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VWA-missie
De Voedsel en Waren Autoriteit werkt aan veilig en gezond voedsel, veilige
producten en gezonde dieren. Daartoe brengt de VWA risico’s in beeld, beoordeelt
ze, communiceert erover en maakt ze beheersbaar in de samenleving.

Het bureau Risicobeoordeling
Het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) oordeelt
en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de
voedsel- en productveiligheid. Diergezondheid en dierwelzijn maken hier deel
van uit, voor zover de voedselveiligheid en volksgezondheid in het geding zijn.
De risicobeoordeling, gericht op toekomstige risico’s, is een strategisch belangrijke component van de opdracht van het bureau. De onafhankelijke uitoefening
van deze opdracht is geregeld in de Wet onafhankelijke risicobeoordeling
Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen.
Adviezen in het kader van deze wet worden uitgebracht aan de ministers van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS). Een bij deze wet ingestelde raad van advies borgt de onafhankelijke
totstandkoming van de oordelen en adviezen en de wetenschappelijke kwaliteit.
Voor de wetenschappelijke onderbouwing van zijn adviezen kan het bureau
onderzoeksopdrachten uitzetten bij onderzoeksinstituten. Daarnaast kan het
bureau zich laten adviseren en ondersteunen door een panel van externe en
interne deskundigen bij controversiële onderwerpen, voor een second opinion
of voor de probleemdefinitie.

wetenschappelijk
onderbouwd
oordelen en
onafhankelijk
adviseren over
mogelijke risico’s
voor de volks- en
diergezondheid
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Voorwoord
7

In juli 2006 is namens de ministeries van LNV en VWS aan het bureau

Gedurende de discussies bleek dat niet alleen de kwaliteit van gegevens over

Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gevraagd hoe een

toxiciteit in de ontwikkelingsfase van mens en dier soms beperkt is – zeker van

risicobeoordeling van blootstelling van kinderen in de leeftijd van een half tot

oudere onderzoeken – maar ook dat gegevens vaak niet of in zeer beperkte mate

twaalf jaar aan chemische stoffen boven de aanvaardbare of toelaatbare

beschikbaar zijn. Het panel rekende het niet tot zijn taak om onderzoeksgebieden

dagelijkse inname (ADI of TDI) dient te worden uitgevoerd. Een door het bureau

en onderzoeksprojecten te identificeren voor het genereren van benodigde data.

Risicobeoordeling van de VWA samengesteld panel van onafhankelijke

Het panel onderstreept echter wel dat meer onderzoek op onder andere het

deskundigen heeft zich over deze lastige vraag gebogen. Het panel, bestaande uit

gebied van gevoelige perioden tijdens de ontwikkeling van het individu belangrijk

toxicologen, deskundigen op blootstellings- en voedingsgebied en een kinderarts,

is, zodat de voorspellende waarde van dierexperimenteel onderzoek voor het jonge

heeft zijn bevindingen weergegeven in dit rapport.

kind wordt verbeterd.

Het panel heeft zich gerealiseerd dat het hier gaat om een risicogroep. Immers, bij

Het panel heeft zich ingespannen om te zoeken naar openingen waarmee de

jonge kinderen zijn veel lichaamsstructuren en fysiologische processen, ook in de

risico’s van overschrijdingen van de ADI of TDI op een generieke wijze kunnen

periode van een half tot twaalf jaar, nog volop in ontwikkeling. Een overschrijding

worden beoordeeld, maar komt tot de conclusie dat het nodig blijft om de

van een gezondheidskundige advieswaarde door kinderen kan dus grotere

specifieke gegevens te betrekken (‘case by case’-benadering) bij iedere

gevolgen hebben dan bij volwassenen. Bovendien is de kans op overschrijding van

beoordeling van de gezondheidsrisico’s. In het voorliggende rapport presenteert

de ADI of TDI voor een stof in de voeding bij jonge kinderen vaak groter dan bij

het panel een beslisboom voor gebruik als leidraad bij het beoordelen van het

volwassenen vanwege de relatief hoge voedselconsumptie in kinderen per

gezondheidsrisico bij de overschrijding van een ADI of TDI.

kilogram lichaamsgewicht.
Helaas blijkt uit het combineren van concentratiegegevens in voedingsmiddelen
met consumptiegegevens, dat overschrijding van de ADI/TDI voor sommige
stoffen of stofgroepen in de praktijk niet eenvoudig te vermijden is. Het is dan van
groot belang een inschatting te kunnen maken van de te verwachten risico’s,
zeker voor een risicogroep als jonge kinderen.
Omdat gegevens van potentiële effecten in de mens vrijwel altijd ontbreken, moet
worden uitgeweken naar gegevens van proefdieronderzoek. Vooral voor de vroege
levensfase zijn diergegevens vaak lastig te extrapoleren naar de mens. Ook de
schatting van de blootstelling van kinderen aan stoffen in de voeding kent vaak
onzekerheden. Dit maakt een precieze risicoschatting erg lastig.

Prof. dr. G.J. Mulder, voorzitter

Voorwoord
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Inleiding

Omdat gegevens die een directe inschatting van het gezondheidsrisico voor jonge

In 2005 en 2006 is op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en

in proefdieren. Vooral als het gaat om eventuele effecten in de zeer vroege

Sport (VWS) een voedselconsumptiepeiling (VCP) uitgevoerd die zich richt op

levensfase zijn dergelijke proefdiergegevens echter vaak lastig te extrapoleren

de inname van voedsel door kinderen (Ocké et al. 2005). Het ministerie van

naar de mens (zie hoofdstuk 4).

kinderen aangeven, veelal ontbreken moet er worden uitgeweken naar gegevens

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), directie Voedselkwaliteit en
Diergezondheid (VD), heeft samen met het ministerie van VWS (directie Voeding,

Het panel stelde vast dat er in principe een ‘case by case’-benadering voor de

Gezondheidsbescherming en Preventie, VGP) op 18 juli 2006 aan bureau

beoordeling van de gezondheidsrisico’s als gevolg van overschrijding van een

Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de opdracht

ADI/TDI nodig is, en heeft een beslisboom opgesteld die de procedure van de

gestuurd om een risicobeoordeling van blootstelling van kinderen aan stoffen

beoordeling van de gezondheidsrisico’s in geval van overschrijden van de ADI of

boven de Acceptable Daily Intake (aanvaardbare dagelijkse inname van

TDI beschrijft. De beslisboom is grotendeels in lijn met de reeds gangbare praktijk.

voedingsadditieven e.d., ADI) of Tolerable Daily Intake (toelaatbare dagelijkse

Het panel heeft zich echter ook ingespannen om te zoeken naar openingen om op

inname van contaminanten, TDI) uit te (laten) voeren. Een panel van deskundigen

een generieke wijze beperkte overschrijdingen te beoordelen.

kreeg de opdracht om een advies uit te brengen over de vraag hoe een
risicobeoordeling te doen van de inname van stoffen in de voeding van kinderen

Conclusie

wanneer deze de ADI/TDI overschrijden.

1

Het panel acht bij een overschrijding van de ADI of TDI een ‘case by
case’-beoordeling voor elke stof noodzakelijk.

De gezondheidsrisico’s voor kinderen van chemische stoffen in voedsel en uit
andere bronnen zijn al jaren onderwerp van discussie (Daston et al. 2004,
Department of Health and Ageing and enHealth Council 2004, EEA/WHO 2002,

ADI/TDI

FDA 2006, Gezondheidsraad 2004, Ginsberg et al. 2004b, ILSI 1999, Landrigan et
al. 2004, Morford et al. 2004, Wolterink et al. 2002). Kinderen zijn een bijzondere

Een belangrijk uitgangspunt van het panel is dat het ADI/TDI-principe niet ter

groep, omdat zij voor sommige chemische stoffen gevoeliger zijn dan volwassenen

discussie wordt gesteld. ADI’s en TDI’s zijn gezondheidskundige advieswaarden

(bijvoorbeeld voor lood, kwik, organofosfaatesters en tetracycline) maar voor

die per chemische stof zijn vastgesteld op grond van een analyse van de op dat

andere stoffen minder gevoelig (bijvoorbeeld voor neomycine, aminoglycosiden,

moment beschikbare gegevens (zie hoofdstuk 2). Ze zijn zodanig vastgesteld dat

bacitracine en methotrexaat) (Brent et al. 2004, WHO 2006). Vanwege hun lagere

bij een levenslange dagelijkse blootstelling tot op het niveau van de ADI/TDI geen

lichaamsgewicht en vooral ook de per kilogram lichaamsgewicht relatief grotere

schadelijke effecten worden verwacht bij de mens, ook niet bij inname gedurende

voedselinname vergeleken met volwassenen is de kans op overschrijding van de

het hele leven. Afhankelijk van de beschikbare data zijn de onzekerheidsfactoren

ADI/TDI bij kinderen groter dan bij volwassenen. Bovendien zijn in jonge kinderen

die worden gebruikt om vanuit de No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) een

veel lichaamsstructuren en fysiologische processen nog niet uitgerijpt (volledig

ADI of TDI af te leiden, groter of kleiner om te corrigeren voor verschillen in

ontwikkeld) (zie hoofdstuk 3).

gevoeligheid tussen proefdier en mens, verschillen in gevoeligheid tussen

Samenvattende conclusies van het panel
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individuen, de kwaliteit van de data en de resterende onzekerheden.

is gerapporteerd dat, gemiddeld genomen, de BMDL10 (de BMDL bij een BMR van

In de praktijk is er bij de NOAEL altijd sprake van een onzekerheid in de

10%) de NOAEL benadert voor bijvoorbeeld letaliteit (Fowles et al. 1999), effecten

experimentele data en dus van een (kleine) kans op een effect. Omdat voor het

op lever, nier en centraal zenuwstelsel en tumorvorming (Haag-Grönlund et al.

vaststellen van een ADI/TDI de NOAEL wordt gedeeld door onzekerheidsfactoren

1995). Voor ontwikkelingstoxiciteit werd een vergelijkbaar resultaat gevonden: de

houdt dit in dat de onzekerheid in de NOAEL direct doorwerkt in een onzekerheid

gemiddelde BMDL lag dichter bij de gemiddelde NOAEL voor een BMR van 10%

in de ADI/TDI. Dit betekent in de praktijk dat een zeer klein percentage van de

dan voor een BMR van 5% of 1% (Allen et al. 1994).

populatie in de buurt van de ADI of TDI effecten zou kunnen vertonen van een
bepaalde stof terwijl de overgrote meerderheid van de populatie zich in het
‘effectvrije’ blootstellingsgebied bevindt.

In plaats van de NOAEL kan de BMDL worden gebruikt als referentiewaarde voor
het afleiden van de ADI/TDI. Beide referentiewaarden, de BMDL maar ook de
NOAEL, vertegenwoordigen een dosis waarbij wordt verondersteld dat het

Conclusie

eventuele effect van een chemische stof klein zal zijn. Voor de BMDL05 in continue

2

data kan met een bepaalde zekerheid (het gekozen betrouwbaarheidsniveau)

Bij het inschatten van de gezondheidsrisico’s van overschrijding van de ADI/
TDI wordt de numerieke waarde van de ADI/TDI door het panel niet ter

worden gesteld dat het effect in het individuele dier ten hoogste 5%

discussie gesteld.

(de gekozen BMR) zal zijn. Voor de ‘klassiek’ bepaalde NOAEL is er eveneens een
onzekerheid over de werkelijke grootte van het effect, maar deze wordt meestal
niet gekwantificeerd. Derhalve heeft het gebruik van de BMD-methode de

 verschrijding van de ADI/TDI en risicoschatting met de
O
benchmark-dosismethode (BMD)

voorkeur en valt te verwachten dat in de toekomst deze benadering vaker zal
worden gevolgd.

Een methode om de toename in potentiële gezondheidseffecten met een toename

De mogelijke gevolgen van een overschrijding van de ADI/TDI met een bepaalde

in de dosis ten opzichte van de ADI/TDI te kwantificeren is gebruik te maken van

factor voor de grootte van het te verwachten effect kan worden afgeleid uit de

een analyse van de dosis-responscurve met de benchmark-dosismethode (BMD).

dosis-responsrelatie. Voor een individuele stof kan op basis van de beschikbare

Uit onderzoek is gebleken dat voor continue data (een ‘graduele’ situatie;

dosis-responsgegevens worden geschat hoeveel groter het effect zou kunnen zijn

bijvoorbeeld een verminderde toename in lichaamsgewicht of -groei) de BMDL05

indien de blootstelling een bepaalde factor hoger is dan de ADI/TDI (als er geen

gemiddeld genomen het beste overeenkomt met de NOAEL (Bokkers en Slob 2007,

andere wijzigingen dan de dosisverhoging optreden). Deze benadering leidt tot de

Kavlock et al. 1995); de BMDL05 is de onderste betrouwbaarheidsgrens van de BMD

meest betrouwbare gezondheidsrisicoschatting van het effect van de betreffende

bij een Benchmark Response (BMR) van 5%. Het gemiddelde van de ratio’s van de

stof. Om te beoordelen of een meer generieke uitspraak over de gevolgen van een

NOAEL en BMDL05 van een reeks van 395 sets van continue data afkomstig van het

ADI/TDI-overschrijding mogelijk is (met name voor de situatie dat wel een NOAEL

National Toxicology Program (NTP)1 blijkt dicht bij de één te liggen (zie hoofdstuk 2).

maar geen dosis-responsdata beschikbaar zijn) heeft het panel een beperkt

Voor quantale data (een ‘ja/nee-situatie’; bijvoorbeeld: wel of niet teratogeniteit)

onderzoek laten uitvoeren door Slob en collega’s met een kleine dataset van

1

National Institute of Environmental Health Services, US Department of Health and Human Services

dosis-responsgegevens. Het ging om vier stoffen met gegevens voor een aantal
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Kinderen en chemische stoffen in de voeding

10

13

gezondheidseffecten van blootstelling boven de ADI/TDI, indien de dosis-

eindpunten (lichaamsgewicht, levergewicht, niergewicht en rode bloedcellen) en

responsgegevens beschikbaar zijn.

twee diersoorten (rat en muis) en een chronische en subchronische
blootstellingsduur. Uit dit (beperkte) onderzoek kwam naar voren dat een

5

Indien een uitgebreider onderzoek de bevindingen van bovengenoemde ‘pilot

verhoging van de blootstelling ten opzichte van het BMD 05-blootstellingsniveau

study’ zal bevestigen, met name de bevinding dat een verhoging van de

lijkt te leiden tot een proportionele verhoging van de effectgrootte (verdubbeling

blootstelling ten opzichte van het BMDL05-blootstellingsniveau leidt tot een

van de BMD05-blootstellingsconcentratie leidt tot een verdubbeling van het effect).

proportionele verhoging van de effectgrootte, kan dit het gebruik van een

Een grotere steekproef van datasets zou echter nodig zijn om deze bevinding te

generieke factor om de gevolgen van een bepaalde mate van overschrijding

staven. Indien een uitgebreider onderzoek deze bevinding zou bevestigen zou, in

van de ADI/TDI te interpreteren, ondersteunen.

situaties waarbij de stofspecifieke dosis-responsgegevens niet beschikbaar zijn,
de volgende aanname gerechtvaardigd lijken: een overschrijding van de ADI/TDI
met een factor twee tot vier zou leiden tot een toename van een eventueel
aanwezige (minieme) effectgrootte met een factor twee tot vier. In combinatie met

Blootstelling aan stoffen in (sub)chronisch dieronderzoek
en de ADI/TDI voor kinderen

het gegeven dat de NOAEL gemiddeld overeenkomt met de BMDL05 betekent dit
dat een overschrijding van de ADI/TDI (meestal een factor honderd lager dan de

De ADI/TDI is een veiligheidsgrens voor dagelijkse blootstelling gedurende het

NOAEL) met een factor twee slechts een beperkte tot matige toename van het

hele leven van de consument (levenslange blootstelling). Derhalve moet bij de

effect oplevert. Hierbij wordt aangenomen dat de dosis-responscurves in proefdier

vaststelling van de ADI/TDI ook de gevoelige periode van zwangerschap en vroege

en mens parallel lopen.

ontwikkeling worden meegewogen. Vrijwel altijd wordt dit gedaan op basis van

Omdat de RIVM-database (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) van

onderzoek in bijvoorbeeld (zwangere) ratten of muizen. Een adequaat onderzoek

deze analyse nog zeer beperkt is, beveelt het panel aan de database uit te breiden

betreft twee generaties: de ouders (F0) worden aan de chemische stof blootgesteld

met andere stoffen en met andere typen effecten. Ook is het vooralsnog

voordat bevruchting heeft plaatsgevonden en de blootstelling wordt voortgezet in

gegevens uit proefdieronderzoek, inclusief gegevens van reproductietoxiciteits

onduidelijk wat een overschrijding van de ADI/TDI met een factor twee voor

het nageslacht (F1) tot ook zij weer nageslacht (F2) hebben. Op die wijze wordt zo

quantale effecten betekent.

uitgebreid mogelijk vastgelegd of er effecten van de stof te verwachten zijn over

Conclusies

onzekerheden, maar het is vaak wel de enige informatie die beschikbaar is. Het is

3

overigens niet uit te sluiten dat, bijvoorbeeld voor oudere ADI/TDI-waarden, de

één generatie heen. De voorspellende waarde van proefdiertesten kent
Het panel stelt vast dat de beschikbaarheid van dosis-responsgegevens
essentieel is bij het berekenen van gezondheidsrisico’s van blootstelling

reproductietoxiciteitsgegevens onvolledig zijn of dat deze zelfs niet beschikbaar

boven de ADI/TDI. Indien deze niet voldoende betrouwbaar zijn kan geen

waren en dus niet zijn meegenomen in het afleiden van de ADI/TDI.

