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Mevrouw,  
 
 
Wij  nodigen  u  uit  om  samen met  uw  kind  deel  te  nemen  aan  een  pilootstudie  humane 
biomonitoring,  DEMOCOPHES  genaamd.  DEMOCOPHES  is  een  internationaal  project 
waaraan  17  Europese  landen  deelnemen.  Deze  studie  heeft  als  doelstelling  om  de 
concentraties   milieuvervuilende stoffen  te meten  in de Europese bevolking en dus ook  in 
België.   Vóór u besluit om aan het project deel te nemen,  is het belangrijk om te begrijpen 
waarom het DEMOCOPHES‐project wordt uitgevoerd en wat het project inhoudt.  
 
In  2009  werd  door  het  « COnsortium  to  Perform  Human  Biomonitoring  on  a  European 
Scale »  (COPHES) het  idee  van de pilootstudie DEMOCOPHES  (DEMO) uitgewerkt, met als 
doelstelling om op geharmoniseerde wijze humane biomonitoringsstudies uit  te voeren  in 
geheel  Europa.  Deze  studie  voorziet  de  analyse  van  cadmium,  cotinine,  ftalaten,  kwik, 
bisfenol A en triclosan in de bevolking. 
 
Door deel te nemen aan de studie, helpt u om een beeld te krijgen van de concentratie aan 
vervuilende  stoffen die  aanwezig  zijn  in de  bevolking. U helpt  ons ook om na  te  gaan  in 
welke mate de resultaten  in de toekomst gebruikt kunnen worden om de volksgezondheid 
van de Belgische en Europese bevolking te verbeteren. 
 
In  deze  folder  willen  wij  graag  uitleggen  waarom  het  DEMOCOPHES‐project  wordt 
uitgevoerd  en  wat  het  juist  inhoudt.  U  vindt  ook  meer  info  op  de  Belgische  website 
(www.nehap.be) of op de website  van het Europees project www.eu‐hbm.info.    Indien er 
iets niet duidelijk mocht zijn of indien u verdere informatie wenst, neem dan gerust contact 
met ons op (gegevens onderaan deze folder). 
 
 
Hartelijk dank om te overwegen deel te nemen aan de DEMOCOPHES studie!  

http://www.nehap.be/
http://www.eu-hbm.info/


Wat is humane biomonitoring? 
De  bevolking  wordt  elke  dag  blootgesteld  aan  verschillende  natuurlijke  of  antropogene 
chemische stoffen. Biomonitoring is “het meten van de concentratie aan vervuilende stoffen 
uit de omgeving in de mens (bijvoorbeeld in bloed, urine of haar)”. Hierdoor krijgt men een 
idee van de hoeveelheid vervuilende stoffen die worden opgenomen door het  lichaam. De 
aanwezigheid  van  deze  vervuilende  stoffen  leidt  niet  noodzakelijk  tot 
gezondheidsproblemen, maar het is belangrijk om te weten op welke manier en in hoeverre 
mensen zijn blootgesteld. 
 
Biomonitoringsonderzoek is ook nuttig om het gezondheidsbeleid te evalueren en om na te 
gaan  wat  het  effect  is  van  wettelijke  maatregelen  om  vervuiling  te  verminderen.  Een 
voorbeeld  is  de  invoering  van  loodvrije  benzine  nadat  wetenschappelijk  onderzoek  had 
aangetoond dat lood schadelijk is voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Het effect van 
de maatregel kon worden gemeten aan de hand van de dalende  loodconcentraties bij de 
bevolking. 
 
Wat is het doel van DEMOCOPHES? 
DEMOCOPHES  is een studie gefinancierd door de Europese Unie, waaraan  tegelijkertijd 17 
Europese  landen  deelnemen.  Doelstelling  is  het  uitvoeren  van  een  Europese 
geharmoniseerde humane biomonitoring en na  te gaan  in welke mate vervuilende stoffen 
zoals cadmium, kwik,  ftalaten, cotinine  , bisfenol A en  triclosan  terug  te vinden zijn bij de 
bevolking. 
 
Waarom worden deze stoffen gemeten? 

Cadmium, kwik, metabolieten van ftalaten, cotinine, Bisphenol A et triclosan werden gekozen, omdat 
het belangrijk is om na te gaan hoe we eraan blootgesteld worden in het alledaagse leven.   

Cadmium  is een metaal dat voorkomt  in de natuur.   Het wordt gebruikt  in batterijen en  in sommige 
verven. Cadmium kan voorkomen  in voedingswaren  (wilde champignons, orgaanvlees, schaaldieren) 
en in sigarettenrook.  
 
