kregen 
twee controlestalen per cyclus, die verschillende concentraties van 
de doelbiomerkers bevatten en die op basis van lokaal beschikbare 
biologische stalen waren aangemaakt. Tijdens de verschillende 
meetcycli kwamen alle verwachte concentraties aan bod. Er werd een 
consensuswaarde voor de deelnemende laboratoria berekend. De 
bedoeling was om vergelijkbaarheid tussen de laboratoria te bereiken.

Bij de EQUAS werden de controlestalen ook geanalyseerd in ervaren 
referentielaboratoria. Hun resultaten werden gebruikt om een 
toegekende waarde en tolerantiemarges voor alle metingen van de 
biomerkerconcentraties in de stalen te bepalen. De bedoeling was om 
accuraat te zijn, m.a.w. om de ‘echte’ toegekende waarden te bereiken. 

Enkel de laboratoria die volgens de criteria vastgelegd in het kader 
van COPHES/DEMOCOPHES met succes de kwaliteitsproeven 
aflegden, mochten de DEMOCOPHES-stalen analyseren. Zo voerden 
16 laboratoria begin 2012 de analyses uit voor kwik in haar, deden 14 
labs de analyses voor cadmium, 9 labs die voor cotinine, 7 labs die 
voor ftalatenmetabolieten (de landen kwamen overeen om minstens 
5 ftalatenmetabolieten uit een lijst van 20 te analyseren, op basis 
van de beleidsrelevantie ervan), 5 labs analyseerden bisfenol A en 
14 labs deden de analyses voor creatinine (de creatininewaarden in 
urine worden gemeten om stalen op te sporen die erg verdund of erg 
geconcentreerd zijn).

Statistische analyses uitvoeren en gegevens interpreteren

Een werkgroep statistiek boog zich over een aantal kwesties rond de 
analyse en interpretatie van gegevens. Die werden besproken tijdens 
twee opleidingssessies: in december 2011 in Brussel en in maart 2012 
in Kopenhagen.

Om één unieke Europese databank te kunnen samenstellen moesten 
alle nationale DEMOCOPHES-databanken op dezelfde wijze worden 
opgezet. In een centraal uitgewerkt handboek en in richtlijnen voor 
kwaliteitscontrole werden gedetailleerde instructies gegeven. Er werd 
een procedure ontwikkeld om de kwaliteit van de nationale databanken 
te controleren en om ze in één Europese databank samen te voegen.

Een plan voor statistische analyse werd toegepast op de gegevens van 
de biomerkers en de vragenlijsten en richtlijnen werden gegeven voor 
de interpretatie van de resultaten, met daarin:
1. berekening van antwoordpercentages en analyse van niet-

deelnemenden op basis van de inventaris opgemaakt tijdens de 
rekrutering; 

2. beschrijving van de algemene kenmerken van de studiepopulatie: 
leeftijd, geslacht, antropometrie, sociale klasse, enz.;

3. statistische analyse van de vijf biomerkers. 

De statistische analyse op Europees niveau werd op dezelfde manier 
uitgevoerd als in de verschillende landen afzonderlijk.

Meer dan een jaar lang opleiding 
en een strikte kwaliteitsbewak-
ing en –controle voor de labo-
ratoria die de DEMOCOPHES-
stalen analyseerden, leidden 
tot vergelijkbare biomerker-
metingen
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Op een goede manier communiceren tijdens het hele onderzoek

Communicatie was een van de belangrijke taken tijdens het hele project, 
van de rekruteringsfase tot de publicatie van de resultaten. Nationale 
teamcoördinatoren werden opgeleid tijdens 2 workshops: in december 
2011 in Brussel en in maart 2012 in Kopenhagen.