(kwantitatieve) schatting van het gezondheidsrisico worden gemaakt.
4

Het panel adviseert de dosis-respons methodiek die wordt gebruikt bij de
benchmark-dosisbenadering toe te passen bij het schatten van mogelijke

Samenvattende conclusies van het panel
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In de evaluatie van het panel gaat het om het beoordelen van de gezondheidsrisico’s

Conclusies

voor kinderen in de leeftijdsperiode van een half tot twaalf jaar. Dat betekent dat de

6

Indien de ADI/TDI voor een stof is gebaseerd op een reproductietoxiciteits

voor de ontwikkeling van het individu meest gevoelige perioden, de zwangerschap

onderzoek of op een (sub)chronische studie waarbij dieren vanaf speenleeftijd

en het eerste half jaar na de geboorte, niet in de beoordeling door het panel worden

zijn blootgesteld aan een constante concentratie van de teststof (via voer of

betrokken. Maar ook in de periode van een half tot twaalf jaar vinden er in het kind

drinkwater), dan is de blootstelling van die jonge dieren aan de stof in feite

nog veel ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld in het centrale zenuwstelsel (de

ongeveer tweemaal hoger geweest dan die van de volwassen dieren. Een

hersenen), het immuunsysteem en het endocriene systeem. Deze ontwikkeling gaat
door tot het bereiken van de volwassen leeftijd (zie hoofdstuk 3).

‘juveniele ADI/TDI’ zou dan ook tweemaal zo hoog zijn geweest.
7

Indien de ADI/TDI op een dergelijk onderzoek is gebaseerd en met niet meer
dan de factor twee wordt overschreden, is geen onmiddellijke actie nodig,

Het panel heeft zich gebogen over de vraag of de chronische dierproeven waarbij

tenzij andere gegevens in de database aangeven dat wel actie nodig is.

de stof in een constante concentratie in de voeding of het drinkwater wordt
gemengd, een extra marge aan veiligheid voor jonge kinderen kan inhouden.
In de literatuur is één evaluatie van de leeftijdafhankelijke inname van chemische
stoffen via de voeding en de consequenties daarvan voor de risicobeoordeling

Leeftijdscategorieën van kinderen in relatie
tot overschrijding van de ADI/TDI

beschreven (Luijckx et al. 1994). Deze publicatie beschrijft een retrospectief
onderzoek naar de relatie tussen leeftijd van proefdieren en inname in langdurig

De ontwikkeling van het kind in de periode van een half tot twaalf jaar kan in

carcinogeniteitsonderzoek. Geconcludeerd werd dat in chronische onderzoeken

verschillende periodes worden ingedeeld, waarvan sommige meer of minder duidelijk

de gemiddelde inname van voedsel en drinkwater, en dus ook van de daarin

samenvallen met periodes in de ontwikkeling van proefdieren (zie hoofdstuk 4). De

opgenomen chemische teststoffen, meestal ongeveer twee keer hoger is per

perioden die kunnen worden onderscheiden zijn van zes maanden tot één jaar (baby/

kilogram lichaamsgewicht in jonge, verspeende dieren (verspenen van de rat en

zuigeling), van één tot en met twee jaar (peuter), van drie tot en met vier jaar (kleuter)

muis vindt plaats na 21 dagen) dan in de volwassen dieren. De onderzoekers

en van vijf tot twaalf jaar (schoolkind). Dergelijke indelingen zijn gebaseerd op de

concludeerden dat op basis van de inname per kilogram lichaamsgewicht de

opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van organen en fysiologische processen bij

ADI/TDI een extra (onzekerheids)factor van ongeveer twee omvat voor jonge

het kind. Het panel wijst erop dat een pragmatische cesuur gemaakt kan worden

individuen. Naarmate de dieren in gewicht toenemen wordt deze factor kleiner.

tussen de periodes van een half tot en met vier jaar en die van vijf tot twaalf jaar
omdat de meeste ontwikkeling plaatsvindt vóór het vijfde levensjaar, zelfs voornamelijk

Dus, wanneer een ADI/TDI voor een stof is vastgesteld op basis van een volgens

in de periode van een half tot één jaar. Daarbij kan het gaan om soms vrij korte

OECD-richtlijnen uitgevoerd reproductietoxiciteitsonderzoek, betekent dit dat de

periodes (zogenaamde ‘gevoeligheidsvensters’). Gevoeligheidsvensters zijn periodes in

blootstelling van de jonge dieren in dat onderzoek heeft plaatsgevonden op een

de ontwikkeling waarin een verhoogde gevoeligheid voor invloeden van buitenaf kan

niveau dat tweemaal hoger was dan dat van de volwassen dieren. De ADI/TDI die

optreden. Vanaf de leeftijd van vijf jaar vinden nog verdergaande ontwikkelingen

is afgeleid van de dosis in volwassen dieren omvat dan eveneens een extra factor

plaats, die vaak veel langere perioden bestrijken, zoals van neuronale systemen

twee voor jonge kinderen.

(bijvoorbeeld de hersenen), het immunologische en het endocriene systeem.

Samenvattende conclusies van het panel
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Conclusie
8

over de acceptabele lengte van een periode van (mogelijke) overschrijding die

Bij de evaluatie van de reprotoxicologische gegevens dient groot belang te

vanuit risicoperspectief een aanvaardbaar gezondheidsrisico zou betekenen, maar

worden gehecht aan met name mogelijke neurologische, endocriene en

meent dat dit ‘case by case’ moet worden vastgesteld. Het expliciete uitgangspunt

immunologische effecten voor kinderen (gevoeligheidsvensters). Dit geldt in

blijft dat de blootstelling in alle gevallen uiteindelijk onder de ADI/TDI dient te

het bijzonder voor de periode van een half tot en met vier jaar. Voor de periode

komen. De overheid moet dus maatregelen nemen om deze situatie te bereiken op

vanaf vijf jaar kan met name de gevoeligheid voor neurologische en

zo kort mogelijke termijn. Hierbij kan worden meegenomen dat de ADI/TDI een

endocriene effecten, en in mindere mate voor immunologische effecten, van

levenslange blootstellingsnorm is: een tijdelijke, beperkte overschrijding in een

een chemische stof verhoogd zijn.

bepaalde periode, mits het geen gevoeligheidsvenster betreft, kan in een andere
periode worden gecompenseerd zodat de gemiddelde blootstelling beneden de
ADI/TDI blijft. Hierbij moet voorzichtigheid worden betracht als het gaat om

De duur van de overschrijding

neurologische, endocriene of immunologische effecten.

Uit de analyse van de voedingsinname kan worden vastgesteld of er sprake is van

Conclusies

een langdurige, aaneengesloten periode van overschrijding of van een regelmatig

9

voorkomende, maar kortdurende overschrijding, dan wel van een combinatie van

Met de huidige blootstellingsmodellen kunnen onregelmatige innames in de
bevolking redelijk goed (kwantitatief) worden beschreven. De vertaling naar

beide. Subchronische en chronische dierproeven betreffen vrijwel altijd een

eventuele effecten is slechts mogelijk met een (semi)kwantitatieve ‘case by

constante blootstelling in een aaneengesloten periode. Het is lastig om het effect

case’-benadering.

van een variabele, en zeker van een intermitterende, blootstelling bij de mens te
voorspellen. Terwijl het wel mogelijk is de blootstelling in kaart te brengen, is het

10 Een langdurige blootstelling van kinderen tot ten hoogste tweemaal de
ADI/TDI gebaseerd op dierproeven met een constante concentratie van de

schatten van effecten voor onregelmatige blootstelling lastig, zeker als de

stof in het voer (zie conclusies 6 en 7) zal niet leiden tot extra

halfwaardetijd van de betreffende stof in de mens onbekend is. Indien het gaat

gezondheidsrisico’s voor de groep, tenzij andere gegevens in de database

om een intermitterende blootstelling en de halfwaardetijd van de stof kort is ten
opzichte van de tussentijden van blootstelling, gaat het panel ervan uit dat bij een

daaraan doen twijfelen. Dit dient ‘case by case’ beoordeeld te worden.
11 Een beperkte overschrijding gedurende de kinderleeftijd betekent niet

reversibel effect er geen accumulatie van het gezondheidseffect optreedt. Maar

noodzakelijkerwijs gezondheidsrisico, mits op latere leeftijd voldoende wordt

een ‘case by case’-benadering is nodig.

‘gecorrigeerd’. Het panel tekent hierbij aan dat de overschrijding niet tijdens
een gevoeligheidsvenster dient plaats te vinden; er dient dus met name naar

Het panel constateert dat de één- of tweegeneratieonderzoeken met proefdieren
worden gehanteerd als model voor de mens in de ontwikkeling van bevruchting
van de eicel tot volwassene. In dergelijke onderzoeken zijn de effecten bij
kinderen/jonge dieren in de risicobeoordeling meegenomen. Het panel acht het
echter niet mogelijk om op grond van dergelijke dierproeven een uitspraak te doen

neurologische, endocriene of immunologische effecten te worden gekeken.

Samenvattende conclusies van het panel
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Kwantitatieve schatting van het gezondheidsrisico
Wanneer alleen de NOAEL voor een chemische stof wordt bepaald geeft dit geen
mogelijkheid voor een schatting van de mate van effect bij een overschrijding van
die NOAEL (of de ADI/TDI). Derhalve heeft de BMD-benadering, waarin de gehele
dosis-responsrelatie wordt beschreven de voorkeur, omdat deze in principe de
mogelijkheid biedt de effectgrootte bij iedere dosis en dus ook bij doseringen
boven de NOAEL (of de ADI/TDI) te schatten.
Daarnaast zijn probabilistische methoden nuttig, omdat daarmee ook de
variabiliteit tussen individuen in innamen en/of effecten kan worden beschreven,
terwijl tevens de onzekerheden in de risicobeoordeling kunnen worden
gekwantificeerd. Het gebruik van meer geavanceerde, probabilistische methoden
zal met name aan de orde komen als nauwkeurige schattingen van de
gezondheidsrisico’s nodig zijn.
Conclusie
12 Het panel adviseert de probabilistische methode te gebruiken voor zowel de
blootstellingsbepaling als voor de gevarenkarakterisatie, als er met de
gebruikelijke methoden onvoldoende resultaten worden bereikt.

Samenvattende conclusies van het panel
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Beslisboom voor gezondheidsrisicobeoordeling bij een (mogelijke) overschrijding

De blootstelling van de leeftijdsgroep ligt boven de ADI/TDI. Doe een

van ADI of TDI voor een chemische stof in voeding van kinderen van een half tot

gedetailleerde blootstellingsanalyse. Ga na of een betere, nauwkeurigere

twaalf jaar.

blootstellingsschatting te geven is voor het gemiddelde en de percentiele
verdeling (bijvoorbeeld met minder conservatieve aannamen of methoden).

De centrale vraag is: geeft een overschrijding van de ADI of TDI voor kinderen van

Indien de blootstelling van (vrijwel alle individuen in) de leeftijdsgroep onder

een half tot twaalf jaar reden tot zorg?

de ADI/TDI ligt: ga naar conclusie 5a.
c

In alle andere gevallen: ga naar stap 2.

Opmerkingen
–– Het panel heeft de uitkomsten van de discussies samengevat in een

2

Bepaal of vermindering van de blootstelling mogelijk is
–– Ga na of de blootstelling kan worden vermeden of verminderd, bijvoorbeeld

beslisboom. Een (per stof) aan te stellen beoordelingscommissie van

door voedselproductieprocessen aan te passen of producten van de markt

onafhankelijke deskundigen kan met deze beslisboom werken.

te halen.

–– De beslisboom betreft de gevolgen van langdurige blootstelling en dus niet
van incidenten met kortdurende (hoge) blootstelling, waarvoor bijvoorbeeld

Opties

een Acute Reference Dose (ARfD) relevant is.

a

–– De beslisboom is van toepassing voor stoffen met een ADI of TDI en is niet
bedoeld voor genotoxisch carcinogene stoffen .

De blootstelling kan (op korte termijn) worden voorkomen of teruggedrongen
tot onder de ADI/TDI. Na het nemen van de daarvoor benodigde maatregelen

2

is geen verdere beoordeling nodig (ga naar conclusie 5a), tenzij een uitspraak
1

Karakteriseer de blootstelling van de leeftijdsgroep

wordt gevraagd over de ernst van de ADI/TDI-overschrijding. In het laatste

–– Bepaal alle bronnen en routes van blootstelling aan de chemische stof.

geval: ga naar stap 3.

–– Bepaal zowel het gemiddelde als de percentiele verdeling van de blootstelling.

b

De blootstelling kan niet worden teruggedrongen tot onder de ADI/TDI zonder
(extreme) maatregelen te nemen: ga naar stap 3.

–– Bepaal de duur van de blootstelling.
–– Bepaal of de blootstelling conservatief of realistisch is geschat.
3

Opties
a

De blootstelling van (vrijwel alle individuen in) de leeftijdsgroep3 ligt onder de
ADI/TDI: ga naar conclusie 5a.

 Voor stoffen met een gezondheidskundige grenswaarde wordt aangenomen dat er een dosisniveau
bestaat waaronder geen schadelijke gezondheidseffecten voor het individu optreden. Voor genotoxisch
carcinogenen wordt aangenomen dat een dergelijke grenswaarde niet bestaat; bij elke dosis, hoe laag
ook, leidt de interactie met DNA tot een zekere kans op mutaties en dus op tumorvorming.

2

 Het 97,5-percentiel zou kunnen worden gebruikt. Deze waarde wordt ook toegepast in EFSA-opinies.
Maar het wordt aan de beoordelingscommissie overgelaten om eventueel een andere keuze te maken;
dit is ook mede afhankelijk van de chemische stof.

3

Evalueer de toxiciteitsdatabase en ga na of er adequate
reproductietoxiciteitsgegevens beschikbaar zijn
–– Onderzoek de totale database van de chemische stof, inclusief alle nieuwe
gegevens sinds het vaststellen van de ADI/TDI: toxicokinetiek,
toxicodynamiek, leeftijdsafhankelijke gevoeligheidsvensters,
ADI/TDI-afleiding en gebruikte onzekerheidsfactoren.
–– Ga na of de database adequate reproductietoxicologische informatie bevat.
Een optimale database bevat gegevens over de gevolgen van blootstelling van
proefdieren vanaf een aantal weken voor en tijdens de zwangerschap, en van
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de F1-generatie, waarin teratogeniteit is onderzocht en waarin gegevens

–– Bij de beoordeling dient rekening te worden gehouden met enkele specifieke

staan over eventuele effecten van de stof op de neurologische, endocriene

aspecten die van belang zijn bij de beoordeling van gezondheidsrisico’s voor

en immunologische ontwikkeling.

jonge kinderen.
Met betrekking tot de toxicologische eindpunten betreft dit voor:

–– Analyseer de ADI/TDI in relatie tot gezondheidseffecten: op welk

•

toxicologisch eindpunt is de ADI/TDI gebaseerd? Is dit eindpunt een kritisch


kinderen
van een half tot en met vier jaar: houd bij de risicobeoordeling
rekening met een (mogelijk) grotere gevoeligheid voor de neurologische,

effect voor de kinderen van de onderzochte leeftijdsgroep? Beoordeel ook de

endocriene en immunologische toxiciteit van de stof;

effecten die worden gevonden bij een hogere blootstelling dan de NOAEL
•

waarop de ADI/TDI is gebaseerd (bijvoorbeeld de LOAEL, Lowest Observed

kinderen van vijf tot twaalf jaar: houd bij de risicobeoordeling rekening

Adverse Effect Level). Welke onzekerheidsfactoren zijn gebruikt en is de ADI/

met een (mogelijk) grotere gevoeligheid voor de neurologische en

TDI als (relatief) conservatief te beschouwen?

endocriene, en in mindere mate de immunologische toxiciteit van de stof.

