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1 Samenvatting  

 

Dit rapport beschrijft de resultaten van de Belgische deelname aan de zesde meetcampagne van 
persistente organische polluenten (POP’s) in moedermelk, georganiseerd door de Wereld-

gezondheidsorganisatie (WHO). 

 
POP’s zijn moeilijk afbreekbare stoffen die zich opstapelen in het leefmilieu, de voedselketen en in het 

menselijk lichaam. Hoewel de meeste van deze stoffen al tientallen jaren verboden zijn, worden we 

nog steeds aan deze stoffen blootgesteld, voornamelijk via onze voeding of via inademing van 
verontreinigde lucht. Omdat deze stoffen nadelige gezondheidseffecten hebben, wil de WHO de 

blootstelling van de mens aan deze stoffen opvolgen in de tijd. Gezien deze stoffen sterk vetoplosbaar 

zijn en moedermelk een hoog vetgehalte heeft, koos de WHO ervoor om de blootstelling aan POP’s 
op te volgen via metingen in moedermelk. België heeft aan alle WHO-moedermelkcampagnes 

deelgenomen. 
 

Net als in de campagne van 2006 werd ook nu moedermelk verzameld in alle Belgische provincies. 

Binnen elke Belgische provincie werden minstens 2 materniteiten geselecteerd, waarvan één in meer 
landelijk gebied en één in meer stedelijk gebied gelegen was. Evenredig met de bevolkingsaantallen 

per provincie werden in 31 verschillende kraamklinieken 8 tot 30 deelnemers gezocht. In totaal 

werden tussen 15 mei en 8 december 2014 206 pas bevallen moeders ingesloten in de studie, waarvan 
112 uit het Vlaamse, 72 uit het Waalse en 22 uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Moeders konden enkel deelnemen als ze voldeden aan volgende inclusiecriteria: 

� borstvoeding geven 

� meerderjarig en maximum 30 jaar zijn (30 jaar inclusief) 

� minimum 10 jaar in België wonen 

� een normale zwangerschap achter de rug hebben 

� HIV-negatief zijn 

� bevallen zijn van een eerste kind 

� niet bevallen van een twee- of meerling 

� bevallen na een voldragen zwangerschap (>36 weken) 

� moeder en kind moeten gezond zijn 

Aan de deelnemende moeders werd gevraagd een moedermelkstaal af te kolven met een volume van 

minstens 50 mL wanneer de baby tussen 3 en 8 weken oud was en een vragenlijst in te vullen die 

peilde naar factoren die een invloed kunnen hebben op de POP-gehalten zoals leeftijd, gewicht, 
lengte, voedingsgewoontes, de eigen borstvoedingshistoriek en socio-economische achtergrond. 

Daarnaast werden ook vragen gesteld over het gebruik van foliumzuur. De gemiddelde leeftijd van de 
deelnemers was 26,9 jaar. Bijna alle deelnemers hadden de Belgische nationaliteit. Tussen de 

deelnemers van de drie gewesten werden significante verschillen waargenomen in afkolfmethode 

(meer moeders gebruiken een elektrische pomp in het Vlaamse Gewest), de consumptie van vlees 
(minder moeders eten dagelijks vlees in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de consumptie van 

lokaal geproduceerde eieren (meer moeders eten enkel eieren uit de winkel in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest), het gebruik van foliumzuur (meer moeders gebruikten geen foliumzuur in het 
Waalse Gewest, en minder moeders gebruikten enkel voor de zwangerschap foliumzuur in het Waalse 

Gewest), stedelijkheid (meer moeders woonden in ruraal gebied in het Waalse Gewest), en 
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nationaliteit (meer deelnemende moeders die zelf, of waarvan één van hun ouders, van andere 

afkomst zijn dan België of de rechtstreekse buurlanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

 
In de huidige studie over POP’s in moedermelk werden 3 types stalen geanalyseerd. Er werden 206 

individuele moedermelkstalen genomen waarin de concentraties van de groepen of stoffen 

hexachloorcyclohexaan (HCH), hexachloorbenzeen (HCB), dichloordifenyltrichloorethaan (DDT), 
chlordaan, polygebromeerde difenyl ethers (PBDE’s), pentachloorbenzeen (PeCB) en 

hexabroombifenyl (BB-153) werden gemeten. Bijkomend werd er één mengstaal per Belgische 

provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangemaakt (11 mengstalen) waarin 
hexachloorbutadieen (HCBD), heptachloor, chloordecon, dieldrin en hexabroomcyclododecaan 
(HBCD) gemeten werden. Tenslotte werd er ook één Belgisch mengstaal aangemaakt waarin de 

concentraties van alle POP’s opgenomen in de Stockholmconventie gemeten werden. 
 

In de individuele stalen werden voor de POP’s cis- en transchlordaan, transnonachlor, α-HCH, o,p’-
DDD (dichloordifenyldichloorethaan), o,p’-DDT, o’p-DDE (dichloordifenyldichloorethyleen) en BDE-

183 nooit waarden boven de kwantificatielimiet (LOQ) gemeten. Voor oxychloordaan, BDE-28, BDE-

99, BDE-100, BDE-154 (gebromeerde difenylether), PeCB en BB-153 werden in maximaal de helft van 

de stalen waarden boven de LOQ gevonden. De concentraties van HCB, β-HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT, 
BDE-47 en BDE-153 lagen voor meer dan 50% van de stalen boven de LOQ. De gemiddelde waardes 
(«medium bound») van de concentraties voor deze zes POP’s zijn respectievelijk 5,57; 2,91; 52,23; 

4,40; 0,24 en 0,46 ng/ g vet. De concentraties β-HCH, p,p’-DDT en p,p’-DDE verschilden significant 

tussen de gewesten, met de hoogste waarde voor β-HCH (6,1 ng/ g vet) in moedermelk van moeders 

uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de hoogste waarden voor p,p’-DDT (6,2 ng/ g vet) en p,p’-

DDE ( 62,5 ng/ g vet) in de moedermelk van moeders uit het Vlaamse Gewest. 
 
In de provinciale mengstalen werden enkel concentraties HBCD boven de LOQ vastgesteld (range van 

0,9-4,97 ng/ g vet).  De analyse van het Belgisch mengstaal toonde aan dat de concentraties van alle 
POP’s opgenomen in de Stockholmconventie, behalve HBCD, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF en twee PBDE-

congeneren, gedaald zijn ten opzichte van 2006. Deze dalende trend in concentraties van POP’s in 

moedermelk is een belangrijke conclusie uit de huidige studie en bevestigt de daling van de 
concentraties POP’s uit de vorige meetcampagne.  

 
Er werden statistisch significante effecten gevonden van het type vis (op basis van vetgehalte), de 

eigen borstvoedingshistoriek van de moeder als baby (het zelf gekregen hebben van borstvoeding), 

de leeftijd van de moeder en het type eieren dat door de moeder geconsumeerd werd op de gehaltes 

HCB, β-HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT in de moedermelk. De gehaltes HCB en β-HCH in moedermelk waren 
gemiddeld 17% en 31% hoger in moedermelk van moeders die vette vis (eventueel samen met magere 

vis) eten in vergelijking met melk van moeders die enkel magere vis eten. De gehaltes HCB en β-HCH 

in moedermelk waren gemiddeld 22% en 25% hoger in moedermelk van moeders die zelf borstvoeding 

gekregen hebben in vergelijking met melk van moeders die geen borstvoeding gekregen hebben (of 

het niet met zekerheid weten). De gehalten β-HCH in moedermelk stegen met leeftijd en waren, 
respectievelijk, 45% en 47% lager in het Vlaamse Gewest en Waalse Gewest in vergelijking met het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gehalte p,p’-DDE in moedermelk was gemiddeld 26% hoger in 

moedermelk van moeders die zelf borstvoeding gekregen hebben in vergelijking met melk van 

moeders die geen borstvoeding gekregen hebben (of het niet met zekerheid weten). Het gehalte p,p’-
DDE in moedermelk was gemiddeld 57% hoger bij moeders die lokaal geproduceerde eieren eten ten 

opzichte van de melk van moeders die enkel eieren uit de winkel eten. Het gehalte p,p’-DDT in 

moedermelk was gemiddeld 40% hoger in moedermelk van moeders die in ruraal gebied wonen in 
vergelijking met melk van moeders die in een stadsomgeving wonen. Het gehalte p,p’-DDT in 

moedermelk was gemiddeld 56% hoger bij moeders die lokaal geproduceerde eieren eten ten 

opzichte van de melk van moeders die enkel eieren uit de winkel eten. Deze resultaten ondersteunen 
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eerder gepubliceerd bewijs van bio-accumulatie van deze POP’s in de mens via vetstoffen in de 

voedselketen. Voor de gebromeerde vlamvertragers BDE-47 en BDE-153 werden geen sterk 

significante verklarende factoren gevonden, mogelijk omdat eventuele determinanten voor 
blootstelling aan vlamvertragers minder goed bevraagd werden. 

 

Wanneer de blootstellingen vergeleken werden met de beschikbare gezondheidskundige 
richtwaarden, dan konden gezondheidrisico’s voor alle POP’s, behalve dioxines, uitgesloten worden. 

Voor dioxines zou een verfijndere risicoschatting moeten uitgevoerd worden. 

 
Het onderzoek naar de factoren die de concentraties van POP’s in moedermelk beïnvloeden, toonde 
aan dat de consumptie van sommige dierlijke vetten bij voorkeur beperkt wordt (consumptie van 

eigen geteelde eieren met vrije uitloop). Dit advies geldt zeker voor jongvolwassen vrouwen. De 
consumptie van vis blijft aanbevolen omwille van de positieve effecten die bijgedragen worden 

ondanks de aanwezigheid van POP’s.  
De dalende trend in concentraties van POP’s in moedermelk is een belangrijke conclusie uit de huidige 

studie en bevestigt net als tijdens de vorige meetcampagne dat de aanwezigheid van POP’s in 

Belgische moedermelk geen reden tot ongerustheid voor de gezondheid van pasgeborenen vormt. 
Bovendien wegen de mogelijk nadelige effecten door de aanwezigheid van POP’s in moedermelk niet 

op tegen de gekende voordelen van moedermelk voor de gezondheid van pasgeborenen. Daarom 

wordt moedermelk nog steeds aangeraden als de eerste keuze voor pasgeborenen. 
 

Er wordt aanbevolen om de blootstelling aan POP’s zoveel mogelijk te beperken tijdens de 

zwangerschap en de borstvoeding en bij voorkeur gedurende het ganse leven omdat deze stoffen 
bioaccumuleren en zo bijdragen tot de concentraties in moedermelk. 
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2 Situering van de opdracht 
 

2.1 Stockholmconventie voor POP’s 

 
Persistente organische polluenten (POP’s) zijn organische chemicaliën die zeer lang aanwezig 

blijven in het milieu en die een aantal ernstige negatieve impacten hebben op de menselijke 
gezondheid. POP’s komen voornamelijk voor in pesticiden en in chemicaliën voor industriële 
toepassingen. POP’s kunnen ook ontstaan als industrieel bijproduct of tijdens 

verbrandingsprocessen. POP’s worden in lage concentraties getransporteerd in het 
oppervlaktewater en over lange afstanden via de atmosfeer. Overal ter wereld worden 

organismen (mens, dier, planten, schimmels,...) blootgesteld aan lage concentraties POP’s, 

gedurende hun hele levensduur. Deze stoffen accumuleren in het vetweefsel van mens en dier 
door bioaccumulatie in de voedselketen. De consumptie van vis, vlees en zuivelproducten is de 

voornaamste manier waarop de mens in contact komt met POP’s. Naast voeding wordt de mens 

ook blootgesteld aan POP’s via inademing van verontreinigde lucht en stof (Malliari, 2017; 
Fromme, 2016). Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor POP’s omdat ze als embryo en foetus al in 

contact komen met deze stoffen via het vetweefsel van de moeder en omdat ze als zuigeling POP’s 

meekrijgen met de moedermelk. De globale verspreiding van POP’s en hun ernstige lange-termijn 
effecten hebben ertoe geleid dat er een internationale overeenkomst werd gesloten om de 

productie, het gebruik en de emissies van POP’s in het milieu af te bouwen en te elimineren. De 

Stockholm Conventie over Persistente Organische Polluenten werd aangenomen in 2001 en trad 
in werking in mei 2004 (vrij vertaald naar WHO 2010). 

 
De Stockholm Conventie over POP’s werd in 2004 geratificeerd. Toen werd beslist om 12 belangrijke 

POP’s te elimineren (aldrin, DDT, chloordaan, dibenzofuranen, dieldrin, dioxinen, heptachloor, 

hexachloorbenzeen, hexachloor cyclohexaan, mirex, toxafeen en polygechloreerde bifenylen). Later 
werden bijkomende POP’s toegevoegd aan deze lijst. 

 

Aldrin en dieldrin  
Aldrin en dieldrin zijn bodeminsecticiden bij graan- en katoenteelt en komen in het leefmilieu en ook 

in het lichaam meestal samen voor. Zonlicht en bacteriën kunnen aldrin omzetten tot dieldrin. Ze gaan 

sterke bindingen aan met bodempartikels en sedimenten en verdampen traag. In de voedselketen 
worden deze stoffen opgeslagen in het vetweefsel. De belangrijkste blootstellingsweg is consumptie 

van dierlijke voedingsproducten. In België werd het gebruik van dieldrin voor landbouwtoepassingen 

verboden in 1974 en voor alle andere toepassingen in 1976. In 1974 werden aldrin en dieldrin door 
de EPA verboden, behalve voor bestrijding van termieten. Sinds 1987 bestaat op het gebruik van deze 

stoffen een volledig verbod. De ‘Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues’ (JMPR) stelde een 
PTDI (provisional tolerable daily intake) vast van 0,1 µg dieldrin per kg lichaamsgewicht. 
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Chlordaan  
Chlordaan groep: α-chlordaan, γ-chlordaan, oxychlordaan, trans-nonachlor  

Chlordaan komt voor onder twee isomeren, α- en γ-chlordaan, ook wel cis- en trans-chlordaan 
genoemd. De commerciële vorm is een cyclodieen breedspectrum insecticide dat bestaat uit een 

mengsel van pure chlordaan en vele verwante chemicaliën, waaronder transnonachlor. 

Transnonachlor en de chlordaanisomeren kunnen door organismen worden omgezet tot 
oxychlordaan. Chlordaan werd toegepast bij granen, citrusvruchten en in particuliere gazons en 

tuinen. Het bindt stevig aan de oppervlakte van bodempartikels en kan tot meer dan 20 jaar in de 

bodem en sedimenten aanwezig blijven. Het accumuleert in weefsel van vissen, vogels en zoogdieren. 
In België werd het gebruik van chlordaan voor landbouw-toepassingen verboden in 1981 en voor alle 
overige toepassingen in 1998. In 1983 werd chlordaan door EPA verboden, behalve voor 

termietenbestrijding. Sinds 1988 werd elk gebruik verboden.  
 

DDT  
DDT groep: o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDT.   

Dichloordifenyltrichloorethaan is een breedspectrum-insecticide dat wereldwijd gebruikt werd ter 
bestrijding van insecten in de landbouw en ter bestrijding van ziektedragende insecten. In België werd 

het gebruik van DDT voor landbouwtoepassingen verboden in 1974 en voor alle overige toepassingen 

in 1976. In sommige (ontwikkelings)landen wordt DDT nog steeds gebruikt. DDE 
(dichloordifenyldichoorethyleen) en DDD (dichloordifenyldichloorethaan) zijn afbraakproducten van 

DDT. DDT, DDE en DDD zijn aanwezig in de lucht, de bodem en het water. DDT en vooral DDE 
accumuleren in planten en in vetweefsel van vissen, vogels en andere dieren. De blootstelling aan DDT 

gebeurt voornamelijk via de consumptie van knolgewassen, bladgroenten, en vet vlees, vis en 

gevogelte.  

In 2000 werd  door JMPR voor  DDT (p,p’-DDT + o,p’-DDT + p,p’-DDE + o,p’-DDE) een PTDI vastgelegd 

van 0,01 mg/kg lichaamsgewicht.  
 
Endrin  
Endrin groep: Endrin, endrin keton   
Endrin is een organochloorinsecticide, rodenticide en avicide dat gebruikt werd ter bestrijding van 
insecten, knaagdieren en vogels. Het is zeer weinig oplosbaar in water en wordt slechts in kleine 
concentraties aangetroffen in het grond- en oppervlaktewater. De persistentie van endrin in het 

leefmilieu (vooral bodem) is erg afhankelijk van lokale condities. In België is het gebruik van endrin in 

de landbouw nooit erkend. Voor andere toepassingen is endrin nooit op de Belgische markt gebracht. 
De ‘Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues’ stelde een PTDI vast van 0,2 µg endrin per kg 

lichaamsgewicht. 

 
Mirex  

Mirex is een insecticide gebruikt voor bestrijding van mieren en termieten. Mirex is ook gebruikt 

geweest als vlamvertragend middel in plastic, rubber en elektrische apparatuur. Aanmaak en gebruik 
zijn in België verboden sinds het Verdrag van Stockholm (2001). 
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Heptachloor  
Heptachloorgroep: Hepatchloor, (cis/trans) Heptachloorepoxide  

Heptachloor is een cyclodieen-insecticide dat gebruikt werd voor bestrijding van insecten in 
gebouwen en bij landbouwgewassen (voornamelijk granen). Bacteriën en dieren breken heptachloor 

af tot heptachloorepoxide dat makkelijker oplost. Planten nemen heptachloor op uit de bodem. Zowel 

heptachloor als heptachloorepoxide accumuleren in vetweefsel, waaruit het slechts heel langzaam 
geëlimineerd wordt. Gebruik van heptachloor werd in België verboden in 1976. 

In 1994 werd door JMPR (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticides Residues) een PTDI vastgelegd van 

0,1 µg heptachloor en heptachloorepoxide per kg lichaamsgewicht, gebaseerd op een NOAEL (no 

observed adverse effect level) van 0,025 mg/kg lichaamsgewicht en een onzekerheidsfactor van 200. 
 
HCB  
Hexachloorbenzeen is een schimmelwerend middel voor planten, zaden en granen. Het is echter ook 
een industrieel product dat vroeger werd gebruikt bij de productie van vuurwerk, munitie en 

synthetisch rubber. In België werd het gebruik van hexachloorbenzeen verboden in 1974. Het komt 

echter nog in het milieu terecht als bijproduct in de chemische industrie, in afvalstromen van 
chlooralkali- en houtbeschermingsindustrie en bij verbranding van huishoudelijk afval. Het bindt sterk 

aan bodempartikels, breekt heel traag af en kan dus lange tijd in de bodem aanwezig zijn. Kleine 

hoeveelheden kunnen in het drinkwater aanwezig zijn. Hexachloorbenzeen kan de werking van 
hormonen verstoren en dus de vruchtbaarheid verminderen. Het IPCS (International Programme on 

Chemical Safety) legde een PTDI-waarde op van 0,17 µg/kg lichaamsgewicht voor niet-carcinogene 
effecten en een richtwaarde van 0,16 µg/kg lichaamsgewicht voor carcinogene effecten (IPCS, 1998). 

 
Toxafeen  
Toxafeen groep: Parlar 26, Parlar 50 en Parlar 62  

Toxafeen is een insecticidenmengsel dat bestaat uit 670 chemicaliën. Het werd toegepast in katoen-, 

granen-, fruit-, noten- en groenteteelt en als middel tegen teken en mijten bij vee als vervangend 
insecticide voor o.a. DDT. In België is het gebruik van toxafeen voor niet-landbouwtoepassingen nooit 

toegestaan. Sinds 1975 is het verboden in de landbouw. Toxafeen wordt getransporteerd via de 

atmosfeer. Toxafeen is een mutagene stof die de hormonenhuishouding van dier en mens kan 
beïnvloeden. 
 
PCB’s  
PCB’s zijn een groep van 209 scheikundige verbindingen van antropogene oorsprong. Ze werden door 

de industrie gebruikt o.a. in transformatoren en condensatoren (bijvoorbeeld in transformatoren van 
koelkasten). PCB’s komen in het milieu bij lekken uit deze toestellen en bij afvalverbranding. In België 

is de productie van PCB’s verboden sinds 1986. Het aantal en de positie van de chlooratomen (meta, 

ortho of para) bepaalt de toxiciteit van het PCB. Op basis van de positie van de chlooratomen, worden 
PCB’s opgedeeld in groepen. Hoe vlakker de structuur (meer planair, zoals het dioxine 2,3,7,8-TCDD) 

hoe toxischer ze zijn. 

 
Dioxin-like PCBs (DL-PCB’s)  

Dioxine-achtige PCB’s hebben analoge gezondheidseffecten als dioxines en omvatten  4 non-ortho 

PCB’s en  8 mono-ortho PCB’s. Non-ortho PCB’s hebben de meest vlakke struktuur met twee para- en 
ten minste twee meta- gepositioneerde chlooratomen. Deze PCB’s vertonen een grote gelijkenis met 

het zeer toxische dioxine 2,3,7,8-TCDD wat hun affiniteit voor de Ah-receptor betreft. Bij mono-ortho 
PCB’s staat er ook één chlooratoom op de ortho-positie wat leidt tot een minder vlakke struktuur en 
lagere toxiciteit door verminderde affiniteit voor de Ah-receptor. 

Het Europese wetenschappelijk commité voor voeding (SCF) van de Europese Commissie aanvaardde 
in 2001 een opinie waarbij de toegestane wekelijkse inname (TWI) van 14 pg WHO TEQ/kg 

lichaamsgewicht voor dioxines en dioxine-achtige PCBs werd vastgelegd. Door de ‘Joint FAO/WHO 
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expert committee on food additives’ werd een PTMI-waarde (provisional tolerable monthly intake) 

voorgesteld voor polygechloreerde dibenzodioxinen en polygechloreerde dibenzofuranen 

(PCDD/PCDF’s) en dioxine-achtige PCB’s van 70 pg TEQ/kg lichaamsgewicht. 
 
Non dioxin-like PCB’s (NDL-PCB’s) 

Deze PCB’s hebben andere gezondheidseffecten dan de DL-PCB’s.  
De merker PCB’s (28, 52, 101, 138, 153, 180) worden vaak en vrij eenvoudig gemonitord voor bepaling 

van blootstelling aan PCB’s. De congeneren PCB-138, -153 en -180 maken zelfs 55% uit van de totale 

PCB-mix en deze drie congeneren zijn bovendien erg resistent tegen degradatie in het lichaam. NDL-
PCB’s kunnen leiden tot een lager geboortegewicht, verstoring van de schildklierwerking en een 
minder snelle verstandelijke ontwikkeling. PCB’s kunnen de werking van hormonen en van het 

afweersysteem in het lichaam verstoren. In tegenstelling tot postnatale blootstelling via moedermelk 
blijkt prenatale blootstelling aan PCB’s de meest kritische factor voor toekomstige groei en 

ontwikkeling (Lamb et al., 2006). In voeding bestaan er Europese maximumgehaltes voor PCB’s. 
Europese data (EFSA, 2012) tonen aan dat de gehaltes in voeding dalende zijn. 

 
PCDD/F’s  
Polygechloreerde dibenzodioxinen (PCDD’s) en polygechloreerde dibenzofuranen (PCDF’s) worden 

meestal samen genoemd onder de term ‘dioxinen’. Ze komen vrij bij afvalverbranding en als uitstoot 

bij non-ferro bedrijven, verwarmingssystemen (vooral houtkachels) en bij branden. De toxiciteit van 
PCDD/F’s is afhankelijk van het aantal en de plaats van de chlooratomen. Het grootste deel van de 

dioxinen komt in ons lichaam terecht via de voeding. Dioxinen zijn kankerverwekkend, maar niet 

genotoxisch. Ze kunnen een effect hebben op groei en ontwikkeling en kunnen de werking van 
hormonen en van het afweersysteem in het lichaam verstoren. Voor DL-PCB’s en dioxines wordt via 

TEF’s of (toxische equivalentiefactoren) rekening gehouden met de relatieve toxiciteit van elke stof 

ten opzichte van 2,3,7,8-TCDD, het meest giftige dioxine. De blootstelling aan mengsels van PCDD en 
PCDFs wordt uitgedrukt in TEQ. 

 
Het Europese wetenschappelijk commité voor voeding (SCF) aanvaardde in 2001 een opinie  waarbij 

de toegestane wekelijkse inname (TWI) van 14 pg WHO TEQ/kg lichaamsgewicht voor dioxines en 
dioxin-like PCBs werd vastgelegd. Door de ‘Joint FAO/WHO expert committee on food additives’ werd 
een PTMI-waarde (provisional tolerable monthly intake) voorgesteld voor PCDD/PCDF’s en dioxine-

achtige PCB’s van 70 pg TEQ/kg lichaamsgewicht. 

 
In voeding bestaan er Europese maximumgehaltes voor dioxines. Zowel Europese (EFSA, 2012) als 

Belgische (WIV-ISP, 2008) data tonen aan dat de gehaltes in voeding dalende zijn. 

 
HCH  
Hexachloorcyclohexaan (HCH) groep: α-HCH, β-HCH, γ-HCH  

Hexachloorcyclohexaan is een industriëel chemisch product dat bestaat uit acht isomeren. Eén van 
deze vormen, γ-HCH (lindaan), werd vroeger gebruikt als insecticide bij het telen van fruit en groenten. 

Het is in bepaalde  landen nog beschikbaar als preparaat (lotion, crème of shampoo) tegen luizen en 
schurft, maar niet in de EU. In België worden alle niet-landbouwkundige toepassingen van lindaan 

twee jaar na het inwerking treden van het Protocol inzake Persistente Organische Verontreinigende 

stoffen bij het Verdrag van 1979 opnieuw geëvalueerd. Sinds 2003 is dit protocol van kracht. 
Landbouwkundige toepassingen kunnen enkel plaatsvinden als uitwendig gebruik door veeartsen 

onder toelating van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.  

HCH kan voor een lange periode in de omgevingslucht verblijven onder de vorm van gassen of 
gebonden aan deeltjes en over grote afstanden getransporteerd worden. HCH accumuleert in 
vetweefsel. Het α- en γ-isomeer (lindaan) worden vrij snel omgezet tot het β-isomeer. Indien lindaan 

aangetroffen wordt, wijst dit op recente blootstelling.  
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Het β-isomeer is stabieler en wordt het traagst afgebroken en geëlimineerd uit het lichaam. Als gevolg 

hiervan is 90% van het waargenomen HCH in humaan weefsel en moedermelk β-HCH. De maximale 
ADI (acceptable daily intake) voor lindaan is in 2002 door JMPR vastgelegd op 0,005 mg/kg 

lichaamsgewicht. De acute reference dose (ArfD) voor lindaan werd bepaald op 0,06 mg/kg 

lichaamsgewicht. 
 

Chloordecon   

Chloordecon is een insecticide met een hoge persitentie in de natuur. Vandaag  wordt er geen gebruik, 

noch productie van chloordecon gerapporteerd. Er werd door EFSA of JMPR geen ADI voor 
chloordecon vastgelegd. 

 
Hexabroombifenyl   

Hexabroombifenyl (BB-153) behoort tot de groep van polygebromeerde bifenylen (PBB). Deze werden 
vóór hun verbod in 2004 voornamelijk gebruikt als vlamvertrager in synthetische vezels en plastics. 

Technisch PBB bevat verschillende PBB-verbindingen, isomeren en congeneren waarvan 

hexabroombifenyl een van de hoofdcomponenten is. Deze stof werd door IARC geklassificeerd als 
mogelijk menselijk carcinogeen (groep 2B) en kan ook beschouwd worden als een stof met 

hormoonverstorende activiteit. Het kan bij verbranding aanleiding geven tot de vorming van 

polygebromeerde dibenzofuranen. EFSA concludeerde in 2010 dat het risico voor PBB’s uit voeding 
voor de EU-populatie niet zorgwekkend is aangezien de gehaltes laag en dalend zijn. 

 

PBDE’s  
PBDE’s zijn vlamvertragers die wereldwijd in heel wat materialen gebruikt worden zoals 

elektronicaproducten, textiel en meubels. Theoretisch bestaan er 209 PBDE-congeneren die 

genummerd worden volgens het nummeringsysteem van de PCB’s. PBDE’s werden als drie 
commerciële mengsels verdeeld met verschillende bromeringsgraden (penta-BDE, octa-BDE en deca-

BDE), genoemd naar de dominerende homologe groep. Het penta-bromo-mengsel wordt 
gedomineerd door BDE-47, BDE-99 en BDE-100, Het octa-bromo-mengsel wordt gedomineerd door 

BDE-183, BDE-153 en BDE-154. Het deca-bromo-mengsel bestaat voornamelijk uit BDE-209. De penta- 

en octa-mengsels zijn nu niet meer toegelaten in de EU. De belangrijkste opnameroute voor de mens 
is waarschijnlijk consumptie van PBDE-bevattende vis (Domingo, 2012). PBDE verspreidt zich in de 

binnenhuisatmosfeer, waardoor blootstelling optreedt via inademen van gasvormige en aan-

stofdeeltjes-gebonden PBDE’s.  

PBDE’s hebben een effect op de hormonenhuishouding en op de schildklierwerking. Sommige studies 
tonen een verband met reproductieve en neurologische risico’s. Het EFSA CONTAM panel besloot in 
2011 dat de blootstelling via voeding aan BDE-47, BDE-153 en BDE-209 geen gezondheidsprobleem 

oplevert. Voor BDE-99 is er een potentieel gezondheidsprobleem voor de blootstelling via voeding. 
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HCBD  

Hexachloorbutadieen ontstaat als nevenproduct tijdens de productie van koolstoftetrachloride en 

tetrachlooretheen. Het wordt gebruikt als solvent voor andere chloorbevattende verbindingen. HCBD 
wordt door de EPA geklassificeerd als groep C mogelijk carcinogeen voor de mens; door IARC in klasse 

3: niet klassificeerbaar. 

 
HBCD   

Hexabroomcyclododecaan is een cyclisch alifatische brandvertrager die bestaat uit een mengsel van 

drie stereo-isomeren, α, β en γ. Het wordt voornamelijk toegepast in polystyreenschuim, gebruikt als 
thermische isolatie in de bouwnijverheid en in textiel bestemd voor het stofferen van meubels. Het 

EFSA CONTAM panel besloot in 2011 dat de blootstelling via voeding aan HBCD in de EU geen 
gezondheidsprobleem is. Ook bijkomende blootstelling van jonge kinderen via huisstof werd 

onwaarschijnlijk geacht als reden tot bezorgdheid voor de gezondheid. 
 
PeCB  

Pentachloorbenzeen werd in het verleden gebruikt als insecticide, vlamvertrager en in combinatie met 

PCB’s in diëlectrische vloeistoffen. Het ontstaat ook tijdens verbranding, thermische en industriële 
processen en kan als onzuiverheid voorkomen in solventen of pesticiden. 

 
Endosulfan  

Endosulfaan groep: α-endosulfaan, β-endosulfaan, endosulfaan sulfaat  

Endosulfaan komt voor onder verschillende isomeren, α-endosulfaan, ß-endosulfaan. Het is een niet-
systemisch contactinsecticide/acaricide dat gebruikt werd bij een brede waaier aan 

voedingsgewassen en andere gewassen. Endosulfaan is in België niet meer als pesticide erkend. 

 
SCCP  

Gechloreerde paraffines met korte keten (SCCP’s)  zijn gechloreerde alkanen met 10 tot 13 
koolstofatomen. Gechloreerde paraffines zijn chemicaliën die wereldwijd in hoge volumes 
geproduceerd werden. Commerciële mengsels worden onderverdeeld in SCCP’s (10-13 

koolstofatomen), MCCP’s (C14-17) en LCCP’s (C >18). De productie van SCCP’s is nu gestopt in de VS, 
Japan, Canada en Europa (niet in China). Het zijn persistente stoffen. Ze worden gebruikt voor een 

brede waaier aan toepassingen: bijvoorbeeld als vlamvertrager, weekmaker in polymeren, 

voornamelijk in PVC-producten en andere plastics, rubber, verven, vernissen, mastieken en 
plakmidddelen. De EU beperkte hun gebruik in 2011 met uitzondering van deze als vlamvertrager in 

sorteerbanden in de mijnbouwindustrie en in dakmastieken. Deze stoffen zijn door het European 
Chemicals Bureau (ECB) opgelijst als ‘suspected‘ carcinogene stoffen (carcinogene categorie 3) en 
komen voor op de EU-kandidaatlijst van hormoonverstoorders. Ze zijn ook voorgesteld voor 

classificatie als POP’s onder de Stockholm Conventie.  
 