Communicatie bij rekrutering
 
De kinderen van 6 tot 11 jaar en hun 
moeders kregen een infobrochure en een 
brief waarin ze werden uitgenodigd om 
aan deze pilotstudie deel te nemen. Bij 
de brief zaten ook een antwoordkaart en 
een instemmingsformulier. Vrijwilligers 
die voldeden aan de deelnamecriteria 
kregen vervolgens een bevestigingsbrief 
en urinepotjes samen met een folder met 
instructies voor het nemen van urinestalen. 
De lancering van het project en het begin 
van de rekruteringsperiode kwam aan bod 
in verschillende kranten in de deelnemende 
landen en op Europees niveau. De 
projectwebsites, zowel op Europees als op 
nationaal niveau, verschaften gedurende 
het hele project belangrijke informatie en 
documenten.

Communicatie van individuele resultaten

De individuele resultaten werden zo snel mogelijk aan de deelnemers 
meegedeeld, tenzij de deelnemers ervoor hadden gekozen om hierover 
niet geïnformeerd te worden. De deelnemende moeders ontvingen een 
brief met hun eigen resultaten en die van hun kind, met de volgende 
toelichting: 

•	 Voor sommige stoffen geeft deze studie louter een 
momentopname van de blootstelling. Hoge waarden van 
chemische stoffen die snel worden uitgescheiden, kunnen 
voorkomen door tijdelijke blootstelling en geven geen beeld 
van iemands algehele blootstelling.

•	 Zware metalen zoals kwik stapelen zich op in het lichaam en 
de gemeten waarden geven een idee van de blootstelling die 
iemand tijdens zijn leven heeft geaccumuleerd.

•	 Indien beschikbaar, werden de huidige gezondheidskundige 
referentiewaarden meegegeven als toelichting bij de potentiële 
gezondheidsimpact van de gemeten waarden. Voor sommige 
chemische stoffen was het enkel mogelijk te melden wat de 
gemeten waarden waren en hoe die in verhouding stonden tot 
de gemiddelde resultaten, maar kon niet worden geduid welke 
gevolgen deze zouden kunnen hebben voor de gezondheid.  

De contactgegevens van een nationaal teamlid werden opgegeven 
voor eventuele verdere verduidelijking. Als de opgemeten waarden 
wezen op mogelijke gezondheidsrisico’s, werd contact opgenomen 
met de moeder om uit te leggen wat er kon worden gedaan om de 
blootstelling te verminderen.

Elke moeder die deelnam 
ontving een brief met haar 
resultaten en die van haar kind
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Communicatie van samengevoegde resultaten
Verspreiding naar het grote publiek: De resultaten en conclusies van 
COPHES en DEMOCOPHES werden voorgesteld op de conferentie 
‘Human Biomonitoring: Linking Environment to Health and Supporting 
Policy’ die tijdens het voorzitterschap van Cyprus op 23 en 24 oktober 
2012 in Larnaca werd gehouden. Een persbericht over die conferentie 
is te vinden op de website van het voorzitterschap van Cyprus6. 
Verschillende Europese kranten toonden belangstelling en persartikels 
werden gepubliceerd. 

Tussen oktober 2012 en juni 2013 organiseerde elk land een nationaal 
symposium om aan het grote publiek en de beleidsmakers verslag uit 
te brengen over de samengevoegde resultaten.

Een 50 minuten durende TV-documentaire over DEMOCOPHES werd 
uitgezonden en is beschikbaar voor verder gebruik.

Verspreiding naar de beleidsmakers: Bijzonder belangrijke onderwerpen 
zijn onder andere het gebruik van de HBM-resultaten voor het 
overheidsbeleid, de haalbaarheid van een Europees geharmoniseerd 
programma en de volgende stappen die genomen moeten worden 
overeenkomstig het Europees Actieplan voor Milieu en Gezondheid 
2004-20102 en de WGO-Conferentie van Parma over Leefmilieu en 
Gezondheid7.

Verspreiding naar de wetenschappelijke gemeenschap: De resultaten 
van COPHES en DEMOCOPHES werden voorgesteld op de 22ste 
‘Annual Meeting of the International Society of Exposure Science’ in 
Seattle. De DEMOCOPHES-resultaten over kwik werden gebruikt om 
de kostprijs te berekenen van de huidige blootstelling van Europeanen 
aan dit algemeen verspreide zware metaal8. Meer resultaten 
zullen gepubliceerd worden in ‘peer-review’-tijdschriften en zullen 
gecommuniceerd worden op andere wetenschappelijke bijeenkomsten.