–– Beoordeel de toxicokinetiek in relatie tot het blootstellingspatroon: is de

–– Bij de beoordeling dient daarnaast bijzondere aandacht uit te gaan naar een
mogelijke extra marge die al in de ADI/TDI opgesloten kan zitten door een

halfwaardetijd van de stof erg kort en het effect reversibel, terwijl de bloot

hogere inname van voeding of drinkwater door jonge dieren (zie

stelling slechts nu en dan optreedt (piekdagen) of een seizoenseffect betreft?

samenvattende conclusies van het panel). Hierdoor zal in sommige gevallen
een overschrijding met een factor twee van de ADI of TDI geen reden tot zorg

Opties
a

Er zijn geen adequate en voor kinderen relevante reproductietoxiciteits

opleveren. Op basis daarvan wordt geadviseerd de conclusievorming via

gegevens beschikbaar: het gezondheidsrisico kan niet worden beoordeeld; ga

onderstaande lijnen te laten verlopen.

naar conclusie 5d.
b

De database lijkt toereikend om een beoordeling van het gezondheidsrisico uit

Opties

te voeren: ga naar stap 4.

a

De ADI/TDI wordt met ten hoogste een factor twee overschreden voor het
overgrote deel van de leeftijdsgroep 3. In de veiligheidsmarge bij deze ADI/TDI

4

Evalueer de gezondheidsrisico’s van overschrijding van de ADI of TDI

zit al een extra factor twee opgesloten en de overige gegevens in de database

–– Beoordeel alle data van de chemische stof, inclusief de onzekerheden en de

en de risicobeoordeling op basis van de database geven geen aanleiding tot
zorgen: ga naar conclusie 5b.

toxicokinetiek, in relatie tot het blootstellingspatroon en voer een risico
beoordeling uit. Deze risicobeoordeling kan een getrapte benadering hebben,
te starten met bijvoorbeeld een deterministische risicobeoordeling. Indien op

b

De ADI/TDI wordt met ten hoogste een factor twee overschreden voor het
overgrote deel van de leefijdsgroep3 maar in de veiligheidsmarge bij deze ADI/

grond hiervan een extra gezondheidsrisico niet kan worden uitgesloten kan de

TDI zit geen extra marge van een factor twee opgesloten en/of er zijn andere

risicobeoordeling in stappen worden verfijnd tot eventueel uiteindelijk een

gegevens in de totale database die erop duiden dat de overschrijding een

volledige (kwantitatieve) probabilistische risicobeoordeling.

gezondheidsrisico inhoudt. Het gezondheidsrisico wordt, indien mogelijk,

In deze getrapte benadering kan gebruik worden gemaakt van de benchmark-

gekwantificeerd: ga naar conclusie 5c, 5d of 5e, afhankelijk van de

dosismethode (BMD).

resultaten van de analyse.
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c

De ADI/TDI wordt met meer dan een factor twee overschreden, maar op basis

Toelichting bij de beslisboom

van de overige gegevens in de database en de beoordeling van het
gezondheidsrisico op basis van de database wordt geen of een zeer beperkt

Ad 1. Karakteriseer de blootstelling van de leeftijdsgroep

gezondheidsrisico verwacht: ga naar conclusie 5b.
d

e

De ADI/TDI wordt met meer dan een factor twee overschreden en op basis

Bepaal alle bronnen en routes van blootstelling aan de chemische stof

van de overige gegevens in de database en de gezondheidsrisicobeoordeling

Bij het vaststellen van de bronnen en routes van blootstelling moeten naast de

op basis van de database wordt een gezondheidsrisico verwacht.

voeding ook andere bronnen, zoals voedingssupplementen, geneesmiddelen,

Indien mogelijk wordt het gezondheidsrisico gekwantificeerd: ga naar

cosmetica, speelgoed, milieu etc. worden meegenomen, zodat de totale

conclusie 5c, 5d of 5e, afhankelijk van de resultaten van de analyse.

blootstelling kan worden bepaald.

De database blijkt alsnog ontoereikend om een betrouwbare
gezondheidsrisicobeoordeling uit te voeren; het gezondheidsrisico kan niet

Bepaal de mate en duur van de blootstelling

beoordeeld worden: ga naar conclusie 5d.

Er zijn twee mogelijkheden:
a. een percentage van de kinderen (van een bepaalde leeftijdsgroep)
overschrijdt de ADI of TDI continu (en langdurig);

5

Conclusies

b. een percentage van de kinderen (van een bepaalde leeftijdsgroep)
overschrijdt de ADI/TDI op een bepaald percentage van de dagen; dit is

Opties
a

relevant in het geval van een sterk fluctuerende blootstelling in de tijd, met

De inname van (vrijwel alle individuen in) de leeftijdsgroep overschrijdt de

name wanneer voor een individu op een groot aantal dagen de blootstelling

ADI/TDI niet en er is geen sprake van een extra gezondheidsrisico voor de

nul of heel laag is en gedurende een beperkt aantal dagen erg hoog is.

groep.
b

c

d
e

De inname overschrijdt de ADI/TDI, maar de mate en duur van overschrijding

Het is aan te bevelen om bij een overschrijding een gedetailleerde

lijken op grond van de gegevens te kunnen worden beschouwd als een zeer

blootstellingsanalyse uit te voeren en na te gaan of een betere, nauwkeurigere

beperkt gezondheidsrisico.

blootstellingsschatting te geven is voor het gemiddelde en de percentiele

Op grond van de gegevens van de stof lijkt er een beperkt gezondheidsrisico

verdeling. Hierbij kan worden gekeken naar het 97,5-percentiel. Deze waarde

te zijn, echter aanvullend onderzoek is nodig om de risicobeoordeling te

wordt door EFSA vaak toegepast als referentiepunt. De uiteindelijke keuze voor

optimaliseren. Vooralsnog kan de omvang van het gezondheidsrisico niet

de percentiele waarde wordt overgelaten aan de beoordelingscommissie, ook al

worden vastgesteld.

omdat deze waarde afhankelijk kan zijn van de onderzochte stof.

Er zijn onvoldoende gegevens om te kunnen beoordelen wat het

Bij eenmalige blootstelling wordt gewerkt met de acute toxicologische

gezondheidsrisico is.

grenswaarde (Acute Reference Dose, ARfD) in plaats van de ADI of TDI.

De gegevens leiden tot de conclusie dat de blootstelling een aanzienlijk
gezondheidsrisico oplevert.

Beslisboom

24

27

Ad 2. Bepaal of vermindering van blootstelling mogelijk is

Toxicokinetiek

Een beperkte overschrijding gedurende de kinderleeftijd is niet noodzakelijkerwijs

Veel biologische systemen die zorgen voor de opname, de verdeling, het

in strijd met een levenslange ADI/TDI, mits de blootstelling op (korte) termijn

metabolisme en de uitscheiding van lichaamsvreemde stoffen, zijn direct na de

wordt verminderd.

geboorte nog niet geheel ontwikkeld. Na een half jaar zijn de meeste

Ad 3. Evalueer de toxiciteitsdatabase en ga na of er adequate reproductietoxiciteits

van weinig verschil tussen kinderen van een half tot twaalf jaar en volwassenen

gegevens beschikbaar zijn

verdedigbaar.

Het is voor de risicobeoordeling voor jonge kinderen belangrijk om gegevens te

De toxicokinetiek dient beoordeeld te worden in relatie tot het blootstellingspatroon:

eliminatiesystemen op een volwassen niveau. Op grond hiervan lijkt een aanname

hebben van ten minste een één-generatietoxiciteitsonderzoek, waarin er

is de halfwaardetijd van de stof erg kort en het effect reversibel, terwijl de

blootstelling was vanaf een aantal weken voor en tijdens de zwangerschap en van

blootstelling slechts nu en dan optreedt (piekdagen) of een seizoenseffect betreft?

de F1-generatie (plus teratogeniteit). Als deze gegevens beschikbaar zijn, kan
worden overgegaan tot een beoordeling van het gezondheidsrisico. Als er geen

Toxicodynamiek (effecten)

adequate reproductietoxiciteitsgegevens zijn, kan het gezondheidsrisico meestal

Veel ontwikkeling van organen en fysiologische systemen is nog gaande, met

niet worden beoordeeld. Deze afweging moet worden gemaakt in het kader van

name in de periode tot twee jaar na de geboorte. De ontwikkeling van organen en

de beoordeling van de totale database.

fysiologische systemen in proefdieren en mensen loopt niet altijd parallel. Een rat

Uitspraken over de toelaatbaarheid van een zekere blootstelling zijn alleen

met een leeftijd van drie tot tien weken is qua ontwikkeling vergelijkbaar met een

mogelijk na een geïntegreerde benadering waarin enerzijds de blootstelling in

twee- tot twaalfjarig kind. Bijvoorbeeld de hersenspurt bij de mens begint in het

kaart wordt gebracht en anderzijds de toxicologische informatie goed wordt

derde trimester van de zwangerschap en vertraagt twee jaar na de geboorte; bij

bekeken. Hiertoe moeten de gegevens in de totale database worden bekeken en

muis en rat treedt de hersenspurt in de eerste drie tot vier weken na geboorte op.

moet worden beoordeeld wat een overschrijding betekent in termen van

Het menselijke immuunsysteem is bij de geboorte reeds volledig aangelegd,

gezondheidsrisico’s (een taak voor een beoordelingscommissie van onafhankelijke

terwijl de ontwikkeling van het immuunsysteem bij de muis en de rat duurt tot ver

deskundigen) en of het verantwoord zou kunnen zijn de ADI/TDI te overschrijden

na de geboorte.

(een risicomanagementbeslissing die niet door de beoordelingscommissie wordt

Het is belangrijk om het toxicologische eindpunt waarop de ADI/TDI is gebaseerd

genomen). Het gaat om een beoordeling van het totale gegevensdossier van de

nauwkeurig te bekijken; alle relevante gezondheidseffecten dienen te worden

chemische stof in relatie tot de blootgestelde groep, de blootstellingshoogte en

betrokken in de risicobeoordeling, dus ook effecten die pas optreden bij een

-duur. De volgende onderwerpen spelen een rol bij de risicobeoordeling:

hogere blootstelling. Nagegaan moet worden of eventuele effecten reversibel of

–– toxicokinetiek;

irreversibel zijn.

–– toxicodynamiek (effecten);
–– onzekerheidsfactoren;

Onzekerheidsfactoren

–– leeftijdsgroep en mogelijke gevoeligheidsvensters.

Een belangrijke vraag is: hoe goed onderbouwd en ‘conservatief’ zijn de gebruikte
onzekerheidsfactoren voor de inter- en intra-individuele variatie?
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Gevoeligheidsvensters

in de risicobeoordeling kwantificeren. Het gebruik van deze meer geavanceerde

Bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van blootstelling boven de ADI/TDI

methoden zal met name aan de orde komen in gevallen waar de blootstelling dicht

moet rekening worden gehouden met het feit dat voor bepaalde effecten van een

bij de ADI/TDI ligt.

chemische stof gevoeligheidsvensters bestaan. Deze effecten moeten in de
beoordeling van het gezondheidsrisico van een blootstelling boven de ADI/TDI

a. Probabilistische blootstellingsbepaling. Indien effecten gedacht worden te

extra aandacht krijgen.

ontstaan na regelmatige blootstelling, bereken dan de verdeling van de

Ad 4. Evalueer de gezondheidsrisico’s van overschrijding van de ADI of TDI

relatie tot de toxicologische database. Indien het percentage kinderen met

langetermijninname (als functie van de leeftijd). Beoordeel de blootstelling in
Het panel adviseert om het gezondheidsrisico te beoordelen met een getrapte

een te hoge (of te frequente) blootstelling verwaarloosbaar klein wordt geacht

benadering.

en er geen reden tot zorg is, kan de beoordeling worden afgerond.

De afweging wordt gebaseerd op dosis-responsgegevens (bijvoorbeeld met de

b. Probabilistische gevarenkarakterisatie. Indien dosis-responsdata beschikbaar

BMD-benadering), zodat ook de relatie tussen mate van overschrijding en

zijn, bereken dan de onzekerheidsverdeling van de BMD, en pas de

effectsterkte kan worden meegewogen. Zoek de dosis-responsdata van het

onzekerheidsverdelingen van de onzekerheidsfactoren toe. Indien geen

kritische effect (toxicologisch eindpunt voor kinderen) en evalueer deze met

dosis-responsdata beschikbaar zijn, gebruik dan de NOAEL plus een

behulp van de BMD-methode. Is dit niet mogelijk, neem dan de NOAEL als

onzekerheidsverdeling in plaats van de BMD-verdeling.

uitgangspunt. Bepaal de benchmark-respons (BMR) die hoort bij de dosis die

Vergelijk de resulterende verdeling met de blootstellingsgegevens. Indien de

de gezondheidskundige grenswaarde (NOAEL of BMDL) vertegenwoordigt.

blootstelling een laag percentiel van de verdeling van de kritische dosis is en

Uit de definitie volgt dat ieder toxisch effect een bijbehorende BMD heeft en dat
de waarde van de BMD afhangt van de keuze van de kritische effectgrootte en van

er geen reden tot zorg is kan de beoordeling worden afgerond.
c. Geïntegreerde probabilistische risicobepaling. Pas de methode van

de BMR. De dosis-responscurve die kan worden beschreven met de BMD-aanpak

Van der Voet en Slob (2007) toe, resulterend in de verdeling van de IMoE’s

kan vervolgens worden gebruikt om na te gaan welk effect wordt verwacht bij een

(Individual Margin of Exposures) plus de onzekerheden daarin.

bepaalde overschrijding van de gezondheidskundige grenswaarde en hoeveel
maal dit effect hoger is dan de BMR bij de gezondheidskundige grenswaarde.
In het geval van continue gegevens is het noodzakelijk eerst uitdrukkelijk de
grootte van het toxicologisch effect vast te stellen, naast het beargumenteren van
de BMR en de keuze van een waarde ervan. Wanneer de BMD-benadering niet
mogelijk is en alleen een NOAEL voor een stof afgeleid kan worden, dient die te
worden gebruikt; dan kan echter de effectgrootte bij overschrijding moeilijk
worden geschat.
Ook probabilistische methoden kunnen nuttig zijn, omdat ze de variabiliteit tussen
individuen in innamen en/of gezondheidseffecten beschrijven en de onzekerheden
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Achtergrond

kinderen via de voeding in Nederland op een niveau boven de gezondheidskundige

De overheid streeft naar een consistente en transparante aanpak voor de

adviesaanvraag is weergegeven in bijlage 1.

bescherming van de volksgezondheid met speciale aandacht voor mogelijke

Bureau Risicobeoordeling heeft op 8 maart 2007 een wetenschappelijk panel van

advieswaarde (ADI/TDI) dient plaats te vinden. De volledige tekst van de

risicogroepen, waar ook kinderen toe behoren. De fysiologie van kinderen,

deskundigen geformeerd om deze vraag te beantwoorden. De vraag die aan het

waaronder ook opname, verdeling, stofwisseling en uitscheiding van stoffen, is

panel is voorgelegd is: op welke wijze dient een risicobeoordeling van de inname

anders dan die van volwassenen (Gezondheidsraad 2004, Wolterink et al. 2007).

van chemische stoffen boven de aanvaardbare of toelaatbare dagelijkse inname

Zuigelingen en peuters hebben een eenzijdiger voedingspatroon dan volwassenen

door kinderen via de voeding in Nederland plaats te vinden? De vraag kan

en ze eten relatief veel ten opzichte van hun lichaamsgewicht. De kans op

geïnterpreteerd worden als een verzoek om, zo mogelijk, meer generiek vast te

overschrijding van geaccepteerde gezondheidswaarden is dan ook groter dan bij

leggen hoe een gezondheidskundige risicobeoordeling van inname door kinderen

volwassenen. Bovendien zijn veel fysiologische functies gedurende de

van chemische stoffen op een niveau boven de gezondheidskundige advieswaarde

kinderleeftijd nog in ontwikkeling.

dient te worden uitgevoerd.