PFOS en PFOA  

Perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) zijn twee perfluorcomponenten of 
PFC’s. PFOA ontstaat ook door het telomerisatieproces waarmee Teflon en Goretex vervaardigd 

worden. PFOS en PFOA zijn chemisch en thermisch inert en water- en olie-afstotend. Omwille van 

deze eigenschappen worden deze producten veel gebruikt bij de behandeling van tapijten, stoffen, 
bekleding van meubels, papierindustrie, voedingsverpakkingen, brandbestrijdende middelen, 

schoonmaakmiddelen, fotografische film, shampoo en cosmetica.  
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PFOS en PFOA zijn wereldwijd verspreid en persistent aanwezig in aquatische en terrestrische levende 

organismen, waarbij PFOA minder frequent voorkomt dan PFOS. Ze accumuleren in bloed, lever en 

galblaas. Blootstelling aan PFOS en PFOA werd al geassocieerd met effecten op de ontwikkeling zoals 
verminderde foetale groei in mensen en dieren. Negatieve associaties tussen PFOS in serum van 

moeders met gehaltes van foetale schildklierhormonen en met geboortegewicht werden al 

gerapporteerd. In 2008 legde het wetenschappelijk Panel voor contaminanten in de voedselketen 
(CONTAM) voor PFOS een TDI-waarde van 150 ng/kg lichaamsgewicht vast en voor PFOA een TDI-

waarde van 1,5 µg/kg lichaamsgewicht. In 2012 oordeelde EFSA dat er op basis van de in voeding 

gemeten gehaltes geen zorgen waren voor de gezondheid. Ook de Belgische studie “PERFOOD”, 
gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, kwam tot dezelfde conclusie. 
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2.2 Moedermelksurveys van de WHO 

 
Omdat POP’s stoffen zijn met een grote stabilteit en een grote vetoplosbaarheid, stapelen ze zich op 

in vetbevattende voeding of andere vetbevattende matrices. Het hoge vetgehalte van moedermelk 
maakt dat moedermelk een ideale matrix is om blootstelling aan POP’s op te volgen. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoekt sinds 1987 regelmatig de aanwezigheid van 

dioxines, dibenzofuranen en dioxine-achtige PCBs in mengstalen van moedermelk uit voornamelijk 
Europese landen. De doelstelling is een beeld te krijgen van de POP-blootstelling in de verschillende 

landen, reductie- en eliminatiemaatregelen te evalueren en bijkomende gegevens te verzamelen in 

het kader van de openbare gezondheidszorg. Deze surveys worden uitgevoerd door een 
samenwerking tussen het secretariaat van het Verdrag van Stockholm, de Wereldgezondheids-

organisatie en het Verenigde Naties Milieu Programma (UNEP).  
 

De eerste fase van de moedermelk surveys door WHO/UNEP werd afgesloten in 2012 en omvatte de 

eerste vijf studies uitgevoerd vanaf 1987 tot 2012 (ronde 1:1987-1989; ronde 2:1992-1993; ronde 3: 
2000-2003; ronde 4:2004-2007; ronde 5:2008-2012) en de Belgische resultaten van deze fase werden 

in een rapport gepubliceerd (UNEP/WHO, 2013).  

 
In april 2013 startte de WHO een tweede fase van deze surveys in moedermelk, wereldwijd. De 

Gemengde Interministeriële Conferentie Leefmilieu-Gezondheid (GICLG) besliste in november 2013 

om deel te nemen aan deze tweede fase van de WHO/UNEP surveys. 
 
België nam deel aan alle WHO-moedermelkcampagnes. In de eerste drie campagnes  bestond de 
Belgische deelname uit 2 à 3 mengstalen samengesteld uit 8 tot 20 individuele stalen van deelnemers 
uit 2 tot 3 regio’s. Dankzij een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende Belgische overheden 

voor milieu en gezondheid bestond de Belgische deelname aan de vierde WHO-
moedermelkcampagne in 2005-2007 uit 178 individuele melkstalen en een mengstaal samengesteld 

uit deze individuele melkstalen uit alle Belgische provincies. Voor de vijfde WHO-moeder-

melkcampagne werd geen officiële Belgische deelname georganiseerd, maar werd een mengstaal van 
84 moeders die deelnamen aan de moedermelkstudie in Vlaamse landelijke gebieden door het WHO-

referentielabo gebruikt als Belgische deelname. Voor de zesde WHO-moedermelkcampagne, waar dit 

document over rapporteert, werd de Belgische deelname opnieuw op nationaal niveau 
gecoördineerd. De huidige studie komt overeen met de Belgische deelname aan de zesde ronde van 

de WHO-moedermelksurvey. 

 
In mei 2014 startte een eerste project: inzamelen van moedermelkstalen over het gehele grondgebied 

van België. Er werd een mengstaal samengesteld dat werd geanalyseerd in het WHO 

referentielaboratorium.  
 

De huidige studie maakt gebruik van de in dit eerste project verzamelde stalen en data. Het rapport 
over het veldwerk is opgenomen in bijlage ‘6de WHO moedermelkcampagne: Analyse van persistente 

organische polluenten (POP’s) in moedermelk. Juni 2015.’ (bijlage S1) 
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2.3 Objectieven van de huidige studie 

 
De studie (bestek nr GG5/AMSZ/DA/14002) bestond uit twee onderdelen die volgende 

doelstellingen omvatten: 
 
1. Perceel 1 : Chemische analyses van POP’s in moedermelkstalen (bijlage S2) 

1.1. De analyse van de volgende POP’s voor maximaal 200 stalen moedermelk : 

• Hexachloorcyclohexaan (HCH)-groep : α-HCH, β-HCH, γ-HCH 

• Hexachloorbenzeen (HCB) 

• DDT-groep: o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDT 

• Chlordaan-groep: α-chlordaan, γ-chloordaan 

• PBDE’s 

• Pentachloorbenzeen 

• Hexabroombifenyl 
 

1.2. De samenstelling van mengstalen per provincie 

1.3. De analyse van de volgende POP’s in 10 mengstalen van moedermelk : 

• Hexachloorbutadieen 

• Heptachloor 

• Chloordecon 

• Dieldrin 

• HBCD 

1.4. Het doorsturen van de analyseresultaten aan de door het Stuurcomité aangewezen partijen 

1.5. De bewaring van de rest van de stalen in geschikte omstandigheden gedurende een periode 
van minstens 5 jaar. 

 

2. Perceel 2: Statistische analyse van de verzamelde data en eindrapportering. 
2.1. De statistische analyse van de toegestuurde gegevens (data chemische analyses) 

individuele stalen en mengstalen, questionnaire data,etc. 

2.2. Het opstellen van een rapport met de wetenschappelijke analyse, conclusies en 
aanbevelingen. 

2.3. Het maken van een samenvatting van het rapport. 

2.4. Het voorbereiden van de communicatie van de resultaten uit het rapport. 
 

Betrokken partners bij het onderzoek: 
 

Coördinator België: Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP) 

Veldwerk Vlaanderen: PIH Antwerpen 
Veldwerk Wallonië/ Brussel: Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS) 

Samenstelling Belgisch mengstaal (VITO) 

Chemische analyses individuele stalen: WIV-ISP en UA 
Samenstelling provinciale stalen: WIV-ISP 

Chemische analyses provinciale stalen:Eurofins en UA 

Chemische analyses Belgisch mengstaal:WHO- referentielaboratorium Freiburg; Örebro universiteit 
Statistische verwerking en eindrapportering: WIV-ISP en VITO 
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3 Materiaal en Methoden 
 

3.1 Rekrutering van de studiepopulatie 

 

3.1.1 Studieprotocol 

 

Deze meetcampagne van persistente organische polluenten (POP’s) in moedermelk kadert in de zesde  
internationale moedermelkcampagne gecoördineerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 

waarbij moedermelkmonsters worden verzameld over de hele wereld. Het monitorings-protocol, de 

deelnamecriteria en de documenten gebruikt in deze studie zijn gebaseerd op de principes vastgelegd 
in het WHO-protocol dat werd opgesteld voor deze campagne. Het protocol is consistent met de 

vorige WHO-moedermelkcampagnes. Ieder deelnemend land diende zich zo strikt mogelijk te houden 

aan het voorgeschreven protocol om vergelijkbaarheid tussen de verschillende landen en de 
voorgaande campagnes te garanderen. 

 

Kort samengevat zijn volgende monitoringsprincipes door de WHO vastgelegd: 

- Alle potentiële deelnemers worden ingelicht over de voordelen van borstvoeding. 
- De deelnemers moeten voldoen aan de gestelde inclusiecriteria (zie verder). 

- Het protocol wordt geëvalueerd door de WHO Research Ethics Review Committee en door 

een nationaal ethisch comité. 
- Elke deelnemer ondertekent een geïnformeerd toestemmingsformulier. 

- De moedermelk wordt verzameld tussen 3 en 8 weken na de geboorte, het protocol voor 

staalname en bewaring van het staal wordt duidelijk uitgelegd. 
- Iedere deelnemer vult een korte vragenlijst in, gebaseerd op het WHO-protocol. 

- De deelnemers mogen een kleine attentie ontvangen voor hun inspanning. 
- Het melkstaal van elke deelnemer wordt opgedeeld in twee submonsters: 25-30 mL voor 

het individuele staal en 10 mL voor het samenstellen van het mengmonster.  

- De individuele stalen worden geanalyseerd door een laboratorium geselecteerd door de 
Nationale Project Coördinator. Het mengstaal wordt opgestuurd naar het 

studiereferentielaboratorium: Staatsinstituut voor Chemische Analyse van Voeding, 

Freiburg, Duitsland. 
- Het totale mengstaal moet een volume hebben van 1250 mL en wordt samengesteld uit 

moedermelk van minimaal 50 deelnemers. Per 50 miljoen inwoners wordt één mengstaal 

gemaakt. 
- De overschotten worden bewaard in de originele glazen recipiënten. 

- Elk land mag zelf beslissen of de deelnemers ingelicht worden over hun individuele 

resultaten en/of het resultaat van het mengstaal. 
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3.1.2 Advies Commissie Persoonlijke Levenssfeer en Ethische 
Commissie 

 

De studie werd ter kennisgeving voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer op 6 mei 2014, en werd geregistreerd onder dossiernummer HM002002523 
en verwerkingsnummers VT005051782 (Vlaanderen) en VT005051332 (Wallonië). 

Een dossier werd ingediend bij de Ethische Commissie van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin 
Fabiola (UKZKF) (voorzitter dr. J. Groswasser; Dossier CEH n° 21/14). Volgende documenten werden 

bijgevoegd: ingevuld aanvraagformulier, WHO-protocol, draaiboek, geïnformeerd 
toestemmingsformulier, vragenlijst, brief voor de moeders, infobrief voor de materniteiten, protocol 

voor staalname, verzekeringsbewijs. Alle documenten werden in het Nederlands en in het Frans 

opgesteld. 
 

Op vraag van de Ethische Commissie werd de vragenlijst uitgebreid met vragen over demografie en 
socio-economische status uit de Nationale Gezondheidsenquête, waarna het dossier door de Ethische 

Commissie werd goedgekeurd op 15 april 2014. 

 
Omdat het een multicentrische studie is, werd ook goedkeuring gevraagd aan de lokale Ethische 

Commissies van de betrokken ziekenhuizen. Een aantal materniteiten vond dit niet nodig omdat er 

geen interventie plaatsvond. Sommige materniteiten vroegen om het dossier voor te leggen aan de 
lokale Ethische Commissie van het ziekenhuis (Brugge, Diest, Heusden-Zolder, Jan Palfijn Merksem, 

CHU Tivoli, l’hôpital Ambroise Paré, les Cliniques de l’Europe et l’hôpital Brugman).  

Alle commissies hebben de studie goedgekeurd. 
 

3.1.3 Selectie van de kraamklinieken 

 

Volgens het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE, 2014) over de 

organisatie van de zorg na een bevalling, bevalt de meerderheid van de vrouwen in een ziekenhuis 
(98,8% in 2011). De andere kinderen (ongeveer 1%) worden thuis, in een geboortecentrum of 

poliklinisch geboren, dus met een ziekenhuisverblijf van minder dan 24 uur. Daarom werden de 

deelnemers in deze studie gerekruteerd in kraamklinieken. Binnen elke provincie werden minstens 
twee kraamklinieken geselecteerd: één in landelijk gebied, één in een stedelijke omgeving. Er werd 

gestreefd naar een gelijke verdeling van de deelnemers over beide ziekenhuizen. Enkel in West-

Vlaanderen werd slechts één materniteit geselecteerd. Er werd samengewerkt met AZ St Jan te 
Brugge, dat patiënten uit heel de provincie aantrekt. In het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

werden meer kraamklinieken ingesloten in de studie, omdat het moeilijk was om voldoende moeders 
te vinden die voldeden aan de inclusiecriteria.  
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Volgende ziekenhuizen werkten mee aan de studie: 

 

Vlaams Gewest 
� Antwerpen: 

o Jan Palfijn Merksem 

o Heilig Hart ziekenhuis Mol 
� Limburg: 

o Sint-Fransiskusziekenhuis Heusden-Zolder 

o Sint-Trudo Sint-Truiden 
� Oost-Vlaanderen: 

o Maria-Middelares Gent 

o Sint-Blasius Dendermonde 
� West-Vlaanderen: 

o AZ Sint-Jan Brugge 
� Vlaams-Brabant: 

o UZ Gasthuisberg Leuven 

o AZ Diest 
Waals Gewest 

� Waals-Brabant: 

o Maternité Clinique St Pierre Ottignies 
o CHIREC - Maternité Braine L'Alleud 

� Henegouwen: 

o Centre hospitalier RHMS Epicura, Ath 
o CHU de Tivoli, La Louvière 

o Mons, CHU Ambroise Paré 

o Mons, Hopital St Joseph 
o Centre Hospitalier de Wallonie Picarde CHwapi Notre Dame 

o Collaboration avec les services de l’Office de la Naissance et de l'Enfance de 
Chimay 

Er werd contact gelegd met het Grand Hôpital de Charleroi Notre Dame en het 
Centre Hospitalier Epicura du Grand Hornu, maar er kon niemand gerekruteerd 
worden. 

� Luik: 

o Centre hospitalier régional de Huy 
o CHR Citadelle, Liège 

o Centre hospitalier St Joseph à Liège 

o Centre hospitalier St Vincent à Rocourt 
� Luxemburg: 

o Hôpital Princesse Paola Vivalia à Marche 

o Samenwerking met O.N.E. Libramont in de zones Libramont en Arlon 
� Namen: 

o Clinique Sainte-Elisabeth 
o C.H.R Namur 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

o C.H.U. Brugmann 
o C.H.U. Saint-Pierre 

o Clinique de l’Europe Saint-Michel 

o Clinique de l’Europe Sainte Elisabeth 
o Hopital Iris Sud, Ixelles 
o Centre Hospitalier Interregional Edith Cavell 

o Cliniques Universitaires Saint-Luc 
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Binnen elke kraamkliniek werd aan het diensthoofd gynaecologie telefonisch toestemming gevraagd. 

Indien akkoord werd de hoofdvroedvrouw geïnformeerd. Alle gecontacteerde ziekenhuizen waren 
onmiddellijk bereid om mee te werken. Van de kraamkliniek werd verwacht dat ze toegang bood tot 

de moeders, dat het bevallingsboek mocht ingekeken worden en dat de verpleegsters informatie 

gaven over de mogelijkheid om bepaalde moeders al dan niet te bezoeken. 

 

 

Figuur 1: Ligging van de 29 ziekenhuizen en 2 Offices de la Naissance et de l’Enfance waarin in het jaar 2014 deelnemers 
werden gerecruteerd voor de Belgische bijdrage aan de zesde WHO-moedermelkcampagne. De basiskaart geeft de relatieve 
bevolkingsdichtheid per arrondissement weer, waarbij de bevolkingsdichtheid toeneemt van lichtgele naar bruine 
schakering. 
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3.1.4 Selectie van de moeders 

 

Om te kunnen deelnemen aan de meetcampagne moesten de moeders aan volgende inclusiecriteria 

voldoen: 
� borstvoeding geven 

� meerderjarig en maximum 30 jaar zijn (30 jaar inclusief) 
� minimum 10 jaar in België wonen 
� een normale zwangerschap achter de rug hebben 

� HIV- negatief zijn 
� bevallen van een eerste kind 

� niet bevallen van een twee- of meerling 

� bevallen na een voldragen zwangerschap (>36 weken) 
� moeder en kind moeten gezond zijn 

 

De contactpersoon in elk van de kraamklinieken ging na of de aanwezige patiënten voldeden aan de 
inclusiecriteria. Wanneer er mogelijke deelnemers aanwezig waren, werden deze bezocht door de 

veldwerkers. 

 
In het Vlaamse Gewest kon de veldwerker in een aantal ziekenhuizen het bevallingsboek inkijken en 

de informatie zelf opzoeken. Vervolgens werd aan de vroedvrouw gevraagd of de moeders bezoek 
mochten ontvangen (niet bij bv. depressie, ziekte, moeilijke bevalling). 

 

In een aantal kraamklinieken in het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd er door het 
lokale ethische comité opgelegd dat het personeel van het ziekenhuis de moeders eerst moest 

informeren over de studie vooraleer de veldwerkers de moeders bezochten. In het CHU Tivoli werden 

de moeders eerst geïnformeerd door een medewerker van O.N.E.  
 

De moeders die in aanmerking kwamen, werden in de voormiddag bezocht door de veldwerkers. Het 

project werd toegelicht en de moeders werden gevraagd het geïnformeerd toestemmingsformulier in 
te vullen en te ondertekenen. Het nodige materiaal, voorzien van een codenummer, werd 

meegegeven met de deelnemende moeders: het recipiënt voor de staalname, het invulblad waarop 

de datum van staalname genoteerd werd, de vragenlijst, en het afkolftoestel dat de moeders cadeau 
kregen als dank voor hun deelname. 

 

Ongeveer drie weken na de bevalling werden de moeders opgebeld met de vraag of ze nog steeds 
borstvoeding gaven en werden ze herinnerd aan de staalname. Een drietal weken later, als de baby 

zes weken oud was, werden ze opnieuw gecontacteerd om te vragen of het gelukt was om het staaltje 
moedermelk te nemen.  

 

Moeders die op dat moment nog geen staal hadden, werden later opnieuw opgebeld. Alle deelnemers 
die melk hadden verzameld, werden tenslotte opgebeld om een afspraak te maken voor het ophalen 

van het staal. Het aantal te rekruteren moeders per provincie werd bepaald overeenkomstig het 

aantal inwoners en is weergegeven in tabel 5.  
 

Meer informatie over de rekrutering is terug te vinden in bijlage S1.  
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3.2 Collectie van de moedermelk 

 

3.2.1 Materiaal 

 
De moeders kregen een manuele afkolfpomp (Tommee Tippie) cadeau voor het afkolven van de 

moedermelk, ze waren vrij om een andere pomp te gebruiken voor het afkolven. Verder ontvingen ze 

een 50-mL glazen recipiënt voor collectie van de moedermelkstalen: glazen recipiënten pyrex met DIN 
schroefdraad en een schroefdop uit thermoplastic polyester (PBT), voorzien van een teflonring (PTFE). 

De recipiënten en schroefdoppen werden voor gebruik gespoeld via laboglas wasprogramma met 

finale spoeling d.m.v. gedemineraliseerd water. De flesjes werden daarna gedroogd door ze 
gedurende 4 uur of langer in een droogoven van 400°C te brengen. De schroefdoppen werden in een 

droogoven bij 60°C gedroogd. De flesjes werden vervolgens met de schroefdop afgesloten en bewaard 

tot gebruik. De flesjes werden vooraf gelabeld met een identificatiecode van de deelnemer, een 
identificatiecode met info over de aard van het staal en een uniek biobanknummer (volgnummer van 

het recipiënt in de biobank), dit laatste in cijfercode en barcodevorm. 

 

3.2.2 Werkwijze 

 
De moeders kregen richtlijnen wat betreft de afname en bewaring van het moedermelkstaal. Er werd 

gevraagd een staal van minstens 50 mL af te kolven wanneer de baby tussen 3 en 8 weken oud was, 

indien nodig verspreid over meerdere momenten. Er werd gevraagd te noteren hoe er afgekolfd werd 
en met welk type/merk pomp. Het moment van afkolven was vrij te kiezen: bij het beëindigen van de 

borstvoedingsmaaltijd, tijdens het voeden of tussen de voedingen door. Wel werd er gevraagd om te 

vermijden enkel voormelk te nemen, omdat deze niet vetrijk genoeg is. De melk werd verzameld in 
het geleverde flesje en er werd gevraagd de data van afname te noteren op het registratieformulier. 

Melk afgekolfd op verschillende tijdstippen mocht worden samengevoegd, en maximaal 72 uur in de 
koelkast bewaard worden (±4°C). Daarna diende het staal in de diepvries bewaard te worden (-18°C 

of lager). Verder afgekolfde melk kon nog toegevoegd worden indien het vereiste volume nog niet 

bereikt was. 
 

De veldwerkers benadrukten dat deze procedure voor bewaring van het moedermelkstaal niet 

geschikt was voor melk die nog aan de baby gegeven wordt, omdat dit niet voldeed aan de 
hygiëneregels. Het was geen probleem voor melk die geanalyseerd werd, omdat er geen microbiële 

parameters gemeten werden. 
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3.3 Verzameling van achtergrondinformatie: vragenlijsten 

 
Alle deelnemende moeders vulden een vragenlijst in van zes bladzijden (zie bijlage S3) met volgende 
onderdelen: 

- vragen om te controleren of er voldaan werd aan de inclusiecriteria 
- vragen over voeding, biometrische gegevens nodig voor de interpretatie van de analyse-

resultaten (protocol WHO) 

- vragen over foliumzuur, toegevoegd sinds de campagne in 2006 op vraag van O.N.E. Deze 
vragen werden ingevoegd, niet in de eerste plaats om het verband tussen foliumzuur en POP’s 

te bestuderen, maar als opportuniteit om informatie te bekomen over het gebruik ervan voor 
andere redenen. 

- vragen over socio-economische status, overgenomen uit de Nationale Gezondheids-enquête, 

toegevoegd in deze campagne op vraag van de ethische commissie. 
 

De vragenlijsten werden opgehaald samen met de moedermelkmonsters. 

 
Meer informatie over de collectie van de moedermelk is terug te vinden in bijlage S1. 
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3.4 Chemische analyses  
 

3.4.1 Verschillende types stalen 

 
In deze studie werden er drie type stalen geanalyseerd en de resultaten beschreven. Deze waren: 

individuele stalen, provinciale mengstalen en een Belgisch mengstaal. 

 
Individuele stalen: Van elke deelnemer die borstvoeding gaf, werd een bepaalde hoeveelheid melk 

verzameld. Er werden in totaal 206 melkstalen ontvangen. Een overzicht van het aantal stalen per 

provincie is in tabel 2 gegeven. De stalen werden in één of twee containers door het WIV-ISP 
ontvangen. De totale hoeveelheid melk die verzameld werd, hing af van het aantal gebruikte 

containers. Hiermee werd later rekening gehouden om de mengstalen representatief aan te maken. 

Ruim 70% van de stalen had minstens 50 mL volume, wat voldoende was voor de verschillende 
chemische analyses. De exacte hoeveelheden van de melkstalen die door het laboratorium werden 

ontvangen, zijn in het rapport van perceel 1 beschreven (bijlage S2). Deze stalen werden 

gehomogeniseerd door ze op te warmen tot 38 °C en gedurende 10 minuten te schudden. 
 

Provinciale mengstalen: Uit de verzamelde individuele melkstalen werd voor elke provincie en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een mengstaal samengesteld (samen 11 mengstalen). Deze werden 
volgens het WHO-protocol voorbereid. De geschikte glazen recipiënten werden gebruikt voor het 

langdurig bewaren van stalen en voor het transport. Opdat elke deelnemer per provincie in volume 
gelijk vertegenwoordigd zou zijn, werd er een vast volume uit elk individueel staal per provincie 

genomen. Deze bereidingsprocedure werd opgesteld zodat in de volgende stap van analyses minstens 

130 mL (indien mogelijk) van het staal kon worden gebruikt. De precieze hoeveelheden en de 
overblijvende volumes van elk mengstaal worden in tabel 1 weergeven. In het geval van niet- 

onmiddellijke analyse, werden de bereide mengstalen bij -20 °C bewaard. Vervolgens werden ze in 

bevroren toestand getransporteerd naar de uiteindelijke locaties voor de analyses. 
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Tabel 1: Overzicht van de staalvolumes doorgestuurd voor verdere analyses van de mengstalen. 

Provincie Pool 

code 

MENGSTAAL Resterende 

hoeveelheden in 

WIV-ISP (mL) 

  Aantal 

uitgesloten 

stalen1 

Aantal 

individuele 

stalen2 

Total 

volume 

 (mL) 

 

Antwerpen Pool 01 1 29 145 0 

West-Vlaanderen Pool 02 1 10 125 0 

Henegouwen Pool 03 0 24 180 45 

Luik Pool 04 0 18 180 45 

Limburg Pool 05 3 12 120 0 

Luxemburg Pool 06 1 7 140 0 

Namen Pool 07 2 9 135 0 

Oost-Vlaanderen Pool 08 1 24 180 45 

Brussel HG Pool 09 0 22 165 30 

Vlaams-Brabant Pool 10 0 21 157,5 22,5 

Waals-Brabant Pool 11 2 21 142,5 0 
1Deze stalen werden geweigerd voor de aanmaak van  provinciale mengstalen 
2Aantal individuele stalen die uiteindelijk werden gebruikt voor aanmaak van de provinciale mengstalen 

 

Samenstelling van het Belgische mengstaal: In overeenkomst met het WHO-protocol werd een 

moedermelk-mengstaal aangemaakt op basis van 50 individuele melkstalen van de in totaal 206 
deelnemers. De samenstelling van het mengstaal gebeurde evenredig met het bevolkingsaantal van 

de 10 Belgische provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tabel 2) en de sociale verdeling van 

de Belgische bevolking volgens opleiding van de moeder.  
 

Het Belgische moedermelk-mengstaal werd als volgt aangemaakt in het VITO labo: 
- selectie van 50 moedermelkstalen, proportioneel aan de geografische distributie 

- ontdooien van de 50 moedermelkstalen op kamertemperatuur 

- homogeniseren van de stalen door 5 minuten te schudden op kamertemperatuur, 
onmiddellijk gevolgd door het afpipetteren van de benodigde melk 

- 25 mL melk van elk individu werd overgebracht in een 2000 mL fles tot een mengstaal van 

1250 mL bekomen werd (50 x 25 mL) 
- bewaren van de 2000 mL fles op -20°C tot verzending naar het referentielaboratorium (in 

diepgevroren toestand) 

- de melkresten van de individuen werden gestockeerd bij -20°C en later getransporteerd naar 
het Belgische analyselabo, voor individuele analyse van de stalen. 

 

De gemiddelde leeftijd van de 50 moeders in het moedermelk-mengstaal was 26,3 jaar in een range 
van 19-30 jaar. Dit was vergelijkbaar met de gemiddelde leeftijd van 26,9 jaar, range 19-30 jaar voor 

de gehele steekproef van 206 moeders. 
 
Meer informatie over de samenstelling van het mengstaal is terug te vinden in bijlage S1. 
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Tabel 2: Geografische verdeling, opleidingsniveau, nationaliteiten en werksituatie van de moeders die melk gaven voor het Belgische mengstaal (n = 50). Vergelijking met de totale steekproef 

(n = 206) en de Belgische populatie (n = 10 951 266). 

Parameter Aantal inwoners België 
op 01/01/2011 
(data NIS of NIHS) 
(n = 10 951 266) 

Totale studiepopulatie  
(n = 206) 

Moeders die melk gaven voor 
het Belgische mengstaal  
(n=50) 

Geografische verdeling  n % n % n % 

Antwerpen 1 764 773 16,1 30 14,6 7 14,0 

Oost-Vlaanderen 1 445 831 13,2 25 12,1 6 12,0 

West-Vlaanderen 1 164 967 10,6 21 10,2 5 10,0 

Limburg 844 621 7,7 15 7,3 5 10,0 

Vlaams-Brabant 1 086 446 9,9 21 10,2 5 10,0 

Waals-Brabant 382 866 3,5 11 5,3 3 6,0 

Namen 476 835 4,4 11 5,3 3 6,0 

Henegouwen 1 317 284 12,0 24 11,7 6 12,0 

Luik 1 077 203 9,8 18 8,7 5 10,0 

Luxemburg 271 352 2,5 8 3,9 1 2,0 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 119 088 10,2 22 10,7 4 8,0 

       

Opleidingsniveau (vrouwen≥15j) 
 

 
 

 
 

 

Lager of geen diploma   19,2 2 1,0 2 4,0 

Lager secundair   18,5 4 2,1 3 6,0 

Hoger secundair   33,2 34 17,8 15 30,0 

Hoger niet-universitair, korte + lange type  19,9 91 47,6 20 40,0 

Universitair  9,2 60 31,4 10 20,0 

Andere dan Belgische nationaliteit 
 

10,9 5 2,5 0 0,0 

Zelfstandige vrouwen (op totale werkende populatie) 
 

1,7 10 5,8 1 2,2 

Deeltijds werkende vrouwen (op totale werkende populatie) 
 

44,8 21 12,3 6 13,6 
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3.4.2 Beschrijving van de analytische methoden 

 

De lijst van POP’s wordt voorgesteld in tabel 3 volgens hun indeling in de Stockholmconventie. Tabel 3 

geeft ook een overzicht van de POP’s die in de huidige studie gemeten werden in de 3 types 

moedermelkstalen. De chemische analyse van de componenten in de 206 individuele stalen werd 

uitgevoerd door WIV (voor HCH, DDT, chlordaan-groep, HCB) en UA (voor PBDE’s, PeCB, BB-153). De 

vetextractie gebeurde d.m.v. vloeistof-vloeistof extractie met aceton/hexaan (2/1), filtratie over 
natriumsulfaat en gravimetrische bepaling van de hoeveelheid vet (bijlage S4). De componenten werden 

gemeten met GC-MS. Voor de POP’s die ook in de vorige campagne werden gemeten door WIV-ISP was 

de toegepaste methode door beschikbare technologie zodanig aangepast dat lagere 

kwantificeringslimieten (LOQ’s) gehaald werden. Alle details zijn te vinden in bijlage S2. 

 

De componenten in de provinciale mengstalen (n = 11) werden gemeten door UA (voor HBCD’s) en 

EUROFINS (voor hexachloorbutadieen, heptachloor, chloordecon, dieldrin). HBCD isomeren werden met 

LC-MS/MS gemeten terwijl hexachloorbutadieen, heptachloor, chloordecon, dieldrin  met GC-MS werden 

gemeten. 

 

De POP’s in het Belgische moedermelk-mengstaal werden net als tijdens de vorige WHO-POP-campagne 

geanalyseerd door het WHO-referentielaboratorium in Freiburg. Bijkomend werden door de universiteit 

Örebro de gefluoreerde verbindingen in het Belgisch mengstaal gemeten. 