6 http://www.cy2012.eu/index.php/en/news-categories/areas/employment-social-policy/press-
release-european-projects-measure-chemicals-in-people-across-europe-for-the-first-time

7 http://www.euro.who.int/en/what-we-do/event/fifth-ministerial-conference-on-environment-
and-health

8 Economic benefits of methylmercury exposure control in Europe: Monetary value of 
neurotoxicity prevention, Environmental Health 2013, 12:3 http://www.ehjournal.net/
content/12/1/3/abstract 

De resultaten en conclusies 
van COPHES en DEMOCOPHES 
werden voorgesteld op de 
eindconferentie in het kader 
van het EU Voorzitterschap van 
Cyprus

Vergaderingen werden 
georganiseerd om het project 
toe te lichten aan de deelnemers

http://www.ehjournal.net/content/12/1/3/abstract
http://www.ehjournal.net/content/12/1/3/abstract
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Projectresultaten

Een gemeenschappelijke benadering voor HBM werd getest in 17 
Europese landen. Deze produceerden gegevens over de verspreiding 
van specifieke biomerkers bij de gedefinieerde studiepopulatie en 
verbanden met mogelijke blootstellingsbronnen. Voor het eerst zijn die 
gegevens vergelijkbaar op Europees niveau en dat is een stap in de 
richting van Europese referentiewaarden. 

Resultaten voor de onderzochte chemische stoffen 

De gegevens van 1844 ‘moeder-kind’-koppels werden verzameld voor 
de 4 basis chemische stoffen en die van 621 koppels voor bisfenol A. 
Hoewel dat nog niet representatief is voor de Europese bevolking, is 
dit de eerste keer dat beschikbare informatie over de verspreiding van 
chemische stoffen in 17 Europese landen kan worden vergeleken over 
de landsgrenzen heen, en met internationale gegevens van NHANES, 
Health Canada en met nationale onderzoeken door EU-landen.

Over het algemeen tonen de resultaten van DEMOCOPHES aan dat 
jongere kinderen (6-8 jaar) hogere blootstellingswaarden hebben 
in vergelijking met oudere kinderen (9-11 jaar). Dat benadrukt hoe 
belangrijk het is om specifiek aandacht te besteden aan de jongere 
leeftijdsgroep. De biomerkerwaarden variëren sterk, zowel binnen als 
tussen landen.
De informatie die de deelnemers verstrekten over hun leefomgeving en 
levensstijl maakt het mogelijk om beïnvloedende factoren te herkennen, 
en dus ook mogelijke interventiestrategieën te bepalen. Globaal gezien 
bevinden de gemeten blootstellingsniveaus zich ruim onder de gebruikte 
gezondheidsrichtwaarden. Weinig deelnemers vertonen waarden die 
hoger liggen. De niveaus van de biomerkers bij kinderen vertonen 
een sterke correlatie met de niveaus bij hun moeders, wat zou wijzen 
op gezamenlijke blootstelling aan milieuvervuilende stoffen. Sociale 
klasse, bepaald door het opleidingsniveau van de moeder, heeft een 
significante invloed op elk van de biomerkerwaarden. Deze factor kan 
onderliggende en nog niet geïdentificeerde blootstellingsdeterminanten 
verbergen. 

1 90% van de studiepopulatie vertoonde 
waarden lager dan P90.

2 Gedefinieerd door het JECFA (Joint 
FAO/WHO Expert Committee on Food 
Additives).

3 De HBM-waarden zijn gedefinieerd op 
basis van de kennis en de beoordeling 
van de German Commission on Human 
Biomonitoring. De HBM I-waarden 
stemmen overeen met de concentratie 
van een stof in menselijk biologisch 
materiaal waaronder geen negatieve 
gezondheidseffecten worden verwacht. 
De HBM II-waarden stemmen overeen 
met de concentratie van een stof 
in menselijk biologisch materiaal 
waarboven er een verhoogd risico op 
negatieve gezondheidseffecten is bij 
kwetsbare personen in de algemene 
bevolking.