In 2005 en 2006 is op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vervolgens zou nagegaan moeten worden of een eventuele nieuwe, verbeterde

(VWS) een voedselconsumptiepeiling (VCP) uitgevoerd die zich richt op de inname

benadering methodologisch vastgelegd kan worden in de vorm van een

van voedsel door kinderen (Ocké et al. 2005). Het primaire doel van de VCP is om na

beslisboom (afwegingskader). Zo’n beslisboom is bedoeld om vast te leggen of

te gaan in welke mate Nederlandse kinderen in de leeftijd van twee tot en met zes

en hoe, op basis van de onderliggende toxiciteitsgegevens, een risicobeoordeling

jaar voldoen aan de gestelde doelstellingen van gezonde voeding met betrekking tot

bij overschrijding van de ADI of TDI van een chemische stof mogelijk is. In veel

de consumptie van groenten en fruit en de inname van voedingsstoffen waarvoor de

gevallen zal op basis van de beschikbare informatie, met inachtneming van alle

Commissie Voedingsnormen van de Gezondheidsraad aanbevelingen heeft

onzekerheden, een uitspraak moeten worden gedaan. Om de consistentie en

geformuleerd. Met behulp van de uitkomsten van de VCP zal ook de blootstelling

transparantie van beheersmaatregelen te kunnen vergroten, vormt de wijze

aan een aantal chemische stoffen in de voeding worden berekend.

waarop de informatie beleidsmatig geïnterpreteerd moet worden ook onderwerp
van de vraag van de ministers. De conclusies en aanbevelingen van het panel zijn
bedoeld om risicomanagers een beeld te geven van de manier waarop mogelijk

Adviesaanvraag

schadelijke gevolgen van een blootstelling aan chemische stoffen boven de
vastgestelde, veilige advieswaarde kunnen worden vastgesteld en beoordeeld.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), directie
Voedselkwaliteit en Diergezondheid, heeft samen met het ministerie van VWS,

De resultaten van de VCP bij kinderen, die in 2005 en 2006 is uitgevoerd en

directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, op 18 juli 2006 het

waarvan de resultaten in februari 2008 bekend zijn gemaakt, worden gebruikt

bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gevraagd op

om de inname van enkele chemische stoffen door kinderen via de voeding te

welke wijze een risicobeoordeling van de inname van chemische stoffen door

berekenen. De keuze voor deze stoffen is gemaakt aan de hand van
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twee criteria: de relevantie voor de volksgezondheid (kinderen) en de

bij kinderen op basis van nieuwe data of voortschrijdend inzicht, en overwegen

beschikbaarheid van analytische monitoringsgegevens. Het panel tekent aan dat

eventuele aanpassingen (EFSA 2007, Larsen 2006, WHO 2006, Wolterink et al.

ook nog andere stoffen in de discussies rond voedselveiligheid van belang kunnen

2007). Gezocht wordt naar een wetenschappelijke benadering voor een

zijn, zoals bijvoorbeeld kunstmatige kleurstoffen (EFSA 2008). Voor deze stoffen

kwantitatieve risicobeoordeling waarbij de duur, hoogte en/of het patroon van de

zijn in Nederland onvoldoende gegevens bekend terwijl ook de vragenlijst van de

overschrijding, de blootgestelde populatie, het toxicologisch profiel van de stof en

VCP-kinderen niet gericht is op het kunnen maken van een schatting van de

gegevens over de specifieke gevoeligheid van kinderen een rol spelen (Daston et

inname van deze stoffen.

al. 2004, ILSI 1999).

Daar de opdracht van het panel gerelateerd is aan de VCP bij kinderen, zal de

Een commissie van de Gezondheidsraad oordeelde in 2004 dat er geen concrete

vraag worden toegespitst op kinderen vanaf een half jaar tot twaalf jaar oud.

aanwijzingen waren dat kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad door

Waar het panel zonder verdere aanduiding de term kinderen gebruikt, wordt de

daarbij op dat er onvoldoende onderzoek was verricht. Eventuele effecten op

de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het voedsel. De commissie merkte
postnatale ontwikkelingsfase vanaf zes maanden bedoeld. In de eerste zes

bijvoorbeeld het gedrag, het leervermogen, de motoriek, de afweer of de

levensmaanden krijgt een baby voornamelijk borst- of flesvoeding, terwijl pas

vruchtbaarheid zijn moeilijk op te sporen. Dat sommige stoffen (voorbeelden:

daarna een meer gevarieerde voeding wordt geïntroduceerd. Hoewel de

polychloorbifenylen (PCB’s), dioxines en lood) de ontwikkeling van kinderen

gezondheidsrisico’s van blootstelling aan chemische stoffen het hoogst zijn in

kunnen schaden, is uit onderzoek gebleken (Gezondheidsraad 2004).

utero en bij pasgeborenen, worden deze perioden door het panel buiten
beschouwing gelaten.

De ministers van LNV en VWS zijn daarom van mening dat de gangbare
beoordelingsprocedures van overschrijdingen van advieswaarden in het geval
van kinderen en chemische stoffen op wetenschappelijke gronden mogelijk

Overschrijding van de gezondheidskundige advieswaarde
Bureau Risicobeoordeling van de VWA heeft begin 2007 een trendanalyse laten
uitvoeren voor enkele prioritaire chemische stoffen. Deze trendanalyse suggereert
dat met name overschrijdingen van de inname boven de gezondheidskundige
advieswaarden bij kinderen te verwachten zijn voor acrylamide en aspartaam.
Ook de gezondheidskundige advieswaarden voor dioxines, sommige mycotoxinen
(DON, T2 en HT2) en sulfiet zouden kunnen worden overschreden (Boon et al. 2007).
In Europa en elders herijken autoriteiten de beoordelingsprocedures voor de
risicobeoordeling van overschrijdingen van de gezondheidskundige advieswaarde

verbetering of aanpassing behoeven.
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gevoelige effect in de meest gevoelige proefdiersoort (SCF 1998). De NOAEL

Alle chemische stoffen zijn potentieel toxisch, maar er is voor elke stof (afgezien

optreden in bijvoorbeeld orgaanmorfologie, orgaanfunctie, groei, ontwikkeling

van de zogenaamde genotoxisch carcinogene stoffen waarvoor geen enkel niveau

of levensduur van het proefdier (ILSI 1998). De ADI wordt gebruikt voor

is de hoogste dosis waarbij geen waarneembare negatieve veranderingen

als ’veilig’ wordt beschouwd) een minimumblootstelling waarboven pas een

vermijdbare stoffen zoals additieven, bestrijdingsmiddelen, smaak- en

schadelijk gezondheidseffect aantoonbaar optreedt (gezondheidskundige

geurstoffen en verpakkingsmaterialen. Op dezelfde wijze als voor de ADI, wordt

grenswaarde). Niet alleen de dosis, ook de tijdsduur van blootstelling, het

voor niet-vermijdbare stoffen zoals milieucontaminanten, een TDI (Tolerable

werkingsmechanisme en de wijze waarop de stof het lichaam binnenkomt (via de

Daily Intake) gebruikt.

huid, de mond of de longen) zijn van belang. De meest betrouwbare
risicoschatting voor de mens is gebaseerd op gegevens verkregen van een aan de

In principe wordt elk relevant gezondheidseffect meegenomen in de beoordeling

chemische stof blootgestelde menselijke populatie. Echter, meestal zijn deze

en vaststelling van de gezondheidskundige advieswaarde, maar het is de vraag in

(epidemiologische) gegevens niet beschikbaar en wordt de veiligheidsbeoordeling

hoeverre bij de in het verleden vastgestelde ADI’s en TDI’s rekening is gehouden

van een chemische stof gebaseerd op de resultaten van dierexperimenteel

met effecten op de voortplanting en de ontwikkeling van met name de

toxicologisch onderzoek. Naast gegevens over de gezondheidseffecten is ook

neurologische, endocriene en immunologische functies.

informatie nodig over de opname (absorptie), de verdeling in het lichaam, de
omzetting (metabolisme) en de uitscheiding van de betreffende stof.

Voor het vaststellen van een ADI/TDI wordt de NOAEL gedeeld door
onzekerheidsfactoren om te corrigeren voor mogelijke verschillen in gevoeligheid
tussen proefdier en mens, en verschillen in gevoeligheid tussen individuen.

Het ADI/TDI-concept

De ADI en TDI definiëren dus de maximale dagelijkse inname van de betreffende

Het concept van de ADI (Acceptable Daily Intake) werd voor het eerst

ook niet bij inname gedurende het gehele leven.

stof waarvan mag worden aangenomen dat die niet leidt tot gezondheidsschade,
geïntroduceerd in 1957 door de Raad van Europa en overgenomen door het
FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA). De ADI is door

Gewoonlijk wordt een onzekerheidsfactor van honderd gebruikt, die is

WHO (WHO 1987) gedefinieerd als: ‘een schatting van de hoeveelheid van een

samengesteld uit een factor tien voor verschillen tussen proefdier en mens

voedingsadditief, uitgedrukt op basis van het lichaamsgewicht, die dagelijks

(interindividuele variatie) en een factor tien voor variatie binnen de populatie

kan worden ingenomen gedurende het gehele leven zonder noemenswaardig

(intra-individuele variatie) vanwege het heterogene karakter van de bevolking met

gezondheidsrisico’. Met internationaal geaccepteerde methoden van

verschillen in gevoeligheid, zoals bij kinderen, ouderen, zieken en zwangeren,

proefdieronderzoek probeert men de dosering te vinden waarbij geen

of als gevolg van genetische eigenschappen (Dorne en Renwick 2005, Renwick

waarneembare, nadelige effecten optreden, de zogenaamde NOAEL

1993, Wolterink et al. 2007). De onzekerheidsfactor houdt rekening met zowel

(No Observed Adverse Effect Level). Deze dosis van een stof in bijvoorbeeld

toxicokinetische als toxicodynamische verschillen. Om een veilig gebruik te

milligram per kilogram lichaamsgewicht per dag wordt afgeleid voor het meest

garanderen mag de mens dus dagelijks maximaal 1% binnenkrijgen van de
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grootste hoeveelheid (per kilogram lichaamsgewicht) die bij een gevoelig proefdier
bij chronische blootstelling geen schadelijk gezondheidseffect heeft.

Gevoeligheidsvensters worden gedefinieerd als: “limited temporal intervals
characterized by the occurrence of sets of dynamic organizational events that
constitute periods which exposures may have the greatest potential to affect later

Het toekennen van onzekerheidsfactoren moet voor elke chemische stof apart

competency” (Lemasters et al. 2000, Pryor et al. 2000).

gebeuren. Hierbij wordt rekening gehouden met de biologische eigenschappen
van de betreffende stof. Wanneer er nadere gegevens over kinetiek en

Bij het inschatten van de gezondheidsrisico’s van overschrijding van de ADI of TDI

werkingsmechanisme van de stof in het proefdier of de mens beschikbaar zijn,

is het van belang zicht te hebben op de vergelijkbaarheid van gevoeligheids

kunnen deze aanleiding geven tot het vaststellen van een onzekerheidsfactor die

vensters tussen proefdier en mens. Daarom is een belangrijk aandachtspunt dat

afwijkt van de hierboven genoemde factor honderd. Indien er onvoldoende

de volledige toxicologische database die is gebruikt voor de afleiding van een ADI

toxiciteitsgegevens beschikbaar zijn, kan een extra onzekerheidsfactor worden

of TDI, beschikbaar is, waarbij er vooral inzage dient te zijn in gegevens over de

toegepast. De grootte van deze factor hangt af van de aard van de effecten en de

meest gevoelige toxische eindpunten voor het individu.

kwaliteit van de beschikbare toxiciteitsgegevens (CTB 2006, Renwick 1995). In
een RIVM-rapport uit 1995 worden bijvoorbeeld additionele onzekerheidsfactoren
van drie tot tien beschreven voor de situatie wanneer extrapolatie plaatsvindt van

Andere gezondheidskundige advieswaarden

een niet-chronische NOAEL-bepaling in een proefdier naar een chronische NOAEL
of van een LOAEL naar een NOAEL (Zeilmaker et al. 1995).

Acute Reference Dose (ARfD)
Om de gezondheidsrisico’s van een kortdurende (acute) blootstelling aan relatief
hoge doseringen van een stof te kunnen schatten, wordt vaak de ARfD (Acute

Gevoeligheidsvensters

Reference Dose) gebruikt. De ARfD is de geraamde hoeveelheid van een stof in

Volgens het voormalig Scientific Committee on Food (SCF) van de Europese

gewicht, die in korte tijd, meestal tijdens één maaltijd of in de loop van één dag,

een voedingsmiddel of in drinkwater, uitgedrukt op basis van het lichaams
Commissie dient er rekening mee te worden gehouden dat de blootstelling tijdens

mag worden ingenomen zonder noemenswaardig gezondheidsrisico voor de

de meest gevoelige periode voor een stof (‘critical window’ of ‘gevoeligheids

consument (FAO/WHO 2001). Voor het afleiden van de ARfD is een nationale

venster’) slechts een korte periode in een bepaalde levensfase van een individu

richtlijn ontwikkeld (CTB 2006, Van Raaij 2001) en er is een concept-‘Guidance

omvat. De aldus afgeleide ADI of TDI kan daarom in zo’n geval voor de

Document’ van de Europese Commissie (EC 2001). Voor de extrapolatie van de

meerderheid van de bevolking, die niet in die levensfase verkeert, lager zijn dan

NOAEL voor een acuut effect uit proefdieronderzoek naar de ARfD wordt

strikt noodzakelijk is (SCF 1998). Anderzijds kan wanneer zo’n gevoelige periode of

gewoonlijk, in analogie met de afleiding van een ADI of TDI, een onzekerheids

een gezondheidseffect niet bekend is, de ADI of TDI in principe een onvoldoende

factor van honderd gehanteerd (Renwick 1993, Renwick 1995).

veiligheidsmarge bieden voor individuen in die levensfase.

In het geval van bestrijdingsmiddelen wordt in Nederland de kortetermijninname
berekend zowel voor de totale bevolking als voor kinderen van één tot zes jaar. Een
percentiel van de inname naar keuze (bijvoorbeeld 97,5- of 99,9-percentiel) kan
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worden vergeleken met de ARfD (Van Klaveren et al. 2006). In de Nederlandse
richtlijn wordt het ARfD-concept strikt beschouwd als een limietwaarde voor
blootstelling gedurende één dag. Internationaal variëren de interpretaties van

Health Advisory geldig
voor

Duur herhaalde blootstelling
(proefdieronderzoek)1

Vergelijkbare blootstellingsduur
voor de mens1

1 dag

1-7 dagen

<7 maanden

1-10 dagen

8-30 dagen

7 maanden-3 jaren

tot 7 jaren

90 dagen-1 jaar

9-35 jaren

korte termijn (acuut)

1-14 dagen

<14 maanden

intermediair

15 dagen-1 jaar

14 maanden-35 jaren

langere termijn

>1 jaar

>35 jaren

het ARfD-concept tussen een werkelijk éénmalige blootstelling en een
‘kortetermijnreferentiedosis’.
Bij kortdurende overschrijding van de ADI/TDI kan een vergelijking van de inname
met de ARfD aangeven of er voor een kortdurende piekblootstelling aan een

Minimal Risk Level
geldig voor

relatief hoge concentratie ook sprake is van overschrijding van de veilige
gezondheidskundige advieswaarde voor acute blootstelling. Een Gezondheids
raadcommissie (Gezondheidsraad 2004) acht het van groot belang dat vooral
zwangere vrouwen en kinderen de ARfD niet overschrijden omdat een eenmalige
piekblootstelling tijdens een gevoelige ontwikkelingsfase blijvende schade kan
veroorzaken. Het panel onderschrijft dit advies.