 

 

 

RAPPORTERING

(invloedsfactoren en data interpretatie)

rekrutering

INDIVIDUELE MOEDERMELKSTALEN

transfer naar WIV-ISP

vet 

extractie en opzuivering (WIV-ISP)

analyse van PBDE's, 
PeCB, hexa-BB (UA)

analyse van HCH, 
DDT, chlordaan-

groep en HCB (WIV) 

PROVINCIALE 

MOEDERMELKSTALEN

registratie in LIMS 

analyse van HBCD's 
(UA)

analyse van  
heptachloor, 
chloordecon, 

dieldrin (EUROFINS)

BELGISCH 

MOEDERMELK

MENGSTAAL

Figuur 2: Overzicht van de verwerking van de stalen tijdens de studie en de finale rapportering 
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Tabel 3: Overzicht POP’s en uitgevoerde analyses in de verschillende types melkstalen in de huidige studie 

1Richtlijn van de Raad van 21 december 1978 79/117/EEGRegulation (EC)No 850/2004 van 29 april 2004 is het wettelijk instrument dat de verplichtingen van de Stockholm 
Conventie in de EU omvat. 
2Richtlijn 85/467/ECC van 1 oktober 1985 van de Raad van de EU 
3Commission Regulation, (EU) No 342/2014 van 17 december 2014,de aangeduide componenten worden hiermee opgenomen in annexen IV en V van Regulation (EC)No 
850/2004.  
4Commission Regulation, (EU)2016/460 van 30 maart 2016. HBCD wordt opgenomen in annexen IV en V van Regulation (EC)No 850/2004.  
5Richtlijn 2003/11/EG van het Europees Parlement en de Raad. 
6Commission Regulation (EU)No 519/2012 van 19 juni 2012. Wijzigingen voor de aangeduide componenten in Regulation (EC)No 850/2004. 
7Richtlijn 2006/122/DG van het Europees Parlement en de Raad. 
 

  

POP Gemeten in type stalen  
van huidige studie 

Eigenschappen Jaartal sinds 
verbod/beperking  
in gebruik 

 Individueel  
Staal  
(n = 206) 

Provinciaal 
mengstaal  
(n = 11) 

Belgisch 
mengstaal  
(n = 1) 

Pesticide Chemisch 
product 

Bijproduc
t 

 

12 initiële POP’s  
Stockholm Conventie 

       

Aldrin   X X   19781 

Chlordaan X  X X   1978 

DDT X  X X   1978 

Dieldrin  X X X   1978 

Endrin   X X   1978 

Heptachlor  X X X   1978 
HCB X  X X X X 1978 

Mirex   X X    

Toxafeen   X X    

PCBs   X  X X 19862 

PCDD/F’s   X   X  



 

 

25 

 

Tabel 3: (vervolg). 

1Richtlijn van de Raad van 21 december 1978 79/117/EEGRegulation (EC)No 850/2004 van 29 april 2004 is het wettelijk instrument dat de verplichtingen van de Stockholm 
Conventie in de EU omvat. 
2Richtlijn 85/467/ECC van 1 oktober 1985 van de Raad van de EU 
3Commission Regulation, (EU) No 342/2014 van 17 december 2014,de aangeduide componenten worden hiermee opgenomen in annexen IV en V van Regulation (EC)No 
850/2004.  
4Commission Regulation, (EU)2016/460 van 30 maart 2016.HBCD wordt opgenomen in annexen IV en V van Regulation (EC)No 850/2004.  
5Richtlijn 2003/11/EG van het Europees Parlement en de Raad. 
6Commission Regulation (EU)No 519/2012 van 19 juni 2012. Wijzigingen voor de aangeduide componenten in Regulation (EC)No 850/2004. 
7Richtlijn 2006/122/DG van het Europees Parlement en de Raad.

POP Gemeten in type stalen  
van huidige studie 

Eigenschappen Jaartal sinds 
verbod/beperking  

in gebruik 

 Individueel  
Staal  

(n = 206) 

Provinciaal 
mengstaal  

(n = 11) 

Belgisch 
mengstaal  

(n = 1) 

Pesticide Chemisch 
product 

Bijproduct  

In 2009 toegevoegde POP’s 
aan Stockholm Conventie 

       

α-HCH, β-HCH X  X X  X 1978 

Chloordecon  X X X   20143 

Hexabroombifenyl X  X  X  2014 

HBCD  X X  X  20164 

PBDE’s (tetra-, penta-, hexa- 

en hepta-) 

X  X  X  20035 

HCBD  X X  X  20126, 2014 

γ-HCH (lindaan) X  X X   2014 

PeCB X  X X X X 2014 

PFOS, + zijn zouten en 

perfluorosulfonyl-fluoride 

  X  X  20087, 2014 

Endosulfan   X X   2012, 2014 

Voorgestelde POP’s voor 

opname in de Conventie 

       

SCCP   X  X  2012,2014 

PFOA+zouten    X  X   
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3.5 Statistische analyses 

 

De studiepopulatie werd beschreven aan de hand van samenvattende statistieken voor heel de populatie 
(nationaal) en statistieken per gewest (regionaal). Voor de continue onafhankelijke variabelen werden 

minimum, maximum en gemiddelde berekend. In analogie met het rapport van de vorige studie uit 2006 

werden voor de responsvariabelen (POP’s) minimum, maximum, gemiddelde, standaard- deviatie van het 

gemiddelde en geometrisch (meetkundig) gemiddelde berekend. Voor de categorische en ordinale 

variabelen werden frequenties berekend. Er werd met one-way variantieanalyse nagegaan of er 

significante verschillen bestaan in de continue onafhankelijke variabelen tussen de gewesten. De 

paarsgewijze contrasten werden geëvalueerd aan de hand van post-hoc Tukey tests met 

significantieniveau α = 0,05. Voor de categorische en ordinale variabelen werden eventuele significante 

verschillen tussen gewesten opgespoord met behulp van de phi-coëfficient ϕ, een maat van associatie 
tussen twee nominale variabelen. Paarsgewijze contrasten tussen gewesten werden geëvalueerd met 

behulp van z-testen. Er werden niet-parametrische Kruskal-Wallis variantieanalyses uitgevoerd om 

eventuele significante verschillen in niet-getransformeerde afhankelijke variabelen (POP’s) tussen 

gewesten vast te stellen. 

 

In de vragenlijst werd gepeild naar mogelijke variabelen waarvan gekend is dat ze een invloed kunnen 

hebben op de gehaltes POP’s in het lichaam. Potentiele onafhankelijke (verklarende) variabelen behoren 

volgens een screening van de internationale wetenschappelijke literatuur tot de volgende categorieën: 
persoonlijke kenmerken van de moeder (o.a. leeftijd, gewicht, lengte, BMI, het zelf gekregen hebben van 

borstvoeding), voedingsgewoontes, aantal zwangerschappen, duur van de zwangerschap, woonplaats, 

werkomgeving, opleidingsniveau, rookgewoontes en etnische groep. De variabelen uit de vragenlijst die 

in één van deze categorieën konden worden geplaatst, werden geselecteerd voor verdere analyse (tabel 

4). 
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Tabel 4: Categorieën van mogelijke invloedsfactoren voor POP-gehalten in moedermelk en de overeenkomstige variabelen. 

Categorie Variabelen 

Persoonlijke kenmerken van de moeder Leeftijd (jaar) 

Lengte (cm) 

Gewicht (kg) 

BMI (kg/m²) 

Zelf eerste kind (ja/nee) 

Zelf borstvoeding gekregen (ja/nee of geen idee) 

Verandering gewicht moeder na zwangerschap 

Voedingsgewoontes Frequentie visconsumptie 

Type visconsumptie (op basis van vetgehalte) 

Type visconsumptie (zeevis of zoetwatervis) 

Frequentie consumptie andere visserijproducten 
Frequentie consumptie zuivelproducten 

Frequentie consumptie vlees 

Frequentie consumptie eieren 

Frequentie gebruik visoliesupplementen 

Aantal zwangerschappen - 

Duur van de zwangerschap - 

Woonplaats Gewest 

Urbaan (> 600 inwoners/km²) of ruraal 

Werkomgeving Type werk (kantoor, huishoudelijk, buiten kantoor) 

Inkomen 

Opleidingsniveau Diploma (maximum middelbaar, HOBU, universitair) 

Rookgewoontes - 

Etnische achtergrond Nationaliteit 

Geboorteland 

Geboorteland moeder (van de moeder) 

Geboorteland vader (van de moeder) 

 

De invloed van de onafhankelijke variabelen op de variabiliteit van de POP-concentraties werd bepaald 

voor de POP’s waarvoor bij minstens de helft van de deelnemers meetbare waarden werden vastgesteld. 

Het gaat om de pesticiden HCB, β-HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT en de gebromeerde vlamvertragers BDE-47 en 

BDE-153. Binnen deze POP’s werden de ontbrekende waarden (waarden onder de meetlimiet LOQ) 

vervangen door een standaard achtergrondconcentratie die gelijk gesteld werd met de helft van de 

meetlimiet voor de POP (LOQ/2). 
 

Om problemen met multicollineariteit te vermijden, werden eerst onderlinge correlaties tussen de 

onafhankelijke variabelen opgespoord. Voor continue variabelen werd gebruik gemaakt van de Pearson 

correlatiecoëfficient rP. Voor categorische of ordinale variabelen werd de phi-test gebruikt. De phi-

coëfficient ϕ is een maat van associatie tussen twee nominale variabelen. 

 

Lengte en gewicht werden gecombineerd tot BMI = gewicht (kg) × lengte (m)-2. Leeftijd was niet significant 

gecorreleerd met BMI (rP=-0,058; P = 0,413). Inkomen was significant gecorreleerd met leeftijd (rP=0,215; 

P = 0,007) en met BMI (rP=-0,167; P = 0,038) en werd niet verder als onafhankelijke variabele beschouwd. 
Binnen de voedingsgewoontes was er een significante associatie tussen de frequentie van consumptie 

van vis (minder dan aanbevolen, aanbevolen = 2×/week, meer dan aanbevolen) en de frequentie van 
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consumptie van andere visserijproducten (ϕ = 0,24; P = 0,02) waardoor deze laatste niet verder als 
onafhankelijke variabele werd beschouwd. Er was een significante associatie tussen de consumptie van 

vette of magere vis (enkel magere vis, vette vis of beide) en de consumptie van zee- of zoetwatervis 

(zeevis, zoetwatervis of beide) (ϕ = 0,54; P < 0,001). Er werd gekozen om de indeling op basis van 

vetgehalte te behouden als onafhankelijke variabele.  

 

De variabelen die de woonplaats indeelden als urbaan of ruraal op basis van het criterium 150 inwoners 

per km2 (UR150, WHO limiet) of het criterium 600 inwoners per km2 (UR600, Vlaamse limiet) waren sterk 

geassocieerd (ϕ = 0,35; P < 0,001). Aangezien de distributie op basis van de Vlaamse limiet (‘Afbakening 

van het Vlaamse platteland: een statistische analyse’) evenwichtiger was dan de distributie op basis van 

de WHO limiet (‘OECD Regional Topology’), werd gekozen om in de verdere analyse enkel nog de Vlaamse 

limiet te gebruiken. 

 

De afhankelijke variabelen werden getransformeerd met het natuurlijk logaritme (ln = loge). Gelijkheid 

van variantie in de foutentermen werd nagegaan met Levene’s test.  

 

Voor de zes POP’s afzonderlijk werd de set overgebleven onafhankelijke variabelen gescreend op 
variabelen die mogelijk (deels) de variabiliteit van de concentraties POP’s bepalen. Voor de continue 

variabelen werd gebruik gemaakt van lineaire regressie (linear regression) en voor de categorische en 

ordinale variabelen werden variantieanalyses uitgevoerd (univariate ANOVA). Variabelen die individueel 

een significant effect hadden op de concentratie POP’s (P < 0,05) werden gebruikt om finale univariate 

lineaire modellen voor de concentraties POP’s op te stellen (univariate general linear models). Indien het 

gewest werd opgenomen als onafhankelijke variabele werd deze als random factor gedefinieerd (de drie 

gewesten zijn drie in essentie willekeurige geografische groeperingen van waarnemingen). Aangezien 

inkomen sterk gecorreleerd was met zowel leeftijd als BMI, die onderling onafhankelijk waren, werd 

inkomen niet beschouwd als onafhankelijke kandidaat-invloedsfactor voor de concentratie POP’s in 

moedermelk. Eerder onderzoek heeft wel aangetoond dat de concentratie POP’s varieert tussen groepen 

met verschillende socio-economische status en etnische herkomst (Colles et al., 2015). Inkomen is meestal 

geassocieerd met levensstijl en voedingspatronen en kan vaak gezien worden als een proxy voor 

determinanten van POP-bioaccumulatie, zoals rookgedrag of de consumptie van voeding met hoog 

vetgehalte. Deze invloedsfactoren hebben zeer vaak ook een sterk effect op BMI. In de huidige studie 

werd BMI wel meegenomen als onafhankelijke kandidaat invloedsfactor. Indien de continue variabelen 

leeftijd en/of BMI werden opgenomen als onafhankelijke variabele werd of werden deze als continue 

covariate gedefinieerd. De overige onafhankelijke variabelen werden als fixed factor gebruikt in de 

modellen. De modellen werden opgebouwd met een intercept en de main effects van de geselecteerde 

variabelen, zonder interactietermen. De coëfficienten B van de lineaire modellen en de effect size (partial 

eta squared) geven het relatief belang van de factoren weer. De coëfficienten duiden de richting van het 

effect aan (positief of negatief). De effect size geeft de grootte van het effect weer. We kunnen spreken 

van een ‘klein effect’ vanaf een partial eta squared waarde van 0,0099, een ‘middelgroot effect’ vanaf een 

partial eta squared waarde van 0,0588 en een ‘groot effect’ vanaf een partial eta squared waarde van 

0,1379. Voor de fixed factors die volgens de finale modellen een significant effect (P < 0,05) hadden op de 

concentratie POP’s werden estimated marginal means berekend. De geschatte impact van een 

voedingsgewoonte of andere verklarende onafhankelijke variabele werd gekwantificeerd als de relatieve 

verhoging van de concentratie POP’s (in %) voor een level ten opzichte van een referentielevel (die met 

de laagste concentratie POP’s, tenzij voor de variabele gewest waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

als referentie optreedt). 
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4 Resultaten 

 

4.1 Beschrijving van de steekproeftrekking en van de steekproef 

 

4.1.1 Rekrutering 

 

Om als deelnemer te worden opgenomen, moesten de moeders (1) voldoen aan de inclusiecriteria, (2) 

voldoende (50 mL) moedermelk gecollecteerd hebben, en (3) de vragenlijst ingevuld hebben. Tabel 5 geeft 

een overzicht van het aantal te rekruteren moeders overeenkomstig het aantal inwoners per provincie en 
het effectief aantal deelnemende moeders per provincie. 

 

Tabel 5: Aantal deelnemers per provincie. 

Gewest/Provincie Aantal inwoners  
(01/01/2011) 

Aantal moeders te rekruteren Aantal deelnemers 

Vlaamse Gewest 6 306 638 110 1121 
Antwerpen 1 764 773 30 30 

Limburg 844 621 15 15 

Oost-Vlaanderen 1 445 831 25 25 

West-Vlaanderen 1 164 967 20 21 

Vlaams-Brabant 1 086 446 20 211 

Waalse Gewest  3 525 540 90 941 
Waals-Brabant 382 866 8 11 

Henegouwen 1 317 284 25 24 

Luik 1 077 203 20 181 

Luxemburg 271 352 7 8 

Namen 476 835 10 11 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

1 119 088 20 22 

TOTAAL BELGIË 10 951 266 200 206 
1Dit verschilt van het aantal in tabel 4 van het rapport ‘Analyse van persistente organische polluenten in moedermelk’ van juni 

2015 omdat bij de verwerking van de resultaten bleek dat één deelnemer gerekruteerd was in het Waalse Gewest maar woonde 
in het Vlaamse Gewest. 
 

Moeders die niet voldeden aan de inclusiecriteria 

Er werd getracht gegevens te verzamelen over de redenen waarom pas bevallen moeders niet voldeden 

aan de selectiecriteria. In het Vlaamse Gewest kon deze informatie uit de bevallingsboeken worden 

gehaald, in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest via contacten met medewerkers in de 

kraamklinieken. 
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Vlaams Gewest  

Slechts 19% van de pas bevallen moeders in de kraamklinieken voldeed aan de inclusiecriteria. Dit zijn 

geen absolute cijfers, ze kunnen enkel als richtinggevend beschouwd worden. De registratie was namelijk 

niet volledig. Ook werd de lijst met redenen niet door alle veldwerkers in dezelfde volgorde overlopen. 

Indien een moeder niet in aanmerking kwam omwille van één criterium werd dus niet verder nagekeken 

of dit ook het geval was voor andere criteria. Redenen waarom moeders niet in aanmerking kwamen, 

bestonden ondermeer uit: niet bevallen van een eerste kind, of de moeder was ouder dan 30 jaar. Ook 

moeders die flesvoeding gaven kwamen niet in aanmerking. In het Vlaamse Gewest starten 76% van de 

moeders met borstvoeding volgens gegevens van Kind & Gezin, 6 dagen na de geboorte is dit cijfer gedaald 

tot 63,9%, na 6 weken krijgt minder dan de helft (46%) van de baby’s nog borstvoeding (Het kind in 
Vlaanderen, 2014). 

 
Waals/Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
Voor een aantal regio’s in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest was het moeilijk om voldoende 

moeders te vinden die niet ouder waren dan 30 jaar en een normale zwangerschap achter de rug hadden 

(bv. zwangerschaps-diabetes) en  ook ’10 jaar in België wonen’ was een moeilijk criterium. Daarnaast 

kwamen moeders die flesvoeding gaven ook hier niet in aanmerking voor de studie. In het Waalse Gewest 

start 81,7% van de pas bevallen moeders met borstvoeding (73,3% exclusief borstvoeding); dit cijfer zakt 

tot 76,4% bij het verlaten van de kraamkliniek. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen de cijfers 

hoger: hier start 93% met borstvoeding bij de geboorte, 90,6% geeft borstvoeding bij het verlaten van de 

kraamkliniek (O.N.E., 2012). 

  

Weigeringen 

De moeders die voldeden aan de inclusiecriteria werden bezocht door de veldwerkers. Over het algemeen 

wekte het ‘label’ van de Wereldgezondheidsorganisatie groot vertrouwen bij de bezochte moeders. In het 
Vlaamse Gewest weigerden 15 van de 154 moeders (9,7%) die voldeden aan de inclusiecriteria voor 

deelname aan de campagne. Ook in het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de bereidheid 

tot deelname groot. Enkele moeders wilden zich liever niet engageren omdat ze onvoldoende vertrouwd 

waren met het geven van borstvoeding. Een aantal waren wel akkoord om later opnieuw gecontacteerd 

te worden. 

 

Tabel 6: Overzicht van drop-outs uit de studie. 

GEWEST Aantal geselecteerde moeders Aantal drop-outs Percentage 

Vlaams 154 43 27,9% 

Waals 90 17 19,0% 

Brussels Hoofdstedelijk 23 1 4,0% 

België 267 61 22,8% 
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Dropouts  

Een aantal moeders dat in de materniteit toestemming gaf, was uiteindelijk toch geen deelnemer (in het 

Vlaamse Gewest 28%, in het Waalse Gewest 19%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4%). Een 

overzicht van deze drop-outs wordt getoond in tabel 6.  

 

Het aandeel uitvallers vertoont grote verschillen tussen de provincies alsook tussen de verschillende 

kraamklinieken. Deze zijn deels te wijten aan lichte verschillen in de rekruteringsstrategie. Volgens het 

oorspronkelijke protocol werden de moeders gerekruteerd tijdens hun verblijf in de kraamkliniek. In 

sommige kraamklinieken werden de moeders later gecontacteerd: bij het verlaten van de kraamafdeling 

of in het kader van de opvolging van de borstvoeding ofwel pas 3 à 4 weken na de bevalling door de 

veldwerkers of medewerkers van O.N.E. Dit had een lagere drop-out tot gevolg in die kraamklinieken, 

omdat veel moeders pas dienden te beslissen of ze al dan niet wensten deel te nemen als ze goed 
vertrouwd waren met het geven van borstvoeding. Als moeders problemen hadden met de borstvoeding 

of te weinig melk hadden, stapten ze niet in de studie. In het Vlaamse Gewest waren de belangrijkste 

redenen voor opgave: niet genoeg melk hebben en vroegtijdig gestopt zijn met borstvoeding. 

 

Meer informatie over de resultaten van de rekrutering is terug te vinden in bijlage S1. 

 

4.1.2 Beschrijvende statistiek van de studiepopulatie 

 

Deelnemers aan de studie werden gevraagd een vragenlijst in te vullen gaande over hun persoonlijke 

kenmerken, voedingsgewoontes, woonplaats, werkomgeving en etnische achtergrond. De antwoorden 

op deze vragen werden voorgesteld in tabel 7 tot 29. 

 

Continue variabelen 
 

De ondervraagde moeders hadden een gemiddelde leeftijd van 26,9 jaar, een gemiddelde lengte van 

166,6 cm, een gemiddeld gewicht van 64,9 kg en een gemiddelde BMI van 23,5. Er waren voor leeftijd (P 
= 0,125), lengte (P = 0,669), gewicht (P = 0,642) en BMI (P = 0,837) geen significante verschillen tussen de 

drie gewesten. 
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Tabel 7: Leeftijd, lengte, gewicht en BMI van de moeders in de studie. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 206 

VLAAMS 
n = 112 

WAALS 
n = 72 

BHG 
n = 22 

P 

 gem. min. max. gem. min. max. gem. min. max. gem. min. max.  

Leeftijd 

(jaar) 
26,9 19 30 27,1 20 30 26,4 19 30 27,3 21 30 0,125 

Lengte 

(cm) 
166,6 152 180 166,7 152 180 166,9 152 190 165,6 158 178 0,669 

Gewicht 
(kg) 

64,9 42 110 64,7 47 110 64,2 42 100 63,9 48 85 0,642 

BMI 
(kg/m2) 

23,5 16,5 36,7 23,6 16,5 36,7 23,3 17,8 34,0 23,3 18,6 30,9 0,837 

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde kleiner dan 0,05 is.
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Persoonlijke kenmerken van de moeders 
 

Van de ondervraagde moeders was een meerderheid (55,9%) deel van een gezin waarvan zij zelf niet het 

eerste kind was. Er waren geen significante verschillen tussen de drie gewesten (ϕ = 0,069; P = 0,617). 

Tabel 8: Kenmerken van de moeders: zelf eerste kind of niet. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 204 

VLAAMS 
n = 110 

WAALS 
n = 72 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Moeder zelf 
eerste kind 

        0,069 0,617 ns 

zelf eerste 

kind 

90 44,1 52 47,3a 29 40,3a 9 40,9a    

zelf niet eerste 

kind 

114 55,9 58 52,7a 43 59,7a 13 59,1a    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 

 

Van de ondervraagde moeders kreeg een meerderheid (61,2%) zelf borstvoeding. Er waren geen 

significante verschillen tussen de drie gewesten (ϕ = 0,125; P = 0,200). 

 

Tabel 9: Kenmerken van de moeders: zelf borstvoeding (BV) gekregen of niet. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

 
 

 
n = 206 

VLAAMS 
n = 112 

WAALS 
n = 72 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Zelf borstvoeding        0,125 0,200 ns 

kreeg zelf BV 126 61,2 64 57,1a 45 62,5a 17 77,3a    

kreeg zelf 

geen BV of 

weet het niet 

80 38,8 48 42,9a 27 37,5a 5 22,7a    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 

 

Van de ondervraagde moeders kolfde een meerderheid (58,8%) hun moedermelk af met een manuele 

pomp. Een minderheid (37,6%) maakte gebruik van een elektrische pomp, terwijl slechts enkele moeders 

(3,6%) manueel afkolfden. De afkolfmethode vertoonde significante verschillen tussen de gewesten (ϕ = 

0,383; P < 0,001). In het Vlaamse Gewest werd er minder manueel afgekolfd dan in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (1,0% t.o.v 14,3%). Het gebruik van een manuele pomp lag in het Waalse Gewest 
aanzienlijk hoger dan in het Vlaamse Gewest (76,5% t.o.v. 46,7%).  
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Tenslotte was het gebruik van een elektrische pomp in het Vlaamse Gewest de meest gangbare methode 

(52,4%), terwijl in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze methode duidelijk minder 

gehanteerd werd (19,1% en 23,8% resp). 

Tabel 10: Kenmerken van de moeders: gehanteerde afkolfmethode 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 194 

VLAAMS 
n = 105 

WAALS 
n = 68 

BHG 
n = 21 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Afkolfmethode        0,383 <0,001 s 
manueel 7 3,6 1 1,0a 3 4,4a,b 3 14,3b    

manuele 

pomp 

114 58,8 49 46,7a 52 76,5b 13 61,9a,b    

elektrische 

pomp 

73 37,6 55 52,4a 13 19,1b 5 23,8b    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 

 

Van de ondervraagde moeders kende een meerderheid (54,6%) een toename in het gewicht na de 
zwangerschap. Het overige deel kende ofwel een afname in gewicht (17,3%) of behield hun gewicht 

(28,1%). Er waren geen significante verschillen tussen de drie gewesten (ϕ = 0,132; P = 0,519). 

 

Tabel 11: Kenmerken van de moeders: evolutie van het gewicht van de moeder na de zwangerschap  

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 194 

VLAAMS 
n = 105 

WAALS 
n = 68 

BHG 
n = 21 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Evolutie 
gewicht moeder 

       0,132 0,519 ns 

toegenomen 101 54,6 48 49,0a 40 60,6a 13 61,9a    
afgenomen 32 17,3 20 20,4a 10 15,2a 2 9,5a    

gelijk gebleven 52 28,1 30 30,6a 16 24,2a 6 28,6a    
Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Voedingsgewoontes 

Van de ondervraagde moeders had nagenoeg iedereen (98,5%) een gevarieerd eetpatroon voor de 

zwangerschap. Slechts enkele moeders (1,0% en 0,5% resp.) omschreven hun eetpatroon als vegetarisch 

of werd geclassificeerd onder de categorie ‘andere’. Er waren geen significante verschillen tussen de drie 

gewesten (ϕ = 0,104; P = 0,693). 
 
Tabel 12: Voedingsgewoontes van de ondervraagden voor de zwangerschap. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 

GEWESTEN 

  
n = 206 

VLAAMS 
n = 112 

WAALS 
n = 72 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Eetgewoontes        0,104 0,693 ns 

gevarieerd 203 98,5 111 99,1a 70 97,5a 22 100a    

vegetarisch 

met melk en 

eieren 

2 1,0 1 0,9a 1 1,4a 0 0,0a    

andere 1 0,5 0 0,0a 1 1,4a 0 0,0a    
Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Van de ondervraagde moeders aten de meesten minder dan één keer per week (35,9%) of één keer per 

week vis (36,9%). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest at de helft van de ondervraagde moeders minder 

dan één keer vis per week tegenover 26,4 % in het Waalse Gewest. Dit verschil was te klein om significant 

te zijn (ϕ = 0,220; P = 0,444). 
 

Indien men de data vergeleek met de aanbevolen visconsumptie (2 keer per week) werden er geen 

significante verschillen tussen de gewesten waargenomen (ϕ = 0,100; P = 0,721). Een meerderheid (78,6%) 

van de ondervraagden at minder dan de aanbevolen hoeveelheid vis per week. 

 

Tabel 13: Voedingsgewoontes: frequentie van de visconsumptie. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN  
GEWESTEN 

  
n = 206 

VLAAMS 
n = 112 

WAALS 
n = 72 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Frequentie        0,220 0,444 ns 

nooit 12 5,8 6 5,4a 6 8,3a 0 0,0 a    

<1 x/week 74 35,9 44 39,3a,b 19 26,4b 11 50,0a    

1 x/week 76 36,9 41 36,6a 30 41,7a 5 22,7a    

2 x/week 33 16,0 15 13,4a 14 19,4a 4 18,2a    

> 2/week 10 4,9 5 4,5a 3 4,2a 2 9,1a    

Dagelijks 1 0,5 1 0,9a 0 0,0a 0 0,0a    

            

Frequentie  
(volgens aanbeveling) 

      0,100 0,721 ns 

Minder dan 

aanbevolen 

162 78,6 91 81,2a 55 76,4a 16 72,7a    

Aanbevolen 

(2 x/week) 

33 16,0 15 13,4a 14 19,4a 4 18,2a    

Meer dan  

aanbevolen 

11 5,3 6 5,4a 3 4,2a 2 9,1a    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Van de ondervraagde moeders at ongeveer de helft (52,8%) van de ondervraagden zowel vette als magere 

vis. De overige moeders aten ofwel enkel vette (26,2%) of magere vis (21,0%) in een gelijkaardige 

verhouding. Er waren geen significante verschillen tussen de drie gewesten (ϕ = 0,156; P = 0,316). Ook na 
herschikking van de data in de categorieën ‘vette vis of beide’ of ‘enkel magere vis’ waren er geen 

significante verschillen tussen de gewesten (ϕ = 0,029; P = 0,921). 

 

Van de ondervraagde moeders at ongeveer de helft (49,2%) zowel zeevis als zoetwatervis. De overige 

moeders aten voornamelijk enkel zeevis (41%), een kleine groep at enkel zoetwatervis (9,7%). Een verschil 
tussen de consumptie van zeevis werd vastgesteld tussen het Vlaamse en Waalse Gewest (35,2% t.o.v. 

51,5%). Dit verschil was te klein om significant te zijn (ϕ = 0,161; P = 0,285). 

 

Tabel 14: Voedingsgewoontes: visconsumptie naargelang type vis. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 195 

VLAAMS 
n = 105 

WAALS 
n = 68 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Consumptie  
vette of magere vis 

       0,156 0,316 ns 

vette 51 26,2 21 20,0a 22 32,4a 8 36,4a    
magere 41 21,0 23 21,9a 14 20,6a 4 18,2a    

beide 103 52,8 61 58,1a 32 47,1a 10 45,5a    

            

Consumptie  
enkel magere vis 

       0,029 0,921 ns 

vette vis of 

beide 

154 79,0 82a 78,1 54a 79,4 18 81,8a    

enkel magere 

vis 

41 21,0 23a 21,9 14a 20,6 4 18,2a    

            

Consumptie zeevis  
of zoetwatervis 

       0,161 0,285 ns 

zeevis 80 41,0 37 35,2a 35 51,5b 8 36,4a,b    

zoetwatervis 19 9,7 11 10,5a 5 7,4a 3 13,6a    

beide 96 49,2 57 54,3a 28 41,2a 11 50,0a    
Vette vis: zalm, haring, paling, makreel, sardien, tonijn, heilbot,forel. 
Magere vis: wijting, pladijs, kabeljauw, schelvis, rog, tong. 
Zeevis: haring, heilbot, kabeljauw, koolvis, makreel, schol, surimi, roodbaars, schelvis, rog, tong, zeewolf, wijting. 
Zoetwatervis : forel, (snoek)baars, zalm, brasem, spiering, paling, steur. 

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Van de ondervraagde moeders at de meerderheid (79,4%) minder dan één keer per week ‘andere 

visserijproducten’. De rest van de ondervraagden at ofwel nooit (12,3%) of meer dan één keer per week 

(8,3%) ‘andere visserijproducten’. Geen enkele van de ondervraagden at twee of meer keer per week 

‘andere visserijproducten’ in het Vlaamse Gewest, daar waar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,5% 

twee keer per week en 4,5% meer dan 2 keer per week ‘andere visserijproducten’ aten. Deze verschillen 

waren te klein om significant te zijn (ϕ = 0,272; P = 0,058). Ook na herschikking van de data in de 
categorieën ‘nooit’, ‘minder dan 1 keer per week’ of ‘één of meer dan één keer per week’ waren er geen 

significante verschillen tussen de gewesten (ϕ = 0,116; P = 0,228). 
 

