Kwik
Hoe worden we blootgesteld?

Wat is kwik?
Kwik is een metaal dat in de natuur wordt
teruggevonden en dat bestaat in drie
verschillende vormen (metallisch, organische
en anorganisch) welke verschillende
eigenschappen, toepassingen en toxiciteit
hebben. Metallisch kwik heeft een
zilverachtige glans en is vloeibaar bij
kamertemperatuur. Wanneer het verwarmd
wordt, gaat het over in een kleurloos en
reukloos gas.

Waar kan je het vinden?
Kwik kan vrijkomen bij verschillende
natuurlijke processen, zoals bosbranden,
overstromingen
en
bij
bepaalde
meteorologische condities.
Antropogene
bronnen van kwik zijn afvalverbranding,
verbranding van fossiele brandstoffen en
bepaalde industriële processen. Kwik kan
zich ook verspreiden in het milieu door
foutieve afvalverwerking van kwikhoudende
producten (zoals oude thermometers,
barometers en spaarlampen). In water, kan
kwik worden geabsorbeerd door vis en
schelpdieren en op die manier in de
voedselketen terechtkomen.

Humane biomonitoring van kwik
Kwik kan worden gemeten in bloed, urine of
haar. Organisch kwik wordt meestal gemeten
in bloed. Urine wordt meestal gebruikt om
anorganische kwik te bepalen. Analyse van
haren is geschikt om de langdurige
blootstelling aan kwik, mogelijk via
visconsumptie, te analyseren.
Wanneer een meetbare kwikconcentratie
kan vastgesteld worden in het bloed, urine of
haar, betekent dit niet noodzakelijk dat het
een negatief effect heeft op de gezondheid.

Iedereen wordt in beperkte mate
blootgesteld aan kwik aanwezig in
omgevingslucht, water en voedsel. Veel
mensen worden blootgesteld aan kwik
aanwezig in amalgaam tandvullingen (grijze
vullingen).
De
hieruit
vrijgezette
hoeveelheden zijn echter zeer klein. Het
morsen van elementair kwik uit gebroken
thermometers of barometers kan resulteren
in een blootstelling aan kwikdamp.
Visconsumptie is een gekende bron van
blootstelling aan organisch kwik. Bijna alle
vissoorten bevatten sporen van kwik. In de
meeste soorten vormt dit geen probleem,
maar bepaalde roofvissoorten bevatten
relatief hogere kwikhoeveelheden zoals haai,
marlijn, zwaardvis en in mindere mate tonijn.

Welk effect heeft het?
Blootstelling aan kwik kan in verband
gebracht worden met negatieve gevolgen op
het centrale zenuwstelsel, nieren, maag, het
afweermechanisme en de bloeddruk. Tijdens
de zwangerschap kunnen kwikverbindingen
via de moederkoek de ontwikkelende foetus
bereiken. De blootstelling van een foetus of
een zuigeling kan de ontwikkeling
beïnvloeden en leiden tot neurologische
afwijkingen.

Hoe je blootstelling verminderen?
Voor nutritionele doeleinden wordt
algemeen aanbevolen om twee porties vis
per week te verbruiken, waaronder één
portie vette vis. Dit geldt eveneens voorAD1
zwangere en borstvoeding gevende vrouwen
en kinderen, op voorwaarde dat bepaaldeAD2
roofvissoorten, zoals haai, zwaardvis, marlijn AD4
en in mindere mate tonijn, gemeden worden
door de hogere gehaltes aan contaminanten
zoals kwik.
•Verwijder gebroken kwikthermometers en
spaarlampen via het klein gevaarlijk afval.
AD5
•Info over gezonde voeding en over hoe
kwikhoudende producten verwijderen, vindt
u via de links op onze website
www.nehap.be
AD3
●
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Het is belangrijk om naar websites te verwijzen (op onze website dus) waarbij uitgelegd wordt hoe je
dat doet 'properly dispose'
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en in mindere mate tonijn mijden omdat deze hogere gehaltes aan kwik bevatten.
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Cadmium
Wat is Cadmium?

Hoe worden we blootgesteld?