Tabel 1. Gehanteerde blootstellingsduren van proefdieronderzoeken voor de afleiding van advieswaarden bij tijdelijke
normoverschrijding (US-ATSDR 2006, US-EPA 2006)
1
De maximale levensduur van de rat is twee jaar en van de mens zeventig jaar

Health Advisories en Minimal Risk Levels
Als leidraad voor het handelen bij incidenten hebben sommige Amerikaanse

Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI)

instanties normen voor kortdurende blootstellingen afgeleid. Zo gebruikt het

Een PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake) is van toepassing op chemische

Office for Drinking Water van de Environmental Protection Agency zogenaamde

stoffen die in het lichaam kunnen accumuleren en die onvermijdbaar in ons

‘Health Advisories’ (US-EPA 2006). De Health Advisories voor maximale

voedsel aanwezig kunnen zijn. Het PTWI-concept verdisconteert situaties van een

concentraties van stoffen in drinkwater zijn bepaald voor één dag, één tot tien

bovengemiddelde blootstelling op één dag die het proportionele aandeel van de

opeenvolgende dagen, tot zeven jaren en voor een levenslange blootstelling aan

tijdelijk toegestane wekelijkse inname overschrijdt. Voor contaminanten met lange

niet-carcinogene chemische stoffen. Ook de Agency for Toxic Substances and

halfwaardetijden in het menselijk lichaam, zal een kortdurende, lichte

Disease Registry in de Verenigde Staten gebruikt zogenaamde acute,

overschrijding van de PTWI geen grote invloed hebben op de lichaamsbelasting.

intermediaire en langetermijn-‘Minimal Risk Levels’ (US-ATSDR 2006).
Deze waarden zijn afgeleid uit proefdieronderzoek met doseringssituaties

Chronic/acute Population Adjusted Dose (cPAD en aPAD)

die vergelijkbaar zijn met de blootstellingsduur voor kinderen (zie tabel 1).

In de Verenigde Staten bestaat sinds 1996 een wet (Food Quality Protection Act)

Uit dit toxiciteitsonderzoek wordt de RfD (Reference Dose) vastgesteld conform

die voorschrijft dat kinderen een verhoogd beschermingsniveau moet worden

de afleiding van de ADI/TDI inclusief de toepassing van honderd als

geboden en dat daarom een extra veiligheidsfactor (de FQPA-veiligheidsfactor)

standaardonzekerheidsfactor.

moet worden toegepast boven op de factor honderd die traditioneel wordt
gebruikt. Toepassing van deze extra veiligheidsfactor heeft in de Verenigde Staten
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geleid tot verschillende gezondheidskundige advieswaarden voor afzonderlijke

overschrijding in een bepaalde periode in een andere periode kan worden

bevolkingsgroepen, te weten kinderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Voor

gecompenseerd zodat de totale blootstelling beneden de ADI/TDI blijft.

deze bevolkingsgroepen worden de ADI en de ARfD door de FQPA-factor (tien of
drie) gedeeld. Dit resulteert in nieuwe veilige innameniveaus, aangeduid als cPAD

Zo werd voor deoxynivalenol (DON) in 2001 door de Gezondheidsraad

respectievelijk aPAD (chronic respectievelijk acute Population Adjusted Dose,

geconcludeerd dat een blootstelling die incidenteel tot enkele malen hoger is dan

US-EPA 2002). Uit aanvullend onderzoek is de laatste jaren gebleken dat deze factor

de TDI van 0,5 microgram per kilogram lichaamsgewicht per dag de snelheid van

voor veel stoffen niet nodig is; de FQPA-factor wordt dan gelijk aan één gesteld.

gewichtstoename bij de mens vermindert. Als dit optreedt bij sommige kinderen
zal het om een zeer gering effect gaan; mits de blootstelling niet doorlopend hoog
is kan deze groeivertraging later worden gecompenseerd. De Gezondheidsraad

 anname voor genotoxisch carcinogene stoffen: er is geen
A
gezondheidskundige grenswaarde

adviseerde de consumptie van tarwebevattende producten bij de aangegeven
DON-verontreiniging niet te verminderen, omdat zij een belangrijke bron van
verscheidene voedingsstoffen zijn (Gezondheidsraad 2001). Een verhoogde

Voor stoffen die het erfelijk materiaal via interacties met DNA kunnen beschadigen

blootstelling aan DON kan echter gerelateerd zijn aan een hele oogst van tarwe

(mutageniteitscategorie 1 en 2 en carcinogeniteitscategorie 1 en 2; voor de indeling

in een bepaald jaar, waardoor er sprake kan zijn van een langdurig verhoogde

zie 67/548/EEG) kan geen gezondheidskundige grenswaarde worden vastgesteld

blootstelling (Gezondheidsraad 2001).

en dus geen ADI of TDI worden afgeleid. Hiervan kan alleen worden afgeweken als
er overtuigend bewijs is dat de carcinogeniteit berust op een indirect

JECFA heeft nog geen goed richtsnoer voor de risico-evaluatie bij een inname van

werkingsmechanisme en dus niet het gevolg is van een directe interactie met DNA.

een chemische stof boven de ADI. In 1987 verklaarde de WHO: “…omdat in de

Het panel laat de genotoxisch carcinogene stoffen buiten beschouwing.

meeste gevallen, gegevens van levensduurstudies met proefdieren worden
geëxtrapoleerd, heeft de ADI betrekking op een levenslange consumptie en is
voorzien van een veiligheidsmarge die groot genoeg is zodat toxicologen niet

Risicobeoordeling en overschrijding van
gezondheidskundige advieswaarden

van de ADI overschrijdt, op voorwaarde dat de gemiddelde consumptie van de

Het is denkbaar dat een tijdelijke overschrijding van een ADI of TDI voor bepaalde

(WHO 1987). JECFA concludeerde in 1989 dat kortdurende blootstellingen aan

chemische stoffen géén noemenswaardig gezondheidsrisico betekent. Onder

contaminanten die de PTWI overschrijden geen reden tot zorg zijn, op voorwaarde

bijzonder bezorgd zullen zijn ingeval van een tijdelijke blootstelling die het niveau
chemische stof over langere tijdintervallen de grenswaarde niet overschrijdt.”

bepaalde omstandigheden zou een tijdelijke overschrijding van een ADI of TDI

dat het individu gemiddeld over langere tijdspannes de innamenorm niet

door kinderen zonder noemenswaardig gezondheidsrisico kunnen blijven (Institute

overschrijdt. JECFA vond het onmogelijk om een generieke tijdsduur te bepalen

of Medicine 1998). Een beperkte overschrijding gedurende de kinderleeftijd is niet

waarin innames boven de PTWI toxicologisch schadelijk zouden zijn (JECFA 1989);

noodzakelijkerwijs in strijd met een levenslange ADI/TDI, mits op latere leeftijd

immers, ieder schadelijk effect zal afhangen van onder andere de aard, het

voldoende wordt ‘gecorrigeerd’. Dit houdt in dat een tijdelijke, beperkte

mechanisme van de toxiciteit en de biologische halfwaardetijd van de betroffen
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chemische stof. Daarnaast is JECFA van mening dat een blootstelling aan
voedingsadditieven boven de ADI minder waarschijnlijk is en makkelijker te

 lternatieven voor de bepaling van de gezondheidskundige
A
grenswaarde

controleren dan een blootstelling aan milieucontaminanten boven de TDI (WHO
1987) of PTWI (JECFA 1989).

De eenvoud van de NOAEL-methode heeft als nadeel dat het een aantal

Renwick en Walker (1993) publiceerden een rekenmethode om de maximaal

doseringen soms gekozen met grote intervallen. Daardoor zou de werkelijke ‘no

onzekerheden verhult (Zeilmaker et al. 1995). Zo worden in toxiciteitsonderzoeken
aanvaardbare ADI-overschrijding te bepalen. Zij meenden dat effecten onder de

effect’-gezondheidskundige grenswaarde aanzienlijk anders kunnen zijn dan de

95%-betrouwbaarheidsbovengrens van de NOAEL als veilig kunnen worden

schatting van de NOAEL. Bij onderzoeken met grotere dosesintervallen, is de

aangemerkt. Echter wetenschappers van het RIVM (Zeilmaker et al. 1995)

NOAEL-waarde minder precies . Voor een nauwkeurige NOAEL-bepaling is ook de

toonden aan dat dit model belangrijke omissies vertoonde. Zij achtten het

grootte van de onderzochte testgroepen van belang: de NOAEL-waarde kent een

namelijk niet mogelijk de absolute gezondheidskundige grenswaarde uit

statistische onzekerheid, die meestal niet wordt bepaald. Bij een klein aantal

proefdieronderzoek te bepalen en op doseringen van de 95%-betrouwbaarheids

dieren per groep is de kans kleiner om een statistisch significant effect te vinden

bovengrens van de NOAEL zal toch een aanzienlijk deel van de populatie nadelige

en wordt de NOAEL dus makkelijker hoger dan bij een groter aantal dieren per

gezondheidseffecten ondervinden. Tevens leidt overlap tussen de betrouw

groep. Wanneer de toxiciteitsgegevens van proefdieronderzoek minder exact zijn,

baarheidsintervallen van NOAEL en LOAEL ertoe dat sommige doseringen tegelijk

heeft de afgeleide NOAEL-waarde de neiging om hoger te worden. Een ander punt

als veilig én onveilig zouden moeten worden aangemerkt (Pieters et al. 1997).

van kritiek is dat niet alle dosis-responsdata worden meegenomen voor het
afleiden van de ADI.

De inschatting van de gevolgen van overschrijdingen van de gezondheidskundige
advieswaarden wordt verder bemoeilijkt door het feit dat deze zijn opgesteld voor

Het is van belang dat de risicobeoordeling van chemische stoffen betrouwbare

een langdurige (levenslange), dagelijkse blootstelling, terwijl overschrijdingen

antwoorden geeft ten aanzien van vragen zoals: wat is de omvang van het

vaak van relatief korte of intermitterende duur zijn. Bij het afleiden van een ADI of

gezondheidsrisico bij een overschrijding van gezondheidskundige advieswaarden

TDI is een globale benadering toegepast waarbij gebruik wordt gemaakt van een

(ADI, TDI, RfD, etc.)?; wat is de mate van onzekerheid van het gezondheidsrisico?;

standaardscenario (continue blootstelling aan de stof). Voor het beoordelen van

en welke delen van de populatie betreft het? Daarom is gezocht naar alternatieven

een overschrijding van de ADI of TDI moeten echter de specifieke situaties worden

voor de klassieke NOAEL-methode.

beschouwd, zoals bijvoorbeeld: is er sprake van een éénmalige blootstelling?; is
herhaalde blootstelling aan de stof opgetreden boven de ADI/TDI over een langere

RIVM heeft in 1995 drie kwantitatieve methoden geëvalueerd om een (mogelijk)

periode?; en kan er een product worden geïdentificeerd als enige bron van de

nauwkeurigere gezondheidskundige grenswaarde te bepalen: Crump’s

blootstelling? (Van Raaij 2001).

benchmark-dosismethode (BMD); Gaylor’s extrapolatiemethode en Hoekstra’s



Bounded-Effect Dosis (Zeilmaker et al. 1995). In tegenstelling tot de NOAELmethode houden de genoemde methoden rekening met de gemeten
experimentele variatie en betrekken ze alle experimentele waarnemingen bij het
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vaststellen van de gezondheidskundige grenswaarde met een geringere

Ook de Gezondheidsraad is van mening dat de NOAEL-waarde op een minder

onzekerheid. Bij de traditionele methode om de NOAEL vast te stellen worden

gewenste manier afhangt van de kwaliteit van de beschikbare gegevens.

alleen de waarnemingen bij één van de toegediende doses gebruikt. Zeilmaker et

Mits de toxicologische gegevens toepassing mogelijk maken, geeft de

al. (1995) concludeerden dat in gevallen waar de beschikbare waarnemingen een

Gezondheidsraadcommissie de voorkeur aan de BMD-methode boven de

kwantitatieve dosis-responsanalyse toelaten, Crump’s benchmark-dosismethode

klassieke NOAEL-benadering (Gezondheidsraad 2003).

(Crump 1984) de voorkeur heeft boven de klassieke NOAEL-methode. De methode
is minder afhankelijk van de kwaliteit van het toxiciteitonderzoek en de afgeleide

Risicoschatting met de benchmark-dosismethode (BMD)

grenswaarde en de BMDL (Benchmark Dose lower confidence Limit) is niet
beperkt tot een van de dosisgroepen.

Uit onderzoek is gebleken dat voor continue data (bijvoorbeeld veranderingen in
Voor toxische effecten zonder een gezondheidskundige grenswaarde zoals de

groei, lichaams- of orgaangewicht) de BMDL05, dat wil zeggen de onderste

effecten van genotoxische en carcinogene stoffen, is de BMD-modellering ook

betrouwbaarheidsgrens van de BMD bij een BMR (Benchmark Response) van 5%,

een geschikte benadering (EC 1999, Gezondheidsraad 2003). Figuur 1 beschrijft de

gemiddeld genomen het beste overeenkomt met de NOAEL (Bokkers en Slob 2007,

benchmark-dosismethode op grafische wijze.

Kavlock et al. 1995). Figuur 2 geeft als voorbeeld de resultaten weer die aangeven
hoe de BMDL05 voor een reeks van 395 continue datasets afkomstig van het

'&&

National Toxicology Program (NTP) zich verhoudt tot de NOAEL. Hieruit blijkt dat
het gemiddelde van de ratio’s tussen de NOAEL en de BMDL05 dicht bij de 1
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Figuur 2. Plot van NOAEL versus BMDL05
(log10-schaal) voor dezelfde dosis-responsdata van
395 rat- en muis (NTP-)onderzoeken. De BMDL is
gerelateerd aan een BMR van 5%. Zes eindpunten
zijn bestudeerd: lichaamsgewicht, relatief en
absoluut lever- en niergewicht, en aantallen rode
bloedcellen. Het geometrische gemiddelde van de
ratio’s is 0,82. Data van Bokkers en Slob 2007.

Be]Zei_i
Figuur 1. Illustratie van de benchmark-dosismethode, toegepast op continue responsgegevens. De driehoekjes geven de
groepsgemiddelden aan met de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen. De curve is het geﬁtte model, met daaromheen
het betrouwbaarheidsinterval voor de curve (zie de twee dunnere lijnen; slechts gedeeltelijk getekend, namelijk tussen
2% en 30% effect). De horizontale dikke lijn geeft de BMR van 5% aan en deze lijn snijdt de curve in de BMD
(puntschatting) en de dunne curves in resp. de BMDL en de BMDU. Indien deze gegevens het kritische eindpunt betreffen
zou de BMDL (18,7 mg/kg) als uitgangspunt worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het afleiden van een ADI.
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In plaats van de NOAEL kan dus de BMDL gebruikt worden als referentiewaarde

concentratie leidt tot een verdubbeling van het effect). Een grotere steekproef van

voor het afleiden van de ADI/TDI. Beide referentiewaarden, de BMDL maar ook de

continue datasets zou echter nodig zijn om deze bevinding te staven. Indien een

NOAEL, vertegenwoordigen een dosis waarbij wordt verondersteld dat het eventuele

uitgebreider onderzoek deze bevinding zou bevestigen zou, in situaties waarbij de

effect klein zal zijn. Voor de BMDL05 in continue data kan met een bepaalde

stofspecifieke dosis-responsgegevens niet beschikbaar zijn, de volgende aanname

zekerheid (het gekozen betrouwbaarheidsniveau) worden gesteld dat het effect in

gerechtvaardigd lijken: een overschrijding van de ADI/TDI met een bepaalde factor

het individuele dier ten hoogste 5% (de gekozen BMR) zal zijn. Voor de ‘klassiek’

zal leiden tot een toename van de grootte van een eventueel (miniem)

bepaalde NOAEL is er eveneens een onzekerheid over de werkelijke grootte van het

toxicologisch effect met eenzelfde factor (lineair effect voor continue effecten). In

effect, maar de statistische onzekerheid van de gegevens wordt meestal niet

combinatie met het gegeven dat de NOAEL gemiddeld overeenkomt met de

gekwantificeerd. Derhalve heeft het gebruik van de BMD-methode de voorkeur en

BMDL05 betekent dit dat een overschrijding van de ADI/TDI (meestal een factor

valt te verwachten dat in de toekomst deze benadering vaker gaat worden gevolgd.

honderd lager dan de NOAEL) met een factor twee slechts een beperkte tot matige

De mogelijke gevolgen van een overschrijding van de ADI met een bepaalde factor

dosis-responscurves in proefdier en mens parallel lopen.

toename van het toxicologische effect oplevert. Hierbij wordt aangenomen dat de
voor de grootte van het te verwachten effect kan worden afgeleid uit de
dosis-responsrelatie. Voor een individuele stof kan op basis van de beschikbare

Voor quantale data (een ‘ja/nee-situatie’; bijvoorbeeld: wel of niet teratogeniteit)

dosis-responsgegevens worden geschat hoeveel groter het effect zou kunnen zijn

is gerapporteerd dat, gemiddeld genomen, de BMDL10 (de BMDL bij een BMR van

indien de blootstelling een bepaalde factor hoger is dan de ADI/TDI (als er geen

10%) de NOAEL benadert voor bijvoorbeeld letaliteit (Fowles et al. 1999), effecten

andere wijzigingen dan de dosisverhoging optreden). Deze benadering leidt tot de

op lever, nier, centraal zenuwstelsel en tumorvorming (Haag-Grönlund et al. 1995).

meest betrouwbare risicoschatting van het effect voor de betreffende stof.