Tabel 15: Voedingsgewoontes: frequentie van de consumptie van ‘andere visserijproducten’ 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN  
GEWESTEN 

  
n = 204 

VLAAMS 
n = 111 

WAALS 
n = 71 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Frequentie        0,272 0,058 ns 

nooit 25 12,3 11 9,9a 12 16,9a 2 9,1a    

<1 x/week 162 79,4 93 83,8a 53 74,6a 16 72,7a    

1 x/week 14 6,9 7 6,3a 5 7,0a 2 9,1a    

2 x/week 2 1,0 0 0,0a 1 1,4a,b 1 4,5b    

> 2/week 1 0,5 0 0,0a 0 0,0a,b 1 4,5b    

            

Frequentie        0,166 0,228 ns 

nooit 25 12,3 11 9,9a 12 16,9a 2 9,1a    

<1 x/week 162 79,4 93 83,8a 53 74,6a 16 72,7a    

≥1 x/week 17 8,3 7 6,3a 6 8,5a 4 18,2a    
Andere visserijproducten: schaal- en schelpdieren o.a. garnalen, mosselen, ... 

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Van de ondervraagde moeders consumeerde de meerderheid (68,4%) dagelijks melk en melkproducten. 

Van de overige moeders consumeerde ongeveer een kwart (25,7%) meerdere malen per week melk en 

melkproducten. Een minderheid (5,8%) consumeerde minder dan één keer per week melk en 

melkproducten. Er waren geen significante verschillen tussen de drie gewesten (ϕ = 0,203; P = 0,581). Ook 

na herschikking van de data in de 3 categorieën waren er geen significante verschillen (ϕ = 0,121; P = 

0,557). 

 

Tabel 16: Voedingsgewoontes: frequentie van de consumptie van melk en melkproducten. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 206 

VLAAMS 
n = 112 

WAALS 
n = 72 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Frequentie        0,203 0,581 ns 

nooit 6 2,9 3 2,7a 1 1,4a 2 9,1a    

<1 x/week 3 1,5 1 0,9a 1 1,4a 1 4,5a    

1 x/week 3 1,5 2 1,8a 1 1,4a 0 0a    

2 x/week 11 5,3 8 7,1a 3 4,2a 0 0a    

> 2/week 42 20,4 20 17,9a 17 23,6a 5 22,7a    

Dagelijks 141 68,4 78 69,6a 49 68,1a 14 63,6a    

            

Frequentie        0,121 0,557 ns 

≤ 1 x/week 12 5,8 6 5,4a 3 4,2a 3 13,6a    

meerdere 

malen per 

week, niet 

dagelijks 

53 25,7 28 25,0a 20 27,8a 5 22,7a    

dagelijks 141 68,4 78 69,6a 49 68,1a 14 63,6a    
Melkproducten: kaas, yoghurt, pudding, room, roomijs, “echte” boter,... 

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Van de ondervraagde moeders at een meerderheid (57,8%) dagelijks vlees. In het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest at 13,6% van de ondervraagden 2 keer per week vlees, duidelijk meer dan het percentage in het 

Vlaamse en Waalse Gewest (2,7% en 2,8% resp.). In het Vlaamse Gewest at ongeveer een kwart (25,9%) 

meer dan 2 keer per week vlees tegenover 41,7% van het Waalse Gewest. Tenslotte at een meerderheid 

(65,2%) van de ondervraagden in het Vlaamse Gewest dagelijks vlees, tegenover slechts 36,4% van deze 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verschillen waren te klein om significant te zijn (ϕ = 0,294; P 
= 0,059). 

 

Na herschikking van de data in de categorieën ‘niet dagelijks’ en ‘dagelijks’ werden er wel significante 

verschillen teruggevonden tussen de gewesten (ϕ = 0,189; P = 0,025). Meer bepaald verschilde de 
consumptie van vlees tussen het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het eerstgenoemde at 

ongeveer één derde (34,8%) niet dagelijks en twee derde (65,2%) dagelijks vlees. 
 

Tabel 17: Voedingsgewoontes: frequentie van de vleesconsumptie. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 206 

VLAAMS 
n = 112 

WAALS 
n = 72 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Frequentie        0,294 0,059 ns 

nooit 1 0,5 1 0,9a 0 0,0a 0 0,0a    

<1 x/week 4 1,9 2 1,8a 2 2,8a 0 0,0a    

1 x/week 5 2,4 4 3,6a 0 0,0a 1 4,5a    

2 x/week 8 3,9 3 2,7a 2 2,8a 3 13,6b    

> 2/week 69 33,5 29 25,9a 30 41,7b 10 45,5a,b    

Dagelijks 119 57,8 73 65,2a 38 52,8a,b 8 36,4b    
            

Frequentie        0,189 0,025 s 
niet 

dagelijks 

87 42,2 39 34,8 a 34 47,2a,b 14 63,6b    

dagelijks 119 57,8 73 65,2 a 38 52,8 a,b 8 36,4b    
Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Van de ondervraagde moeders aten de meesten minder dan 1 keer per week (37,9%) of 1 keer per week 

(35,4%) eieren. Iets meer dan een kwart (26,7%) van de ondervraagden at meer dan één keer per week 

eieren. Er waren geen significante verschillen tussen de drie  gewesten (ϕ = 0,154; P = 0,898). Ook na 

herschikking van de data waren er geen significante verschillen tussen de gewesten (ϕ = 0,045; P = 0,981). 

 

Tabel 18: Voedingsgewoontes: frequentie van de eierenconsumptie. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 

GEWESTEN 

  
n = 206 

VLAAMS 
n = 112 

WAALS 
n = 72 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Frequentie          0,154 0,898 ns 
nooit 6 2,9 4 3,6a 2 2,8 a 0 0,0a    

<1 x/week 72 35,0 38 33,9a 26 36,1a 8 36,4a    

1 x/week 73 35,4 41 36,6a 25 34,7a 7 31,8a    

2 x/week 33 16,0 18 16,1a 11 15,3a 4 18,2a    

> 2/week 19 9,2 8 7,1a 8 11,1a 3 13,6a    

Dagelijks 3 1,5 3 2,7a 0 0,0a 0 0,0a    

            

Frequentie          0,045 0,981 ns 

<1 x/week 78 37,9 42 37,5a 28 38,9a 8 36,4a    

1 x/week 73 35,4 41 36,6a 25 34,7a 7 31,8a    

> 1/week 55 26,7 29 25,9a 19 26,4a 7 31,8a    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Van de ondervraagde moeders at ongeveer de helft (47,0%) eieren afkomstig uit de winkel. Van de overige 

moeders at een minderheid (16,3%) lokaal geproduceerde eieren, ongeveer een derde (36,6%) at zowel 

lokaal geproduceerde eieren als eieren afkomstig van de winkel. Er werden significante verschillen 

teruggevonden tussen de gewesten (ϕ = 0,283; P = 0,003). Geen enkele van de ondervraagden in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest at lokaal geproduceerde eieren, tegenover ongeveer één vijfde van de 

ondervraagden in het Vlaamse en Waalse Gewest (17,1% en 20,3% resp.). Een meerderheid van de 

ondervraagden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haalden hun eieren uit de winkel, tegenover slechts 

38,7% en 49.3% van de ondervraagden uit het Vlaamse en Waalse Gewest. Tenslotte at 18,2%  van de 

ondervraagden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beide type eieren, tegenover 44,1% in het Vlaamse 

Gewest. 

 

Tabel 19: Voedingsgewoontes: eierenconsumptie naargelang type eieren. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 202 

VLAAMS 
n = 111 

WAALS 
n = 69 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Type eieren         0,283 0,003 s 
lokaal 33 16,3 19 17,1a 14 20,3a 0 0,0b    

winkel 95 47,0 43 38,7a 34 49,3a 18 81,8b    

beide 74 36,6 49 44,1a 21 30,4a,b 4 18,2b    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Van de ondervraagde moeders at een meerderheid (75,6%) nooit voedingssupplementen op basis van 

visolie. Van de overige moeders at 10,4% niet dagelijks en 13,9% dagelijks dergelijke supplementen. In het 

Waalse Gewest at 85,7% van de ondervraagden nooit supplementen, tegenover 68,8% van deze in het 

Vlaamse Gewest. Ongeveer één vijfde (18,2%) van de ondervraagden in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest at minder dan één keer per week supplementen tegenover 4,3% van deze in het Waalse Gewest. 

Tenslotte at ongeveer één vijfde (20,2%) van de ondervraagden in het Vlaamse Gewest  dagelijks visolie 

tegenover 7,1% van deze in het Waalse Gewest. Deze verschillen waren te klein om significant te zijn (ϕ = 
0,257; P = 0,104). Na herschikking van de data in de categorieën ‘nooit’, ‘niet dagelijks’ en ‘dagelijks’ 

werden deze verschillen wel significant geacht (ϕ = 0,228; P = 0,034).  

 

Tabel 20: Voedingsgewoontes: frequentie van het gebruik van voedingssupplementen op basis van visolie  

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN  
GEWESTEN 

  
n = 201 

VLAAMS 
n = 109 

WAALS 
n = 70 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Frequentie        0,257 0,104 ns 

nooit 152 75,6 75 68,8a 60 85,7b 17 77,3a,b    

<1 x/week 16 8,0 9 8,3a,b 3 4,3b 4 18,2a    

1 x/week 2 1,0 1 0,9a 1 1,4a 0 0,0a    

> 2/week 3 1,5 2 1,8a 1 1,4a 0 0,0a    

Dagelijks 28 13,9 22 20,2a 5 7,1b 1 4,5a,b    

            

Frequentie        0,228 0,034 s 
nooit 152 75,6 75 68,8a 60 85,7b 17 77,3a,b    

niet 

dagelijks 

21 10,4 12 11,0a 5 7,1a 4 18,2a    

dagelijks 28 13,9 22 20,2a 5 7,1b 1 4,5a,b    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Van de ondervraagde moeders namen de meesten foliumzuur in enkel tijdens de zwangerschap (31,4%) 

en voor en tijdens de zwangerschap (44,1%). De overige moeders namen ofwel geen foliumzuur in (13,7%) 

of enkel voor de zwangerschap (10,8%). De inname van foliumzuur vertoonde significante verschillen 

tussen het Vlaamse en Waalse Gewest (ϕ = 0,329; P = 0,001). Slechts enkele moeders (5,4%) aten geen 
foliumzuur in het Vlaamse Gewest, tegenover 28,2% in het Waalse Gewest. In het Vlaamse Gewest nam 

14,4% enkel voor de zwangerschap foliumzuur in, tegenover slechts 4,2% in het Waalse. 
 

Tabel 21: Voedingsgewoontes: inname van foliumzuur (FZ) voor of tijdens de zwangerschap. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 

GEWESTEN 

  
n = 204 

VLAAMS 
n = 111 

WAALS 
n = 71 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Foliumzuur  
voor of tijdens 

       0,329 0,001 s 

geen FZ 28 13,7 6 5,4a 20 28,2b 2 9,1a,b    

FZ enkel 

tijdens 

64 31,4 36 32,4a 21 29,6a 7 31,8a    

FZ enkel voor 22 10,8 16 14,4a 3 4,2b 3 13,6a,b    

FZ voor en 

tijdens 

90 44,1 53 47,7a 27 38,0a 10 45,5a    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Woonplaats 
 

Van de ondervraagde moeders woonde een meerderheid (88,3%) in stedelijk gebied wanneer 150 

inwoners per km² als criterium genomen werd. De woonplaats vertoonde significante verschillen tussen 

de drie gewesten (ϕ = 0,370; P < 0,001). Geen enkele van de ondervraagden uit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en slechts enkele (3,6%) uit het Vlaamse Gewest woonden in ruraal gebied tegenover 27,8% van 

de ondervraagden uit het Waalse Gewest. 

 

Indien het criterium aangepast werd tot 600 inwoners per km², woonden iets meer dan de helft van de 

ondervraagden in ruraal gebied (52,4%) en iets minder dan de helft in stedelijk gebied (47,6%). Ook nu 

vertoonde de woonplaats significante verschillen tussen de drie gewesten (ϕ = 0,370;P < 0,001). Een 
minderheid (9,1%) van de ondervraagden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonden in ‘ruraal’ 

gebied, tegenover een meerderheid van de ondervraagden uit het Vlaamse en Waalse Gewest (54,5% en 

62,5% resp.).  

 

Tabel 22: Woonplaats van de ondervraagden. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 

GEWESTEN 

  
n = 206 

VLAAMS 
n = 112 

WAALS 
n = 72 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Stedelijk gebied  
(150 inw/km2) 

       0,370 <0,001 s 

ruraal 

(<150 inw/km2) 

24 11,7 4 3,6a 20 27,8b 0 0,0a    

stedelijk 

(>150 inw/km2) 

182 88,3 108 96,4a 52 72,2b 22 100a    

 

            

Stedelijk gebied  
(600 inw/km2) 

       0,309 <0,001 s 

ruraal 
(<600 inw/km2) 

108 52,4 61 54,5a 45 62,5a 2 9,1b    

stedelijk 

(>600 inw/km2) 

98 47,6 51 45,5a 27 37,5a 20 90,9b    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Werkomgeving 

 
Van de ondervraagde moeders had een meerderheid (89,3%) betaald werk. Er waren geen significante 

verschillen tussen de drie gewesten (ϕ = 0,040;P = 0,853). 
 

Tabel 23: Werkomgeving: betaald werk of niet. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 197 

VLAAMS 
n = 103 

WAALS 
n = 72 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Betaald werk         0,040 0,853 ns 

ja 176 89,3 93 90,3a 64 88,9a 19 86,4a    

nee 21 10,7 10 9,7a 8 11,1a 3 13,6a    
Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 

 

Van de ondervraagde moeders had een meerderheid (93,4%) werk voor hun zwangerschap. Van de 

ondervraagden uit het Vlaamse Gewest had 96,4% werk voor de zwangerschap, tegenover 87,5% in het 

Waalse gewest. Deze verschillen waren te klein om significant te zijn (ϕ = 0,165; P = 0,068). 
 

Tabel 24: Werkomgeving: werk voor zwangerschap of niet. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 197 

VLAAMS 
n = 111 

WAALS 
n = 64 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Werk voor 
zwangerschap 

       0,165 0,068 ns 

werk voor 
zwangerschap 

184 93,4 107 96,4a 56 87,5b 21 95,5a,b    

geen werk voor 

zwangerschap 

13 6,6 4 3,6a 8 12,5b 1 4,5a,b    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Aan de ondervraagden werd de volgende vraag gesteld: “Hoe goed kunt u de eindjes aan elkaar knopen?”. 

Van de ondervraagde moeders vond ongeveer één derde (36,5%) dat ze eerder gemakkelijk en ongeveer 

één derde (32,6%) dat ze makkelijk rondkwam. Ongeveer één vijfde (18,2%) vond dat ze eerder moeilijk 

rondkwam. Ongeveer een kwart (25,4%) van de ondervraagden uit het Waalse Gewest vond dat ze 

makkelijk rondkwam, tegenover ongeveer de helft (52,4%) van de ondervraagden uit het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Deze verschillen waren te klein om significant te zijn (ϕ = 0,226; P = 0,381). 
 

Tabel 25: Werkomgeving: “Hoe goed kunt u de eindjes aan elkaar knopen?”. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 181 

VLAAMS 
n = 97 

WAALS 
n = 63 

BHG 
n = 21 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Antwoord         0,266 0,381 ns 

zeer moeilijk 2 1,1 2 2,1a 0 0,0a 0 0,0a    

moeilijk 3 1,7 2 2,1a 1 1,6a 0 0,0a    

eerder moeilijk 33 18,2 16 16,5a 15 23,8a 2 9,5a    

eerder 

gemakkelijk 

66 36,5 33 34,0a 27 42,9a 6 28,6a    

gemakkelijk 59 32,6 32 33,0a,b 16 25,4b 11 52,4a    

zeer 

gemakkelijk 

15 8,3 11 11,3a 3 4,8a 1 4,8a    

weet het niet 3 1,7 1 1,0a 1 1,6a 1 4,8a    
Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Opleidingsniveau 
 

De grootste groep van de ondervraagde moeders had een hoger diploma van het korte type (35,6%), 

gevolgd door een universitair (21,6%) en hoger secundair diploma (17,5%). De verschillen tussen de 

gewesten waren te klein om significant te zijn (ϕ = 0,266; P = 0,381). 

Tabel 26: Opleidingsniveau: hoogst behaalde diploma. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 194 

VLAAMS 
n = 103 

WAALS 
n = 70 

BHG 
n = 21 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Diploma         0,266 0,381 ns 

primair 2 1,0 0 0,0a 2 2,9a 0 0,0a    

lager secundair 4 2,1 1 1,0a 3 4,3a 0 0,0a    

hoger secundair 34 17,5 25 24,3a 9 12,9a,b 0 0,0b    

post secundair, 

niet hoger 

15 7,7 3 2,9a 10 14,3b 2 9,5a,b    

hoger korte 

type 

69 35,6 38 26,9a 24 34,3a 7 33,3a    

hoger lange 

type 

8 4,1 4 3,9a 2 2,9a 2 9,5a    

academische 
bachelor 

15 7,7 4 3,9a 6 8,6a,b 5 23,8b    

academische  

master 

42 21,6 26 25,2a 11 15,7a 5 23,8a    

PhD 3 1,5 1 1,0a 2 2,9a 0 0,0a    

andere 2 1,0 1 1,0a 1 1,4a 0 0,0a    
Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Etnische achtergrond 
 

Van de ondervraagde moeders had een meerderheid (92,5%) de Belgische nationaliteit. De nationaliteit 

vertoonde significante verschillen tussen de drie gewesten (ϕ = 0,310;P = 0,013). In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hadden aanzielijk minder moeders (77,3%) de Belgische nationaliteit, tegenover 

94,4% voor zowel het Vlaamse en Waalse Gewest.  
 

Tabel 27: Etnische achtergrond: geboorteland van de ondervraagden. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 200 

VLAAMS 
n = 107 

WAALS 
n = 71 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Geboorteland         0,310 0,013 s 
België 185 92,5 101 94,4 a 67 94,4a 17 77,3b    

Frankrijk 1 0,5 1 0,9a 0 0,0a 0 0,0a    

Nederland 1 0,5 1 0,9a 0 0,0a 0 0,0a    

Duitsland 3 1,5 1 0,9a 2 2,8a 0 0,0a    
Andere 10 5 3 2,8a 2 2,8a 5 22,7b    

Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 

 

Van de ondervraagde moeders had een meerderheid (88,0%) een moeder met de Belgische nationaliteit. 

De nationaliteit van de moeder van de ondervraagde moeders vertoonde significante verschillen tussen 

de drie gewesten (ϕ = 0,320; P < 0,001). In zowel het Vlaamse als Waalse Gewest had de grote 
meerderheid (91,8% en 91,5% resp.) de Belgische nationaliteit tegenover 59,1% van de moeders uit het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Tabel 28: Etnische achtergrond: geboorteland van de moeders van de ondervraagden. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 
GEWESTEN 

  
n = 191 

VLAAMS 
n = 98 

WAALS 
n = 71 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Geboorteland 
moeder 

        0,320 <0,001 s 

België 168 88,0 90 91,8a 65 91,5a 13 59,1b    

niet België 23 12,0 8 8,2a 6 8,5a 9 40,9b    
Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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Van de ondervraagde moeders had een meerderheid (87,6%) een vader met de Belgische nationaliteit. In 

het Vlaamse Gewest had een meerderheid (91,1%) de Belgische nationaliteit tegenover 72,7% van de 

vaders uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verschillen waren te klein om significant te zijn (ϕ = 
0,171; P = 0,060).  

 

Tabel 29: Etnische achtergrond: geboorteland van de vaders van de ondervraagden. 

 BELGIË GEWESTEN VERSCHIL TUSSEN 

GEWESTEN 

  
n = 193 

VLAAMS 
n = 101 

WAALS 
n = 70 

BHG 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n % n % n % n %    

Geboorteland 
vader 

        0,171 0,060 ns 

België 169 87,6 92 91,1a 61 87,1a,b 16 72,7b    

niet België 24 12,4 9 8,9a 9 12,9a,b 6 27,3b    
Er is een significant verschil tussen de gewesten wanneer de P-waarde voor de phi-coëfficient ϕ kleiner dan 0,05 is. 
a,b Percentages met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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4.2 Chemische analyses 

 

4.2.1 Individuele stalen 

 

Het vetgehalte van de Belgische moedermelkmonsters werd bepaald en bedroeg gemiddeld 3,89% (range: 

1,13-8,39%) op basis van alle individuele monsters en 3,60% in het mengmonster (analyseresultaat van 

WHO-laboratorium). We vergeleken het vetgehalte in de verzamelde moedermelkstalen met 

gepubliceerde gegevens uit andere Europese landen. In Italië schommelde het vetgehalte tussen 2,6 en 

3,1% (Ingelido et al., 2007), in Spanje tussen 1,6 en 4,7% (Schuhmacher et al., 2007) en zelfs 9,6% (Lacorte 

et al., 2009) en in Noorwegen was het gemiddelde vetpercentage 3,6% (Thomsen et al., 2010). Het 

Europees gemiddelde bedraagt 3,8%.  

 

De gehalten aan POP’s in alle Belgische moedermelkmonsters zijn samengevat in tabel 30. Er zijn zes POP’s 

waarvan in meer dan 50% van de stalen de concentratie boven de LOQ was gemeten. Meer bepaald: p,p’-

DDE, p,p’-DDT, HCB, β-HCH, BDE-47 en BDE-153. Terwijl chlordaan slechts te kwantificeren is in een 
minderheid van de stalen werd HCB wel in een meerderheid van de stalen teruggevonden. In tegenstelling 

tot β-HCH dat in ruim 60% van de stalen gekwantificeerd was, werden α- en γ-HCH praktisch niet 

teruggevonden. Onder de gemeten BDE congeneren hadden BDE-47 en BDE-153 het hoogste percentage 

boven de LOQ. De gemiddelde waarde voor BDE-153 ligt hoger dan voor BDE-47. In een beperkt deel van 

de stalen werden ook BDE-99, BDE-100 en BDE-154 boven de LOQ gemeten. 

  

Aangezien dat pentachloorbenzeen pas in 2009 werd toegevoegd aan de Stockholm Conventie werd deze 

component in deze studie voor het eerst gemeten. Er werd geobserveerd dat slechts weinig stalen een 

concentratie boven de LOQ bevatten. Ook hexabroombinfenyl (BB-153) kon nauwelijks gekwantificeerd 

worden. 
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Tabel 30: Analyseresultaten van de POP’s gemeten in de individuele Belgische monsters (n = 206). 

POP min.1 P101 P501 P901 gem.(SD) 1 max. 1 GM2 LOQ >LOQ 

 Resultaten uitgedrukt in ng/g vet (n = 206) n (%) 

cischlordaan        <LOQ    2 0 (0) 

transchlordaan        <LOQ    2 0 (0) 

oxychlordaan <LOQ <LOQ <LOQ 5,3 <LOQ 10,8 <LOQ 5 28 (13,6) 

transnonachloor             2 0(0) 

HCB <LOQ 3,25 5,50 8,50 5,57 (2,18) 16,60 5,11 2 201 (97,6) 

α-HCH             2 0 (0) 
β-HCH <LOQ <LOQ 2,40 4,83 2,91 (3,87) 46,30 2,13 2 126 (61,2) 

γ-HCH  <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 4 <LOQ 2 4 (1,9) 

o,p’DDD             2 0 (0) 

p,p’-DDD <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 3,10 <LOQ 2 2 (1) 

o,p’DDE             2 0 (0) 

p,p’-DDE 7,80 17,40 36,95 116,12 52,23 (44,47) 256,00 39,77 2 206 (100) 

o,p’DDT             2 0 (0) 

p,p’-DDT <LOQ <LOQ 2,80 8,40 4,40 (6,23) 65,50 2,83 2 145 (70,4) 

BDE-28  <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 0,55 <LOQ 0,1 12 (5,8) 

BDE-47 <LOQ <LOQ 0,13 0,63 0,24 (0,34) 2,42 0,13 0,1 110 (53,4) 

BDE-99 <LOQ <LOQ <LOQ 0,22 0,10 0,85 <LOQ 0,1 53 (25,7) 

BDE-100 <LOQ <LOQ <LOQ 0,22 <LOQ 0,80 <LOQ 0,1 51 (24,8) 

BDE-153 <LOQ 0,16 0,38 0,89 0,46 (0,32) 1,87 0,36 0,1 191 (92,7) 

BDE-154 <LOQ <LOQ <LOQ 0,27 0,13 (0,15) 1,07 <LOQ 0,1 79 (38,3) 

BDE-183             0,2 0 (0) 

PeCB <LOQ <LOQ <LOQ 0,84 <LOQ 3,39 <LOQ 0,5 30 (14,6) 

BB-153 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 0,58 <LOQ 0,1 1 (0,5) 

1Resultaten onder de kwantificatielimiet (LOQ) werden op de helft van de LOQ gezet voor de berekening van de voorgestelde gemiddelden, minima, maxima en de percentielen 
2GM: geometrisch gemiddelde 
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Tabel 31: Gemiddelde concentratie (ng/g vet) voor de POP’s in de individuele stalen per gewest met aanduiding van significante 
verschillen. 

POP  
(ng/g vet) 

Vlaams Gewest  
(n = 112) 

Waals Gewest 

(n = 72) 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 (n = 22) 

Significantie 
KW-Anova1 

 gemid. SD gemid. SD gemid. SD  
oxychlordaan 2,9 1,2 3,1 1,8 3,5 1,6 ns 

HCB 5,4 2,4 5,5 1,9 6,3 2,0 ns 

β-HCH 2,6 2,7 2,3 1,7 6,1 9,2 p < 0,001 

γ-HCH 1,0 0,3 1,0 0,4 1,0 0,2 ns 

p,p’-DDD 1,0 0,2 1,0 0,0 1,0 0,0 - 
p,p’-DDE 62,5 49,0 33,6 22,7 60,9 55,0 p < 0,001 

p,p’-DDT 6,2 7,9 1,9 1,3 3,2 2,3 p < 0,001 

BDE-28 0,06 0,04 0,06 0,06 0,05 0,00 ns 

BDE-47 0,26 0,36 0,22 0,35 0,24 0,22 ns 

BDE-99 0,11 0,14 0,09 0,10 0,07 0,05 ns 

BDE-100 0,11 0,12 0,07 0,05 0,08 0,6 ns 

BDE-153 0,46 0,34 0,45 0,30 0,51 0,38 ns 

BDE-154 0,12 0,14 0,14 0,16 0,13 0,13 ns 

PeCB 0,45 0,58 0,52 0,76 0,25 0,00 ns 

BB-153 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 ns 
ns : niet significant 
1Het significantieniveau van de niet-parametrische Kruskal-Wallis Anova was 0,003 (Bonferroni correctie voor 15 testen) 
 

Statistische verwerking van de resultaten van de concentratie aan POP’s in de individuele stalen toonde 

aan dat er significante verschillen waren per gewest (tabel 31). Er werden namelijk voor p,p’-DDE en p,p’-

DDT significante verschillen in concentraties gevonden tussen het Vlaamse en Waalse Gewest. Meer 

bepaald zijn er hogere concentraties in het Vlaamse Gewest vastgesteld. Voor β-HCH waren de 

concentraties in de stalen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoger dan in de stalen uit het Vlaamse 

en het Waalse Gewest. 

4.2.2 Provinciale stalen 

 
Er werd per provincie één mengstaal gemaakt, telkens samengesteld uit de individuele stalen (aantal 

individuele stalen per provincie ligt tussen 8-30 voor elke provincie). Dit leverde 10 provinciale stalen en 

bijkomend één staal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De POP’s die in deze 11 stalen werden 

gemeten zijn samengevat in tabel 32 samen met de vermelding van het corresponderende labo en de LOQ 

van de gebruikte analytische methode. 
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Tabel 32: POP’s gemeten in de 11 provinciale mengstalen met verwijzing naar uitvoerend labo en LOQ. 

POP Labo LOQ (ng/mL) 

Hexachloorbutadieen EUROFINS 50 

Heptachloor EUROFINS 4 

cis-heptachloorepoxide EUROFINS 5 

trans-heptachloorepoxide EUROFINS 5 

Chloordecon EUROFINS 10 

Dieldrin EUROFINS 5 

hexabroomcyclododecanen  

(HBCD’s : α-HBCD, β-HBCD, γ-HBCD) 

UA 10 pg/mL of 0,3 ng/g vet 

 

Hexachloorbutadieen werd pas in 2009 toegevoegd aan de Stockholmconventie en werd nu voor het eerst 

gemeten in Belgische moedermelk. In de provinciale stalen werd enkel α-HBCD boven de LOQ gemeten. 
Tabel 33 geeft de gevonden concentraties (op vet basis) weer. 

 

Tabel 33: HBCD-concentraties (ng/g vet) in de 11 provinciale mengstalen. 

Gewest/Provincie α-HBCD (ng/g vet) 

Antwerpen 3,32 

Limburg 3,64 

Oost-Vlaanderen 4,97 

West-Vlaanderen 0,90 

Vlaams-Brabant 1,61 

Waals-Brabant 2,06 
Henegouwen 2,46 

Luik 2,36 

Luxemburg 2,89 

Namen 1,80 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,44 

Gemiddelde 2,50 

min. – max. 0,90 – 4,97 

 

Voor hexachloorbutadieen hebben we voor deze WHO-studie geen waarden om mee te vergelijken terwijl 

heptachloor, chloordecon en HBCD’s ook in het Belgisch mengstaal gemeten werden (zie 4.2.3). 

 

Heptachloor werd in het Belgisch mengstaal wel gedetecteerd door het WHO-referentielaboratorium 

(heptachlor groep 3,5 ng/g vet). Chloordecon werd niet gedetecteerd in het Belgisch mengstaal. De HBCD-

waarden voor de provinciale mengstalen zijn vergelijkbaar met de waarde die door het WHO- 

laboratorium werd bepaald in het Belgisch mengstaal (2,5 ng/g vet). De hoogste waarde voor HBCD werd 

gevonden voor het staal voor Oost-Vlaanderen. De laagste waarde voor het staal van West-Vlaanderen. 
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4.2.3 Belgisch mengstaal 

 

De gevonden concentraties voor de gemeten POP’s in het Belgische mengstaal zijn samengevat in tabel 

34. 

 

Tabel 34 : POP’s in Belgisch mengstaal van huidige studie en vergelijking met de waarden voor het Belgisch mengstaal van de 
studie uit 2006. 