Kwik  is ook  een metaal dat  voorkomt  in de natuur.   Het wordt  in  kleine hoeveelheden gebruikt  in 
amalgaan tandvullingen,in spaarlampen en vroeger ook in thermometers.   Als vervuilende stof komt 
het voor in vis en zeevruchten en stapelt het zich op in de voedselketen . 
 
Ftalaten zijn componenten die vooral gebruikt worden bij vervaardiging van plastics (plastifiers). Door 
het wijdverspreide gebruik hiervan zijn we blootgesteld aan een groot aantal ftalaten.  
 
Cotinine is een metaboliet van nicotine.  Nicotine wordt ingeademd via sigarettenrook en wordt door 
de stofwisseling omgezet  in cotinine. Het cotinineniveau  in de urine  is een maat voor de hoeveelheid 
sigarettenrook waar een persoon aan blootgesteld is. 
 
Bisphénol  A  (of  BPA)  est  utilisé  pour  la  synthèse  de  matières  plastiques,  notamment  de 
polycarbonates et peut donc contaminer  les aliments et boissons en contact avec ces plastiques.  Il a 
été interdit dans la fabrication de biberons. Il est utilisé dans certains vernis pour couvrir l’intérieur des 
boîtes de  conserve. Quand  ils  sont  chauffés,  le bisphénol A peut migrer un  tout petit peu dans  les 
aliments.  Les  papiers  thermiques  des  caisses  contiennent  également  du  bisphénol  A  et  la 
contamination peut également se faire par la peau. 
Bisfenol  a  (BPA)  is  een  organische  scheikundige  stof  die  gebruikt  wordt  bij  de  productie  van 
polycarbonaten plastics en kan voedingswaren en dranken contamineren. Bisfenol A is verboden bij de 
productie van zuigflessen, maar wordt nog steeds gebruikt voor de bekleding van de binnenkant van 
blikken bestemd voor voedsel en in andere producten uit plastic. Wanneer deze worden opgewarmd, 
kan Bisfenol A vrijkomen en gedeeltelijk in de voeding migreren. Thermisch papier kan ook bisfenol A 
bevatten.  De component kan ook opgenomen worden via de huid. 
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Triclosan  is een bactericide gebruikt als bewaarmiddel en desinfectiemiddel.  Het wordt toegepast  in 
cosmetische producten, zoals deodorants en antiseptische zepen.   

 
 

Hoe  komt  het  dat  ik  geselecteerd  werd  om  deel  te  nemen  aan 
DEMOCOPHES? 
Voor  dit  onderzoek  hebben  we  scholen  in  een  meer  landelijk  en  in  stedelijk  gebied 
geselecteerd. Aan alle  leerlingen van 6  tot en met 11  jaar werd de uitnodiging om deel  te 
nemen meegegeven.  Om  een  breder  beeld  te  krijgen  van  de  bevolking, worden  ook  de 
moeders to 45 jaar in de studie ingesloten. De maatregelen voor bescherming van gegevens 
worden toegepast conform de privacy wetgeving. Als meer dan 120 moeders met hun kind, 
willen deelnemen, dan is het mogelijk dat u niet geselecteerd wordt voor deelname, ook al 
hebt u uw naam opgegeven. 

 
Wie kan aan DEMOCOPHES deelnemen?  
Alle moeders, pleegmoeders of stiefmoeders geboren na 1 september 1966, met kinderen 
tussen 6 en 11  jaar  (geboren  tussen 2000‐2005) kunnen deelnemen. U moet minstens 15 
dagen per maand samenwonen met uw kind en u moet vijf  jaar of  langer  in dezelfde regio 
wonen. Als u meerdere kinderen heeft, kan slechts één kind deelnemen. 

 
Wat wordt er van u verwacht? 
Deelnemen aan DEMOCOPHES houdt het volgende in: 

- een  interview  van  ongeveer  60 minuten  bij  u  thuis  of  in  een  onderzoekscentrum 
waarin we  enkele  eenvoudige  vragen  stellen over o.a. uw  gezondheid,  levensstijl, 
werk.  

- Het afstaan van een urine‐ en haarstaaltje door u en uw kind. 
- U  geeft  aan  de  onderzoekers  toestemming  om  de  analyseresultaten  en  de 

informatie  uit  het  interview  te  gebruiken  in  een  databank  met  Belgische  en 
Europese resultaten over de aanwezigheid van vervuilende stoffen in de bevolking.  