Voor ontwikkelingstoxiciteit werd een vergelijkbaar resultaat gevonden: de
gemiddelde BMDL lag dichter bij de gemiddelde NOAEL voor een BMR van 10%

Om te beoordelen of een meer generieke uitspraak over de gevolgen van een ADI/

dan voor een BMR van 5% of 1% (Allen et al. 1994).

TDI-overschrijding mogelijk is (met name voor de situatie dat wel een NOAEL maar
geen dosis-responsdata beschikbaar zijn) heeft het panel een beperkt onderzoek

Omdat de database van deze analyse nog zeer beperkt is, beveelt het panel aan de

laten uitvoeren door Slob en collega’s met een kleine dataset van dosis-

database uit te breiden met andere stoffen en met andere typen effecten. Ook is

responsgegevens (afkomstig van NTP-onderzoeken). Het ging hier om vier stoffen

het vooralsnog onduidelijk wat een overschrijding van de ADI/TDI met een factor

(p-chlooraniline.HCl, furfural, 1-amino-2,4-dibroomantraquinon en

twee voor quantale effecten betekent.

1,2,3-trichloorpropaan) met gegevens voor diverse toxicologische eindpunten
(lichaamsgewicht, levergewicht, niergewicht en aantallen rode bloedcellen) en
voor twee soorten proefdieren (rat, muis) en verschillende blootstellingsduur

Blootstellingsschatting

(chronisch, subchronisch). Uit dit (beperkte) onderzoek kwam naar voren dat een
verhoging van het BMD 05-blootstellingsniveau lijkt te leiden tot een proportionele

Bij het schatten van gezondheidsrisico’s van blootstelling aan chemische stoffen

verhoging van de effectgrootte (verdubbeling van de BMD05-blootstellings

is een correcte inschatting van de verdeling van de inname over een populatie van
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cruciaal belang. Bij overschrijding van gezondheidskundige advieswaarden (ADI/

met een aantal onzekerheden, zoals de neiging tot overschatting van de inname

TDI) voor inname is niet alleen de gemiddelde consumptie van belang, maar ook

bij een lange vragenlijst en de manier waarop de portiegrootte wordt geschat. In

de vraag hoe de inname van de chemische stof over de populatie is verdeeld,

de interpretatie van de consequenties van innameniveaus boven de ADI of TDI

alsmede wat de individuele variatie is. De betrouwbaarheid en representativiteit

zouden deze beperkingen in de blootstellingschatting meegenomen moeten

van de door de voedselconsumptiepeiling (VCP) geleverde gegevens zijn bepalend

worden (Larsen 2006, Larsen en Richold 1999).

voor de beantwoording van vragen op dit terrein. Het meten van de gebruikelijke
inname wordt bemoeilijkt door schommelingen van dag-tot-dag in wat we eten.
Bij de veiligheidsbeoordeling van een overschrijding van de gezondheidskundige

Conclusies

advieswaarde is met name de schatting van een hoge inname van belang en moet
er specifieke aandacht zijn voor bijzondere consumptiepatronen (bijvoorbeeld
liefhebbers van specifieke producten).

–– Vanwege het geringere lichaamsgewicht en de relatief grotere
voedselconsumptie in relatie tot volwassenen is de kans op overschrijding van
ADI en TDI bij kinderen groter dan bij volwassenen.

De meerdaagse record- en recallmethoden zijn beide geschikt voor het schatten

–– Het panel is van mening dat de ADI of de TDI een belangrijk ijkpunt of

van de gemiddelde inname op groepsniveau (Van Staveren en Ocké 2001). Als

preventieve gezondheidskundige advieswaarde is, die een veilige inname van

meerdere dagen beschikbaar zijn, verspreid over het jaar, wordt meer inzicht

een stof aangeeft. Met andere woorden, ADI’s en TDI’s worden beschouwd

verkregen in de individuele variatie en in bijvoorbeeld de seizoensgebonden

als veiligheidsnormen, die de maximale blootstelling aangeven waarbij bij

consumptie (Löwik et al. 1999). Wanneer een deel van de consumptie buitenshuis

levenslange blootstelling geen schadelijke gevolgen worden verwacht.

plaatsvindt en de ouders hier geen zicht op hebben (bijvoorbeeld bij een

Derhalve is het panel van mening dat uitgangspunt dient te zijn dat de

kinderdagverblijf of peuterspeelzaal) dan is het voor de ouders/verzorgers moeilijk

ADI/TDI niet langdurig wordt overschreden.

om op basis van een 24 uursnavraag te rapporteren over de voeding van het kind.

–– Omdat de ADI is gebaseerd op uitkomsten van langetermijndierproeven met

In veel onderzoeken met jonge kinderen wordt dan ook gebruik gemaakt van een

chemische stoffen, hoeft een tijdelijke beperkte overschrijding van de norm

recordmethode. De consumptie op kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal, bij

niet altijd consequenties te hebben voor de gezondheid van het kind.

gastouders, etc. kan in dit geval worden genoteerd in het dagboekje van het kind.

–– Bij de vraag of een blootstelling boven de ADI/TDI een gezondheidsrisico
oplevert voor kinderen moet rekening worden gehouden met de periode van

Niet alleen de gemiddelde consumptie, maar met name inzicht in de spreiding in

blootstelling, de blootstellingsduur, de mate van overschrijding, de nadelige

de consumptie binnen de verschillende leeftijdscategorieën van kinderen is van

effecten waarop de gezondheidskundige advieswaarde is gebaseerd en hoe

belang. Een voldoende grote steekproef ondervangt de problematiek rond

waarschijnlijk het geacht wordt dat deze of andere gezondheidseffecten

voedingsmiddelen die incidenteel of onregelmatig worden geconsumeerd. Voorts

zullen optreden bij kinderen.

is een voldoende grote steekproef van belang omdat er dan ook subgroepen op

–– De mate en het patroon van blootstelling aan de chemische stof moet deel

basis van verschillen in de gevoeligheidsvensters zijn te identificeren. Bij het

uitmaken van de besliscriteria. Hoewel incidentele, kortdurende blootstellingen

kwantificeren van het niveau van inname moet echter rekening worden gehouden

aan niveaus boven de ADI of TDI, met name in geval van beperkte mate van
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•

als er voldoende aanwijzingen zijn dat de leeftijdsgroep gelijk of minder

tijdsinterval volgens het panel ongewenst. Hoe lang en in welke mate (welk

•

als de toegepaste onzekerheidsfactor hoog is;

niveau) een blootstelling boven de ADI, TDI of een andere gezondheidskundige

•

als de overschrijding kortdurend en de mate van overschrijding beide

overschrijding, in het algemeen geen ernstige gezondheidsproblemen zullen

gevoelig is voor het effect waarvoor de ADI/TDI is afgeleid;

opleveren, zijn dergelijke overschrijdingen, in het bijzonder die over een langer

advieswaarde getolereerd kan worden is in het algemeen moeilijk te
beantwoorden; hier is een evaluatie van geval tot geval noodzakelijk.
–– Een stofgerichte benadering op basis van blootstellings- en toxiciteits

beperkt zijn.
–– Ook moet worden nagegaan of het eventueel verwijderen van een
voedingsmiddel van de markt mogelijk grotere gezondheidsnadelen oplevert

gegevens is een absolute vereiste. Men zal bij het beoordelen of een tijdelijke

voor de betreffende groep kinderen dan het (tijdelijk) overschrijden van de ADI

overschrijding voor een bepaalde chemische stof aanvaardbaar is, altijd terug

of TDI (bijvoorbeeld DON en tarwe als voedselbron).

moeten naar het volledige toxicologische databestand (voor zover
beschikbaar) waarop de ADI of TDI is gebaseerd (bijvoorbeeld FAO/WHO
2005, JECFA 2006). Pas na beoordeling van die gegevens kan vastgesteld
worden hoe hoog en lang de overschrijding mag zijn, waarbij de schadelijke
gezondheidseffecten van een blootstelling tijdens een bepaalde levensfase
van het kind uitgangspunt vormen: het kritische gevoeligheidsvenster.
–– De Gezondheidsraadcommissie (Gezondheidsraad 2004) stelde dat wanneer
voldoende onderzoek is verricht naar de ontwikkelings- en
reproductietoxiciteit, de waarde tien voor de onzekerheidsfactor voor de
variatie tussen mensen toereikend is om kinderen te beschermen. Bij het
ontbreken van gegevens (bijvoorbeeld over de invloed van een stof op de
ontwikkeling van het zenuwstelsel) kan niet worden gesteld dat dit wordt
opgevangen door de factor tien voor interindividuele variatie. De commissie
adviseerde om per stof te beoordelen hoe om te gaan met de lacunes in het
toxicologisch standaardonderzoek en achtte het van groot belang dat vooral
zwangere vrouwen en kinderen de ARfD niet overschrijden, omdat een
eenmalige piekblootstelling tijdens een gevoelige ontwikkelingsfase blijvende
schade kan veroorzaken. Het panel onderschrijft dit advies.
–– Een ADI/TDI is gebaseerd op het meest gevoelige effect bij het proefdier; dit
hoeft echter niet noodzakelijkerwijs het gevoeligste effect bij kinderen te zijn.
–– Het panel is van mening dat een overschrijding van de ADI/TDI voor kinderen
mogelijk kan worden toegestaan:
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Inleiding

volwassenen; dit geldt met name voor (zeer) jonge kinderen. Vanaf de leeftijd

Van conceptie tot adolescentie treden snelle groei- en ontwikkelingsprocessen op,

vanaf ongeveer tien maanden gaan kinderen geleidelijk steeds meer mee-eten

die kunnen worden verstoord door blootstelling aan chemische stoffen in toxische

met de volwassenen. Vergeleken met volwassenen consumeren kinderen meer

van vier tot zes maanden wordt borst- of flesvoeding aangevuld met bijvoeding en

doseringen (WHO 2006). Gedurende de embryonale periode (twee tot acht weken

voedsel en drank per kilogram lichaamsgewicht; in het bijzonder geldt dit voor

na conceptie) worden de organen gevormd en dit is de periode waarin het embryo

kinderen van één tot zes jaar voor melk en melkproducten, vruchtensappen en

het meest gevoelig is voor aangeboren anatomische afwijkingen. Gedurende de

siropen, groenten en fruit, graanproducten en snoep en zoet beleg

foetale periode (vanaf de achtste week tot de geboorte) vindt er differentiatie

(Gezondheidsraad 2004). Het gedrag van kinderen zoals het in de mond steken

(rijping) plaats. In het laatste deel van de zwangerschap nemen de meeste

van alle mogelijke zaken kan ook resulteren in blootstellingen die bij volwassenen

organen ook nog snel in grootte toe. Ook na de geboorte blijven de organen van de

niet optreden.

mens zich differentiëren en vindt er groei plaats. Het eerste jaar na de geboorte
wordt gekenmerkt door continue veranderingen in toxicokinetische en
-dynamische karakteristieken (Scheuplein et al. 2002). Er zijn zowel tijdens de
zwangerschap als tijdens de ontwikkeling na de geboorte, perioden waarin een

Opname, verdeling, metabolisme en uitscheiding
van stoffen

verhoogde gevoeligheid voor stoffen kan bestaan; deze duidt men wel aan als
‘critical windows’ of gevoeligheidsvensters (Selevan et al. 2000). Een verstoring

Opname

van de rijping (ontwikkeling) van de organen kan ertoe leiden dat deze uiteindelijk

De absorptie in het maagdarmkanaal wordt door verschillende factoren beïnvloed,

minder goed functioneren, zelfs als ze er ogenschijnlijk gezond uitzien.

zoals de pH van de maag, de intestinale doorlooptijd, de natuurlijke darmflora en de

Deze functionele tekortkomingen komen soms pas aan het licht als de persoon

aanwezigheid van enzymen (Scheuplein et al. 2002). Echter, de absorptie verandert

volwassen is.

niet drastisch met leeftijd. De ontwikkeling van het maagdarmkanaal vindt plaats in
de postnatale periode tot ongeveer twee jaar. Er zijn voor kinderen verschillen in

Blootstelling aan omgevingsfactoren kan de gezondheid van kinderen anders

absorptiesnelheid aangetoond, maar niet in hoeveelheden geabsorbeerde stof

beïnvloeden dan die van volwassenen. Hoe jonger en onrijper het kind hoe meer

(Nielsen et al. 2001). De enzymactiviteiten van een kind zijn binnen een jaar na de

de reactie op een chemische stof kan verschillen van die van volwassenen. De

geboorte ongeveer gelijk aan die van een volwassene (Dourson et al. 2004). De

reactie van kinderen op toxische stoffen uit hun omgeving wordt beïnvloed door

structuur van de huid van kinderen en volwassenen verschilt nauwelijks, zeker niet

de manier waarop hun lichaam deze chemische stoffen absorbeert, verdeelt,

na de eerste dagen na de geboorte. De absorptie is gelijk maar de verhouding

metaboliseert en uitscheidt (toxicokinetiek). Deze toxicokinetische factoren

tussen oppervlakte en lichaamsgewicht is hoger bij kinderen totdat ze ongeveer

variëren tijdens de ontwikkeling van kinderen (Ginsberg et al. 2002, Ginsberg et al.

tien jaar oud zijn. Kinderen hebben een hogere ademhalingssnelheid. Deze factoren

2004b) en zijn toe te schrijven aan de anatomische, biochemische en fysiologische

kunnen leiden tot een toegenomen opname via de huid en luchtwegen en dus een

veranderingen die optreden tijdens de baby-, kleuter- en kindertijd en de puberteit.

verhoogde gevoeligheid voor bepaalde stoffen (Nielsen et al. 2001).

Bovendien hebben kinderen een ander, minder gevarieerd, voedingspatroon dan

Stoffen die worden geabsorbeerd middels transportprocessen die ook zijn
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betrokken bij de groei van kinderen, worden waarschijnlijk door kinderen beter

behoefte aan zuurstof en voedingsstoffen hebben vergeleken met volwassen

geabsorbeerd dan door volwassenen (De Zwart et al. 2002). Een voorbeeld is de

organen (Ginsberg et al. 2004a).

absorptie van lood. Jonge kinderen (van twee maanden tot acht jaar) absorberen
meer lood dan volwassenen door het binden van lood aan receptoren in de
enterocyt die zorgen voor het actieve transport van ijzer en calcium (Mushak 1991).