 POP’s (ng/g vet) 2006 2014 Trend 2006-2014 

Aldrin nd9 nd  

Chlordaan groep 1 7,8 2,8 gedaald 

α-chlordaan nd nd  

γ-chlordaan nd nd  

Oxychlordaan 8,0 2,9 gedaald 

Dieldrin 6,7 2,9 gedaald 

DDT-groep 2 156,3 87,9 gedaald 

o,p’-DDD nd nd  

p,p’-DDD nd nd  

o,p’-DDE nd nd  

p,p’-DDE 132,3 74,2 gedaald 

o,p’-DDT nd nd  

p,p’-DDT 8,8 5,1 gedaald 

Endrin-groep 3 nd nd  

Endrin nd nd  

Endrin keton nd nd  
Heptachloor-groep 4 5,3 3,5 gedaald 

Heptachloor nd nd  

cis-Heptachloor-epoxide  5,6 3,7 gedaald 

trans-Heptachloor-epoxide  nd nd  

Hexachloorbenzeen (HCB) 15,0 10,8 gedaald 

Hexachloorcyclohexaan (HCH)-groep    

α-HCH nd nd  

ββββ-HCH 12,0 4,3 gedaald 

γ-HCH 0,7 nd  

Endosulfan-groep 5 nd nd  

α-endosulfan nd nd  

ββββ-endosulfan nd nd  

Endosulfan sulfaat nd nd  

Parlar (toxafeen)-groep 6 2,3 1,3 gedaald 

Parlar 26 0,7 0,7 constant 

Parlar 50 1,5 0,7 gedaald 

Parlar 62 nd nd  

Mirex nd 0,5  

Hexabroombifenyl - nd  

Pentachloorbenzeen - nd  

Cis-nonachloor - nd  

Trans-nonachloor 1,7 1,9 gestegen 
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 POP’s (ng/g vet) 2006 2014 Trend 2006-2014 
    

Chloordecon - nd  

HBCD-groep 7 1,5 2,5 gestegen 

α-HBCD 1,5 2,5 gestegen  

β-HBCD <LOQ(0,8) nd  

γ-HBCD <LOQ(0,8) nd  

SCCP 8 - 33  

PCDD/Fs    

2,3,7,8-gesubstitueerde PCDF/PCDD 

(pg/g vet) 

   

2,3,7,8-TCDF  0,47 0,39 gedaald 

1,2,3,7,8-PeCDF  

 

0,22 0,20 gedaald 

2,3,4,7,8-PeCDF  9,16 4,42 gedaald 

1,2,3,4,7,8-HxCDF  2,40 1,18 

 

gedaald 

1,2,3,6,7,8-HxCDF  2,13 1,14 gedaald 

2,3,4,6,7,8-HxCDF  0,94 0,54 gedaald 

1,2,3,7,8,9-HxCDF  0,04 0,037 gedaald 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  2,53 1,11 gedaald 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF  0,03 0,047 gestegen 

OCDF  0,31 0,16 gedaald 

2,3,7,8-TCDD  0,85 0,46 

 

gedaald 

1,2,3,7,8-PeCDD  3,03 1,39 gedaald 

1,2,3,4,7,8-HxCDD  1,72 0,62 gedaald 

1,2,3,6,7,8-HxCDD  7,86 3,27 gedaald 

1,2,3,7,8,9-HxCDD  1,70 0,72 gedaald 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  8,64 4,33 gedaald 

OCDD  50,1 27,6 gedaald 

WHO-PCDD/F-TEQ (pg/g vet) 10,3 4,03 gedaald 

    

Indicator PCBs (ng/g vet)    

PCB-28  1,02 0,86 gedaald 

PCB-52  0,36 0,15 gedaald 

PCB-101  0,50 0,24 gedaald 

PCB-138  21,9 9,96 gedaald 

PCB-153  38,4 17,7 gedaald 
PCB-180  18,4 8,60 gedaald 

som van indicator PCB  80,5 37,5 gedaald 

    

Mono-ortho PCB (ng/g vet)    

PCB-105  1,82 1,04 gedaald 

PCB-114  0,45 0,22 gedaald 

PCB-118  9,05 4,48 gedaald 

PCB-123  0,09 0,055 gedaald 
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 POP’s (ng/g vet) 2006 2014 Trend 2006-2014 
PCB-156  3,83 1,91 gedaald 

PCB-157  0,61 0,36 gedaald 

PCB-167  1,11 0,61 gedaald 

PCB-189  0,33 0,17 gedaald 

WHO-mono-ortho PCB-TEQ (pg/g vet) 3,58 0,27 gedaald 

Non-ortho PCB (ng/g vet)    

PCB-77  0,00433 0,003 gedaald 

PCB-81  <LOQ(0,0047) 0,001  

PCB-126  0,0321 0,018 gedaald 

PCB-169  0,0216 0,012 gedaald 

WHO-non-ortho PCB-TEQ (pg/g vet) 3,43 2,20 gedaald 

WHO-PCB-TEQ  (pg/g vet) 7,02 2,47  gedaald 

    

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ  (pg/g vet) 17,3 6,50  gedaald 

    

PBDE (pg/g vet)    

BDE-17  <LOQ(1,9) 4,3 gestegen 

BDE-28  65 33,2 gedaald 

BDE-47  893 359 gedaald 

BDE-66  <LOQ(4,5) 6,8 gestegen 

BDE-99  224 113 gedaald 

BDE-100  212 99,6 gedaald 

BDE-138  <LOQ(1,7) <LOQ(6)  

BDE-153  492 435 gedaald 

BDE-154  21 12,7 gedaald 

BDE-183  51 27,9 gedaald 

    
Som PBDE (pg/g vet) 1958 1092 gedaald 

    

PFOS (ng/L melk) - 64  

PFOA - <LOQ(80)  

PFHxS - 15  
‘-‘: niet geanalyseerd. 

1som van α-chlordaan, β-chlordaan en oxychlordaan, berekend als chlordaan. 
2som van o,p'-DDT, p,p'-DDT, p,p'-DDE en p,p'-DDD, berekend als DDT. 
3som van endrin en endrin keton, berekend als endrin. 
4som van heptachloor en heptachloorepoxide (cis/trans), berekend als heptachloor. 
5som van α-endosulfan, β-endosulfan, endosulfan sulfaat. 
6som van parlar 26, parlar 50 en parlar 62. 
7som of α-HBCD, β-HBCD en γ-HBCD, LOQ = 0,8 (2006 )en 0,1 (2014). 
8som van korte keten gechloreerde paraffines , LOQ=25 ng/g vet. 
9nd: not detected (<0,5 ng/g vet). 
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4.3 Invloedsfactoren voor POP-gehalten in moedermelk 

 

4.3.1 Invloedsfactoren voor hexachloorbenzeen (HCB) 

 

Na screening bleken leeftijd (regression P = 0,049), type vis (op basis van vetgehalte) (ANOVA P = 0,017) 

en borstvoedingsgeschiedenis (ANOVA P =  0,002) mogelijke verklarende factoren voor het gehalte HCB 

in moedermelk. In het finale model bleken vistype en borstvoedingsgeschiedenis een significant effect te 

hebben op het gehalte HCB (tabel 35). Op basis van de estimated marginal means kan besloten worden 

dat het gehalte HCB in moedermelk 17,4% hoger is in moedermelk van moeders die vette vis (eventueel 

samen met magere vis) eten in vergelijking met melk van moeders die enkel magere vis eten, en dat het 

gehalte HCB in moedermelk 21,7% hoger is in moedermelk van moeders die zelf borstvoeding gekregen 

hebben in vergelijking met melk van moeders die geen borstvoeding gekregen hebben (of het niet met 

zekerheid weten) (tabel 36). 

 

Tabel 35: Invloedsfactoren voor HCB-gehalten in Belgische moedermelk van 2014. 

Variabele  P Effect size1 B2 

Dependent ln(HCB)    

Fixed factors Type vis (vetgehalte) 
  vette vis of beide 

0,035 0,023  
0,160 

 Borstvoedingshistoriek 
  zelf BV gekregen 

0,002 0,049  
0,198 

Covariable Leeftijd 0,082 0,016 0,022 
1partial eta squared 
2niet-gestandaardiseerde coëfficient in het lineaire regressiemodel 

 

Tabel 36: Gemiddelde HCB-gehalten in Belgische moedermelk van 2014 in functie van significante invloedsfactoren 

Variabele  N HCB 
(ng/g)1 

Standard error 
gemiddelde 

Relatieve 
verhoging 

Type vis Vette vis of beide 154 5,22 1,04 +17,4% 
 Enkel magere vis 41 4,45 1,07 (referentie) 

Historiek 
borstvoeding  

Moeder kreeg zelf 
borstvoeding 

121 5,32 1,05 +21,7% 

 Moeder kreeg zelf 

geen borstvoeding of 

weet het niet 

74 4,37 1,05 (referentie) 

1 Estimated marginal means geëvalueerd op gemiddelde leeftijd 26,86 jaar. 
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4.3.2 Invloedsfactoren voor β-hexachloorcyclohexaan (β-HCH) 

 

Na screening bleken leeftijd (regression P = 0,002), gewest (ANOVA P < 0,001), type vis (op basis van 

vetgehalte) (ANOVA P = 0,015) en borstvoedingsgeschiedenis (ANOVA P = 0,012) mogelijke verklarende 

factoren voor het gehalte β-HCH in moedermelk. In het finale model bleken al deze variabelen ook 

effectief een significant effect te hebben op het gehalte β-HCH (tabel 37). Op basis van de estimated 

marginal means kan besloten worden dat het gehalte β-HCH in moedermelk 31,0% hoger is in 

moedermelk van moeders die vette vis (eventueel samen met magere vis) eten in vergelijking met melk 

van moeders die enkel magere vis eten, en dat het gehalte β-HCH in moedermelk 24,5% hoger is in 
moedermelk van moeders die zelf borstvoeding gekregen hebben in vergelijking met melk van moeders 

die geen borstvoeding gekregen hebben (of het niet met zekerheid weten). De gehalten β-HCH in 
moedermelk stegen met leeftijd en waren, respectievelijk, 45,3 en 46,9% lager in het Vlaamse en Waalse 

Gewest in vergelijking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tabel 38). 

 

Tabel 37: Invloedsfactoren voor β-HCH -gehalten in Belgische moedermelk van 2014. 

Variabele  P Effect size1 B2 

Dependent ln(β-HCH)    

Fixed factors Type vis (vetgehalte) 
  vette vis of beide 

0,022 0,027  
0,270 

 Borstvoedingshistoriek 
  zelf BV gekregen 

0,028 0,025  
0,219 

Random factor Gewest  
  Vlaamse 
  Waalse 

<0,001 0,082  

-0,604 
-0,634 

Covariable Leeftijd 0,040 0,04 0,057 
1partial eta squared 
2niet-gestandaardiseerde coëfficient in het lineaire regressiemodel 

 

Tabel 38: Gemiddelde β-HCH -gehalten in Belgische moedermelk van 2014 in functie van significante invloedsfactoren. 

Variabele  N ββββ-HCH 
(ng/g)1 

Standard error 
gemiddelde 

Relatieve 
verhoging 

Type vis Vette vis of beide 154 2,54 1,07 +31,0% 
 Enkel magere vis 41 1,94 1,12 (referentie) 

Historiek 
borstvoeding  

Moeder kreeg zelf 
borstvoeding 

121 2,47 1,08 +24,5% 

 Moeder kreeg zelf 

geen borstvoeding of 

weet het niet 

74 1,99 1,94 (referentie) 

Gewest Vlaamsea 105 1,83 1,07 -45,3% 

 Waalsea 68 1,78 1,09 -46,9% 

 Brussels HGb 22 3,35 1,16 (referentie) 
1 Estimated marginal means geëvalueerd op gemiddelde leeftijd 26,86 jaar. 
a,b Gemiddelden met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 

  



 

60 

 

4.3.3 Invloedsfactoren voor dichloordifenyldichloorethyleen (p,p’-DDE) 

 

Na screening bleken leeftijd (regression P = 0,022), gewest (ANOVA P < 0,001), type eieren (ANOVA P = 

0,022) en borstvoedingsgeschiedenis (ANOVA P =0,051) mogelijke verklarende factoren voor het gehalte 

p,p’-DDE in moedermelk. In het finale model bleken alle variabelen behalve leeftijd een significant effect 

te hebben op het gehalte p,p’-DDE (tabel 39). Op basis van de estimated marginal means kan besloten 

worden dat het gehalte p,p’-DDE in moedermelk 26,1% hoger is in moedermelk van moeders die zelf 
borstvoeding gekregen hebben in vergelijking met melk van moeders die geen borstvoeding gekregen 

hebben (of het niet met zekerheid weten). Het gehalte p,p’-DDE in moedermelk is 56,5% hoger bij 

moeders die lokale eieren eten ten opzichte van de melk van moeders die enkel eieren uit de winkel eten. 

Voor moeders die zowel lokale eieren eten als eieren uit de winkel bedraagt de verhoging van de 

concentratie p,p’-DDE 9,5%. De gehalten p,p’-DDE in moedermelk waren respectievelijk, 2,5 en 42,8% 

lager in het Vlaamse en Waalse Gewest in vergelijking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tabel 40). 

 

Tabel 39: Invloedsfactoren voor p,p’-DDE -gehalten in Belgische moedermelk van 2014. 

Variabele  P Effect size1 B2 

Dependent ln(p,p’-DDE)    

Fixed factors Type eieren 
  lokaal 
  winkel 

0,005 0,054  
0,357 
-0,092 

 Borstvoedingshistoriek 
  zelf BV gekregen 

0,015 0,030  
0,232 

Random factor Gewest  
  Vlaamse 

  Waalse 

<0,001 0,134  

-0,025 

-0,558 

Covariable Leeftijd 0,179 0,009 0,026 
1partial eta squared 
2niet-gestandaardiseerde coëfficient in het lineaire regressiemodel 

 

Tabel 40: Gemiddelde p,p’-DDE -gehalten in Belgische moedermelk van 2014 in functie van significante invloedsfactoren. 

Variabele  N p,p’-DDE 
(ng/g)1 

Standard error 
gemiddelde 

Relatieve 
verhoging 

Type eieren Lokaala 33 55,15 1,13 +56,5% 
 Lokaal en winkelb 74 38,59 1,09 +9,5% 
 Enkel winkelb 95 35,23 1,07 (referentie) 

Historiek 
borstvoeding  

Moeder kreeg zelf 
borstvoeding 

123 47,37 1,06 +26,1% 

 Moeder kreeg zelf 

geen borstvoeding of 

weet het niet 

79 37,56 1,09 (referentie) 

Gewest Vlaamsea 111 49,95 1,07 -2,5% 

 Waalseb 69 29,31 1,08 -42,8% 

 Brussels HGa 22 51,21 1,16 (referentie) 
1 Estimated marginal means geëvalueerd op gemiddelde leeftijd 26,88 jaar. 
a,bGemiddelden met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 
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4.3.4 Invloedsfactoren voor dichloordifenyltrichloorethaan (p,p’-DDT) 

 

Na screening bleken BMI (regression P = 0,05), gewest (ANOVA P < 0,001), frequentie consumptie vlees 

en gevogelte (ANOVA P = 0,043), frequentie consumptie supplementen op basis van visolie (ANOVA P = 

0,035), type eieren (ANOVA P = 0,004) en bevolkingsdichtheid (urbaan vs. ruraal met 600 inwoners/km² 

als grens) (ANOVA P = 0,024) mogelijke verklarende factoren voor het gehalte p,p’-DDT in moedermelk. 

In het finale model bleken het type eieren, de bevolkingsdichtheid en het gewest een significant effect te 
hebben op het gehalte p,p’-DDT (tabel 41). Het effect van bevolkingsdichtheid verdween als het WHO-

criterium van 150 inwoners per km² wordt gebruikt (P = 0,385), omdat dan de hele populatie, op 24 

personen na, in urbaan gebied woont. Op basis van de estimated marginal means kan besloten worden 

dat het gehalte p,p’-DDT in moedermelk 39,5% hoger is in moedermelk van moeders die in ruraal gebied 

wonen in vergelijking met melk van moeders die in een stadsomgeving wonen. Het gehalte p,p’-DDT in 

moedermelk is 55,9% hoger bij moeders die lokale eieren eten ten opzichte van de melk van moeders die 

enkel eieren uit de winkel eten. Voor moeders die zowel lokale eieren eten als eieren uit de winkel 

bedraagt de verhoging van de concentratie p,p’-DDT 24,0%. De gehalten p,p’-DDT in moedermelk waren 

15,4% hoger in het Vlaamse Gewest en 52,2% lager in Waalse Gewest in vergelijking met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (tabel 42).  

 

Tabel 41: Invloedsfactoren voor p,p’-DDT -gehalten in Belgische moedermelk van 2014. 

Variabele  P Effect size1 B2 

Dependent ln(p,p’-DDT)    

Fixed factors Type eieren 
  lokaal 
  winkel 

0,014 0,046  
0,229 
-0,216 

 Bevolkingsdichtheid 
  ruraal (<600 
inw/km²) 

0,003 0,046  
0,332 

 Frequentie consumptie vlees 

  dagelijks 

0,347 0,005  

-0,102 

 Frequentie consumptie visoliesupp. 

  nooit 
  niet dagelijks 

0,137 0,021  

-0,243 
-0,017 

Random factor Gewest  
  Vlaamse 
  Waalse 

<0,001 0,233  

0,143 
-0,739 

Covariable BMI 0,065 0,018 0,025 
1partial eta squared 
2niet-gestandaardiseerde coëfficient in het lineaire regressiemodel 
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Tabel 42: Gemiddelde p,p’-DDT -gehalten in Belgische moedermelk van 2014 in functie van significante invloedsfactoren. 

Variabele  N p,p’-DDT 
(ng/g)1 

Standard error 
gemiddelde 

Relatieve 
verhoging 

Type eieren Lokaala 31 4,11 1,17 +55,9% 
 Lokaal en winkela,b 72 3,27 1,12 +24,0% 
 Enkel winkelb 90 2,64 1,10 (referentie) 

Ruraal/urbaan Ruraal (<600 inw./km²) 103 3,88 1,12 +39,5 
 Urbaan (>600 inw./km²) 90 2,78 1,11 (referentie) 

Gewest Vlaamsea 108 4,62 1,09 +15,4% 
 Waalseb 63 1,91 1,13 -52,2% 

 Brussels HGa 22 4,00 1,20 (referentie) 
1 Estimated marginal means geëvalueerd op gemiddelde BMI = 23,5 (normaal BMI). 
a,bGemiddelden met dezelfde letter verschillen niet van elkaar op significantieniveau α=0,05. 

 

4.3.5 Invloedsfactoren voor broomdifenylethers (BDE-47 en BDE-153) 

 

Voor de gebromeerde vlamvertragers BDE-47 en BDE-153 werden geen significante verklarende factoren 

gevonden tijdens de screening waarbij het significantieniveau voor inclusie α = 0,05 werd gehanteerd, 

behalve een zwak negatief effect van BMI op de concentratie BDE-153 (regressie P = 0,014; B = -0,034; 

SE(B) = 0,014). Wanneer voor BDE-47 de tolerantie werd verhoogd tot α = 0,20 werden leeftijd (regressie 
P = 0,062) en type vis op basis van vetgehalte (ANOVA P = 0,146) mogelijk verklarende variabelen voor 

BDE-47. In het finaal model voor BDE-47 bleef enkel een zwak significant effect van leeftijd over (ANOVA 

P = 0,031; B = 0,068; SE(B) = 0,031). Wanneer voor BDE-153 de tolerantie werd verhoogd tot α = 0,20 
werden bevolkingsdichtheid (urbaan vs. ruraal met 600 inwoners/km² als grenswaarde) (ANOVA P = 

0,058) en BMI (regressie P = 0,014) mogelijk verklarende variabelen voor BDE-153. In het finaal model 

voor BDE-153 bleef enkel een zwak significant negatief effect van BMI over (ANOVA P = 0,013; B = -0,035; 

SE(B) = 0,014). 
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5 Discussie 
 

5.1 Representativiteit van de studiepopulatie 

 

De karakteristieken van de studiepopulatie zijn weergegeven in de tabellen 7 tot 29. Tussen de 

deelnemers van de drie gewesten werden significante verschillen waargenomen in consumptie van eieren 

van lokaal gekweekte kippen, gebruik van foliumzuur, nationaliteit en geboorteland van de deelnemende 
moeder, nationaliteit van de moeder van de deelneemster en de manier van afkolven. Vergeleken met 

deelnemende moeders uit het Vlaamse en Waalse Gewest werd bij de moeders uit het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest minder consumptie van eieren van lokaal gekweekte kippen en minder dagelijkse 

consumptie van vlees waargenomen en waren er bij de deelnemers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

meer moeders die niet de Belgische nationaliteit hadden of die niet in België geboren waren. Het gebruik 

van foliumzuur was het laagst bij moeders uit het Waalse Gewest en een groter percentage moeders 

gebruikte foliumzuur tijdens de zwangerschap dan voor de zwangerschap. De elektrische pomp werd 

vaker gebruikt door moeders uit het Vlaamse Gewest dan moeders uit het Waalse en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Ook de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2014-2015 rapporteert lagere inname 

van foliumzuur in het  Waalse Gewest, met en zonder voedingssupplementen. 

 

 

De studiepopulatie van deze moedermelkstudie bestaat uit vrouwen die bevallen zijn van een eerste kind 

en moedermelk geven. Het is niet eenvoudig om vergelijkingscijfers te vinden van dezelfde groep uit de 

algemene Belgische of gewestelijke populatie. Cijfers voor de algemene populatie zijn veelal gegeven voor 

alle bevallingen samen, voor alle moeders of voor de vrouwelijke populatie. 

 

De gemiddelde leeftijd van de moeders in de studie is iets lager dan de gemiddelde leeftijd waarop 

vrouwen in de algemene bevolking hun eerste kind krijgen. Dit pleit ook voor een aanpassing van het 

inclusiecriterium betreffende leeftijd voor toekomstige studies. De leeftijd van de moeder was namelijk 
ook één van de redenen waarom vrouwen die bevallen waren van hun eerste kind toch niet aan de studie 

konden deelnemen. De gemiddelde BMI bij de deelnemers ligt iets lager dan bij vrouwen uit de algemene 

bevolking (cijfers alle leeftijden samen).  

Zoals veelal voorkomt in dergelijke studies wordt ook hier een oververtegenwoordiging van hogere 

opgeleide deelnemers vastgesteld. Ook deelnemers met een andere etnische achtergrond zijn 

ondervertegenwoordigd. Wel dient hier te worden vermeld dat de cijfers van de algemene bevolking die 

hier getoond worden, gebaseerd zijn op alle geboorten en niet enkel op bevallingen van een eerste kind 

of moeders die borstvoeding geven. Om deze doelgroepen (lager opgeleiden en mensen met een 

allochtone achtergrond) te bereiken en te motiveren om deel te nemen zijn specifieke bijkomende 

inspanningen nodig bij de rekrutering van de deelnemers. Het Steunpunt Milieu en Gezondheid 

onderzocht de haalbaarheid om sociaal kwetsbare groepen beter te betrekken bij humane 

biomonitoringstudies, zoals de campagnes bij pasgeborenen die door het Steunpunt Milieu en 

Gezondheid georganiseerd worden. De bevindingen van deze haalbaarheidsstudie zijn terug te vinden in 
Morrens et al. (2015) en kunnen ook relevant zijn voor humane biomonitoring via moedermelkstudies, 

gezien in beide gevallen pasbevallen moeders worden gerekruteerd. De onderzoekers van het Steunpunt 

Milieu en Gezondheid identificeerden enkele drempels die vrouwen moeten nemen om deel te nemen 

aan dit soort onderzoek. Deze drempels gelden voor alle vrouwen, maar worden intenser beleefd door 

vrouwen uit kansengroepen. Passen we deze drempels uit Morrens et al. (2015) toe op de 
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moedermelkstudie, dan kunnen we volgende mogelijke knelpunten noteren. Allereerst is er bij zwangere 

vrouwen met een sociaal kwetsbare achtergrond een gevoelsmatige, bijna intuïtieve weigering voor 

deelname. Dit komt vooral door wat er gevraagd wordt aan de deelnemers en wanneer dit gevraagd 

wordt. Vertaald naar de moedermelkstudies kan de vraag om moedermelk af te staan de doelgroep 

intuïtief afschrikken en het gevoel geven persoonlijk eigendom af te staan en/of hun baby te benadelen. 

Om deze drempel te overwinnen kunnen vertrouwenspersonen die de moeders geruststellen een rol 

spelen. Daarnaast moeten kwetsbare groepen ook gemotiveerd worden om deel te nemen door hun 

persoonlijke winst duidelijk te maken. Deze persoonlijke winst kan bestaan uit een (financiële) beloning, 

maar ook uit het verkrijgen van informatie of bewustwording over de milieu- en 

gezondheidsproblematiek. Het verzamelen van de moedermelkstalen wordt in deze studie uitgevoerd 
door de deelnemers zelf. De technische uitleg en uit te voeren handelingen kunnen ook een 

afschrikwekkend effect uitoefenen op sociaal kwetsbare doelgroepen. Gemotiveerde postnatale 

begeleiders kunnen mogelijk uitval van deelnemers in dit stadium beperken. Ook het invullen van 

vragenlijsten die veelal als lang en moeilijk ervaren worden, kunnen een drempel zijn voor deelname. Ook 

hier kan postnatale ondersteuning door vertrouwenspersonen deze drempel verlagen. Het rapport van 

Morrens et al. (2015) vermeldt ook enkele aanbevelingen voor het rekruteren van sociaal kwetsbare 

vrouwen in humane biomonitoringstudies. Relevante aanbevelingen voor moedermelkstudies zijn 

opgenomen in hoofdstuk 6 van dit rapport. 

 

 

Waar mogelijk worden de kenmerken van de huidige studiepopulatie (Tabel 7  tot Tabel 29) vergeleken met 

gegevens uit andere nationale studies. In tabellen 43 tot 54 worden cijfers van de algemene Belgische of 

gewestelijk bevolking gegeven.  

 

Continue variabelen 

 

Tabel 43: Leeftijd en BMI van de moeders in de studie in vergelijking met gegevens uit andere nationale studies. 

 Huidige studie Andere studies 

 België Vlaams 
Gewest 

Waals Gewest 
en Brussels HG 

België 
WIV 
(2015)1 

Vlaams Gewest 
K&G (2014)2 

Waals Gewest 
en Brussels HG 
O.N.E. (2015)3 

Leeftijd 

(jaar) 

26,9 27,1 26,6  28,21 30,1 

BMI 

(Kg/m²) 

23,5 23,6 23,3 25,9   

1WIV Voedselconsumptiepeiling 2014-2015.  
2Kind en Gezin Het kind in Vlaanderen. 2014 
3ONE 2015 Banque de données médio-sociales. Données de 2010-2011-2012 (cijfers alle bevallingen) 
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Persoonlijke kenmerken van de moeders 
 

Tabel 44: Kenmerken van de moeders: zelf eerste kind of niet, zelf borstvoeding gekregen of niet, afkolfmethode, evolutie in 

gewicht na zwangerschap in vergelijking met de moedermelkstudie uit 2006. 

 Huidige studie Andere studies 

 België België (2006)1 
 % % 

Moeder zelf eerste kind   

zelf eerste kind 44,1 51 

zelf niet eerste kind 55,9 49 

   

Zelf borstvoeding   

kreeg zelf BV 61,2 52,0 

kreeg zelf geen BV of weet het 

niet 

38,8 48,0 

   

Afkolfmethode   

manueel 3,6  

manuele pomp 58,8 90,0 

elektrische pomp 37,6  

   

Evolutie 
gewicht moeder 

  

toegenomen 54,6 60,0 

afgenomen 17,3 16,0 

gelijk gebleven 28,1 24,0 
1POP’s in moedermelk, Belgische resultaten 2006. 
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Voedingsgewoontes 

 

Tabel 45: Voedingsgewoontes van de ondervraagden in vergelijking met de moedermelkstudie uit 2006. 

 Huidige studie Andere studies 

 België België (2006)1 

 % % 

Eetgewoontes   

gevarieerd 98,5 95,0 

vegetarisch met melk en eieren 1,0 4,0 

andere 0,5 1,0 
1POP’s in moedermelk, Belgische resultaten 2006. 
 

Tabel 46: Voedingsgewoontes: frequentie van de visconsumptie in vergelijking met gegevens uit andere nationale studies. 

 Huidige studie Andere studies 

 België België (2006)1 WIV (2004)2 WIV (2016)3 
 % % % % 

Frequentie     

nooit 5,8 7,0 3,3 6,7 

<1 x/week 35,9 31,0 20,5 36,4 

1 x/week 36,9 41,0 37,7 42,7 

2 x/week 16,0 16,0   

> 2/week 4,9 6,0   

≥ 2/week 20,9 22,0 35,4 12,4 

Dagelijks 0,5 0,0 3,1 1,8 
1POP’s in moedermelk, Belgische resultaten 2006. 
2WIV De Belgische voedselconsumptiepeiling 2004, data voor vrouwen (vanaf 15 jaar). 
3WIV De Belgische voedselconsumptiepeiling 2014-2015, data voor vrouwen (3-64 jaar). 
 

Tabel 47: Voedingsgewoontes: visconsumptie naargelang type vis in vergelijking met de moedermelkstudie uit 2006. 

 Huidige studie Andere studies 

 België België (2006)1 

 % % 

Consumptie zeevis  
of zoetwatervis 

  

zeevis 41,0 38,0 

zoetwatervis 9,7 12,0 

beide 49,2 45,0 
1POP’s in moedermelk, Belgische resultaten 2006. 
Zeevis: haring, heilbot, kabeljauw, koolvis, makreel, schol, surimi, roodbaars, schelvis, rog, tong, zeewolf, wijting. 
Zoetwatervis : forel, (snoek)baars, zalm, brasem, spiering, paling, steur. 
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Tabel 48: Voedingsgewoontes: frequentie van de consumptie van ‘andere visserijproducten’ in vergelijking met de 
moedermelkstudie uit 2006. 

 Huidige studie Andere studies 

 België België (2006)1 

 % % 

Frequentie   

nooit 12,3 20,0 

<1 x/week 79,4 59,0 

1 x/week 6,9 19,0 

2 x/week 1,0 2,0 
> 2/week 0,5 1,0 

1POP’s in moedermelk, Belgische resultaten 2006. 

 

Tabel 49: Voedingsgewoontes: frequentie van de consumptie van melk en melkproducten in vergelijking met gegevens uit 
andere nationale studies 

 Huidige studie Andere studies 

 België België (2006)1 WIV, 20042,3 
 % % % 

Frequentie    

nooit 2,9 2,0 2,0 

<1 x/week 1,5 0,0 6,3 

1 x/week 1,5 2,0 4,4 

2 x/week 5,3 2,0 10,1 

> 2/week 20,4 10,0 7,8 

Dagelijks 68,4 85,0 69,4 
Melkproducten: kaas, yoghurt, pudding, room, roomijs, “echte” boter,... 
1POP’s in moedermelk, Belgische resultaten 2006. 
2WIV De Belgische voedselconsumptiepeiling 2004, data voor consumptiefrequentie van melk- en calciumverrijkte 
sojaproducten voor vrouwen (vanaf 15 jaar). 
3De gegevens uit De Belgische voedselconsumptiepeiling 2014-2015 maken een onderscheid tussen de frequentie van de 
consumptie van afzonderlijke melkproducten. Er zijn geen gecombineerde gegevens. 

 

Tabel 50: Voedingsgewoontes: frequentie van de vleesconsumptie in vergelijking met gegevens uit andere nationale studies. 

 Huidige studie Andere studies 

 België België (2006)1 WIV (2004)2,3 
 % % % 

Frequentie    

nooit 0,5 3,0 1,3 

<1 x/week 1,9 1,0 1,5 

1 x/week 2,4 2,0 4,4 

2 x/week 3,9 5,0 23,7 

> 2/week 33,5 24,0 18,7 

Dagelijks 57,8 66,0 50,4 
1POP’s in moedermelk, Belgische resultaten 2006. 
2WIV De Belgische voedselconsumptiepeiling 2004, data voor vrouwen (vanaf 15 jaar). 
3De gegevens uit de Belgische voedselconsumptiepeiling 2014-2015 maken een onderscheid tussen de frequentie van de 
consumptie van afzonderlijke vleesproducten. Er zijn geen gecombineerde gegevens. 
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Tabel 51: Voedingsgewoontes: frequentie van de eierenconsumptie in vergelijking met gegevens uit andere nationale studies 

 Huidige studie Andere studies 

 België België (2006)1 WIV (2004)2 WIV (2016)3 
 

 % % % % 

Frequentie     

nooit 2,9 2,0 2,7 2,2 

<1 x/week 35,0 37,0 41,0 41,5 

1 x/week 35,4 42,0 44,2 38,9 

2 x/week 16,0 14,0   

> 2/week 9,2 6,0   

≥ 2/week 25,2 20,0 11,8 15,0 

Dagelijks 1,5 0,0 0,3 2,4 
1POP’s in moedermelk, Belgische resultaten 2006. 
2WIV De Belgische voedselconsumptiepeiling 2004, data voor vrouwen (vanaf 15 jaar). 
3WIV De Belgische voedselconsumptiepeiling 2014-2015, data voor vrouwen (3-64 jaar). 
 

Tabel 52: Voedingsgewoontes: eierenconsumptie naargelang type eieren in vergelijking met de moedermelkstudie uit 2006. 

 Huidige studie Andere studies 

 België België (2006)1 

 % % 

Type eieren   

lokaal 16,3 47,0 

winkel 47,0 46,0 

beide 36,6 6,0 
1POP’s in moedermelk, Belgische resultaten 2006. 