Tabel 1: Waarden op Europees niveau bij moeders en kinderen: 
gemiddelde, P90 en gebruikte gezondheidsrichtwaarden voor de 
onderzochte biomerkers.

  Kinderen Moeders

Biomerker Een-
heid Gemiddelde P901 Richtwaar

de Gemiddelde P90 Richtwaar
de

Kwik  µg/g 0.14 0.82 2.3 (FAO/WHO)2 0.22 1.3 2.3
Cotinine µg/l 0.8 5.1 Niet bepaald (Nb) 2.7 1237.0 Nb

Cadmium µg/l 0.07 0.22 0.5 (HBMI)
-2 (HBMII)3 0.22 0.62 1 (HBMI)

-4 (HBMII)
Ftalaatmetabolieten
DEHP-metabolieten µg/l 47.6 141.0 500 (HBMI) 29.2 93.0 300 (HBMI)

MnBP µg/l 34.8 98.0 Nb 23.9 68.0 Nb
MBzP µg/l 7.1 27.8 Nb 4.5 18.0 Nb
MEP µg/l 34.4 160.0 Nb 48.2 259.1 Nb
MiBP µg/l 45.4 135.0 Nb 30.1 89.0 Nb

Bisfenol A µg/l 2.0 7.4 2500 (HBMI) 1.8 6.7 2500 (HBMI)
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Kwik stapelt zich tijdens heel het leven op in het lichaam en het 
feit dat er hogere waarden gevonden worden bij moeders dan bij 
de kinderen is te wijten aan deze accumulatie. Het eten van zeevis 
heeft de grootste invloed op de kwikwaarden die worden aangetroffen 
zowel bij moeders als bij kinderen. In een Europese context liggen de 
Spaanse en Portugese kwikwaarden relatief hoog. De gemiddelde 
Spaanse moeder heeft een kwikgehalte in haar lichaam dat meer 
dan zes keer hoger ligt dan het gemiddelde van de DEMOCOPHES-
landen; bij de gemiddelde Portugese moeder is dat meer dan vijf keer. 
Cyprus, Denemarken, Luxemburg en België hebben gemiddeldes die 
net boven het gemiddelde van de DEMOCOPHES-landen liggen. Bij 
de andere landen in dit project, vooral uit Centraal- en Oost-Europa, 
ligt het kwikgehalte op of onder dat gemiddelde. In het zuiden van 
Europa eten mensen grote hoeveelheden vis. In landen zoals Cyprus, 
Denemarken, Luxemburg en België eten mensen ook vrij veel vis, maar 
ze eten doorgaans geen grote roofvissen. In deze studie hebben 1,4% 
van de kinderen en 3,4% van de moeders een kwikgehalte hoger dan 
de gezondheidsrichtwaarde van FAO/WHO van 2.3 µg/g.

De cotininegehaltes bij de kinderen weerspiegelen duidelijk de 
rookgewoontes van de volwassenen in het gezin. Kinderen die dagelijks 
waren blootgesteld aan passief roken hadden waarden die vijf keer 
9 Gebaseerd op het COPHES WP4 rapport “Human biomonitoring in children and mothers - 