Het overgrote deel (meer dan 90%) van de oraal binnenkomende lichaamsvreemde
stoffen wordt gemetaboliseerd in de lever (Nielsen et al. 2001). Het vermogen om
chemische stoffen door middel van enzymen om te zetten is bij de foetus en de

Verdeling

pasgeboren baby nog beperkt. Hierdoor verlopen de ontgifting en uitscheiding van

De verdeling van stoffen over het lichaam is leeftijdsafhankelijk. Vooral goed in

giftige stoffen langzaam. Daarentegen biedt de geringere enzymactiviteit

water oplosbare stoffen verspreiden zich in het baby- en kinderlichaam over een

bescherming tegen stoffen die door enzymen worden omgezet in schadelijkere

relatief groter volume dan in het lichaam van een volwassene en dringen

stoffen. De enzymsystemen die verantwoordelijk zijn voor het metabolisme van

gemakkelijker vanuit de bloedbaan weefsels en organen binnen, waaronder de

lichaamsvreemde stoffen worden gewoonlijk gegroepeerd in fase I-enzymen

hersenen. Het totale watergehalte van het lichaam tijdens verschillende

(voornamelijk cytochroom P450) en fase II-conjugerende enzymen zoals

ontwikkelingsstadia neemt af van meer dan 90% water in de foetus naar 50-60%

uridine-difosfo-(UDP-)glucuronosyltransferases, sulfotransferases en glutathion-S-

in een volwassene (WHO 2006). Vanaf de leeftijd van vier maanden na de

transferases. De toxicologische consequenties van blootstelling aan chemische

geboorte is het percentage lichaamswater vergelijkbaar met dat van volwassenen.

stoffen hangt af van de balans tussen de fase I- en fase II-reacties. Volwassen

Daarnaast is er bij de geboorte minder lichaamsvet aanwezig, hetgeen leidt tot

waarden van de meeste enzymsystemen worden bereikt drie tot zes maanden na

een hoger verdelingsvolume voor wateroplosbare stoffen en ook tot een andere

de geboorte.

lichaamsverdeling van vetoplosbare stoffen (Ginsberg et al. 2004a). Het
percentage lichaamsvet neemt geleidelijk toe gedurende de eerste negen

Kinderen hebben een hoger basaalmetabolisme dan volwassenen omdat de

maanden na de geboorte maar neemt daarna weer geleidelijk af tot de puberteit,

metabole snelheid invers is gerelateerd aan de lichaamsomvang. De hogere

waarna een tweede periode van toename optreedt.

metabole snelheid kan resulteren in een snellere eliminatie van een stof en in een

Van belang voor de verdeling van lichaamsvreemde stoffen is de bindings

tot het lichaam groter in kinderen; dit draagt eveneens bij aan een relatief hogere

capaciteit van plasma-eiwitten. Lichaamsvreemde stoffen worden vaak aan

metabole activiteit in kinderen (Nielsen et al. 2001).

snellere vorming van metabolieten. Bovendien is de massa van de lever in relatie

albumine in het serum gebonden en dit kan de verdeling in weefsels reduceren.
Tien tot twaalf maanden na de geboorte bereiken de serumspiegels volwassen
waarden (Nielsen et al. 2001).

Uitscheiding
De werking van de nieren is bij een pasgeborene nog niet op het niveau van een
volwassene, waardoor de uitscheiding trager verloopt. De nierfunctie is onrijp bij

Metabolisme

de geboorte. Een snelle rijping van de nier vindt plaats tijdens de eerste drie tot

Metabole processen bij kinderen kunnen anders verlopen dan bij volwassenen

zes levensmaanden, gevolgd door een graduele toename in nierfunctie tot

omdat, per kilogram lichaamsgewicht, kleine organen meestal een verhoogde

zes jaar. De mogelijkheid om urine te concentreren is laag bij de geboorte, maar
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bereikt een volwassen waarde na zo’n zestien maanden (Nielsen et al. 2001). De
uitscheiding van stoffen, zoals bijvoorbeeld ampicilline, cimetidine, furosemide,

Uitscheiding maagzuur

laag bij geboorte, neemt toe tot volwassen waarde na drie maanden

Maaglediging

variabel en onregelmatig tot zes à acht maanden na de
geboorte

Beweeglijkheid darm

traag en onregelmatig bij baby’s

Darmflora

snelle vestiging microflora na geboorte, verandert geleidelijk

Huid

dunner en meer doorlatend bij veel te vroeg geboren baby’s door
onvolledige hoornlaag; deze wordt na de geboorte in twee tot drie
weken gevormd. Nauwelijks verschil tussen voldragen baby’s en
volwassenen

Long

oppervlak longblaasjes bij kinderen groter dan bij
volwassenen op gewichtsbasis. Grotere
ademhalingssnelheid bij het kind; aantal longblaasjes blijft
toenemen tot acht jaar, daarna alleen toename in grootte.
De long groeit door tot op jong-volwassen leeftijd.

piperaciline en vancomycine is bij kinderen vanaf zes maanden gelijk aan die van
volwassenen (Ginsberg et al. 2002).
De toxicokinetische verschillen tussen kinderen en volwassenen verdwijnen
grotendeels in de loop van het eerste levensjaar. Bij oudere kinderen kan het
vermogen om stoffen enzymatisch om te zetten en vervolgens uit te scheiden zelfs
groter zijn dan bij volwassenen door de snellere stofwisseling bij kinderen.
De biochemische en fysiologische verschillen tussen kinderen en volwassen die
van invloed kunnen zijn op de toxicokinetiek van stoffen zijn samengevat in tabel 2.

Absorptie

Distributie

Lichaamssamenstelling

pasgeborenen hebben minder lichaamsvet en meer water

Totaal watergehalte

ongeveer 90% bij geboorte, daalt tot 60% (waarde
volwassene) binnen drie maanden na geboorte

Oppervlakte/gewicht

de verhouding tussen lichaamsoppervlakte en gewicht is bij
pasgeborenen meer dan tweemaal groter dan bij
volwassenen; dit neemt na de geboorte geleidelijk af

Extracellulair water

40-45% van lichaamsgewicht bij geboorte, daalt tot 26-30%
op leeftijd van één jaar

Intracellulair water

ongeveer 40% gedurende eerste levensjaar

Totaal vetgehalte

ongeveer 16% bij geboorte, stijgend naar piek op ongeveer
25% in baby van zes tot negen maanden; vervolgens in zes
tot zeven jaar dalend tot puberteit. Bij meisjes neemt het
percentage vet tijdens de puberteit toe, meer dan bij
jongens

Totaal plasma-eiwit

lager bij pasgeborenen en baby’s, volwassen waarden vanaf leeftijd
van één jaar

Hersenen

hersenen van pasgeborenen en kinderen zijn relatief groter
dan van volwassenen, hebben een lager myelinegehalte,
hogere doorbloeding en een onrijpe bloed-hersenbarrière

Maag pH

de pH van de maag is 6-8 bij de geboorte, <4 binnen twee
tot vier dagen na de geboorte en neemt geleidelijk af tot de
waarde van volwassenen (pH=1,5)

Pepsine

verlaagd bij de geboorte (3-13%); na drie maanden op het niveau
van volwassenen

Lipase

verlaagd bij de geboorte (3-22%); na zes maanden op het niveau
van volwassenen

Trypsine

verlaagd bij de geboorte (13-30%); na drie maanden op het niveau
van volwassenen

α-Amylase

verlaagd bij de geboorte (0,2-3%); na twee tot drie jaar op
het niveau van volwassenen
Metabolisme

Tabel 2. Biochemische en fysiologische verschillen tussen kinderen en volwassen die van invloed kunnen zijn op de
toxicokinetiek. In kleiner lettertype zijn de effecten weergegeven die alleen kort na de geboorte verschillen van volwassenen
(de informatie in de tabel is gebaseerd op: Gezondheidsraad 2004, Ginsberg et al. 2004a, Scheuplein et al. 2002)

Tabel 2 vervolg
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Fase I- en fase II-enzymen

Basaalmetabolisme

geringe activiteit bij geboorte, vooral enzymen betrokken bij
P450-oxidatie en glucuronzuurconjugatie; diverse
enzymsystemen volgen eigen rijpingsschema; in het
algemeen binnen drie tot zes maanden op niveau van
volwassenen

groei van de lever is verminderd, heeft dit effect op de regulatie van

hoger bij kinderen dan bij volwassenen

serumcholesterolspiegels en van de bloedstolling; beide zijn betrokken bij de

Via gal

Geringe capaciteit bij de geboorte

Glomerulaire filtratie van de nier

Laag bij pasgeborenen, neemt snel toe gedurende het
eerste jaar

Nierfunctie en uitscheiding

β-cellen in de pancreas van volwassenen, wanneer bijvoorbeeld de foetale

ontwikkeling van hart- en vaatziekten (Osmond en Barker 2000).

Uitscheiding

Tubulaire niersecretie

beïnvloeden, ook onder andere effect hebben op de grootte en functie van de

Relatief het grootst bij pasgeborenen, rijpt later dan
glomerulaire filtratie, bereikt volwassen waarde binnen
één jaar
Groter in oudere baby’s en jonge kinderen dan in oudere
kinderen en volwassenen

Tabel 2 vervolg

Ook na de geboorte kan blootstelling aan chemische stoffen veranderingen in de
ontwikkeling tot stand brengen. Bijvoorbeeld in een case-control onderzoek in
Californië (VS) bleek de blootstelling aan pesticiden gerelateerd te zijn aan een
verhoogd risico op leukemie bij kinderen. Het hoogste risico werd waargenomen
bij kinderen die op de leeftijd van twee jaar waren blootgesteld of tijdens hun
foetale leven (Ma et al. 2002).
Vaak kan er een verhoogde incidentie van een bepaalde afwijking optreden indien
er twee of meer factoren samen voorkomen. Zo is gevonden dat een infectie met
het Epstein-Barr virus in de kindertijd in combinatie met malaria op oudere

Leeftijdseffecten

leeftijd, een karakteristiek non-Hodgkin lymfoom veroorzaakt (WHO 2006).

De effecten die van groeivertraging, ook als gevolg van toxiciteit, voor de foetus en

optreden indien een toxische stof wordt toegediend aan een kind met een reeds

baby, zijn divers. Bijvoorbeeld de foetus reageert op ondervoeding met metabole

bestaande gevoeligheid voor het ontwikkelen van een ziekte.

Een vergelijkbaar fenomeen (effect door combinatie van factoren) zou kunnen

veranderingen, het herverdelen van de bloedstroom en veranderingen in de
productie van foetale en placentahormonen die de groei controleren. Een (langere)
ondervoeding van de foetus leidt tot verminderde groei. In een dergelijke situatie

Gevoeligheid van kinderen

worden weefsels beschermd die belangrijk zijn voor de directe overleving,
voornamelijk de hersenen. Dit proces, ook wel metabole herprogrammering

Of kinderen een groter gezondheidsrisico lopen dan volwassenen bij chemische

genoemd, gaat ten koste van de groei en differentiatie van andere weefsels, zoals

blootstelling, hangt af van de inherente gevoeligheid voor en omstandigheden van

de lever, bloedvaten en de insulineproducerende cellen (β-cellen) in de pancreas.

de blootstelling (Daston et al. 2004). Van belang is of de doses zo hoog zijn dat de

Zo’n groeistoornis in utero of als baby kan leiden tot een nadelige situatie op de

detoxificatie- en uitscheidingsmechanismen tekort schieten. Als het

kinderleeftijd en zelfs volwassen leeftijd en is mogelijk gerelateerd aan hart- en

blootstellingsniveau onder het niveau van de maximale uitscheiding blijft,

vaatziekten en diabetes mellitus op latere leeftijd (Osmond en Barker 2000).

dan lopen kinderen waarschijnlijk geen groter gezondheidsrisico dan volwassenen

Er wordt aangenomen dat factoren die de groei van de foetus en de baby

(Dourson et al. 2004). Daarnaast kunnen stoffen effecten teweegbrengen die
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uniek zijn voor kinderen en die samenhangen met een verstoring van de

De ontwikkeling na de geboorte

ontwikkeling van organen. Tijdens sommige periodes in de ontwikkeling zijn het
zenuwstelsel, endocriene, voortplantings- en immuunsysteem bijzonder gevoelig

Elk van de hieronder beschreven orgaansystemen kent perioden van verhoogde

voor bepaalde chemische stoffen. Cellen van kinderen delen, veranderen en

gevoeligheid tijdens de ontwikkeling. Vanwege de verschillen in

groeien van conceptie tot adolescentie op een andere manier dan die van

gevoeligheidsvensters kan een gelijke dosis van eenzelfde stof gedurende

volwassenen. Voor kinderen kan de ontwikkelingsfase waarin ze worden

verschillende ontwikkelingsvensters verschillende consequenties hebben.

blootgesteld aan een stof, net zo belangrijk zijn als de mate van blootstelling.

Structurele misvormingen treden op als gevolg van blootstelling aan chemische

Slechts zeer weinig onderzoeken hebben blootsteling aan chemische stoffen

stoffen tijdens de embryonale periode als de organen worden aangelegd en

gedurende verschillende ontwikkelingsfasen onderzocht.

beginnen te differentiëren. Maar ook als de structuur van een orgaan is
vastgelegd, kunnen verstoringen van processen zoals groei, celmigratie en

Met betrekking tot de gevoeligheid voor chemische stoffen, inclusief medicijnen,

metabole aanpassingen levenslange consequenties hebben voor het functioneren

zijn verschillen aangetoond tussen kinderen en volwassenen (Brent et al. 2004).

van het orgaan (WHO 2006).

Zo zijn kinderen voor sommige stoffen gevoeliger dan volwassenen, zoals
bijvoorbeeld voor lood, kwik, organofosfaatesters en tetracycline. Voor

In het algemeen geldt dat wanneer blootstelling aan een stof plaatsvindt voor of

chlooramfenicol is de blootstelling bij kinderen langer door een hogere

na de ontwikkeling van een orgaan, dit orgaan minder gevoelig is voor een

halfwaardetijd (halfwaardetijd is zesentwintig uur) vergeleken met volwassenen

stoornis dan gedurende de ontwikkeling van dat orgaan (Rice en Barone 2000).

(halfwaardetijd is vier uur). Geïnhaleerde corticosteroïden verminderen de

Hoewel elk orgaan in ontwikkeling kan worden verstoord, moeten de organen of

groeisnelheid bij kinderen, hetgeen een irrelevant eindpunt is voor volwassenen.

orgaansystemen die een complexe en langdurige ontwikkeling doormaken, de

En een complicatie van het gebruik van aspirine door kinderen is het toegenomen

meeste aandacht krijgen: het centrale zenuwstelsel, immuunsysteem, endocriene

gezondheidsrisico op het ontwikkelen van Reye’s syndroom. Dit treedt niet op bij

systeem en de voortplantingsorganen. Ook de rijping van het skelet duurt tot de

volwassenen (Baldrick 2004, FDA 2006).

volwassen leeftijd van ongeveer 25 jaar.

Maar voor andere stoffen zijn kinderen minder gevoelig: bijvoorbeeld neomycine,
aminoglycosiden, bacitracine en methotrexaat (Brent et al. 2004, WHO 2006).