- U  geeft  de  onderzoekers  toestemming  om  de  urine‐  en  haarstalen  gedurende  10 
jaar  op  te  slaan,  voor  latere  analyse  in  het  kader  van  milieu  en 
gezondheidsonderzoek.  

- U ontvangt analyseresultaten met informatie over de betekenis ervan, tenzij u deze 
resultaten liever niet ontvangt. 

 

Wat gebeurt er? 
VOOR het bezoek 
We vragen u dat u urine van u en uw kind collecteert en dat u dat meegeeft met uw kind naar school. 
 
TIJDENS het bezoek 
We maken met u een afspraak thuis of  in een onderzoekscentrum. U krijgt dan de mogelijkheid om 
vragen te stellen over het onderzoek en uw rol daarin. Een veldwerker van het Provinciaal  Instituut 
voor Hygiëne van Antwerpen zal dan de urinestalen aannemen die u bij zich heeft en bij u en uw kind, 
een klein plukje haar afknippen vlak bij de schedel.  Maakt u zich geen zorgen: er zal niet te zien zijn 
dat  er  haar  is  weggeknipt.  Daarna  stellen  we  u  een  aantal  vragen,  over  uw  woning,  over  de 
voedingswaren die u en uw kind de  laatste vier weken gegeten hebben, over uw arbeidsplaats en 
over uw contact met chemische stoffen.  Bijvoorbeeld over het aantal keren dat u shampoo, parfums, 
en dergelijke producten gebruikt. Deze informatie helpt ons om beter te begrijpen welke de mogelijke 
blootstellingsroutes  zijn  voor de polluenten die  in uw  stalen worden  gemeten  (cadmium,  ftalaten, 
cotinine, kwik, bisfenol A en triclosan).  
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Het bezoek neemt niet meer dan 60 minuten in beslag.  
 
NA het bezoek 
Na de analyse – tegen de tweede helft van 2012 ‐ ontvangt u het resultaat van uw staaltjes tenzij u dit 
niet wenst te kennen. 
 
Voor  enkele  vervuilende  stoffen  beschikken  we  over  voldoende  kennis  om  te  weten  wat  de 
concentratie ervan  in uw haar‐ of urinestaal betekent. Voor andere vervuilende stoffen kunnen we 
enkel meten  en  vergelijken met  de  concentratie  die wordt  aangetroffen  in  de  stalen  van  andere 
deelnemers, zonder te weten of dit enige weerslag heeft op uw gezondheid. 
 
Uw  resultaten  worden  gecodeerd  zodat  ze  volledig  los  zullen  staan  van  uw  identiteitsgegevens. 
Vervolgens worden  ze  vergeleken met  de  resultaten  van  andere  deelnemers  in  België  en  andere 
Europese landen. 
 
Het  gedeelte  van  de  stalen  dat  niet werd  gebruikt  zal worden  bewaard  in  een  stalendatabank  of 
‘biobank’ (dit is een plaats waar dit type stalen wordt bewaard) voor eventuele analyse in het kader 
van milieu gezondheidsonderzoek.  
 
Voor dit  laatste zal dan toestemming gevraagd worden aan een ethisch comité  (een onafhankelijke 
groep mensen,  opgericht  om  uw  belang  te  beschermen).  Informatie  over  de  biobank  zal  steeds 
beschikbaar komen via de website nehap@health.fgov.be. 

 

Wat moet ik doen als ik niet wil deelnemen? 
Uw  deelname  is  vrijwillig,  u  bent  dus  niet  verplicht  om  deel  te  nemen.  U  ontving  een 
antwoordkaart. Mogen we u vragen om deze kaart terug te bezorgen, zelfs als u niet wenst 
deel te nemen. In dat geval zouden we u graag enkele vragen stellen omdat we graag willen 
weten  waarom  u  niet  wenst  deel  te  nemen,  zodat  we  toekomstige  studies  kunnen 
verbeteren. 
 
Wat als ik van mening verander? 
U  kan  u  op  elk  ogenblik  terugtrekken  uit  de  studie.  In  dat  geval  contacteert  u  onze 
veldwerkverantwoordelijke (zie contactgegevens aan het eind van deze brochure). 
 

Wat moet ik doen als ik deel wil nemen?  
In dit geval geeft u de antwoordkaart die u  kreeg  samen met de  schriftelijke uitnodiging, 
ingevuld terug mee met uw kind naar school. Wij zullen u opbellen om een gepaste dag en 
uur af te spreken voor de staalname en het interview. Uw kind wordt op school onderzocht. 
 