Cadmium is een zilvergrijs metaal dat in zijn
natuurlijke vorm wordt aangetroffen in de
aardkorst. Het komt er voor onder de vorm
van mineralen, meestal in combinatie met
andere elementen.

Tabaksrook is de voornaamste bron van
blootstelling
aan
cadmium.
De
cadmiumdeeltjes komen vrij via tabaksrook
en kunnen vervolgens makkelijk ingeademd
worden. Niet-rokers die tabaksrook uit de
omgeving inademen (passief rokers) nemen
ook cadmium op.
Naast roken, is de belangrijkste bron van
cadmium opname uit de voeding, o.a. bij
het
frequent
consumeren
van
schelpdieren, lever, nieren en wilde
paddenstoelen of groene bladgroenten uit
cadmiumhoudende gronden.

Waar kan je het vinden?
Een kleine hoeveelheid cadmium wordt
aangetroffen in omgevingslucht, water en
in
de
bodem.
Hogere
cadmiumconcentraties
kan
men
terugvinden in de bodem en het water
nabij industriezones of stortplaatsen voor
gevaarlijk afval. Verder is cadmium ook
aanwezig in tabak.
●Cadmium komt meestal vrij als bijproduct
van zinkwinning en in mindere mate via
lood- en koperwinning. Cadmium wordt
gebruikt in batterijen, verfpigmenten,
coatings en bij platering.

Welk effect heeft het?
Langetermijnblootstelling
aan
kleine
hoeveelheden cadmium aanwezig in de
omgevingslucht, water en de bodem kan
een negatief effect hebben op de
nierwerking en botdensiteit. Het inademen
van hoge hoeveelheden kan ook schade
toebrengen aan de longen. Dit gebeurt
eerder bij beroepsblootstelling. Hoge
hoeveelheden cadmium kunnen kanker
veroorzaken.

Hoe je blootstelling verminderen?
Rook geen tabakhoudende producten en
beperk de blootstelling aan nicotine door
passief roken.
●Batterijen
en andere producten die
cadmium bevatten moeten via de gepaste AD6
afvalcontainer verzameld worden
●Vermijd het eten van lever, nieren en
schelpdieren.
●Eet gevarieerde en evenwichtige voeding.
●Info over gezonde voeding en over hoe
cadmiumhoudende producten verwijderen,
vindt u via de links op onze website
www.nehap.be
●

Humane biomonitoring van
Cadmium
Cadmium is meetbaar in bloed en urine.
Langetermijn blootstelling aan cadmium
kan bepaald worden in urine. De bepaling
van cadmium in bloed wordt beschouwd
als een biomerker van recente(re)
blootstelling tot ongeveer drie maanden
voor de staalname. Een concentratie
cadmium in het bloed of in urine betekent
niet altijd dat het een negatieve impact
heeft op de gezondheid.
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Be sure to add a website were you can find how to 'properly dispose'
Aerts Dominique; 29/06/2012

Cotinine
Wat is cotinine?

Gezondheidseffecten van roken

Cotinine komt van nature niet voor in het
menselijk lichaam.
Het is een
afbraakproduct van nicotine. Na het
inhaleren van nicotine wordt het door ons
lichaam opgenomen en omgezet naar
cotinine. Cotinine is een goede biomerker
om de blootstelling aan tabaksrook te
evalueren.

Tabaksrook
bevat
diverse
toxische
chemische
componenten,
waaronder
nicotine. Roken kan de oorzaak zijn van
longkanker, hartafwijkingen, luchtwegproblemen
zoals
bronchitis
en
longemfyseem.
Ook niet rokende
volwassenen en kinderen, die blootgesteld
worden aan rook worden lopen gevaar.
Vooral kinderen zijn erg gevoelig voor
blootstelling aan tabaksrook uit hun
omgeving. Bij hen zorgt het voor een hoger
risico op wiegendood, luchtweginfecties en
astma. Blootstelling aan (omgevings)tabaksrook tijdens de zwangerschap kan
het risico verhogen op een vroegtijdige
bevalling en een te laag geboortegewicht.