 

Tabel 53: Voedingsgewoontes: inname van foliumzuur (FZ) voor of tijdens de zwangerschap in vergelijking met gegevens uit 
andere nationale studies 

 Huidige studie Andere studies 

 België België (2006)1 Vlaams Gewest 
SWVG 20102 

 % % % 

Foliumzuur  
voor of tijdens 

   

geen FZ 13,7 19,0 13,6 
FZ enkel tijdens 31,4  42,9 

FZ enkel voor 10,8  43,5 

FZ voor en 

tijdens 

44,1   

1POP’s in moedermelk, Belgische resultaten 2006. 
2Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 2010. Preventie van spina bifida en andere neurale buis defecten door 
foliumzuursuppletie tijdens de zwangerschap (cijfers start nemen van foliumzuur).  
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Etnische achtergrond 

 

Tabel 54: Etnische achtergrond: geboorteland van de ondervraagden. 

 Huidige studie Andere studies 

 Waals Gewest en Brussels 
HG 

Waals Gewest en Brussels 
HG,  O.N.E. (2015)1 

 % % 

Geboorteland   

België 90,3 54,5 

niet België 9,7 45,5 
1Cijfers 2012 van alle zwangere vrouwen die gevolgd worden door O.N.E. 
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5.2 Chemische analyses: vergelijking met andere landen en 
tijdstrends 

 

De gevonden concentraties van de POP’s in deze studie kunnen we vergelijken met waarden uit eerdere 

studies uitgevoerd in België en in andere landen. Een vergelijking tussen de waarden gemeten in de vierde 
(2006) en deze in de huidige (2016) WHO-moedermelkstudie is te vinden in tabel 55. Er moet opgemerkt 

worden dat er een verschil is in het aantal en type gemeten POP’s in de twee studies. De vierde studie 

was gericht op de analyses van negen basis POP’s (gechloreerde contaminanten en indicator PCB’s) en in 

het Belgische mengstaal van 2006 zijn er ook PCDD/F’s en dioxine-achtige PCB’s, PBDE’s, PBDD/F, PXDD/F 

en HBCD gemeten. Waar mogelijk werd een vergelijking gemaakt tussen de concentraties gemeten in de 

individuele melkstalen uit de studie van 2006, en die uit de huidige studie.  

 

Tabel 55: POP’s gemeten in de individuele stalen tijdens de vierde WHO-moedermelkstudie (2006) en in de huidige studie 
(2014) 

POP 2014 studie (ng/g vet) 2006 studie (ng/g vet) 

 mediaan LOQ %>LOQ2014 %>LOQ2006 mediaan LOQ %>LOQ 

β-HCH 2,4 2 61,2 1,5 <LOQ 10 22 

p,p’-DDE 36,9 2 100 98,1 95,9 10 100 

p,p’-DDT 2,8 2 70,4 6,3 <LOQ 10 5 

HCB 5,5 2 97,6 3,4 15,5 10 85,8 

 

Om het aantal deelnemers met kwantificeerbare gehalten te vergelijken in beide studies, werd voor de 

huidige studie (2014) ook het percentage deelnemers berekend boven de kwantificatielimiet (LOQ) van 

2006. Door evoluties in de meetmethoden is de LOQ voor sommige stoffen namelijk verlaagd en kunnen 

er nu lagere concentraties gemeten worden. In de beide studies werd de DDT-metaboliet p,p’-DDE in alle 

individuele moedermelkstalen boven de LOQ teruggevonden. HCB lag in de huidige studie in 3,4% van de 

stalen boven de LOQ van 2006 en β-HCH in 1,5% van de stalen. De DDT-metaboliet p,p’-DDE lag in de 
huidige studie in 98,1% van de stalen boven de LOQ van 2006. Dit wijst op een daling van de waarden 

voor deze 3 POP’s gemeten boven de LOQ2006 in 2014 ten opzichte van het aantal in 2006. In de vorige 

campagne werden HCB en p-p’-DDE ook in hogere concentraties  gekwantificeerd (tabel 55). Er is een 

dalende trend te merken sinds 2006 aangezien dat P90 voor p,p’-DDE in de huidige studie 116,12 ng/g vet 

is terwijl dit in 2006 211,4 ng/g vet was (Colles et al., 2008).  

 

De absolute waarden voor p,p’-DDE en HCB liggen lager in de huidige studie, wat suggereert dat er 

gedurende de laatste 8 jaar in België een daling van de blootstelling aan deze POP’s was. Er moet echter 

ook rekening gehouden worden met het feit dat de gebruikte analytische methodes in de huidige studie 

lagere LOQ waarden hadden dan de methoden in 2006 en de meeste huidige gemeten waarden (behalve 

p,p’-DDE) liggen onder de 10 ng/g wat de toenmalige LOQ was.  

  

Voor DDT is waarschijnlijk een groot deel van de blootstelling te wijten aan historisch gebruik van dit 

pesticide. De verhouding DDT/DDE is 0,075. Deze verhouding is gelijk aan wat in de studie uit 2006 

bekomen werd en wat in de studie over POP’s in moedermelk uit landelijk Vlaanderen gerapporteerd 
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werd (Croes et al., 2012). Deze verhouding zegt iets over de tijdsperiode waarin blootstelling aan DDT 

heeft plaatsgevonden.  

Een hogere waarde voor deze verhouding wijst op een meer recente blootstelling. Rekening houdend met 

de halfwaardetijd van DDT kan gesteld worden dat een gelijkaardige verhouding DDT/DDE in de 

verschillende studies aangeeft dat de periode waarin de deelnemers werden blootgesteld aan DDT 

gelijkaardig is en de lage verhouding DDT/DDE wijst op historische blootstelling. De waarden van p,p’-DDT 

en p,p’-DDE, β-HCH en HCB kunnen ook vergeleken worden met de waarden van andere Europese landen 
(tabel 56). De Belgische waarde voor p,p’-DDE is hoger dan waarden uit Kroatië (2014) en lager dan oudere 

waarden uit Tsjechië, Polen en Griekenland. De meeste rapporten dateren van de vorige WHO 

meetcampagne en het is nog wachten op meer recente data om een gelijkaardige tijdsvergelijking te 

kunnen doen. De lagere waarden voor België in 2014 zijn ook mee te verklaren door de dalende tijdstrend 

van deze POP’s. Een meer recente studie van de POP’s in moedermelk van de moeders uit Zadar (Kroatië) 

toonde dat p,p’-DDE de dominante organisch gechlooreerde contaminant is (Klincic et al, 2016). Het 

gevonden patroon in Kroatië (p,p´-DDE > p,p´-DDT> HCB> γ-HCH> β-HCH> α-HCH > p,p´-DDD) is 

vergelijkbaar met dat in België, Polen (Hernik et al., 2011) en Tunesië (Hassine et al., 2012), terwijl in 

Turkije (Cok et al., 2012), China (Zhou et al., 2011) en in Vlaanderen (Croes et al., 2012) β-HCH in plaats 

van p,p’-DDT de tweede voornaamste contaminant was. De waarden gemeten in de Belgische 

moedermelkstalen in 2014 voor deze componenten zijn vergelijkbaar met die gevonden in Kroatië, maar 

zitten hoger dan die gevonden in Taiwan. Verder zijn de waarden van β-HCH en HCB lager dan wat 
gerapporteerd was in oudere studies uit Tsjechië en Polen. Deze verschillen kunnen ook te maken hebben 

met verschillen in beleid, historische blootstelling of hedendaags gebruik van POP’s. 

 

De Belgische waarden voor BDE-47 en BDE-153 in de individuele stalen kunnen vergeleken worden met 

andere waarden bekomen voor deze componenten in Europa (Fromme et al., 2016). In vergelijking met 

de meeste andere recente studies uit Europa zijn de concentraties voor deze BDE’s in België lager. Pratt 

et al. (2013) rapporteerde hogere concentraties van BDE-congeneren in moedermelkstalen in Ierland dan 

in België met als volgorde van voorkomen BDE-47 > BDE-153 > BDE-99 > BDE-100. Deze congeneren 

werden ook in andere studies als predominant gevonden (Dimitiadou et al., 2016). De aanwezigheid van 

BDE-47 is te wijten aan commercieel gebruik van een penta-BDE mengsel waarin BDE-47 de 

hoofdcomponent is. In de huidige studie is de concentratie van BDE-153 hoger dan BDE-47 net als in vorige 

Belgische studies (Colles et al., 2008; Croes et al., 2012). 
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Tabel 56: Organochloorpesticide-concentraties (mediaanwaarden in ng/g vet) in moedermelk uit andere landen dan België 

Locatie, jaartal 
staalname 

ββββ-HCH (mediaan) 
(ng/g vet) 

p,p’-DDE p,p’-
DDT 

HCB Referentie 

België, 2014 2,40 36,95 2,80 5,50 Huidige studie 

Belgie, 2009-2010 6,1 56,9 2,6 6,4 Croes et al. (2012) 

Griekenland,  

2004-2003 

43 410 17 20 Dimitradou et al. 

(2016) 

Kroatië (Zagreb),  

2009-2011 

3,1 21,0 1,5 2,5 Klincic et al.(2014) 

Kroatië (Zadar), 

 2009-2011 

2,3 23,5 1,9 2,0 Klincic et al.(2014) 

Kroatië, 2011 1,7 14,2 8,1 3 Klinic et al. (2016) 

China (Hong Kong), 

1999 

950 2480 390 NA Wong et al.(2002) 

Italië (Rome), 2000/01 NA 440 44 51 Aballe et al.(2008) 

Tsjechië (Praag),  

2000 

57 822 60 249 Cajka en Hasjslova, 

(2003) 

Tsjechië, 1999 20,7 678 28,4 187 Cerna et al.(2010) 

Polen, 2002-2005 31,91 2146,91 383,21 10,61 Hernik et al. (2011) 

Polen, 2000/01 17,7 1051,6 70,3 22,0 Szyrwinska en 

Mulek(2007) 

Turkije, 2009 36,31 325,051 10,541 NA Cok et al. (2012 
Rusland (Murmansk), 

2000 

190 676 78 58 Polder et al. (2008) 

Tunesië, (2010) 28,1 371,2 271,2 203,2 Hassine et al. (2012) 

Taiwan, 2000/01 1,2 228 19 <LOD Chao et al.(2006) 

Brazilië 2001/02 NA 343,4 72 NA Azeredo et al.(2008) 

China (Hong Kong), 

2001/02 

NA 1380 99 NA Hui et al.(2008) 

China (Hong kong), 

1999 

950 2480 390 NA Wong et al. (2002) 

China, 2007 166,6 475,5 26,3 32,8 Zhou et al. (2011) 
1Gemiddelde waarden in plaats van mediaan 

 

Ook voor het samengestelde Belgische mengstaal kunnen we de resultaten van de huidige studie 

vergelijken met deze uit 2006 (tabel 34) omdat de concentraties van de meeste POP’s ook in 2006 werden 

gemeten in het Belgisch mengstaal.  

Tijdens de eerdere moedermelkstudies uitgevoerd in België (vanaf 1988) werden slechts mengstalen per 

regio (samengesteld uit een beperkter aantal melkstalen) onderzocht waarin enkel de concentraties van 

dioxines en PCB werden gemeten.  

De analyse van het Belgisch mengstaal toonde aan dat de concentraties van alle POP’s opgenomen in de 

Stockholmconventie, behalve HBCD, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF en twee PBDE-congeneren, gedaald zijn ten 

opzichte van 2006. Deze dalende trend in concentraties van POP’s in moedermelk is een belangrijke 

conclusie uit de huidige studie en bevestigt de daling van de concentraties POP’s uit de vorige 

meetcampagne. 

 In de huidige studie (stalen uit 2014) werd een stijging van de concentraties HBCD en 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 

(behoort tot de groep dioxines en furanen en wordt geassocieerd met het gebruik van pentachloorfenol 
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(zie verder)) in het Belgische mengstaal vastgesteld in vergelijking met de concentraties voor het 

mengstaal uit 2006. De concentratie van de som van de BDE congeneren was gedaald in vergelijking met 

de studie uit 2006 ondanks de stijging van de concentraties van twee BDE-congeneren (BDE-17 en BDE-

66). Tabel 57 vergelijkt de gemiddelde waarden van de concentratie POP’s in individuele stalen met de 

gevonden concentratie in het Belgische mengstaal voor de POP’s waarvoor dit mogelijk is.  

De concentraties PCDD/F daalden sterk sinds de eerste campagne waaraan België deelnam. De 

concentraties daalden van 37,5 pg TEQ/ g vet in 1988-89 tot in 24,8 pg TEQ/ g vet in 1991-92 en 10 pg 

WHO TEQ/ g vet in 2006 (Nehap, 2007). De resultaten uit de huidige studie tonen opnieuw een sterke 

daling tot  4 pg TEQ/g vet. De concentratie voor de som van 6 merker PCB’s daalde van ongeveer 200 ng/ 

g vet in 2001 (voor 2 stalen uit Luik) tot 80 ng/ g vet in het Belgisch mengstaal uit 2006 (Nehap, 2007) en 
37,5 ng/g vet in de huidige studie. De dioxineachtige PCB’s werden pas bepaald vanaf 1991. In 2006 werd 

besloten dat de gehaltes ongeveer gelijk bleven zoals in de jaren ’90 (Nehap, 2007). We zien in de huidige 

studie  voor deze PCB’s  een  daling in concentratie van 7 pg WHO TEQ in  2006 tot 2,5 pg WHO TEQ in 

2014. 

HBCD behoort samen met de polygebromeerde difenylethers (PBDE’s) en tetrabroombisfenol A (TBBPA) 

tot de meest gebruikte vlamvertragers om consumentenproducten minder brandbaar te maken. In 2003 

besloot de EU om vanaf 1 juli 2006 het gebruik van PBDE’s in producten uit te faseren, met uitzondering 

voor deca-BDE. De richtlijn zegt echter niets over het gebruik van andere broomhoudende vlamvertragers 

zoals HBCD, waardoor deze meer en meer gebruikt werden ter vervanging van de PBDE’s. HBCD werd in 

2013 toegevoegd aan bijlage A van het Verdrag van Stockholm dat stoffen bevat waarvan de in- en uitvoer 

verboden is en waarvan het gebruik moet worden beëindigd. Hierbij werd wel een wijziging aangebracht 

die een specifieke uitzondering maakt voor de productie en het gebruik van HBCD in geëxpandeerd 

polystyreen en geëxtrudeerd polystyreen in gebouwen. Voor deze toepassingen is productie en gebruik 

van HBCD nog wel toegelaten. De uitfasering van PBDE’s lijkt ook zichtbaar te zijn in de resultaten van 

deze studie waarbij we een toename van HBCD vaststellen met 67% ten opzichte van 2006 en een afname 

van de verschillende PBDE’s tussen 12% en 60%. 

De som van de PBDE’s is gedaald ondanks de stijging van twee congeneren die in lage concentratie 

vertegenwoordigd zijn in vergelijking met de predominante BDE-congeneren (BDE-47 en BDE-153) zodat 

deze stijgingen geen grote betekenis hebben. 

Tabel 57: Vergelijking concentratie voor POP’s in Belgisch mengstaal met de resultaten bekomen voor de individuele stalen 

POP Mediaan (gemiddelde) voor 
individuele stalen (ng/g 
vet) 

Concentratie in Belgisch 
mengstaal (ng/g vet) 

Chlordaan-groep <LOQ 2,8 

p,p’-DDE 36,95 (52,23) 74,2 

p,p’-DDT 2,8 (4,4) 5,1 

α-HCH <LOQ (2) nd 

β-HCH 2 (2,91) 4,3 

γ-HCH <LOQ (2) nd 

HCB 5,5 (5,57) 10,8 

Pentachloorbenzeen <LOQ (0,5) nd 

BDE-47 0,13 (0,24) 0,359 

BDE-153 0,38 (0,46) 0,435 
nd: niet gedetecteerd (<0,5 ng/g vet). 
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Bij deze vergelijking moet opgemerkt worden dat deze waarden afkomstig zijn van verschillende 

laboratoria die niet noodzakelijk dezelfde analytische methode en bijhorende gevoeligheid (LOQ) hadden. 

Het Belgisch mengstaal werd door het WHO-referentielaboratorium geanalyseerd (LOQ = 0,5 ng/g vet) 

terwijl de individuele stalen door Belgische laboratoria werden gemeten (zie bijlage S2). 

 

De resultaten in het Belgische mengstaal kunnen ook vergeleken worden met een mengstaal voor 

landelijk Vlaanderen. Croes et al. (2012) rapporteerden resultaten voor een mengstaal van geselecteerde 

landelijke gebieden in het Vlaamse Gewest. In dit mengstaal bedroegen de gerapporteerde concentraties 

aan α-HBCD 3,20 ng/g vet en aan dieldrin 7,2 ng/g vet, wat voor beide POP’s hoger is dan wat in de huidige 
studie werd gevonden. Hierbij dient wel te worden vermeld dat de landelijke gebieden in die studie 

overeenkwamen met de landelijke aandachtsgebieden die werden onderzocht in de humane 

biomonitoringscampagne van de eerste generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid (2002-2006), waarbij 

voor die gebieden significant hogere POP-gehalten werden waargenomen in navelstrengbloed van 

pasgeborenen en in perifeer bloed van 14-15-jarige jongeren en 50-65-jarige volwassenen in vergelijking 

met zeven andere type-gebieden in het Vlaamse Gewest. De moedermelkcampagne die in deze landelijke 

gebieden werd georganiseerd, had de bedoeling deze verhoogde blootstelling aan POP’s verder op te 

volgen in die regio.  
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In de recente literatuur werden ook resultaten gevonden voor een mengstaal uit Israël uit 2012 (Wasser 

et al., 2015). In dit staal werd een iets lagere waarde voor de som van de indicator PCB’s gevonden (23,9 

ng/g vet) dan wat gevonden werd voor het Belgische mengstaal in de huidige studie (37 ng/g vet). De p, 

p’-DDE waarde was voor het mengstaal in Israel wel hoger (147 ng/g vet) dan wat gevonden werd voor 

het Belgische mengstaal in de huidige studie (74,2 ng/g vet). Ook de waarde voor β-HCH was voor Israël 
hoger (10,8 ng/g vet) dan voor het Belgische mengstaal uit de huidige studie (4,3 ng/g vet). De resultaten 

voor de gefluoreerde verbindingen die in de huidige studie gevonden werden voor het Belgische 

mengstaal (<80 ng/ L PFOA en 64 ng/L PFOS, zie Tabel 34)  zijn vergelijkbaar met gerapporteerde 
concentraties in moedermelk uit Frankrijk [40 ng/L PFOS en 41 ng/L PFOA] (Cariou et al., 2015), Spanje 

[54 ng/L PFOA] (Guzmàn et al., 2016) en Tsjechië [50 ng/L PFOS en 33 ng/L PFOA] (Lankova et al., 2013). 

De gefluoreerde verbindingen werden in het Belgische mengstaal uit 2006 niet gemeten door het WHO -

referentielaboratorium. In moedermelk stalen uit 2009-2010 gecollecteerd in Vlaanderen was de 

concentratie voor PFOS 130 ng/L en voor PFOA 80 ng/L (Croes et al., 2012). 

 

De resultaten voor HBCD (tabel 33) in de provinciale stalen kunnen vergeleken worden met een studie 

van Roosens et al. (2010a). In die studie werden ook HBCD-concentraties gemeten in humane melkstalen 

die afkomstig waren uit verschillende regio ‘s in het Vlaamse Gewest. De concentraties lagen in de range 

0,6-5,7 ng/g vet in melk wat vergelijkbaar is met de resultaten die in de huidige studie werden gevonden. 

Voor een mogelijke verklaring kunnen we nog verwijzen naar de studie van Roosens et al. (2010b) waar 

HBCD-waarden gemeten werden in paling in het Vlaamse Gewest. Hoge waarden werden ook daar 

gevonden voor Oost-Vlaanderen en een mogelijk verband met de textielindustrie werd aangehaald als 

reden voor deze waarden. We stellen de hoogste waarden vast voor Oost-Vlaanderen, Limburg en 

Antwerpen. 

De dioxinecongeneer 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF wordt in verschillende studies vermeld als één van de 

afbraakproducten van het houtbeschermingsmiddel pentachloorfenol (PCP). Pentachloorfenol kende 

toepassingen als herbicide, insecticide, fungicide, algicide en ontsmettingsmiddel. Het werd toegepast op 

landbouwzaden, metselwerk, leerbewerking, hout, koelwater en papiermolens. Gekende toepassingen 

zijn als conserveermiddel van bijvoorbeeld railbielzen van spoorwegen en elektriciteitspalen. Richtlijn 

91/173/EEG van 21 maart 1991 verbiedt het gebruik van pentachloorfenol in heel de Europese Unie, met 

uitzondering van houtbehandeling, impregneren van vezels en textiel, synthese van industriële processen 

en het behandelen van historische gebouwen. Enkel in Duitsland geldt een totaal verbod omwille van de 

hoge dioxine-blootstelling van de Duitse bevolking. Bij productie, gebruik en verbranding van PCP komen 

namelijk dioxines vrij, waaronder 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF. Verschillende studies rapporteren associaties 

tussen blootstelling aan dioxinecongeneren en consumptie van eieren van particuliere kippen (Goldman 

et al., 2000; Brambilla et al., 2009; Piskorska-Pliszczynska et al., 2016). Anderzijds kwam bij een 

vergelijking van dioxine congeneerpatronen van verschillende antropogene bronnen vooral 

1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD naar voren als dominante congeneer afkomstig van PCP. 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF had 

hierin slechts een kleine bijdrage. Een grotere bijdrage van 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF werd in die studie 

waargenomen in het patroon van afvalverbrandingsovens, industriële verbranding van steenkool en hout 

en van aluminium- en loodsmelters (Clevery et al., 1997). Gezien de ouderdom van die studie, is het niet 

duidelijk in welke mate deze patronen nog overeenstemmen met de huidige in gebruikzijnde industriële 
technieken. Aanwezigheid van industriële bronnen (nu of in het verleden) en gebruik van PCP-behandeld 

hout, eventueel in combinatie met consumptie van eieren van eigen kippen, zou een mogelijke bijdrage 

kunnen leveren aan de 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF-gehalten in de moedermelk van onze deelnemers.  
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Het congeneerpatroon van PCDD/Fs in eieren geproduceerd door particulieren in België werd in de 

Belgische CONTEGG studie gedomineerd door 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD, gevolgd door 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF en 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF. Dit congeneerpatroon werd ook in de grondstalen 

teruggevonden waardoor besloten werd dat de grond de voornaamste bron vormt van de PCDD/F 

contaminatie in de eieren (Van Overmeire et al., 2009b). 
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5.3 Risicoanalyse 

5.3.1 Methodologie 

 

Gezondheidskundige advieswaarden zijn vastgelegd voor verschillende POP’s: door de 

gemeenschappelijke FAO/WHO meetings omtrent pesticiden-residu’s (JMPR) voor DDT,  heptachloor en 

lindaan of door het Europese Wetenschappelijk Comité voor Voeding (SCF) voor dioxines. Deze 

aanvaarbare waarden veroorzaken bij levenslange inname van de stof geen schadelijke effecten bij de 

mens. Voor PFOS en PFOA werden door EFSA TDI-waarden vastgelegd. 

De inname van POP’s via moedermelk kan vergeleken worden met deze advieswaarden. Daartoe is een 

schatting van de inname nodig. De resultaten uit de huidige studie werden gebruikt om de dagelijkse 
inname van de POP’s te berekenen volgens 6 scenario’s (Tabel 58). 

 

De berekeningen werden uitgevoerd in de veronderstelling van totale absorptie/opname van stof a door 

een baby van X kg, die Y mL melk drinkt per dag, met een vetgehalte van Z g/ 100 mL ( Z %): 

 

µg POP/kg lichaamsgewicht(lg) per dag = [Y mL melk/dag x Z g vet/100 mL)] x [(a ng POP/g vet)/1000 ]/X 

kg lg 

 

In Scenario 1 en 2 berekenden we, op basis van de resultaten van de huidige studie, de dagelijkse inname 

van POP’s voor baby’s van 1-2 maanden: de eerste weken van het leven is de periode met de hoogste 

consumptie op basis van lichaamsgewicht. Daarom stelt het wetenschappelijk comité van EFSA voor om 

bij een risico-inschatting de hoge consumptie waarde van 260 mL/kg lg/dag te gebruiken. In dit scenario 

werd als gemiddeld lichaamsgewicht 4,3 kg (4,5 kg voor jongens en 4,2 kg voor meisjes) verondersteld 

wat overeenkomt met de eerste maanden van het leven (referentiewaarde voor baby’s van 1-2 maanden 

(EFSA Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies (NDA), 2013); EFSA, 2017). 

 

In Scenario’s 3 tot 6 berekenden we, op basis van de resultaten van de huidige studie, de dagelijkse 

inname van POP’s voor kinderen jonger dan 6 maanden: voor deze groep baseert EFSA de schatting van 

de blootstelling aan contaminanten via moedermelk op standaardwaarden voor kinderen van 3 maanden 
oud, gebruik makend van een gewicht van 6,1 kg, en gemiddelde dagelijkse consumptie van 800 mL of 

een hoge consumptie van 1200 mL (EFSA 2010). 

 

5.3.2 Individuele moedermelkstalen 

 

In Scenario’s 1 en 2 werd de dagelijkse inname van POP’s berekend voor baby’s van 1-2 maanden. We 

berekenden zowel de gemiddelde concentratie (Scenario 1) als het 95ste percentiel van de distributie 

(P95). Voor de melkconsumptie werden de waarden van EFSA (cfr supra) gebruikt, i.e. 260 mL/kg x 4,3 kg 

= 1118 mL. Voor het vetgehalte werd de gemiddelde waarde uit de huidige studie (3,89% vet) gebruikt. 

 

In Scenario’s 3 tot 6 werd de dagelijkse inname van POP’s berekend voor kinderen jonger dan 6 maanden: 

 

In Scenario’s 3 en 4 werd 800 mL melk verondersteld voor de berekening voor de gemiddelde concentratie 

(Scenario 3) en voor de P95-waarde (Scenario 4). In Scenario’s 5 en 6 werd 1200 mL melk verondersteld 

voor de berekening voor de gemiddelde concentratie (Scenario 5) en voor de P95 waarde (Scenario 6).  
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Tabel 58: Berekende inname van POP’s volgens 6 scenario’s op basis van de concentraties in de individuele melkstalen  

scenario 1 2 3 4 5 6 richtwaarde referentie 

         

% vet 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89   

Lichaamsgewicht 
(lg) (kg) 

4,3 4,3 6,1 6,1 6,1 6,1   

Volume melk 
(mL) 

260 

mL/kg 

lg = 

1118 

260 

mL/kg 

lg = 

1118 

800 800 1200 1200   

Conc POP  mean P95 mean P95 mean P95   

DDT som (ng/g 
vet) 

57,64 168,73 57,64 168,73 57,64 168,73   

HCB (ng/g vet) 5,57 9,30 5,57 9,30 5,57 9,30   

Lindaan (ng/g 
vet 

1,04 1,00 1,04 1,00 1,04 1,00   

Berekende 
inname 

        

DDT som (µg/kg 
lg/dag) 

0,583 1,707 0,294 0,861 0,441 1,291 10 µg/kg 

lg/dag 

TDI (FAO/ 

WHO, 

2001) 

HCB (µg/kg 
lg/dag) 

0,056 0,094 0,028 0,047 0,043 0,071 0,17 µg/kg 

lg/dag 

PTDI 

(IPCS, 

1998) 

MOE HCB* 14389 8616 28525 17081 19017 11388   

Lindaan (µg/kg 
lg/dag) 

0,010 0,010 0,005 0,005 0,008 0,008 5 µg/kg 

lg/dag 

ADI 

(JMPR, 

2002) 

*: MOE berekend met TD5 van 0,81 mg/kg lg 

 

 

De berekende schattingen van de inname kunnen tenslotte vergeleken worden met de 

gezondheidskundige referentiewaarden. 

 
DDT (som) 

Voor de individuele stalen zijn zowel de gemiddelde (0,29-0,58 µg/kg lg/dag) als de P95-

blootstellingen (0,86-1,71 µg/kg lg/dag) lager dan de TDI-waarde van 10 µg/kg lg/dag. 

 
Lindaan 

Voor de individuele stalen zijn zowel de gemiddelde (0.005-0,010 µg/kg lg/dag) als de P95-(0,005-

0,010 µg/kg lg/dag) blootstellingen lager dan ADI van 5 µg/kg lg/dag. 

 
HCB 

Voor HCB werd een MOE (EFSA, 2006; AFSCA, 2013) berekend (Tabel 58). 
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Voor carcinogene en genotoxische stoffen raadt het Wetenschappelijk Comité van EFSA (EFSA, 

2005) aan de ‘Margin of exposure’ (MOE)-benadering te gebruiken om bezorgdheden over de veiligheid 

te onderzoeken bij aanwezigheid van deze stoffen in voeding voor mensen en dieren. De MOE is de 

verhouding tussen een referentiepunt van de dosis-respons curve (vaak bij een studie in dieren) dat 

overeenstemt met een dosis die een zwak maar meetbaar effect veroorzaakt (bv. BMDL10, T25, TD5) en 

de blootstelling. De MOE-waarde geeft een aanwijzing over het belang van het risico; hoe hoger de MOE, 

hoe lager het risico bij blootstelling aan de stofverbinding in kwestie. Het Wetenschappelijk Comité van 

EFSA schat dat een MOE van 10000 of hoger, indien deze gebaseerd is op de BMDL10 van een studie op 

dieren, wijst op een lage bezorgdheid voor risico en kan beschouwd worden als een lage prioriteit voor 

acties tot risicobeheersing. 
Voor HCB werd de TD5 berekend. De TD5 is de tumorverwekkende dosis 5, d.w.z.de inname of 

blootstelling die geassocieerd wordt met een incidentie van 5 % meer tumoren in experimentele 

dierproeven. 

Op basis van de gegevens en de interpretatie van de MOE volgens de aanpak beschreven door 

EFSA, volgt dat: 

- De consumptie van moedermelk in de meerderheid van de gevallen een lage bezorgdheid voor de 

volksgezondheid inhoudt. 

- De MOE (hier berekend als de verhouding tussen de TD5 van 0,81 mg/kg lg/dag en de blootstelling via 

consumptie van moedermelk (berekend volgens de hierboven beschreven scenario’s) onvoldoende is in 

het « worst case » (nl. baby’s van 4 kg bij P95). In Tabel 58 is te zien dat de waarde van de MOE het laagst 

is voor scenario 2 (8616). Bij deze groep is er een zekere bezorgdheid op het vlak van volksgezondheid. 

 

5.3.3 Belgisch mengstaal 

 

Voor de POP-concentraties in het Belgisch mengstaal werden dagelijkse innames berekend volgens drie 

scenario’s (Tabel 59), De analyse van de POP’s concentraties en de bepaling van het vetgehalte (3,6% vet) 

in het mengstaal gebeurde door het Europees referentielaboratorium. 
 

DDT, heptachloor, PFOS en PFOA 
Voor de concentraties gemeten in het Belgisch mengstaal zijn de consumpties van DDT (0,41-0,82 µg/kg 

lg/dag), heptachloor (0,017-0,035 µg/kg lg/dag), PFOS (0,01-0,02 µg/kg lg/dag) en PFOA (0,01-0,02 µg/kg 

lg/dag) volgens de 3 scenario’s lager dan de TDI. 

 

Som van PCB en PCDD/F TEQ 
Voor de som van de PCB en PCDD/F TEQ is er een overschrijding van de TWI (toegestane wekelijkse 

inname). Er moet echter opgemerkt worden dat de PTMI- en TWI-waarden voor dioxines gelden voor 

levenslange blootstelling en dus niet toepasbaar zijn voor de borstvoedingssituatie, die slechts een korte 

periode in het leven omvat. EFSA beschouwt de periode onder de leeftijd van 16 weken als de periode 

waarin gezondheidskundige richtwaarden voor de algemene bevolking niet gelden zonder bijkomende 

overwegingen (EFSA, 2017). Een benadering voor evaluatie moet per geval bekeken worden. 