European analysis” gerealiseerd door VITO in nauwe samenwerking met DEMOCOPHES
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hoger lagen dan kinderen die er nooit aan werden blootgesteld. Moeders 
die dagelijks roken hebben gemiddelde cotininegehaltes die 30 keer 
hoger liggen dan de waarden bij gelegenheidsrokers en 700 keer hoger 
dan bij ex- of niet-rokers. Het cotininegehalte dat werd aangetroffen in 
de urine van Roemeense moeders ligt meer dan 5 keer hoger dan het 
gemiddelde van de DEMOCOPHES-landen. De gemiddelde waarden 
voor blootstelling aan tabaksrook liggen ook relatief hoog in andere 
Oost-Europese landen en in Spanje en Portugal. In de rest van Noord- 
en West-Europa liggen de cotinineconcentraties aanzienlijk lager. 
De cotininegehaltes bij kinderen volgen dezelfde trend, hoewel de 
gehaltes veel lager liggen. Zoals verwacht zien we dat kinderen worden 

blootgesteld aan passief roken.
Cadmium accumuleert met de jaren in het lichaam. Moeders hebben 
veel hogere waarden dan kinderen. Er is niet één moeder uit deze 
studie die een cadmiumniveau in haar urine had dat wijst op een 
negatief gezondheidseffect voor de nieren. In Polen liggen de gemeten 
waarden relatief hoog. De belangrijkste reden hiervoor zou kunnen 
zijn dat landbouwers nog steeds bemestingsproducten gebruiken met 
een hoog cadmiumgehalte. Deze cadmium wordt opgenomen via het 

voedsel en via inademing van stof.

De ftalaatmetabolieten vertoonden doorgaans hogere waarden bij 
de kinderen dan bij de moeders, met uitzondering van MEP, dat niet 
gereguleerd is en hoofdzakelijk wordt gebruikt in cosmetica. Een 
mogelijke verklaring is de relatief grotere inname door kinderen: die zijn 
meer blootgesteld aan stof doordat ze dichter bij de vloer spelen, ze 
hebben vaker hand-mondcontact, en ze eten meer dan volwassenen in 
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verhouding tot hun gewicht. Consumptie van kant-en-klare maaltijden, 
gebruik van lichaamsverzorgingsproducten en blootstelling aan 

vinylvloeren en -behangpapier binnenshuis werden allemaal in verband 
gebracht met hogere ftalaatgehaltes in urine. 
De bisfenol-A-waarden in urine zijn van dezelfde grootteorde bij 
moeders als bij kinderen en liggen in het verlengde van vroegere 
gerapporteerde waarden bij Europese bevolkingsgroepen. De gemeten 
waarden liggen erg dicht bij elkaar, in de buurt van het gemiddelde van 
de DEMOCOPHES-landen van 1.78 µg/L urine, wat nog steeds veel 
lager is dan de gezondheidsrichtwaarde van 2500 µg/L urine.

De ontwikkeling van capaciteiten in Europa

Een gemeenschappelijke Europese benadering werd uitgetest in 17 
Europese landen. In dit stadium kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken:
•	 Voldoende harmonisatie kan worden bereikt om met succes HBM-

onderzoeken uit te voeren op Europese schaal.
•	 Het is mogelijk om veldwerkprocedures in zekere mate aan te 

passen aan de nationale noden, zonder dat de vergelijkbaarheid 
van de resultaten in het gedrang komt.

•	 Enkel strikte kwaliteitsborging en -controle kunnen vergelijkbare 
en betrouwbare resultaten garanderen. Hoewel capaciteitsopbouw 
één van de belangrijkste streefdoelen van deze studie was, mag dit 
proces de strikte criteria die nodig zijn om tot vergelijkbare gegevens 
te komen, niet in het gedrang brengen.

•	 Gerichte communicatie is essentieel van bij de start en moet 
gebruik maken van strategieën uit de sociale wetenschappen.

•	 Opleiding, een helpdesk en telefoonconferenties waren essentiële 
bijkomende instrumenten om de geharmoniseerde benadering te 
begeleiden en in stand te houden.

Evaluatie van de voordelen / effecten en kosten-batendiscussie 
over de resultaten van het project 

Goed uitgewerkte HBM-programma’s zijn wetenschappelijke tools 
die kunnen zorgen voor de kennisbasis die noodzakelijk is voor het 
ontwikkelen van beleidsrelevante evaluaties en aanbevelingen.