Waar kan je het vinden?
Nicotine is aanwezig in producten die tabak
bevatten, zoals sigaretten en sigaren. Nietrokers, die worden blootgesteld aan
tabaksrook uit de omgeving (passief rokers)
nemen ook nicotine op.

Human Biomonitoring van
cotinine
De mate van blootstelling aan tabaksrook
kan bepaald worden door het gehalte aan
cotinine in bloed of urine te bepalen.
Cotinine kan makkelijker gemeten worden
dan nicotine. De reden hiervoor is, dat het
langer in het lichaam achterblijft. Het kan
worden gemeten tot enkele dagen na
blootstelling aan sigarettenrook. Wanneer
een meetbare hoeveelheid cotinine in het
bloed of urine wordt gemeten, betekent dit
dat men is blootgesteld aan tabaksrook.

Hoe je blootstelling verminderen?
Stoppen met roken om uw gezondheid te
verbeteren en om uw familie te
beschermen tegen rook. Het kan! Voor
hulp of informatie, contacteer Tabakstop
op 0800 111 00 of consulteer onze website
www.nehap.be, waar je de links vind naar
relevante websites
●Vermijd zoveel mogelijk passief roken
●Vermijd omgevingen waar roken
toegestaan is.
●

Ftalaten
Wat zijn ftalaten?
Ftalaten zijn een familie van industriële
chemische componenten die worden
gebruikt als weekmakers in plastics of als
solventen in verschillende consumentenproducten. Vele ftalaten zijn kleur-, geuren smaakloos, en zijn meestal niet
gasvormig.

Waar kan je het vinden?
Ftalaten zijn chemische stoffen die worden
gebruikt in de productie van plastics om
deze zacht en flexibel te maken. Ze worden
ook gebruikt in laboratoria en medische
apparatuur Sommigen worden ook
gebruikt als oplosmiddelen. Ftalaten
worden steeds verwerkt samen met andere
materialen zoals bv. PVC.

Hoe worden we blootgesteld?
Aangezien ftalaten gebruikt worden in
verschillende
toepassingen, zijn ze
alomtegenwoordig in het milieu. De mens
wordt voornamelijk blootgesteld via
voeding en dranken die verpakt werden in
verpakkingsmateriaal dat ftalaten bevatte.
Ze worden daarnaast ook teruggevonden in
alledaagse voorwerpen zoals regenjassen,
schoenen,
en
verzorgingsproducten
(cosmetica, shampoo, body lotion en
parfum).
Ook in de binnenlucht kunnen ftalaten
voorkomen afkomstig van ftalaathoudende
plastic producten of vinylvloeren. Kinderen
worden het meest blootgesteld aan
ftalaten door het in de mond nemen van
plastic speelgoed en door hand-mondcontact van ftalaatdeeltjes aanwezig in
binnenhuisstof.

Welk effect hebben ze?
De gezondheidsgevolgen van blootstelling
aan een lage dosis ftalaten is niet gekend.
Echter, een continue of herhaalde
blootstelling aan hogere niveaus van
ftalaten kan het hormonaal systeem
verstoren.
Het
wordt
algemeen
aangenomen dat meer onderzoek nodig is
om vast te stellen wat de gezondheidsgevolgen zijn van ftalaten.

Human Biomonitoring van
ftalaten
Ftalaten zijn meetbaar in bloed en urine.
De meeste ftalaten worden zeer snel
afgebroken en via de urine uitgescheiden.
Een meetbare concentratie van ftalaten in
urine heeft niet noodzakelijk een negatief
effect op de gezondheid.

Hoe je blootstelling verminderen?
Controleer de etiketten en gebruik indien
mogelijk ftalaatvrije producten
●Verwijder huisstof door te poetsen met
water of met een stofzuiger voorzien van
een HEPA-filter.
●Eet zo gevarieerd en evenwichtig mogelijk.
Info over gezonde voeding vindt u via de
links op onze website www.nehap.be
●

Bisfenol A
Wat is Bisfenol A?

Hoe worden we blootgesteld?