Fundamenteel kan een PTM/TWI dus eigenlijk niet gebruikt worden om de risico's van POP’s in 

moedermelk te evalueren. Wel kan een PTMI/TWI gebruikt worden als screeningscriterium voor POP’s in 

moedermelk: blijft de blootstelling via borstvoeding onder de PTMI/TWI, dan kunnen gezondheidsrisico’s 

uitgesloten worden. Overschrijdt de blootstelling deze waarde, dan moet er een verfijndere 

risicoschatting uitgevoerd worden. In een mogelijk vervolg onderzoek zou een « body burden approach»  

(lichaamsbelasting)  kunnen uitgevoerd worden waarbij voor dioxines de minder dan levenslange 
blootstelling geëvalueerd wordt (Béchaux et al., 2014). De WHO beveelt bovendien aan om borstvoeding 
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te geven en recent nog werd gesteld dat de mogelijk nadelige invloed van aanwezigheid POP’s in 

moedermelk niet opweegt tegenover de voordelen van moedermelk voor de baby (van den Berg et al., 

2016). 
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Tabel 59: Berekende inname van POP’s volgens 3 scenario’s op basis van de concentraties in het Belgisch mengstaal 

Scenario 1 3 5 richtwaarde referentie 

      

% vet 3,6 3,6 3,6   

Lichaamsgewicht 
(lg) (kg) 

4,3 6,1 6,1   

Volume melk 
(mL) 

260 

mL/kg 

lg = 

1118 

800 1200   

Conc POP       

DDT som (ng/g 
vet) 

87,9 87,9 87,9   

Heptachloor 
(ng/g vet) 

3,7 3,7 3,7   

HCB (ng/g vet) 10,8 10,8 10,8   

PCB+PCDD/F (ng 
TEQ/g vet) 

0,0065 0,0065 0,0065   

HBCD (ng/g vet) 2,5 2,5 2,5   

PFOS (ng/g vet) 1,78 1,78 1,78   

PFOA (ng/g vet) 2,22 2,22 2,22   

Berekende 
inname 

     

DDT som (µg/kg 
lg/dag) 

0,823 

 

0,415 0,623 10 µg/kg 

lg/dag 

TDI (FAO/ WHO, 

2001) 

Heptachloor 
(µg/kg 
lg/dag) 

0,035 

 

0,017 

 

0,026 

 

0,1 µg/kg 

lg/dag 

 

TDI (JMPR 1994; 

WHO-IPCS, 2006) 

HCB (µg/kg 
lg/dag) 

0,101 

 

0,051 

 

0,076 

 

0,17 µg/kg 

lg/dag 

PTDI (IPCS, 1998) 

MOE HCB* 8013 15885 10590   

PCB+PCDD/F   
(pg TEQ/kg 
lg/dag) 

60,84 30,69 46,03 14 pg 

TEQ/week 

TWI (SCF,2001) 

 

HBCD (µg/kg 
lg/dag 

0,023 0,012 
 

0,018 
 

  

MOE HBCD** 33761 66931 44620   

PFOS (µg/kg 
lg/dag) 

0,017 0,008 0,013 0,15 µg/kg 

lg/dag 

 

TDI (CONTAM, 

EFSA 2008) 

PFOA(µg/kg 
lg/dag) 

0,021 0,010 0,016 1,5 µg/kg 

lg/dag 

TDI (CONTAM, 

EFSA 2008) 

*: MOE berekend met TD5 van 0,81 mg/kg lg 

 **: MOE berekend met BMDL10 = 0,79 mg/kg lg 
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HBCD 

CONTAM, het Panel van EFSA voor contaminanten in voeding, heeft neurologische effecten op het gedrag 

geïdentificeerd als het kritische eindpunt in een studie bij muizen na éénmalig toedienen van HBCD 10 

dagen postnataal en heeft een BMDL10 van 0,93 mg/kg lg/dag (BMR 10 %) afgeleid die gebruikt zal worden 

als referentiepunt voor de karakterisatie van het gevaar. Aangezien de eliminatiekinetieken van HBCDs in 

knaagdieren en de mens verschillen, kunnen geen externe dosisniveaus van HBCDs, die zijn gekoppeld 

aan toxische effecten bij dieren, worden geëxtrapoleerd voor de risicobeoordeling bij de mens. In plaats 

daarvan is de interne dosis of lichaamsbelasting (body burden) een betere maat van de dosis voor een 
directe vergelijking van de effecten bij dieren en mensen. Op basis van de berekende waarde van de 

BMDL10 van 0,93 mg/kg lg/dag en een orale absorptie van overwegend 85%, werd een lichaamsbelasting 

bij de BMDL10 van 0,79 mg/kg lg afgeleid.  

Als gevolg van de beperkingen en onzekerheden in de gegevensverzameling, besloot het CONTAM EFSA 

Panel dat het niet geschikt was om deze BMDL10 te gebruiken om een referentiewaarde voor de 

gezondheid af te leiden. In plaats daarvan gebruikt het Panel de margin of exposure (MOE) voor de 

evaluatie van de risico’s voor de gezondheid van HBCD (EFSA, 2011). 

De schatting van de MOE (Tabel 59) laat toe te besluiten dat de blootstelling aan HBCD via moedermelk 

geen gezondheidsprobleem is.  

 
HCB 
Voor HCB kunnen we besluiten dat: 

-de consumptie van moedermelk in de meerderheid van de gevallen een lage bezorgdheid voor de 

volksgezondheid inhoudt. 

-De MOE tussen deTD5 (0,81 mg/kg lg/dag) en de blootstelling via consumptie van moedermelk 

onvoldoende is in het « worst case » scenario (nl. baby’s van 4 kg) (Tabel 59). Bij deze groep is er een 

zekere bezorgdheid op het vlak van volksgezondheid. 

 

 

5.3.4 Interpretatie van de resultaten voor HCB in de huidige studie in 
vergelijking met de resultaten van de WHO-studie van 2006 

 

De concentratie van HCB in het Belgisch mengstaal is gedaald ten opzichte van de waarde uit de vorige 

studie van 2006 (daling van 15 naar 10,8 ng/g vet (zie Tabel 34)). Ook zijn de concentraties van HCB in de 

individuele stalen in de huidige studie lager dan de concentraties in individuele stalen uit 2006 (Tabel 55).   

In het rapport van de studie uit 2006 werd de blootstelling aan POP’s vergeleken met de TDI. Voor HCB 

werd toen geen schatting uitgevoerd. 

Voor de evaluatie van het risico van HCB wordt in recente publicaties (Klincic et al., 2016) de blootstelling 

nog vergeleken met de PTDI van 0,17 µg/kg lg/dag (IPCS 1998). Nochtans beveelt EFSA (2005) aan om de 

MOE methode toe te passen. 
In de huidige studie werd voor HCB de MOE-methode gevolgd waarbij de blootstelling vergeleken wordt 

met een TD5 van 0,81 mg/kg lg. Wanneer de MOE-aanpak en interpretatie wordt toegepast, volgt uit de 

berekeningen dat er een mogelijke bezorgdheid is voor één scenario, namelijk voor de blootstelling van 

baby’s van 4 kg. Indien we de blootstelling vergelijken met de vroeger vastgelegde PTDI, is er geen 

overschrijding in de huidige studie. 
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We vinden dat de MOE onvoldoende is in het geval van 1 van de 6 scenario’s voor de individuele stalen 

en in het geval van het overeenkomstige scenario voor het Belgisch mengstaal. Het mengstaal werd 

samengesteld uit de verschillende individuele stalen in de huidige studie, dus de individuele stalen en het 

mengstaal zijn gerelateerd. 

 

Indien we de inname van HCB berekenen met de P50 (15,5 ng/g vet) en P90 (23,3 ng/g vet) (in plaats van 

het gemiddelde en van P95) van de concentraties gemeten in de individuele stalen uit 2006 (vet % van 

3,44%), en de MOE schatten volgens de 6 scenario’s, bekomen we de volgende resultaten: 

 

• Scenario 1: 

Inname: 0,1386 µg/kg lg/dag  MOE: 5843 % PTDI: 82 

 

• Scenario 2: 

Inname: 0,2084 µg/kg lg/dag  MOE: 3887 % PTDI: 123 

 

• Scenario 3: 

Inname: 0,0699 µg/kg lg/dag  MOE: 11583 % PTDI: 41 

 

• Scenario 4: 

Inname: 0,105 µg/kg lg/dag  MOE: 7706 % PTDI: 62 

 

• Scenario 5: 

Inname: 0,1049 µg/kg lg/dag  MOE: 7722 % PTDI: 62 

 

• Scenario 6: 

Inname: 0,1577 µg/kg lg/dag  MOE: 5137 % PTDI: 93 

 

Op basis van de metingen van HCB in moedermelk, uitgevoerd in 2006, stellen we vast dat voor de 

meerderheid van de scenario’s de MOE onvoldoende was en dus een bezorgdheid voor de 

volksgezondheid vormde en dat in één van de scenario’s (baby’s van 4 kg, P90) de blootstelling hoger dan 
de PTDI van 0,17 µg/kg lg/dag was.  

 

De situatie is dus verbeterd sinds 2006. 
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5.4 Invloedsfactoren voor POP-gehalten in moedermelk 
 

5.4.1 Vergelijking met gegevens uit de literatuur 

 

Er wordt eerst en vooral opgemerkt dat de gebruikte vragenlijst slechts een beperkt aantal 

voedingsmiddelen vermeldt, wat als een beperking van de methode kan beschouwd worden. Volledige 

dieetstudies tonen echter aan dat de blootstelling aan POP’s niet aan één specifiek voedingsmiddel of 

voedingsmiddelencategorie gekoppeld kan worden. De meest recente totale dieetstudie voor dioxines die 

werd uitgevoerd in België toonde aan dat de bijdrage tot de blootstelling aan dioxines en dioxine-achtige 

PCB’s door zuivelproducten 50% bedraagt, via vlees en vleesproducten 22% en via vis en visproducten 

18% (Windal et al. 2010). 

 

Onderzoek naar de invloedsfactoren op de concentraties van de POP’s in de individuele stalen in deze 

studie, toonde aan dat het zelf gekregen hebben van borstvoeding, consumptie van vette vis en 

consumptie van het type eieren, het gewest in België en het wonen in ruraal gebied de voornaamste 

invloedsfactoren bleken voor minstens één van de zes POP’s die in meer dan de helft van de stalen boven 

de LOQ gemeten werd. 
 

De HCB-gehaltes in moedermelk zijn significant hoger in moedermelk van moeders die vette vis 

(eventueel samen met magere vis) eten in vergelijking met melk van moeders die enkel magere vis eten 

en het gehalte HCB is hoger in moedermelk van moeders die zelf borstvoeding hebben gekregen in 

vergelijking met moeders die geen borstvoeding gekregen hebben (of het niet met zekerheid weten).  

 

Het gehalte ββββ-HCH in moedermelk is significant hoger in moedermelk van moeders die vette vis 

(eventueel samen met magere vis) eten in vergelijking met melk van moeders die enkel magere vis eten, 

en het gehalte β-HCH in moedermelk is significant hoger in moedermelk van moeders die zelf 
borstvoeding gekregen hebben in vergelijking met melk van moeders die geen borstvoeding gekregen 

hebben (of het niet met zekerheid weten). De gehalten β-HCH in moedermelk stegen met leeftijd en 
waren respectievelijk lager in het Vlaamse en Waalse Gewest in vergelijking met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Het gehalte p,p’-DDE in moedermelk is hoger bij moeders die zelf borstvoeding gekregen hebben in 

vergelijking met melk van moeders die geen borstvoeding gekregen hebben (of het niet met zekerheid 

weten). Het gehalte p,p’-DDE in moedermelk is hoger bij moeders die lokale eieren eten ten opzichte van 

de melk van moeders die enkel eieren uit de winkel eten. De gehalten p,p’-DDE in moedermelk waren 

respectievelijk 2,5 en 42,8% lager in het Vlaamse en Waalse Gewest in vergelijking met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Het type eieren, de bevolkingsdichtheid en het gewest hebben een significant effect op het gehalte p,p’-
DDT. Het gehalte p,p’-DDT in moedermelk is hoger bij moeders die in ruraal gebied wonen in vergelijking 

met melk van moeders die in een stadsomgeving wonen. Het gehalte p,p’-DDT in moedermelk is hoger bij 

moeders die lokale eieren eten ten opzichte van de melk van moeders die enkel eieren uit de winkel eten. 
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De gehalten p,p’-DDT in moedermelk waren 15,4% hoger in het Vlaamse Gewest en 52,2% lager in het 

Waalse Gewest in vergelijking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Organochloorpesticiden  

Voor organochloorpesticiden werden positieve associaties gevonden tussen leeftijd en gehaltes in 

moedermelk (Sudaryanto et al., 2006; Colles et al., 2008; Ennaceur et al., 2008; Zietz et al., 2008; Polder 

et al., 2009; Lignel et al., 2009; Hassine et al., 2012; Shi et al., 2013; Lu et al., 2015; Dimitriadou et al., 

2016). Leeftijd was ook positief geassocieerd met deze POP’s-gehaltes in serum van zwangere vrouwen 

(Cao et al., 2011). Dit bevestigt de persistentie van deze verbindingen die dus opgestapeld worden (of 

bioaccumuleren) in vetrijke matrices met stijgende leeftijd. In de huidige studie werd leeftijd ook als 

significante invloedsfactor teruggevonden voor β-HCH.  
 

De body mass index (BMI) was in eerdere studies positief geassocieerd met de concentraties in 

moedermelk van lager gebromeerde PBDE congeneren (Croes et al., 2012), β-HCH (Lu et al., 2015) en HCB 
(Mikes et al., 2012). In de huidige studie werd BMI niet als significante invloedsfactor teruggevonden. 

Hiervoor is de range van BMI-waarden mogelijk niet breed genoeg om significante verschillen te vinden.  

 
Er werden eerder al aanwijzingen gevonden dat er een verband bestaat tussen consumptie van vetrijke 

voeding en gehaltes aan POP’s in menselijke stalen (serum, vet, moedermelk). Omdat moedermelk vetrijk 

is en POP’s vetoplosbaar, is het mogelijk dat POP’s kunnen worden doorgegeven via moedermelk aan de 

zuigeling. In de huidige studie werden hogere concentraties HCB, β-HCH gevonden in de moedermelk van 
moeders die vette vis eten in vergelijking met moeders die enkel magere vis eten. Dit toont aan dat vette 

vis een bron van OCP-inname is. Het effect van de consumptie van (vette) vis op de gehaltes 

organochloorpesticiden (OCP’s) in moedermelk werd ook vastgesteld in andere studies waarbij hogere 

consumptie van vis steeds positief gassocieerd was met hogere gehaltes OCPs in de moedermelk 

(Ennaceur et al., 2008; Behrooz et al., 2009; Leng et al., 2009; Shi et al., 2013; Lu et al., 2015). In de studie 

uitgevoerd in landelijk Vlaanderen was de concentratie DDT in moedermelk geassocieerd met de 

consumptie van melk- of zuivelproducten (Croes et al., 2012). De resultaten bekomen in de huidige studie 

wijzen niet op een significant effect van de consumptie van melk op de POP-gehaltes in moedermelk. Een 

correlatie tussen de consumptie van vlees en hogere serumwaarden van p,p’-DDE werd eerder al 

aangetoond (Cao et al., 2011). In de huidige studie had de consumptie van vlees en gevogelte geen 

significant effect op de concentraties van p,p’-DDE . 

 

In huidige WHO-studie heeft de consumptie van lokaal geproduceerde eieren een significant effect op 

de concentratie van p,p’-DDE in de moedermelk. Dit resultaat is in overeenstemming met vaststellingen 

uit de Belgische Contegg-studie (Goeyens et al., 2008) waar lokaal geteelde eieren vaker in verband 

gebracht werden met hogere chemische contaminatie (waaronder DDT) dan eieren uit de winkel. 
Wanneer eieren van kippen met vrije uitloop in commerciële bedrijven en bij particulieren vergeleken 

werden, dan werden bij deze laatste hogere gehaltes dioxines, merker PCB’s en Σ DDT’s gevonden (Van 

Overmeire et al., 2006). Door de Vlaamse overheid werden adviezen opgesteld voor gezond tuinieren en 

voor een veilige consumptie van lokaal geteelde voeding, waaronder eieren van eigen kippen. Deze 

adviezen werden gebundeld op de website www.gezonduiteigengrond.be. 

 

Visconsumptie was geassocieerd met zowel hogere moedermelkconcentraties van 

organochloorpesticiden , waaronder DDT, (Lu et al., 2015), als met hogere serumconcentraties van p,p’-

DDE (Cao et al., 2011; Rivas et al., 2007). Deze studies bevestigen dat vis een bron van blootstelling aan 
DDT is. DDT werd eveneens al gedetecteerd in visolie-supplementen in Canada (Rawn et al., 2008) en in 
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levertraan gebruikt als voedingssuplement (Storelli et al., 2004; Smutna et al., 2009). In de huidige studie 

werd geen significant effect gevonden van visconsumptie of ‘frequentie van visoliesupplementengebruik’ 

op p,p’-DDT-concentratries in de moedermelkstalen.  

Het aantal kinderen dat een moeder heeft (pariteit) werd al beschreven als een invloedsfactor voor POP’s-

gehalten in moedermelk. Moeders die meer dan één kind hebben (multiparae), hadden lagere gehaltes 

organochloorpesticiden in hun moedermelk (Sudaryanto et al., 2006; Ennaceur et al., 2008; Zietz et al., 

2008; Polder et al., 2009; Hassine et al., 2012; Klincic et al., 2016) dan primiparae (bevallen van een eerste 

kind) moeders. In de huidige studie zijn alle deelnemende moeders primiparae  en kon deze factor niet 

onderzocht worden. 

 
In de huidige studie werd de moedermelk van moeders die zelf borstvoeding hebben gekregen, 

gekenmerkt door hogere concentraties organochloorpesticiden (HCB, β-HCH en p,p’-DDE) dan de 

moedermelk van moeders die zelf geen moedermelk kregen (of het niet zeker weten). Omdat 

moedermelk vetrijk is en POP’s vetoplosbaar zijn, is het mogelijk dat POP’s kunnen worden doorgegeven 

via moedermelk aan de zuigeling. In de literatuur is beschreven dat moeders die langer dan 12 maanden 

borstvoeding geven een lagere serumconcentratie van HCB en β-HCH hebben dan moeders die geen 
borstvoeding geven (Bjermo et al., 2013). De waarden van organochloorpesticiden (HCB, HCH, 4,4’-DDE) 

in serum van adolescenten die als kind borstvoeding hadden gekregen, waren hoger dan voor kinderen 

die geen borstvoeding hadden gekregen (Gascon et al., 2015). De huidige studie bevestigt deze resultaten. 

Dit suggereert dat mogelijke blootstelling als baby aan HCB, β-HCH en p,p’-DDE via moedermelk nog 
merkbaar zou zijn op volwassen leeftijd. Aangezien dit over een tijdsverloop van meer dan 20 jaar gaat, 

kan niet uitgesloten worden dat ook andere blootstellingsbronnen (voeding) bijdroegen tot verhoogde 

concentraties van deze POP’s in de moedermelk van deze vrouwen die zelf borstvoeding kregen als baby. 

Anderzijds is het zo dat de huidige generatie moeders die zelf borstvoeding heeft gekregen, borstvoeding 

kreeg in de periode waarin het gebruik van deze organochloorpesticiden nog maar net gereguleerd werd, 

en hun moeders (de grootmoeders) zijn opgegroeid in de periode waarin het gebruik nog niet gereguleerd 

was.  

 

In de huidige studie bleek de woonplaats ook van belang voor de gehaltes aan β-HCH, p,p’-DDE en p,p’-

DDT in de moedermelk. De β-HCH-gehalten zijn gemiddeld hoger in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

dan in het Vlaamse en Waalse gewest. p,p’-DDT is gemiddeld hoger in Vlaanderen dan in Wallonië en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De p,p’-DDE-gehaltes waren in de huidige studie gemiddeld hoger in 

moedermelkstalen uit het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in het Waalse 

gewest. De woonplaats was ook in de moedermelkstudie van 2006 één van de bepalende factoren voor 

de p,p’-DDE-gehaltes in de moedermelk met de hogere waarden in het Vlaamse gewest (Colles et al., 

2008). Een vergelijking tussen de gehalten in 2006 en deze in 2014 toont evenwel aan dat in alle drie de 
gewesten een daling in de tijd kan worden vastgesteld. Vergeleken met 2006 kennen de gemiddelde p,p’-

DDE-gehalten in moedermelk zowel in Vlaanderen als in Wallonië een gelijkaardige afname in 2014. Ook 

voor het Brussels hoofdstedelijk Gewest wordt een daling in de gemiddelde p,p’-DDE-gehalten 

waargenomen in 2014 ten opzichte van 2006, maar deze daling is minder sterk dan in Vlaanderen en 

Wallonië. Wat Vlaanderen betreft, werd ook in de Vlaamse humane biomonitoringstudies van het 

Steunpunt Milieu en Gezondheid een significante daling waargenomen voor de p,p’-DDE-gehalten in 

navelstrengbloedstalen (Steunpunt Milieu en Gezondheid, 2015). In de campagne van 2014 werd een 

halvering van de belasting aan p,p’-DDE waargenomen vergeleken met de meetwaarden van 10 jaar 

geleden. Sinds de eerste campagne van het Steunpunt Milieu en Gezondheid (2002-2006) aantoonde dat 

er een verhoogde blootstelling was aan p,p’-DDE in sommige regio’s in Vlaanderen, werden er door de 

Vlaamse overheid verschillende acties ondernomen om de blootstelling aan deze metaboliet van DDT te 

beperken. Verdere interpretatie van de resultaten in de verschillende campagnes van het Steunpunt 
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Milieu en Gezondheid toonde aan dat consumptie van lokaal geteelde groenten en eieren van eigen 

kippen geassocieerd zijn met hogere lichaamsbelasting aan p,p’-DDE (Den Hond et al., 2009; Steunpunt 

Milieu en Gezondheid, 2011; Steunpunt Milieu en Gezondheid, 2015). Metingen in eieren bevestigen de 

hogere p,p-DDE-gehalten in eieren van eigen kippen vergeleken met eieren uit de winkel (Colles et al., 

2014; Van Overmeire et al., 2006; Windal et al., 2009; Van Overmeire et al., 2009a). Door de Vlaamse 

overheid werden adviezen opgesteld voor gezond tuinieren en voor een veilige consumptie van lokaal 

geteelde voeding. Deze adviezen werden gebundeld op de website www.gezonduiteigengrond.be. 

Daarnaast werden ook informatiecampagnes en sensibilisatiecampagnes georganiseerd rond gebruik van 

pesticiden en consumptie van lokaal geteelde voeding. Bijkomend werd een inzamelactie op touw gezet 

waarbij particulieren resten van verboden pesticiden, zoals DDT, konden inleveren in de containerparken 
(Reynders et al., 2017).  

* moedermelkcampagne in landelijke regio van Vlaanderen 

Figuur 3: Gemiddelde p,p’-DDE-gehalten (ng/g vet) in moedermelk, met weergave van 95% betrouwbaarheidsinterval, voor de 
WHO-moedermelkcampagne van 2006 en 2014 (opgesplitst naar de 3 gewesten) en voor de moedermelkstudie in landelijk 
Vlaanderen in 2010. De tijdstrends voor het Vlaamse, Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn weergegeven als een 
lijngrafiek. 

In de huidige studie is de concentratie van p,p’-DDT in moedermelk van moeders uit rurale gebieden 
hoger dan die in moedermelk van moeders die in stedelijk gebied wonen. Dit resultaat is in 

overeenstemming met studies uitgevoerd in het Vlaamse Gewest. Tijdens de eerste biomonitoringsstudie 

FLEHS uitgevoerd in het Vlaamse Gewest tussen 2002 en 2006 werd vastgesteld dat de lichaamsbelasting 

met p,p’-DDE in ruraal Vlaanderen hoger was in vergelijking met meer bevolkte regio’s in het Vlaamse 

Gewest (Schroijen et al., 2008; Koppen et al., 2009). Om deze rurale gebieden in Vlaanderen verder op te 

volgen, werd in die regio in 2010 een moedermelkcampagne georganiseerd waaraan 84 moeders 

deelnamen (Colles et al., 2011). Vergeleken met de Belgische moedermelkresultaten van 2006 werden 

25% hogere p,p’-DDT-gehalten waargenomen in deze landelijke gebieden. Significante factoren die de 

spreiding aan p,p’-DDT in die populatie konden verklaren, bestonden na correctie voor leeftijd, BMI en 

vetgehalte van de melk enkel uit consumptie van zuivelproducten. Deelnemers die elke dag 
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zuivelproducten consumeerden hadden significant hogere DDT-gehalten in de moedermelk. De gehalten 

aan p,p’-DDE lagen in de landelijke studiepopulatie van 2010 22% hoger dan in de Belgische 

moedermelkstalen van 2006.  

De significante invloedsfactoren voor hogere p,p’-DDE-gehalten bestonden uit hogere melkvetgehalten 
en een significante seizoensinvloed (hogere waarden bij moeders die moedermelk afkolfden in de lente 

vergeleken met de winter). Voor consumptie van lokaal geteelde voeding werd enkel een significante 

associatie vastgesteld tussen consumptie van eieren van eigen kippen en hogere gehalten aan PFOS in de 

moedermelk. Ook een langere tijd wonen in de landelijke regio was enkel significant geassocieerd met de 

PFOS-gehalten. De voornaamste andere polluenten waarvoor hogere gehalten werden waargenomen in 

de moedermelkstalen uit de landelijke gebieden in 2010 vergeleken met de Belgische resultaten van 2006 

zijn furaan 2,3,4,7,8-PeBDF, het pesticide transnonachloor en de vlamvertragers HBCD, BDE-15 en BDE-

85.  

 
Verandering gewicht na zwangerschap kan ook de POP’s gehaltes in moedermelk beïnvloeden. 
Gewichtsverlies na de bevalling werd geassocieerd met stijgende concentraties POP’s in moedermelk 

(Lignell et al., 2016). In de huidige studie werd voor gewichtsverandering na de zwangerschap geen 

significant effect gevonden. 
 

Een positieve associatie tussen roken en de gehaltes van PCBs, p,p’-DDE en β-HCH in moedermelk werd 

gerapporteerd (Polder et al., 2009). Of de moeders rokers zijn of niet werd niet bevraagd in de huidige 

studie zodat deze mogelijke invloedsfactor niet kon onderzocht worden. 

 

In een studie werden sterke correlaties voor BDE-47 en BDE-153 vastgesteld bij vrouwen die een 

kantoorjob uitoefenen. Dit toont aan dat het type werk een invloed kan hebben op de op PBDE gehaltes 

in moedermelk (Dimitriadou et al., 2016). In de huidige studie had het type werk (wanneer ingedeeld in 
huisvrouw, kantoorjob en andere) geen significant effect op de concentraties van PBDE’s in moedermelk. 

 

Gebromeerde vlamvertragers PBDE’s  
Voor de gebromeerde vlamvertragers PBDE’s zijn de beschreven invloedsfactoren in de literatuur niet 

steeds eenduidig. Sommige studies vonden voor bepaalde PBDE congeneren een effect van leeftijd 

(Haraguchi et al., 2009; Lignell et al., 2009; Lee et al., 2013). Andere studies vonden geen effect van leeftijd 

en PBDE gehaltes in moedermelk (Lacorte et al., 2009; Dimitriadou et al., 2016). Een associatie tussen 

PBDE gehaltes in moedermelk en pariteit of BMI werd niet gevonden in een studie (Lee et al., 2013). BMI 

was wel positief geassocieerd met lager gebromeerde PBDE congeneren (BDE-47, BDE-99 en BDE-100) in 

een studie (Croes et al., 2012) en positief geassocieerd met BDE-47 maar negatief geassocieerd met BDE-

153 in een andere studie (Hoopman et al., 2012). Visconsumptie werd al geassocieerd met stijgende 

gehaltes PBDE-153 in moedermelk (Aballe et al., 2008) terwijl in een andere studie geen associatie 

vastgesteld werd tussen visconsumptie en concentraties van PBDE’s in moedermelk (Ingelido et al., 2007). 

Enkele studies vermelden ook een effect van opleidingsniveau of beroep op de PBDE gehaltes in 

moedermelk (Dimitriadou et al., 2016; Cui et al., 2012). 

 

In de huidige studie vonden we geen uitgesproken effecten van de bevraagde mogelijke invloedsfactoren 

op PBDE-gehaltes. Dit kan er op wijzen dat de blootstelling aan PBDE’s ook via andere routes dan voeding 

kan gebeuren. Er is beschreven dat huisstof en binnenlucht, naast voeding, belangrijke bronnen van 

blootstelling aan PBDE’s kunnen zijn (Abdallah et al. 2014; Thomsen et al., 2010; Toms et al., 2009). 
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Tabel 60: Invloedsfactoren voor POP’s in moedermelk volgens gepubliceerde, peer-reviewed studies 

Land 
(jaartal studie) 

Aantal 
deelnemers 

POP’s Gevonden 
invloedsfactoren 

Beschrijving effecten Referentie 

België (2006) 197 Merker PCBs, p,p’-

DDE, HCB 

Woonplaats 

 

 

PCB en HCB hoogst in Waalse gewest, 

p,p’-DDE hoogst in Vlaamse gewest 

Colles et al. 

(2008) 

België (2006) 197 Merker PCBs, p,p’-

DDE, HCB 

Leeftijd Hogere concentraties met stijgende 

leeftijd moeder 

Colles et al. 

(2008) 

België 

Ruraal 

Vlaanderen 

(2009-2010) 

84 ΣDDTs 
 

Consumptie melk of 

zuivelproducten 

Hogere concentraties bij dagelijkse 

consumptie 

Croes et al. 

‘2012) 

België 

Ruraal 
Vlaanderen 

(2009-2010) 

84 Lager 

gebromeerde 
PBDE congeneren 

BMI Hogere gehaltes bij hoger BMI Croes et al. 

(2012) 

Zweden 335 POP’s Leeftijd Hogere gehaltes met stijgende leeftijd 

Voor de PBDE’s: enkel BDE-153 

geassocieerd met leeftijd 

Lignell et al. 

(2009) 

Duitsland  

(1999-2006) 

4314 PCBs, DDT, HCB, β-

HCH 

Leeftijd Positieve associatie Zietz et al. 

(2008) 

Duitsland  
(1999-2006) 

4314 PCBs, DDT, HCB, β-
HCH 

Aantal kinderen al 
borstvoeding gegeven 

Hoe meer kinderen al borstvoeding 
gegeven, hoe lager de gehaltes 

Zietz et al. 
(2008) 

Duitsland 

(2006-2009) 

2173 PBDE’s BMI Positieve associatie met BDE-47, 

negatieve associatie met BDE-153 

Hoopmann et 

al. (2012) 

Tsjechië  

(1994-2009) 

 HCB BMI Hogere BMI geassocieerd met hogere 

HCB-concentratie in moedermelk 

Mikes et al. 

(2012) 

Noorwegen 

(2002-2006) 

423 OCP’s Leeftijd Positieve associatie met gehaltes Polder et al. 

(2009) 

Noorwegen 

(2002-2006) 

423 OCP’s Pariteit Negatieve associatie met gehaltes  Polder et al. 

(2009) 
Noorwegen 

(2002-2006) 

423 OCP’s Roken Positieve associatie met gehaltes p,p’-

DDE en β-HCH 

Polder et al. 

(2009) 
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Land 
(jaartal studie) 

Aantal 
deelnemers 

POP’s Gevonden 
invloedsfactoren 

Beschrijving effecten Referentie 

Griekenland 87 PBDE’s Type werk Hoogste gehaltes in moedermelk bij 
kantoorwerkers 

Dimitriadou et 
al. (2016) 

Griekenland 87 HCB Leeftijd Positieve associatie met gehaltes in 

moedermelk 

Dimitriadou et 

al. (2016) 

Griekenland 87 β-HCH Leeftijd Positieve associatie met gehaltes in 

moedermelk 

Dimitriadou et 

al. (2016) 

Kroatië  PCBs, DDT, HCB, β-

HCH 

Aantal kinderen Lagere gehaltes in multiparae (uitz. 

HCB: hoger in multiparae) 

Klincic et al. 