Hoe bereid ik me op het bezoek voor? 
Er  is  geen  speciale  voorbereiding  nodig. Wij  bezorgen  u  op  voorhand  recipiënten  om  de 
ochtendurine van u en uw kind op te vangen. Instructies voor collectie van de urine en een 
kort  invulblad  zullen worden  toegevoegd. Wij  vragen u om de urine  van u en uw  kind  te 
collecteren  op  de  dag  dat  de  urinepotjes  op  de  school  worden  opgehaald.  U  vangt  die 
ochtend  de  eerste  urine  op  en  vult  in  om welk  uur  u  het  laatst  geplast  hebt  de  avond 
voordien. 
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Wat zijn de voordelen van mijn deelname? 
Het  is geen medisch onderzoek. Door aan deze  studie deel  te nemen helpt u ons om een 
beeld  te  krijgen  van  de  concentratie  van  vervuilende  stoffen  die  aanwezig  zijn  in  de 
bevolking. Tegelijkertijd kunnen deze gegevens gebruikt worden om te evalueren hoe ze de 
volksgezondheid  in  België  en  Europa  kunnen  helpen  verbeteren.  U  krijgt  persoonlijk  uw  
resultaten van de uitgevoerde chemische analysen in uw stalen. 
 
Waarom hebt u mijn schriftelijke toestemming nodig? 
Uw deelname  aan DEMOCOPHES  is  volledig  vrijwillig. Door het  toestemmingsformulier  te 
ondertekenen, verklaart u zich bereid om deel  te nemen. Dit staat  los van het  feit of u de 
resultaten al dan niet wil ontvangen.  
 
Als toestemt om deel te nemen betekent dit dat u:  

- enkele vragen beantwoordt,  
- een staaltje urine en haar afstaat; 
- akkoord gaat dat uw stalen en gegevens uit het interview gebruikt worden; 
- akkoord  gaat  dat  de  resten  van  uw  stalen  worden  bewaard  door  een 

wetenschappelijk team en worden gebruikt worden voor verdere analyse. 
In het  toestemmingsformulier kan u voor dit  laatste aspect al of niet een 
afzonderlijke toestemming geven. 

 
Zelfs als u  toestemt om deel  te nemen, kan u  later op gelijk welk moment uw deelname 
stopzetten. 
 
Wat zijn de kosten? 
Er zijn geen financiële kosten. We vragen 60 minuten van uw tijd om haar‐ en urinestaaltjes 
af te staan en om enkele vragen te beantwoorden over uw gezondheid, levensstijl, werk en 
familie. 
 
Zijn er risico’s verbonden aan mijn deelname aan DEMOCOPHES? 
Er zijn geen risico’s verbonden aan uw deelname aan DEMOCOPHES. We vragen u om haar‐ 
en urinestaaltjes van u en uw kind af te staan. Alle gegevens over u en uw kind worden strikt 
vertrouwelijk behandeld.  
Bovendien, wordt het project uitgevoerd conform het artikel 29 van de Belgische wetgeving 
van 7 mei 2004 aangaande experimenten op mensen, welke vastlegt dat de uitvoerder, zelfs 
als  hij  niet  in  fout  is,  de  verantwoordelijkheid  draagt  van  alle  rechtstreekse  of 
onrechtstreekse  schade  aangericht  aan  de  deelnemers  en  zijn  rechthebbenden.  De 
financierder  van  dit  project  heeft  een  verzekeringscontract  afgesloten  welke  deze 
verantwoordelijkheid dekt. 
 

Op  welke  manier  wordt  de  vertrouwelijkheid  van  informatie 
gegarandeerd? 
Alle informatie die u ons geeft en alle analyseresultaten worden door de onderzoekers strikt 
vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden gecodeerd zodat ze geen identiteitsgegevens 
bevatten en zullen niet worden doorgegeven aan derden, dit alles in overeenstemming met 
de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.  
 