Bisfenol A (BPA) is een chemische
component die gebruikt wordt bij productie We worden allemaal dagelijks blootgesteld
van plastics en epoxyharsen.
aan bisfenol A via voedingswaren en
dranken, die in contact zijn geweest met
plastic(verpakkingen) die bisfenol A
Waar kan je het vinden?
●Bisfenol A wordt gebruikt in
deklagen bevatten.
aangebracht aan de binnenkant van
conserveblikken, maar ook bij de productie
van heel wat plastics die gebruikt worden
voor verpakking van voedingswaren en bij
de productie van speelgoed. Andere
producten waarin het wordt gebruikt zijn
verven, vernis en lijmen, of het wordt
verwerkt in thermisch papier gebruikt voor
kassatickets

Welk effect heeft het?
De huidige niveaus van blootstelling aan
bisfenol A worden door diverse Europese
instanties als veilig beschouwd. Echter, de
gezondheidseffecten
van
lage
hoeveelheden bisfenol A blijven ter
discussie. Er wordt verder onderzocht of
een langdurige lage blootstelling, effect
heeft op o.a. het hormonaal systeem.

Human Biomonitoring van
Bisfenol A

Hoe je blootstelling
verminderen?

Bisfenol A wordt meestal bepaald in urine.
Na inname wordt het snel verwerkt in het
lichaam en uitgescheiden via de urine.
Algemeen wordt het aangetroffen bij meer
dan 90% van de bevolking. Meetbare
concentraties in bloed of urine leiden niet
noodzakelijk
tot
negatieve
gezondheidseffecten.

Gooi oude babyflessen weg
●Geef geen drankblikjes aan kinderen
jonger dan drie jaar.
●Probeer
zo evenwichtig en gevarieerd
mogelijk te eten. Info over gezonde
voeding, vindt u via de links op onze
website www.nehap.be
●

Triclosan
Wat is triclosan?

Hoe worden we blootgesteld?

Blootstelling aan triclosan gebeurt vaak via
Triclosan is een bactericide dat gebuikt gebruik van verzorgingsproducten en
die
triclosan
wordt als ontsmettings- en bewaarmiddel, ontsmettingsmiddelen
bevatten. Studies tonen aan dat klassieke
vooral in cosmeticaproducten.
zepen niet minder ontsmetten dan
producten die triclosan bevatten.
31

Waar kan je het vinden?
Triclosan wordt gebruikt als professioneel
ontsmettingsmiddel
in
medische
kabinetten en ziekenhuizen. Het wordt ook
toegevoegd aan tandpasta, zepen,
deodorants en kan verwerkt worden in
materialen zoals textiel, leder, plastics en
rubber.

Welk effect heeft het ?
Bij dieren is er een verband gevonden
tussen triclosan en verstoring van de
schildklierhormoonhuishouding, maar er
zijn geen vergelijkbare studies bij mensen.
Er bestaat wel een mogelijke relatie tussen
blootstelling aan triclosan en allergieën of
contacteczeem. De gezondheidsimpact van
de blootstelling aan een lage dosis triclosan
blijft een discussiepunt. Er zijn geen
gezondheidsgebaseerde
richtwaarden
beschikbaar op basis van de huidige kennis.

Humane biomonitoring van
triclosan
Triclosan kan worden gemeten in bloed of
urine. Meestal wordt voor humane
biomonitoring
urine geanalyseerd.
Meetbare concentraties van triclosan
leiden niet noodzakelijk tot negatieve
gezondheidseffecten. De resultaten van de
huidige studie zullen ons toelaten om de
blootstelling aan triclosan in de bevolking
vast te stellen.

Hoe je blootstelling verminderen?
Alvorens een product te gebruiken, zorg er
steeds voor dat u de instructies op het
etiket goed leest en nauwkeurig volgt. Dit is
voornamelijk van belang voor producten
die voorbestemd zijn voor kinderen.
●Controleer steeds het etiket en gebruik
indien mogelijk triclosanvrije producten.
●
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Cette phrase n'est pas claire. est-ce qu'elle signifie qu'avec ou sans triclosan, l'action désinfectante est
identique?
33047; 27/06/2012