De chemische stoffen die werden onderzocht in het project werden 
gekozen op basis van hun relevantie voor beleidsacties. De bisfenol-
A-biomerker werd bijkomend geanalyseerd door 6 DEMOCOPHES-
landen op verzoek van hun beleidsmakers.
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In de loop van het project vroeg het European Chemicals Agency 
(ECHA) gegevens over bepaalde ftalaten en de European Food Safety 
Authority (EFSA) gegevens over bisfenol-A om hun aanbevelingen 
te herevalueren in het licht van nieuwe wetenschappelijke informatie. 
De resultaten zullen op aanvraag beschikbaar zijn voor de Europese 
agentschappen en aanverwante wetenschappelijke comités in het 
kader van hun rapportage- of risico-evaluatie-activiteiten. 

Gegevens over menselijke blootstelling hebben een sterke invloed op 
de actie, zowel op persoonlijk als op collectief niveau. De nationale 
symposia die georganiseerd werden in elk land boden de gelegenheid 
om de beleidsmakers en het publiek te informeren en om te discussiëren 
over de relevantie van en de interesse in acties op nationaal vlak. De 
ruime persaandacht en de documentaire zorgden voor een grotere 
bewustwording bij het publiek en reikten aanbevelingen aan over 
eetgewoontes en consumptiepatronen. 

De DEMOCOPHES-resultaten voor kwik werden gebruikt voor een 
publicatie8 van januari 2013 waarin de voordelen van de beheersing 
van de kwikvervuiling werden berekend op 700 000 IQ-punten en 8 à 
9 miljard euro per jaar voor de hele EU. Vermindering van blootstelling 
vereist wereldwijde samenwerking inzake beleid en reductie aan 
de bron, waar het milieuprogramma van de Verenigde Naties10 zich 
momenteel voor inzet. Bovendien heeft WGO Europa ook beslist om 
deze biomerker voor kwik te gebruiken als één van de indicatoren, naar 
aanleiding van de verbintenissen van Parma. 

De grootste kosten van dergelijk onderzoek hebben te maken met 
het rekruteren van de doelpopulatie en het nemen van de stalen. 
Bovendien zijn biologische stalen waardevol en zouden ze zo intensief 
mogelijk moeten worden gebruikt voor het algemeen welzijn. Om die 
reden is ervoor gezorgd dat de DEMOCOPHES-stalen minstens 10 
jaar worden opgeslagen. DEMOCOPHES had als doel om capaciteiten 
te ontwikkelen en de haalbaarheid te testen van de Europese 
geharmoniseerde benadering met een erg beperkte set biomerkers. 
Het opslaan van de stalen biedt mogelijkheden om er in de toekomst 
bijkomende biomerkers in te analyseren.

DEMOCOPHES heeft de weg voor toekomstige ontwikkelingen 
geopend. Dankzij deze pilootstudie kan de kostprijs van toekomstige 
HBM-initiatieven op Europese schaal, met een grotere set geselecteerde 
biomerkers, beperkt worden terwijl de voordelen groter kunnen zijn. Het 
COPHES-project heeft een globale schatting gemaakt van minimum 
3,7 en maximum 13,7 miljoen euro per jaar als kostprijs voor de 
implementatie van een HBM-programma voor de 27 lidstaten. 

10 http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/tabid/3320/Default.aspx 

Er is voor gezorgd dat 
de DEMOCOPHES-stalen 
minstens 10 jaar worden 
opgeslagen

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/tabid/3320/Default.aspx
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Haalbaarheid van de Europese geharmoniseerde benadering en 
overdraagbaarheid van projectresultaten

DEMOCOPHES heeft aangetoond dat het haalbaar is om gegevens 
te produceren die over de grenzen heen vergeleken kunnen worden 
indien geharmoniseerde en gestandaardiseerde protocollen worden 
gebruikt en indien interne en externe kwaliteitsborging gegarandeerd is. 