(2016) 

Tunesië 237 DDTs, HCHs, HCB Leeftijd, aantal kinderen, 
ruraal /stedelijk gebied, 

visconsumptie 

DDT’s, HCHs, HCB hoger met hogere 
leeftijd en lager met stijgend aantal 

kinderen 

DDT’s hoger in ruraal gebied 

Positieve correlatie tussen gehalte 

pesticiden in moedermelk en 

visconsumptie 

Ennaceur et 
al. (2008) 

Tunesië (2010) 

 

 DDT Leeftijd Positieve associatie Hassine et al. 

(2012) 

Tunesië (2010) 

 

 DDT Aantal kinderen Gehaltes in primaparae hoger dan in 

multiparae 

Hassine et al. 

(2012) 

Azië   PBDE’s Leeftijd Negatieve associatie met BDE-153 

(Kyoto), positieve associatie (Sendai) 

Haraguchi et 

al. (2009) 

Indonesië  OC’s Leeftijd 

Primiparas vs multiparas 

Positieve associatie, primiparae 

hogere OC gehaltes dan multiparae 

Sudaryanto et 

al. (2006) 

Korea 89 ΣPBDE’s Leeftijd Lichte stijging gehaltes met leeftijd 

voor ΣPBDE’s (niet voor BDE-47, -99,  
-100) 

Lee et al. 

(2013) 

Korea 89 ΣPBDE’s Inname graan, zeevoeding Positieve associatie met BDE-47 Lee et al. 

(2013) 

China  

(2006-2007) 

108 β-HCH Inname vis (zee) Positieve associatie Leng et al. 

(2009) 

China  

(2006-2007) 

108 HCB Inname vis (zoetwater) Positieve associatie Leng et al. 

(2009) 
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Land 
(jaartal studie) 

Aantal 
deelnemers 

POP’s Gevonden 
invloedsfactoren 

Beschrijving effecten Referentie 

China  

(2006-2007) 

48 PBDE Opleidingsniveau en 

maandelijks salaris 

Positieve associatie Cui et al. 

(2012) 

China  

(2011-212) 

142 OCP Visconsumptie  Positieve associatie met OCP-gehaltes 

in melk 

Lu et al. 

(2015) 

China  

(2011-212) 

142 OCP leeftijd Positieve associatie met β-HCH en 
p,p’-DDE gehaltes in melk 

Lu et al. 

(2015) 

China  

(2011-212) 

142 OCP BMI Positieve associatie met β-HCH Lu et al. 

(2015) 

China  

(2011-2012) 

85 ΣDDT, ΣHCH’s Leeftijd Positieve associatie Shi et al. 

(2013) 

China  

(2011-2012) 

85  ΣHCH’s Visconsumptie Positieve associatie Shi et al. 

(2013) 

China  

(2011-2012) 

85 ΣDDT’s Gevogelte en vlees 

consumptie 

Positieve associatie Shi et al. 

(2013) 

Iran (2006)  OCP Frequentie consumptie vis DDT-gehaltes hoger in melk van 

moeders die meer dan wekelijks vis 

eten dan in melk van moeders die 

wekelijks vis consumeren 

Behrooz et al. 

(2009) 
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5.4.2 Vergelijking met resultaten in navelstrengbloed 

 

In het Vlaamse Gewest worden door het Steunpunt Milieu en Gezondheid sinds 2002 humane 

biomonitoringscampagnes georganiseerd, gefinancierd door de Vlaamse overheid. Eén van de 

leeftijdsgroepen die aan bod komen in deze studies zijn de pasgeborenen en hun moeders. We vergelijken 

hier enkel met de resultaten van de derde cyclus van het humaan biomonitoringsprogramma (2012-2015) 

omdat hier het tijdsverschil met de moedermelkstudie het kleinst is.  
 

In de derde cyclus van het humaan biomonitoringsprogramma (2012-2015) werden onder meer 

vervuilende stoffen, zoals POP’s, gemeten in het navelstrengbloed van 281 pasgeborenen (geboren 2013-

2014), verspreid over heel Vlaanderen. Op basis van vragenlijstgegevens werden determinanten van 

blootstelling geïdentificeerd via het opstellen van meervoudige regressiemodellen voor volgende POP’s: 

merker-PCB’s (som PCB 138, 153 en 180), p,p’-DDE, HCB, oxychloordaan, trans-nonachloor, lindaan (β-

HCH) en de perfluors PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS. De resultaten van de pasgeborenencampagne van het 

derde Steunpunt Milieu en Gezondheid zijn terug te vinden in het rapport ‘Vlaamse humaan 

biomonitoringsprogramma 2012-2015. Resultatenrapport pasgeborenen. Steunpunt Milieu en 

Gezondheid. 2015.’ Het rapport kan worden opgevraagd via de website van het Steunpunt.1 

 

In de bespreking hieronder verwijzen de resultaten van moedermelk naar de resultaten van de huidige 

moedermelkstudie. De resultaten in navelstrengbloed verwijzen dan naar de resultaten van de 

pasgeborenencampagne van het derde Steunpunt Milieu en Gezondheid. Eventuele verschillen tussen 

beide kunnen mogelijk te wijten zijn aan verschillen in matrix (moedermelk versus navelstrengbloed), 

maar ook aan verschillen tussen beide studiepopulaties of verschillen in studie-opzet of statistische 

analyse. 

 

Wat determinanten van blootstelling betreft, wordt zowel bij de resultaten in moedermelk als in 

navelstrengbloed een significante invloed waargenomen voor leeftijd van de moeder, waarbij hogere 
POP’s-gehalten worden waargenomen bij oudere moeders dan bij jongere moeders, na correctie voor 

andere invloedsfactoren in de modellen. Persistente stoffen blijven een lange tijd aanwezig in het lichaam 

en stapelen zich op met toenemende leeftijd. Ook het krijgen en geven van borstvoeding heeft een 

significante invloed op de lichaamsbelasting aan POP’s-gehalten. In de moedermelkpopulatie hebben 

moeders die zelf borstvoeding gekregen hebben hogere POP’s-gehalten in hun moedermelk en bij de 

pasgeborenen van het derde Steunpunt Milieu en Gezondheid werden significant lagere POP’s-gehalten 

waargenomen in het navelstrengbloed van moeders die tijdens de vorige zwangerschappen langer 

borstvoeding hadden gegeven. Beide resultaten tonen aan dat persistente stoffen via de moedermelk 

worden doorgegeven. Dit zorgt voor een verlaging van de lichaamsbelasting van de gever en een 

verhoging van de lichaamsbelasting van de ontvanger.   

                                                        
1 www.milieu-en-gezondheid.be 
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6 Conclusies en aanbevelingen voor volksgezondheid en 
leefmilieu 

 

6.1 Praktische organisatie van de studie 
 

De rekrutering in de kraamklinieken werkte goed, door het persoonlijk contact wilden de meeste moeders 

deelnemen aan de campagne. Het veldwerk was intensief; door de grote afstanden die de veldwerkers 

soms moesten afleggen en door de verschillende telefonische contacten met de moeders. 

 

Een deel van de rekrutering gebeurde in samenwerking met de diensten van O.N.E.  Aangezien moeders 

steeds minder lang in de kraaminrichtingen verblijven en de overheid het verblijf in de kraamafdeling nog 

wil verkorten, zou rekrutering via O.N.E. kunnen helpen bij het vinden van deelnemers. Een samenwerking 

met O.N.E./Kind & Gezin kan verder uitgewerkt worden in eventuele toekomstige campagnes; dit zou wel 

meer coördinerend werk vergen om alles voor te bereiden en op te volgen. De medewerkers van O.N.E. 

in Luxemburg toonden alvast veel interesse voor dit soort onderzoek.  

 

De evolutie in de wetgeving rond ethische dossiers voor multicentrische studies sinds de vorige campagne 

in 2006 impliceert dat er voldoende tijd voorzien moet worden voor de indiening van dossiers bij zowel 

de centrale ethische commissie als bij de verschillende lokale ethische commissies. 

De gemiddelde leeftijd van de moeders in deze studie was lager dan de gemiddelde leeftijd waarop de 

Belgische vrouwen hun eerste kind krijgen. De beperking van de leeftijd van de moeder tot 30 jaar was 

één van de voornaamste redenen waarom moeders niet konden deelnemen aan de studie. Deze 

argumenten pleiten voor een verhoging van de maximum leeftijdsgrens voor deelname.  

In een aantal materniteiten in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest was het moeilijk om 

deelnemers te vinden die 10 jaar in België woonden. 

 

Met deze elementen moet rekening gehouden worden bij de opzet van toekomstige studies om een 

representatieve groep deelnemers te bekomen, maar ook bij de planning. Er moet meer tijd voorzien 
worden voor de rekrutering als er moeilijk voldaan kan worden aan de inclusiecriteria. 

Een andere observatie in verband met de representativiteit van de studiepopulatie is dat er een 

ondervertegenwoordiging is van lager opgeleide moeders en van moeders met een andere etnische 

achtergrond. Om hiervoor meer representatieve cijfers te bekomen, zullen er bij de rekrutering ook extra 

inspanningen nodig zijn om deze bevolkingsgroepen enerzijds te bereiken en anderzijds te motiveren om 

deel te nemen. Een studie van het Steunpunt Milieu en Gezondheid (Morrens et al., 2015) om sociaal 

kwetsbare groepen beter te betrekken bij humane biomonitoringstudies formuleerde enkele 

aanbevelingen in verband met het rekruteren van sociaal kwetsbare vrouwen in een dergelijk onderzoek. 

Toegepast op de moedermelkstudies kunnen volgende aanbevelingen worden geformuleerd: 

- Kandidaat-deelnemers zoveel mogelijk op voorhand (prenataal) en op een persoonlijke manier 

informeren over de studie. De kandidaten moeten gerustgesteld worden over het doel en de 

gevolgen van de studie (om de intuïtieve neen te overwinnen) en gemotiveerd worden door een 

persoonlijke winst te voelen. Deze gesprekken vinden best plaats in een (para-)medische setting 

en niet op een openbare plaats. 
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- De keuze van de materniteiten: de kans op het insluiten van vrouwen uit sociale kansengroepen 

is groter bij materniteiten die (i) gelegen zijn in een buurt waar voldoende sociaal kwetsbare 

groepen wonen en die vooral lokale patiënten aantrekken, (ii) beschikken over gemotiveerd 

personeel dat in contact staat met de kandidaat-deelnemers (gynaecologen, vroedvrouwen), dat 

gelooft in de studie en dat overtuigd is van het belang van extra inspanningen voor 

kansengroepen, (iii) een goed uitgebouwde dienst hebben voor prenatale consultaties door 

vroedvrouwen. 

- De gebruikte methoden om sociaal kwetsbare groepen te bereiken, moeten afgestemd zijn op de 

specifieke doelgroep. Etnische origine of socio-economische status zijn erg heterogene 

begrippen. Een aanpak die voor de ene groep werkt, is niet noodzakelijk even effectief voor de 
andere groep. 

- Werken met vertrouwenspersonen is een arbeidsintensieve maar zinvolle manier om 

kansengroepen te bereiken voor dit soort onderzoek, op voorwaarde dat er zo weinig mogelijk 

technische of logistieke beperkingen in het studieopzet of de staalname zitten. Deze 

vertrouwenspersonen moeten wel goed gescreend, opgeleid en opgevolgd kunnen worden. 

- De studieopzet en de handelingen die de deelnemers zelf moeten ondernemen voor de staalname 

niet te complex maken. Instructies kunnen eventueel ook voorzien worden van duidelijke 

afbeeldingen. 

- Vragenlijsten en communicatiemateriaal grondig uittesten bij de doelgroep. Vragenlijsten kunnen 

eventueel tijdens een bezoek worden afgenomen door een goed getrainde vertrouwenspersoon 

of op een digitale manier zodat er veel met afbeeldingen kan gewerkt worden. Eventueel kan 

vertaling voorzien worden in functie van de doelgroep. 

- Het kan nodig zijn om een aantal ethische principes die verbonden zijn aan biomedisch onderzoek 

(afstandelijkheid, autonomie, privacy) enigszins te versoepelen om doelgroepen te bereiken die 

nood hebben aan een empatische en gepersonaliseerde aanpak (vb: het doorgeven van naam en 

adresgegevens van deelnemers aan de vertrouwenspersonen). 

- De inspanningen die nodig zijn om sociaal kwetsbare groepen te rekruteren voor HBM-onderzoek 

vragen extra tijd en ook extra budget. Volgens Morrens et al. (2015) blijkt uit een meta-analyse 

van rekruteringsstrategieën van verschillende buitenlandse klinische studies bij vrouwen dat de 

inclusie van etnische minderheden voor een verdubbeling van de kostprijs van een studie zorgt. 

De campagne werd deze keer ook opgedeeld in verschillende afzonderlijke percelen waar apart kon 

worden op ingeschreven. Hierdoor zijn er meer administratieve handelingen nodig en neemt de 

afhandeling van de volledige studie ook meer tijd in beslag, waardoor deelnemers na het leveren van de 

stalen mogelijks langer moeten wachten op de studieresultaten. Het opdelen in verschillende 

afzonderlijke percelen maakt het ook mogelijk dat andere organisaties of instituten betrokken zijn in de 

uitvoering van de afzonderlijke percelen. Dit kan de coördinatie van het geheel, de overdracht van 

informatie en de afstemming van de verschillende delen onderling complexer maken. Het kan dan ook 

wenselijk zijn om een extra coördinatiekost te begroten op het niveau van de opdrachtgever. Door het 

opnemen van minimale deliverables voor elk perceel in de verschillende bestekken en contractuele 

overeenkomsten met de opdrachtnemers beschikt de coördinerende overheid bij afloop van elk perceel 

over de nodige informatie die als startmateriaal kan worden doorgegeven aan de opdrachtnemers van 

het volgende perceel. Het opleveren van deze minimale deliverables is een verantwoordelijkheid van de 

opdrachtnemers van de respectievelijke percelen.  
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6.2 Waargenomen tijdstrends 

 

Voor de overgrote meerderheid van de POP’s wordt een dalende tijdstrend vastgesteld, vergeleken met 
de meetwaarden in 2006. De meeste van deze POP’s zijn dan ook producten die ondertussen al 

verschillende tientallen jaren verboden zijn. Ook rond uitstoot van dioxines en PCB’s zijn sinds 2000 al 

verschillende emissiereductiemaatregelen getroffen in diverse industriële sectoren. In Vlaanderen werd 

een algemeen verbod op stoken in open lucht ingevoerd en werden sensibilisatiecampagnes opgericht 

rond een goede praktijk voor gebruik van houtkachels en een bewustmakingscampagne rond 

pesticidengebruik. Vlaanderen bundelde ook adviezen in verband met gezond tuinieren en consumptie 

van lokaal geteelde voeding op de website www.gezonduiteigengrond.be. Al deze maatregelen om 

uitstoot en blootstelling aan POP’s te verminderen, zijn ook waarneembaar in de inwendige blootstelling 

door middel van metingen in moedermelk. In voeding bestaan er Europese maximumgehaltes voor 

dioxines en PCB’s. Zowel Europese (EFSA, 2012) als Belgische (WIV-ISP, 2008; Windal et al., 2010)  data 

tonen aan dat de gehaltes in voeding dalende zijn. 

Voor de volgende componenten werd echter een stijgende tijdstrend vastgesteld: de vlamvertrager 

hexabroomcyclododecaan of HBCD , het dioxine-congeneer 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, de pesticidemetaboliet 
trans-nonachloor en twee BDE congeneren (BDE-17 en BDE-66). Zowel in de moedermelkanalyses van 

2006 als in deze van het landelijke aandachtsgebied in het Vlaamse Gewest werd de technische variatie 

door het analyselabo op 20% geschat. Hanteren we nu dezelfde technische marge, dan kan de toename 

van transnonachloor met 12% als niet betekenisvol beschouwd worden. De toename van HBCD en van 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF worden dan wel als betekenisvol aanzien. De som van de PBDEs is wel gedaald 

ondanks de stijging van twee congeneren die in lage concentratie vertegenwoordigd zijn in vergelijking 

met de predominante BDE congeneren (BDE-47 en BDE-153) zodat deze stijgingen geen grote betekenis 

hebben. 

De blootstellingen aan POP’s via moedermelk zijn duidelijk lager in de huidige studie dan in de voorgaande 

studie uit 2006. 

 

Wanneer de concentraties van de POP’s die in de huidige studie werden gemeten, getoetst worden met 

gezondheidskundige advieswaarden voor de blootstelling of wanneer de MOE tussen het referentiepunt 
en de blootstelling  berekend wordt, dan kan besloten worden dat er voor dioxines een overschrijding van 

de advieswaarde is en dat er voor HCB in 1 scenario (worst case: baby’s van 4 kg bij P95 waarde voor 

gevonden concentratie HCB in moedermelk) een mogelijke bezorgdheid voor de volksgezondheid bestaat. 

 

Ook in de studie in 2006 zagen we een overschrijding van de blootstelling ten opzichte van de 

gezondheidskundige advieswaarden voor de dioxines. Voor HCB was er ook toen al een overschrijding van 

de blootstelling ten opzichte van de referentiedosis voor het worst case scenario. Gebruiken we de nieuwe 

richtlijnen van EFSA (margin of exposure) dan was de margin of exposure onvoldoende voor alle zes 

scenario’s.   

 

Er moet ook opgemerkt worden dat de gezondheidskundige advieswaarden (ADI, PTDI of PWI) en 

referentiepunten (TD5) waar tegenover de MOE berekend wordt, gelden voor een levenslange 

blootstelling. De periode van borstvoeding is slechts een korte periode in het leven. EFSA beschouwt de 

periode onder de leeftijd van 16 weken als de periode waarin gezondheidskundige richtwaarden voor de 

algemene bevolking niet gelden zonder bijkomende overwegingen (EFSA, 2017). Een benadering voor 

evaluatie moet per geval bekeken worden. Fundamenteel kan een PTM/TWI dus eigenlijk niet gebruikt 

worden om de risico's van POP’s in moedermelk te evalueren. Wel kan een PTMI/TWI gebruikt worden 
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als screeningscriterium voor POP’s in moedermelk. In een mogelijk vervolg onderzoek zou een « body 

burden approach»  (lichaamsbelasting)  kunnen uitgevoerd worden waarbij voor dioxines de minder dan 

levenslange blootstelling geëvalueerd wordt (Béchaux et al., 2014). 
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6.3 Waargenomen invloedsfactoren 

 

Er werden statistisch significante effecten gevonden van het type vis (op basis van vetgehalte), de 
borstvoedingshistoriek van de moeder, de leeftijd van de moeder en het type eieren dat door de moeder 

geconsumeerd werd op de gehaltes HCB, β-HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT in de moedermelk.  

 

De gehaltes HCB en β-HCH in moedermelk waren 17% en 31% hoger in moedermelk van moeders die 
vette vis (eventueel samen met magere vis) eten in vergelijking met melk van moeders die enkel magere 

vis eten. De gehaltes HCB en β-HCH in moedermelk waren 22% en 25% hoger in moedermelk van moeders 
die zelf borstvoeding gekregen hebben in vergelijking met melk van moeders die geen borstvoeding 

gekregen hebben (of het niet met zekerheid weten). De gehalten β-HCH in moedermelk stegen met 

leeftijd en waren, respectievelijk, 45% en 47% lager in het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest in 

vergelijking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gehalte p,p’-DDE in moedermelk was 26% hoger 

in moedermelk van moeders die zelf borstvoeding gekregen hebben in vergelijking met melk van moeders 

die geen borstvoeding gekregen hebben (of het niet met zekerheid weten). Het gehalte p,p’-DDE in 

moedermelk was 57% hoger bij moeders die lokale eieren eten ten opzichte van de melk van moeders die 

enkel eieren uit de winkel eten. Het gehalte p,p’-DDT in moedermelk was 40% hoger in moedermelk van 

moeders die in ruraal gebied wonen in vergelijking met melk van moeders die in een verstedelijkte 
omgeving wonen. Het gehalte p,p’-DDT in moedermelk was 56% hoger bij moeders die lokale eieren eten 

ten opzichte van de melk van moeders die enkel eieren uit de winkel eten.  

 

Deze resultaten ondersteunen eerder gepubliceerd bewijs van bio-accumulatie van deze POP’s in de mens 

via vetstoffen in de voedselketen. Voor de gebromeerde vlamvertragers BDE-47 en BDE-153 werden geen 

sterk significante verklarende factoren gevonden, wellicht omdat mogelijke determinanten voor 

blootstelling aan vlamvertragers minder goed bevraagd werden. 
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6.4 Aanbevelingen 

 

6.4.1 Aanbevelingen voor beleid 

 

Verder opvolgen van blootstellingen en maatregelen om accumulatie te doen dalen  

De huidige studie toont aan dat een verbod op gebruik en productie van verschillende POP’s zichtbaar is 
in dalende gehalten vergeleken met de studie in 2006. De blootstellingen aan dioxines en aan HCB via 

moedermelk blijken uit de resultaten van de huidige studie nog steeds een aandachtspunt te zijn (zie 5.3). 

Ondanks de dalende concentraties blijft verdere monitoring van deze stoffen in moedermelk dus nodig. 

Voor sommige stoffen, zoals HBCD, kan worden nagegaan of er nog ruimte is voor een verstrenging van 

het lopende beleid.  

Het EFSA CONTAM Panel besloot in 2011 dat blootstelling aan HBCD via voeding in de Europese Unie geen 

gezondheidsprobleem vormt en dat voor bijkomende blootstelling van jonge kinderen aan HBCD's via 

huisstof geen gezondheidsprobleem verwacht wordt. Naar aanleiding van de vastgestelde stijging van de 

HBCD-concentratie in Belgische moedermelk in de huidige studie is het aangewezen om de concentraties 

HBCD in Belgische moedermelk in de toekomst verder op te volgen. 

 

Daarnaast zijn een aantal POP’s ondanks de afschaffing van hun legaal gebruik nog steeds persistent 

aanwezig zijn in het leefmilieu en stapelen ze op in de mens. Aanbevelingen voor het beleid dienen te 
focussen op maatregelen die de bioaccumulatie en biomagnificatie van POP’s verminderen. Deze 

maatregelen dienen zich dus niet alleen specifiek te richten op moeders die reeds borstvoeding geven 

maar ook op jongvolwassen vrouwen met een kinderwens omdat de blootstelling in de periode voor 

conceptie bijdraagt aan de bioaccumulatie en dus POP-concentraties in de moedermelk. 

Sensibiliseren rond gezonde voeding en consumptie van lokale voeding 

Vrouwen met een kinderwens en moeders met zuigelingen kunnen best de consumptie van lokaal 

geproduceerde eieren beperken omdat het eten van eieren van kippen met vrije uitloop zorgt voor een 
verhoogde blootstelling aan POP’s. Er kunnen inspanningen geleverd worden naar het informeren en 

sensibiliseren van deze doelgroep over consumptie van lokaal geteelde voeding.  

 

Volgens de resultaten van deze studie, is er geen reden om de aanbevelingen voor visconsumptie bij te 

sturen. Visconsumptie blijft aanbevolen, ook voor zwangere vouwen en tijdens borstvoeding. De 

consumptie van vis heeft veel positieve effecten verbonden aan belangrijke nutriënten waaronder omega-

3 vetzuren (EPA, DPA, DHA), mineralen (jood en selenium) en vitamine D. De consumptie van vette vis 

heeft bovendien positieve effecten bij het voorkomen van cardiovasculaire ziekten en bij het stimuleren 

van een goede neurologische ontwikkeling van de foetus. Als nadeel kan er een verhoogde blootstelling 

aan POP’s zijn. De voordelen van de consumptie van vette vis zijn echter groter dan de verbonden nadelen 

concludeerde het Noorse Wetenschappelijk Comité voor Voedselveiligheid (VKM, 2014).  

 

Ten slotte dient er op gewezen te worden dat de huidige aanbevelingen rond evenwichtige voeding, 

gezonde levensstijl nog steeds van toepassing zijn. Met deze gezonde levensstijl kan best zo vroeg 
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mogelijk gestart worden om te voorkomen dat POP’s die zijn opgeslagen in het vetweefsel bij 

gewichtsverlies gaan vrijkomen in de bloedbaan. 

Sensibiliseren rond borstvoeding 

Er dient op te worden gewezen dat de huidige aanbevelingen rond het belang van borstvoeding nog 

steeds van toepassing zijn (Ribas-Fitó et al., 2007; van den Berg et al., 2016). Informatie die hieromtrent 

gegeven wordt door de verschillende organisaties en in de verschillende gewesten kan worden 

samengelegd en indien nodig worden geüniformiseerd. 

Verder onderzoek 

Verder onderzoek naar gezonde manieren van vetmobilisatie en hun effecten op POP-gehalten in het 

lichaam is aangewezen. Daarnaast lijkt het ook nuttig meer te weten te komen over enkele vaststellingen 

zoals de hogere β-HCH-gehalten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toename van de 

dioxinecongeneer 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF. 

Om na te gaan of er effectief sprake is van een dalende tijdstrend (nu beschikken we maar over twee 

vergelijkingspunten) is verdere opvolging in de toekomst noodzakelijk. 

6.4.2 Aanbevelingen voor moeders, zwangere vrouwen of vrouwen met een 
kinderwens 

 

Moedermelk is gezond voor u en uw baby 
 
Moedermelk wordt nog steeds beschouwd als de norm voor een gezonde voeding voor uw baby. In deze 
studie wordt moedermelk gebruikt om de aanwezigheid van vervuilende stoffen in de mens op te volgen. 

De stoffen die hier bestudeerd worden zijn vetoplosbaar en gezien moedermelk een hoger vetgehalte 

heeft dan bloed, is moedermelk ideaal om de gehalten van deze stoffen in het lichaam te meten. 

Moedermelk bevat echter ook vele stoffen die gezond en noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van uw 

baby, maar deze worden in deze studie niet bekeken.  

 

De onderzoekers Ballard en Morrow (2013) hebben  een samenvatting gemaakt van verschillende studies 

die de voordelen van borstvoeding onderzochten. Moedermelk bevat vele gunstige stoffen voor uw baby 

zoals macronutriënten en polyonverzadigde vetzuren (zoals omega-3 en omega-6 vetzuren), 

micronutriënten (zoals vitaminen A, B1, B2, B6, B12, D en iodine), groeifactoren en groeihormonen die 

nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van de spijsverteringsorganen, de bloedvaten, de hersenen en 

het zenuwstelsel van uw baby, stoffen die uw baby beschermen tegen infecties en ontstekingen en die de 

ontwikkeling van het afweersysteem stimuleren en stoffen die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling 

van de organen van uw baby. De samenstelling van de moedermelk is anders vlak na de geboorte dan 

enkele weken of enkele maanden na de geboorte en is afgestemd op de noden en ontwikkeling van de 

baby. 

Andere studies (Arendt et al., 2008) hebben ook aangetoond dat deze gunstige stoffen in de moedermelk 

de baby juist helpen om de mogelijke schadelijke effecten te beperken van vervuilende stoffen die via de 

navelstreng werden overgedragen. Zo werd in lange termijn studies bij kinderen vastgesteld dat negatieve 

effecten (gemeten bij leeftijd van 18 en 42 maanden en bij 6 jaar) van prenatale blootstelling aan PCB’s 
op de neurologische en cognitieve ontwikkeling zich enkel voordeden bij kinderen die flesvoeding en geen 

borstvoeding kregen. Dus ondanks de hogere PCB-blootstelling via moedermelk werd er op latere leeftijd 

een voordelig effect van borstvoeding gevonden (Boersma, 2000). 
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Moedermelk bevat dus heel veel gezonde en noodzakelijke stoffen voor uw baby, maar kan ook 

milieuvervuilende stoffen bevatten. We zien echter dat de gehalten aan deze milieuvervuilende stoffen 

dalen in de tijd en nu reeds veel lager liggen dan 10 jaar geleden. Moedermelk is dus zeker een gezonde 

en veilige voeding voor uw baby. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om de eerste 6 maanden 

exclusief borstvoeding te geven en nadien, in combinatie met bijvoeding, zelfs tot de leeftijd van 2 jaar en 

daarna zolang moeder en kind het willen en zolang het mogelijk is. 

 

De resultaten van deze studie hebben als doel de overheid te helpen met het nemen van nieuwe 
maatregelen of het ondersteunen van bestaande maatregelen die de blootstelling van mensen aan 

schadelijke stoffen beperken. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het verbieden van 

productie en/of gebruik van bepaalde chemische stoffen, het zoeken naar minder schadelijke 

alternatieven voor sommige chemische stoffen, enz. Vele van deze stoffen zijn  echter in het verleden al 

in onze leefomgeving terecht gekomen. Om te voorkomen dat deze stoffen ook in ons lichaam terecht 

komen, kunnen we zelf ook enkele maatregelen nemen. 

 

Een gezonde levensstijl start best zo vroeg mogelijk 
 

Onze resultaten tonen aan dat vele van deze vetoplosbare stoffen zich opstapelen in de voedselketen 

(vooral in vette voedingsmiddelen) en zich ook opstapelen in de mens. Ze kunnen jarenlang in de vetcellen 

aanwezig zijn en via de navelstreng of via de borstvoeding kunnen ze aan de volgende generatie worden 

doorgegeven. De inname van deze vervuilende stoffen via de voeding kan beperkt worden door zo vroeg 

mogelijk te starten met een gezonde levensstijl. Deze bestaat uit een gevariëerde voeding die gericht is 

op de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek en voldoende beweging. 

 

Is de voeding uit uw eigen tuin wel veilig? 
 

Zowel in de moedermelkstudie als in de studies rond navelstrengbloed worden aanwijzingen gevonden 

dat consumptie van voeding uit eigen tuin of van eieren van eigen kippen kan bijdragen tot hogere 
gehalten van milieuvervuilende stoffen in het lichaam. Vervuiling die eventueel aanwezig is in de bodem 

van de tuin kan in de groenten en in de eieren van de kippen terecht komen. Deze bodemvervuiling kan 

tientallen jaren geleden hebben plaatsgevonden, maar kan door het trage afbreken van deze stoffen ook 

nu nog altijd aanwezig zijn. De inname van vervuilende stoffen via voeding uit eigen tuin kan beperkt 

worden door voldoende af te wisselen met voeding uit de winkel of door de bodem van moestuin en/of 

de eieren te laten controleren. Meer informatie hierover kan u vinden op www.gezonduiteigengrond.be. 

 

Probeer zelf het gebruik of het ontstaan van schadelijke stoffen te beperken 
 

Door zelf geen (verboden) pesticiden te gebruiken in huis en in de tuin kunnen we de aanwezigheid van 

deze stoffen in onze leefomgeving voorkomen of beperken. 

 

Sommige van deze stoffen, zoals dioxines, ontstaan bij verbrandingsprocessen zoals verbranden van 

afval in open vuren of tonnetjes en roken. Door zelf deze verbrandingprocessen te vermijden, kunnen 

we ook het voorkomen van deze stoffen in onze leefomgeving beperken. Kies voor een correct gebruik 

van kachel, open haard en barbecue. 
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Algemene tips voor tijdens de periode van kinderwens of zwangerschap 

 

Tijdens de periode van de kinderwens en tijdens de zwangerschap kan contact met schadelijke stoffen in 

het algemeen best worden beperkt. Dit kan door: 

- In die periode niet te vermageren: schadelijke stoffen die al in het vetweefsel zitten, kunnen door 

vetverlies in de bloedbaan terecht komen en ook in de moedermelk. 

- Bronnen van schadelijke stoffen te beperken, zoals: sigarettenrook, rook van 

verbrandingsprocessen, pesticidengebruik, stof dat vrijkomt bij afbraakwerken en verbouwingen, 

schadelijke stoffen in verven, lakken, harsen, spuitbussen, lijmen, e.d. 

- Een gezonde binnenlucht door voldoende te verluchten en ventileren. 

- Een gezonde levenswijze met een gevariëerd voedingspatroon en voldoende beweging. 
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8 Bijlagen 
 

 

Rapporten uit de vorige percelen worden bijgevoegd in bijlage aan het eindrapport. 
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