Om de vertrouwelijkheid voor de deelnemers  te garanderen worden er een aantal  strikte 
procedures gevolgd, onder andere: 

- persoonsgegevens,  zoals  naam  of  adres,  worden  in  de  DEMOCOPHES  databank 
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losgekoppeld van de andere informatie over de deelnemers. 
- De databanken staan onder toezicht van dr. Vera Nelen van het PIH. 
- Beveiliging van de databank, blokkering van de toegang voor onbevoegden.  
- Analysen  in de  laboratoria en alle verdere verwerkingen van de gegevens worden 

uitgevoerd zonder aanduiding van  identificatiegegevens. 
De  resultaten  van  dit  onderzoek  zullen  geen  informatie  bevatten  die  kan  leiden  tot 
identificatie  van  u  of  uw  kind.  Enkel  anoniem  gemaakte  resultaten  zullen  worden 
gepubliceerd  en  ter  beschikking  gesteld  van  de  deelnemers  en  andere  mogelijke 
belangstellenden, op de website: www.eu‐hbm.info . 
 

Hoe kan ik uit het project stappen wanneer ik dit wens? 
DEMOCOPHES kan maar slagen als er voldoende mensen deelnemen. Het  is dus belangrijk 
dat er zo weinig mogelijk deelnemers wegvallen. Daarom vragen we u om op voorhand al 
uw vragen en bezorgdheden te bespreken met een lid van het onderzoeksteam.  
 
Tijdens het bezoek  kan u op  ieder moment besluiten om niet meer deel  te nemen,  zelfs 
nadat u schriftelijk uw  toestemming heeft gegeven. Het volstaat om dit  te melden aan de 
onderzoeker en om een formulier te ondertekenen. 
 
Na het bezoek kunt u uit het onderzoek  stappen door  contact met ons op  te nemen  (zie 
contactgegevens onderaan). Er zijn twee opties: 
 

- ‘Geen  verder  contact maar mijn  stalen mogen worden  gebruikt’: dit  betekent dat 
DEMOCOPHES  u  niet  opnieuw  zal  contacteren maar  dat  uw  toestemming  om  de 
verzamelde stalen en informatie te gebruiken van toepassing blijft. 

- ‘Geen verder contact en mijn stalen mogen niet worden gebruikt’: dit betekent dat 
DEMOCOPHES u niet opnieuw zal contacteren, maar ook dat de eerder verzamelde 
stalen en informatie niet meer door de onderzoekers gebruikt mogen worden. In dit 
geval  worden  alle  opgeslagen  stalen  vernietigd  en  uw  informatie  wordt  enkel 
bewaard  in het archief. Uw schriftelijke toestemming en terugtrekking worden dan 
bewaard Uw stalen zullen niet gebruikt worden voor verdere analyses. Het is echter 
niet  mogelijk  om  uw  al  verworven  resultaten  uit  de  DEMOCOPHES  studie  te 
verwijderen,  indien  u  uw  annulatie  van  deelname  in  een  late  fase  van  de  studie 
doet.  

 
Als u besloten heeft om uit het project te stappen, sturen we u een uitstapformulier om uw 
wens schriftelijk te bevestigen. Dit formulier kan door uzelf worden ingevuld of indien u hier 
niet toe in staat bent (door ziekte bijvoorbeeld) door een persoon die in uw plaats handelt. 
 
Wie financiert DEMOCOPHES? 
DEMOCOPHES  wordt  gecofinancierd  door  de  Europese  Commissie  (LIFE  +  ‘Policy  and 
governance’, Grant Agreement LIFE09/ENV/BE/000410) en door de Ministers van Leefmilieu 
en  Gezondheid  in  België.  De  uitvoering  ervan  gebeurt  in  nauwe  samenwerking  met 
verschillende Belgische instituten en wordt gecoördineerd door de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid  van de Voedselketen en  Leefmilieu. Het Antwerps Provinciaal 
Instituut  voor  Hygiëne  voert  het  veldwerk  uit  in  het  Nederlandstalig  landsgedeelte,  nl.: 
selectie van de deelnemers,  interviews bij collectie van de stalen en communicatie met de 
deelnemers. 
 
 

DEMOCOPHES ‐ Information leaflet – 03.10.2011  ‐ 6/7 

http://www.eu-hbm.info/


Met wie neem ik contact op indien ik niet zeker ben over deelname of 
nog vragen heb? 
 
Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen mocht hebben, kunt u ons bellen voor 
meer  inlichtingen. U kunt ook meer details vinden op de  internet  sites: www.nehap.be of  
www.eu‐hbm.info.  
Voor meer informatie, klachten of  vragen? 
Bel het gratis nummer 0800‐20102 
Of contacteer: 
Els Van de Mieroop 
Diensthoofd gezondheid PIH, coördinator DEMOCOPHES veldwerkteam 
Kronenburgstraat45, 2000 Antwerpen 
03/259 12 61 
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