Op basis van de werkbeschrijving – met inbegrip van commentaren 
en suggesties – uit de gedetailleerde DEMOCOPHES-verslagen, 
kan het Europese onderzoeksprotocol geactualiseerd worden. De 
volgende aanbevelingen werden gedaan voor toekomstige Europese 
geharmoniseerde studies:
•	 Inclusie- en exclusiecriteria vastleggen die haalbaar zijn voor alle 

landen;
•	 Een bepaalde stof meten in één labo en zo onzekerheden vermijden 

op gebied van vergelijkbaarheid van metingen van kleine dosissen 
tussen verschillende laboratoria;

•	 Zorgen voor gebruiksvriendelijke programma’s voor statistische 
analyse, zodat er minder mensen nodig zijn om die analyses uit te 
voeren;

•	 Sociale wetenschappers uit de verschillende landen van bij het 
begin bij de studie betrekken om culturele verschillen te helpen 
verstaan en in rekening te brengen;

•	 Communicatiemateriaal ontwikkelen dat goed is afgestemd op de 
doelgroepen en dat kan worden aangepast naargelang de nationale 
context.

HBM kan worden gebruikt om trends te evalueren en op te sporen, 
in de blootstellingsniveaus van de bevolking aan milieuvervuilende 
stoffen, zowel in de tijd als in de ruimte. Het kan ook worden gebruikt 
om beleidsmaatregelen te documenteren en te monitoren. Vanuit 
beleidsmatig oogpunt is verdere vooruitgang nodig in de ontwikkeling 
van betrouwbare biomerkers en analysemethodes en structuren voor 
een Europees programma op lange termijn zodat HBM meer kan 
worden gebruikt voor preventief beleid11.
Nu de haalbaarheid van de Europese geharmoniseerde benadering 
werd aangetoond, kunnen de beleidsmakers denken aan een 
algemener programma voor de hele EU, op basis van ervaringen 
uit DEMOCOPHES. Nauwe samenwerking is al overwogen, met 
het netwerk dat het European Health Examination Survey (EHES) 
project heeft uitgevoerd en met het netwerk dat het verplichte Health 
Information Survey (HIS) implementeert. Dat zou heel wat kosten 
besparen en onverwachte mogelijkheden bieden voor onderzoek en 
beleidsevaluatie.

Om vooruitgang te boeken heeft Europa echter een structuur nodig 
die gepaste coördinatie en organisatie mogelijk maakt. Die structuur 
zou een specifiek mandaat kunnen krijgen en een transparante 
beslissingsstrategie kunnen hanteren voor de keuzes die moeten 
worden gemaakt voor de toekomstige implementatie van HBM in 
Europa.

11 De REACH-Verordening, de nieuwe biocideverordening, de POP-Verordening (gewijzigde 
Verordening (EG) nr. 850 2004 van 29 april 2004), Richtlijn 2009/128/EG van 21 oktober 
2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een 
duurzaam gebruik van pesticiden, verordeningen betreffende cosmetica, geneesmiddelen en 
voedingsmiddelen, en Richtlijn 98/24/EG

© violetkaipa - Fotolia.fr

HBM-gegevens kunnen nu 
vergeleken worden in Europa
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Glossarium

BPA: bisfenol A
CAPI: Computer Assisted Personal Interview system
COPHES: Consortium to Perform Human Biomonitoring on a 

European Scale
DEHP: di(2-ethylhexyl)ftalaat 
DEMOCOPHES: DEMOnstration of a study to COordinate and 

Perform Human biomonitoring on a European 
Scale

ECHA: European Chemicals Agency
EFSA: European Food Safety Authority
EQUAS: External Quality Assessment Schemes
HBM: Humane BioMonitoring
ICI: Interlaboratory Comparison Investigation
IQ: IntelligentieQuotiënt 
MEP: mono-ethylftalaat
Nb: Niet bepaald
NHANES: US National Health and Nutrition Examination 

Survey
µg/g: microgram/gram
µg/l: microgram/liter
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DEMOCOPHES-partners

De volgende partners hebben het project uitgevoerd:

België:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
(FOD)
Dominique Aerts en Pierre Biot

Cyprus:
Ministry of Health vertegenwoordigd door het State General Laboratory 
(SGL) 
Andromachi Katsonouri en Adamos Hadjipanayis

Denemarken:
University of Copenhagen (UCPH) 
Lisbeth E. Knudsen en Jeanette KS Nielsen

Duitsland:
Umweltbundesamt GmbH (UBA) 
Marike Kolossa-Gehring en Kerstin Becker

Hongarije:
National Institute of Environmental Health (NIEH) 
Peter Rudnai en Szilvia Középesy

Ierland:
Health Service Executive (HSE) 
Maurice Mulcahy en Damien Burns

Luxemburg:
Centre de Recherche Public - Gabriel Lippmann (CRP-GL) 
Arno Gutleb en Marc Fisher (LNS)

Polen:
Nofer Institute of Occupational Medicine (NIOM) 
Danuta Ligocka en Marek Jakubowski

Portugal:
Institute of Preventive Medicine, Lisbon Faculty of Medicine (IMP)
M. Fátima Reis en Sónia Namorado

Roemenië:
Environmental Health Centre (EHC) 
Eugen S. Gurzau en Ioana-Rodica Lupsa

Slovenië:
Jozef Stefan Institute (JSI) 
Milena Horvat en Darja Mazej

Slowakije:
Public Health Authority of the Slovak Republic (UVZ SR) 
Katarina Halzlova en Michal Jajcaj

Vergadering in Boedapest, 
april 2011
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Spanje:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Argelia Castano en Marta Esteban

Tsjechië:
National Institute of Public Health (NIPH) 
Milena Cerna en Andrea Krskova

Verenigd Koninkrijk:
Health Protection Agency (HPA)
Ovnair Sepai en Karen Exley

Zweden:
Karolinska Institutet (KI-IMM) 
Marika Berglund en Kristin Larsson

Zwitserland:
Federal Office of Public Health (FOPH)
Pierre Crettaz en Andrea Lehmann

De volgende partners hebben een bijdrage geleverd aan het project:

Oostenrijk:
Umweltbundesamt GmbH (UBA)
Philipp Hohenblum

Kroatië:
Institute for Medical Research and Occupational Health (IMROH) 
Aleksandra Fucic

Frankrijk:
Institut de Veille Sanitaire (InVS) 
Nadine Frery en Georges Salines

Noorwegen:
National Institute of Public Health Norway (NIPH-NO) 
Georg Becher 
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COPHES-consortium3

Alle DEMOCOPHES-partners zijn ook partners in het COPHES-
consortium.
De volgende bijkomende COPHES-partners zorgden voor 
wetenschappelijke ondersteuning van het project:

België:
Centrum voor Menselijke Genetica – KU Leuven (KUL)
Ludwine Casteleyn en Birgit Dumez
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Greet Schoeters en Elly Den Hond

Duitsland:
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung  - Institut der Ruhr-Universität-Bochum (IPA)
Jürgen Angerer en Holger Koch
BiPRO Gmbh
Reinhard en Anke Joas

Nederland:
Environmental Health Sciences International (EHSI)
Louis Bloemen

Woord van dank aan de instellingen die 
dit project medefinancierden

DEMOCOPHES (LIFE09 ENV/BE/000410 - www.eu-hbm.info) werd 
in België uitgevoerd dankzij een co-financering van 50% door het 
programma LIFE+ van de Europese Commissie en 50% door de 
verschillende leden van de Belgische Gemengde Interministeriële 
Conferentie Leefmilieu-Gezondheid (www.nehap.be).
 

Vergadering in Brussel, 
november 2011

www.eu-hbm.info
www.nehap.be
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Directie Generale voor Leefmilieu 
Multilaterale en Strategische Zaken
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel - Belgie
Tel: +32 (0)2 524 97 97 
Mail: democophes@gezondheid.belgie.be
www.gezondheid.belgie.be 

www.eu-hbm.info

©
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