Zenuwstelsel

Kinderen metaboliseren fenobarbital en theofylline sneller dan volwassenen

Het gewicht van een baby is slechts ongeveer 4% van dat van een volwassene,

(door een lagere bindingscapaciteit van de plasma-eiwitten), en paracetamol is

maar het hersengewicht is ongeveer 30% van dat van een volwassene. De

minder toxisch voor de onrijpe lever omdat het langzamer wordt gemetaboliseerd

cerebrale bloedstroom per hersengewichtseenheid is ongeveer 25% hoger in een

(FDA 2006).

tienjarig kind dan in een 65-jarige volwassene. Kinderen hebben dus een relatief
grotere hersenmassa en een hogere cerebrale bloedstroom dan volwassenen
(Nielsen et al. 2001). De bloed-hersenbarrière is ongeveer zes maanden na de
geboorte pas volledig ontwikkeld. De hersengroeispurt bij de mens begint in het
derde trimester van de zwangerschap en eindigt na twee jaar.
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Na de geboorte en gedurende de eerste zes maanden na de geboorte neemt de

de grootte van vezelkanalen laten zien die de spraak- en motorische functies

dendritische lengte van de prefrontale cortex vijf- tot tienvoudig toe en vervolgens

ondersteunen. Ook imagingtechnieken laten zien dat hersenstructuren zich

met een kleinere snelheid. Het aantal synapsen kan toenemen tot twee tot vier

continu verder ontwikkelen tot aan de volwassenheid (Rice en Barone 2000).

jaar na de geboorte. Gedurende de eerste maanden tot jaren treedt een verfijning
van deze synaptische verbindingen op en de axonen worden ommanteld met

Stoffen die een aangetoond effect hebben op de ontwikkeling van het

myeline. De continue ontwikkeling van het zenuwstelsel kan de gevoeligheid van

zenuwstelsel (neurotoxische stoffen) zijn: ethanol, organisch kwik, anorganisch

kinderen verklaren voor beschadigingen, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt

lood, PCB’s, verschillende anticonvulsa en pesticiden en vitamine A (Hass 2006).

door stralingstherapie bij hersentumoren. Aan de andere kant geeft het kinderen

Blootstelling aan deze chemische stoffen in concentraties lager dan die welke

theoretisch ook de mogelijkheid om te herstellen van schade aan het

structurele defecten veroorzaken, kunnen cellulaire of moleculaire veranderingen

zenuwstelsel. De corticale dendritische en synaptische ontwikkeling is nog volop

bewerkstelligen die tot uiting komen als (functionele) gedragsstoornissen of als

gaande en verschaft een mate van plasticiteit om schade te herstellen, hetgeen bij

een toegenomen gevoeligheid voor neurodegeneratieve ziekten in een latere

volwassen hersenen niet meer mogelijk is.

levensfase (WHO 2006). Alhoewel vroeg ontwikkelende neurale systemen het

De hersenen hebben verschillende structuren met een verschillende

imaging-onderzoeken bij kinderen zien dat de gedrags- en fysiologische basis van

ontwikkeling(stijd).

de cognitie blijft ontwikkelen tijdens de kindertijd en adolescentie (Casey et al.

meest kwetsbaar zijn voor chemische invloeden, laten magnetische resonantie-

Zenuwceldifferentiatie, gekarakteriseerd door vorming van verbindingen en

2005). Dus blootstelling aan chemische stoffen in deze periode mag niet worden

myelinatie vindt postnataal plaats en duurt tot het derde of vierde levensjaar.

afgedaan als onbelangrijk.

De locaties en aantallen celreceptoren zijn erg verschillend in het onrijpe en
volwassen individu. Storingen in de hersenontwikkeling kunnen na de geboorte

Uitgangspunt zou kunnen zijn dat de gehele periode van neurale ontwikkeling

gedurende alle ontwikkelingsfasen optreden (Scheuplein et al. 2002):

(vanaf de conceptie tot aan jongvolwassenheid) kwetsbaar en gevoelig voor

–– nul tot drie maanden: effecten op axonenuitgroei;

toxische stoffen is.

–– twee tot tien maanden: effecten op neuronale proliferatie;
–– drie tot tien maanden: effecten op neuronale migratie;

Immuunsysteem

–– zes maanden tot één jaar: effecten op dendritische groei en synapsvorming;

Bij de geboorte is bijna alle immunoglobuline G (IgG) in de baby afkomstig van de

–– na het eerste jaar: effecten op myelinatie en synaptische hervorming en

moeder; na anderhalf tot drie maanden begint een baby zelf IgG te produceren.

vermenigvuldiging van gliale cellen.

Volwassen IgG-concentraties worden bereikt bij een leeftijd van vijf tot zes jaar.
Slechts 20% van immunoglobuline A (IgA-)concentraties zijn aanwezig één jaar na

Ook na de leeftijd van drie tot vier jaar vindt nog groei en differentiatie in de

de geboorte en volwassenconcentraties worden pas na tien tot twaalf jaar bereikt.

hersenen plaats, maar langzamer (Nielsen et al. 2001). Neuronale ontwikkeling en

De concentraties van immunoglobuline M (IgM) in het serum zijn bij de geboorte

plasticiteit gaan door tot de adolescente leeftijd. Analyses van de hersenen van

slechts ongeveer 10% van de volwassen concentraties, die pas bij een leeftijd van

kinderen van vier tot zeventien jaar hebben een leeftijdsafhankelijke toename in

één tot twee jaar worden bereikt. Tussen de leeftijd van zes maanden en ongeveer
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twee jaar hebben kinderen dus een beperkte humorale immuniteit, waardoor ze zich

Endocriene systeem

minder goed kunnen verweren tegen bepaalde antigenen en vooral tegen bacteriën.

De aanleg in de pancreas van de eilandjes van Langerhans met de β-cellen vindt

De humorale afweer moet zich in die periode nog ontwikkelen, hetgeen kan leiden

plaats in de foetus, maar de eilandjes van Langerhans blijven groeien en

tot een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde stoffen en bacteriële infecties.

herformeren tot een leeftijd van ongeveer vier jaar. Epidemiologisch onderzoek

Bij de geboorte is de cellulaire afweer in aanleg aanwezig. Echter het

een verminderd aantal en verminderde functie van β-cellen, hetgeen op vrij jonge

laat zien dat blootstelling aan toxische stoffen in vroege levensfasen kan leiden tot
immuungeheugen moet nog worden ontwikkeld (Dietert et al. 2000). Tijdens de

leeftijd leidt tot diabetes mellitus type 2, zeker indien er sprake is van overgewicht

ontwikkeling van de regulatie van het cellulaire immuunsysteem, wordt prenataal

of obesitas (Lau en Rogers 2004). Volwassenen die worden blootgesteld aan

de Th1 (T-helper 1) cellulaire immuniteit ten opzichte van de Th2-immuniteit

dioxines hebben een verhoogde kans op diabetes, hyperinsulinaemia en een

onderdrukt. De Th1-immuniteit ontwikkelt zich pas na de geboorte. Op een leeftijd

abnormale glucosetolerantie (Henriksen et al. 1997, Michalek et al. 1999).

van vier jaar is de Th1/Th2-balans van kinderen vergelijkbaar met die van
volwassenen. Tot de leeftijd van ongeveer vier jaar hebben kinderen grote

Het proces van differentiëren van het bijniermerg is twaalf tot achttien maanden

lymfatische organen (lymfeklieren, milt). Als de cellulaire immuniteit rond het

na de geboorte volledig (Sadler 2000). De bijnierschors bereikt pas de volwassen

vierde jaar op niveau is gekomen, neemt de omvang van de lymfatische organen

vorm in de puberteit (Sadler 2000).

snel af (Nielsen et al. 2001).
Op de neonatale en kinderleeftijd is een optimale schildklierfunctie essentieel voor
Blootstellingen aan chemische stoffen die een optimale Th1-ontwikkeling

een goede ontwikkeling van de hersenen (Porterfield 2000). De schildkliercellen

beïnvloeden kunnen leiden tot een verhoogd gezondheidsrisico voor ziekten die

die schildklierhormoon produceren zijn gedurende het hele leven gevoelig voor

om een effectieve Th1-gedreven immuunfunctie vragen, zoals een verhoogde

bepaalde stoffen. Polygehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen (zoals

gevoeligheid voor bepaalde vormen van infecties en kanker (Dietert en

dioxines en PCB’s) hebben een effect op de schildklierhormoonhomeostase door

Piepenbrink 2006). Ook de kans op het krijgen van astma, atopie en sommige

een toegenomen glucuronidering (in de rat, niet in de mens) en uitscheiding van

vormen van auto-immuniteit kan verhoogd zijn door specifieke cellulaire

deze hormonen (Brouwer et al. 1998). Perchloraten verhinderen de jodiumopname

immuunveranderingen (McGeady 2004, WHO 2006).

door de schildklier waardoor de synthese van thyroxine (T4) en triiodothyronine
wordt verlaagd (WHO 2006). Ook te veel jodium zal de T4-synthese remmen.

Voorbeelden van immunotoxische stoffen zijn: chloordaan, TCDD, lood,
benzopyreen en DES. Perinatale blootstelling aan deze stoffen veroorzaakt zelfs
immunotoxiciteit bij doses die geen effect hebben bij volwassenen.

Groeihormoon dat in de hypofyse wordt geproduceerd en in het bloed wordt
uitgescheiden, stimuleert de groei van groeischijven bij kinderen, waardoor zij
kunnen groeien. Stoffen die een remmende werking hebben op de ontwikkeling
en groei van de groeischijven, zullen een lengtegroeistoornis ten gevolg hebben.
Voorbeelden zijn stoffen met glucocorticoïde bestanddelen (inclusief inhalatiesteroïden), bepaalde chemotherapeutica, lood en andere zware metalen.
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Voortplantingsstelsel

renine-angiotensine systeem. Mycotoxines kunnen apoptosis van de nier

De geslachtscellen (bij meisjes eicellen, bij jongens de Sertolicellen die later

veroorzaken; echter er is weinig bekend over het effect van mycotoxines op

zaadcellen zullen gaan produceren) worden voor de geboorte aangelegd. Het

ontwikkelende nieren. Solhaug et al. (2004) concluderen dat toxische effecten van

aantal en de kwaliteit van de geslachtscellen in de gonaden kunnen prenataal

lichaamsvreemde stoffen kunnen worden waargenomen tijdens de zwangerschap

door toxische stoffen worden beïnvloed. Voorafgaande aan de geboorte tot

maar niet op latere tijdstippen. De ontwikkelende nier is dus niet altijd gevoeliger

ongeveer drie maanden na de geboorte is een baby hormonaal vergelijkbaar met

voor een toxische stof dan de volwassen nier (WHO 2006).

een puber. Toxische stoffen die interfereren met het hormonale hypofysegonadesysteem, leiden tot afwijkingen in de gonadale functie en vruchtbaarheid

Ademhalingssysteem

op lange termijn. Vanaf drie tot zes maanden na de geboorte wordt de stimulatie

Longontwikkeling vindt continu plaats van embryogenese tot vroege adolescentie:

van de geslachtsorganen vanuit de hypofyse geremd, het kind komt dan in een

de ontwikkeling en groei van het ademhalingssysteem van de mens is pas

prepubertaire fase waarin de geslachtsorganen in ruste zijn tot de puberteit.

compleet op achttien- tot twintigjarige leeftijd. Het aantal longblaasjes en de

De puberteit is opnieuw een periode van complexe neuro-endocriene processen

longoppervlakte gaan gelijk op tussen de leeftijd van twee en vier jaar, terwijl

die leidt tot een fysiologisch rijp voortplantingssysteem. Daarom behoort ook de

longexpansie doorgaat tot achtjarige leeftijd (WHO 2006).

puberteit tot een gevoelige periode voor toxische invloeden (Pryor et al. 2000).
Effecten op de puberteitsontwikkeling en/of vruchtbaarheid of te snel verlies van

Het ademhalingssysteem is een complex orgaansysteem dat bestaat uit vele

eicellen (premature ovarian failure) kunnen het gevolg zijn van blootstelling in een

verschillende celtypen die betrokken zijn bij een aantal functies. De ontwikkeling

vroegere levensfase of blootstelling tijdens de puberteit aan chemische stoffen

van het menselijk ademhalingssysteem omvat de differentiatie en proliferatie van

(WHO 2006).

meer dan veertig verschillende celtypen en de formatie van een op hoog niveau
geordend vertakkingssysteem met zo’n vijfentwintigduizend eindpunten die leiden

Nieren

tot meer dan driehonderd miljoen alveoli (longblaasjes). Hoewel de longen bij de

De periode na de geboorte bij de mens wordt gekenmerkt door groei en unieke

geboorte voldoende ontwikkeld zijn om te kunnen leven, is de groei nog niet

functionele veranderingen van de nier. Deze dienen om tegemoet te komen aan de

volledig en het rijpen van de longen zet zich voort na de geboorte. Ongeveer 80%

directe behoefte tot aanpassing aan het extra-uteriene leven. De meest

van de alveoli in de volwassen long ontstaan postnataal (Dietert at al. 2000,

opvallende postnatale transitie is de toename van de bloeddoorstroming van de

Pinkerton en Joad 2000). Tijdens de postnatale ontwikkeling van de long is de

nier. Volwassen waarden voor onder andere bloeddoorstroming, glomerulaire

vorming van nieuwe alveoli een kritische factor voor de continue groei van de

filtratiesnelheid, ureumuitscheiding en maximale concentratiecapaciteit worden

longen. Een toename in lichaamsmassa van geboorte tot volwassenheid moet

bereikt bij een leeftijd van één tot twee jaar (Solhaug et al. 2004). Voor preterme

gelijke tred houden met de toenemende metabole behoefte van het organisme.

baby’s kan deze termijn oplopen tot de leeftijd van acht jaar. De onrijpe nier is,

Tijdens de eerste levensjaren is er een grote toename in de alveolaire oppervlakte.

vergeleken met de volwassen nier, toleranter voor nefrotoxische effecten van

Een baby heeft ongeveer tien miljoen alveoli. Op achtjarige leeftijd zijn dit er

bijvoorbeeld aminoglycosides vanwege de lagere bloeddoorstroming (Solhaug et

driehonderd miljoen, de volwassen hoeveelheid (Nielsen et al. 2001).

al. 2004). Belangrijk in de ontwikkeling van de nier zijn prostanoïden en het

Het gasuitwisselingsgebied neemt toe van ongeveer drie m 2 tot 75 m2, een meer
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dan twintigvoudige toename. De cellen zijn pas volledig rijp op ongeveer

van het speeksel van kinderen is anders dan die van volwassenen.

achttienjarige leeftijd. De ademhalingssnelheid neemt af van veertig keer per

De productie van zoutzuur, intrinsieke factor en pepsine neemt geleidelijk toe en is

minuut in kinderen tot vijftien keer in volwassenen. De hoeveelheid ingeademde

rond de leeftijd van ongeveer twee jaar op het niveau van volwassenen (De Zwart

lucht per tijdseenheid en gewicht, is in kinderen bijna driemaal die van

et al. 2002).

volwassenen (Nielsen et al. 2001).

In het algemeen is de absorptie via het maagdarmkanaal langzamer in jonge
kinderen dan op oudere leeftijd (Sreedharan en Mehta 2004). Orale toxines

Een aantal toxische stoffen heeft een schadelijke invloed op de zich ontwikkelende

kunnen worden gemodificeerd in het maagdarmkanaal door de pH van de maag,

long. Dit zijn onder andere tabaksrook, oxiderende gassen (Finkelstein en Johnston

verteringsenzymen of darmbacteriën.

2004, Pinkerton en Joad 2000), verbrandingsgerelateerde producten, pesticiden,
PCB’s, zware metalen (WHO 2006) en mycotoxinen (Dietert et al. 2000). Deze

Cardiovasculaire stelsel

stoffen lijken een effect te hebben op de epitheelcellen waardoor het normale

Behandeling met chemotherapie of radiotherapie bij kinderen met kanker verhoogt

proces van longrijping wordt verstoord. Inhalatoire blootstelling kan op zeer jonge

het gezondheidsrisico van cardiovasculaire problemen. Gebruik van drugs zoals

leeftijd het grootste zijn vanwege het grotere respiratoire volume per

cocaïne en tabak tijdens de kindertijd en adolescentie leidt ook tot verhoogde

longoppervlakte (Ginsberg et al. 2004a). De respiratoire gezondheid van kinderen

cardiovasculaire gezondheidsrisico’s (Mone et al. 2004). Het effect van passief roken

wordt het meest beïnvloed door verontreinigen in de binnenlucht. Kinderen

zou ernstiger kunnen zijn in jonge mensen dan in oudere personen. Passief roken

brengen vaak tot 90% van hun tijd binnen door (WHO 2006).

lijkt bij kinderen de serum HDL-spiegels te verlagen. Blootstelling aan

Een postnatale blootstelling aan tabaksrook is gerelateerd aan een verhoogd

tabaksrookrook gedurende de neonatale tot adolescente periode wordt bij de rat

gezondheidsrisico op astma. Meta-analyses laten zien dat er tot 60% meer ziekte

geassocieerd met een toegenomen ernst van een myocardinfarct (Mone et al. 2004).

aan de lagere ademhalingswegen voorkomt bij kinderen die zijn blootgesteld aan
tabaksrook tijdens de eerste achttien maanden na de geboorte (NHMRC 1997) en

Huid

het gezondheidsrisico van chronische en terugkerende middenoorontsteking is

Er is een aantal aanwijzingen dat jonge kinderen een verhoogde cutane

significant hoger bij deze kinderen. Kinderen die nabij snelwegen wonen hebben

gevoeligheid voor stoffen hebben die is gerelateerd aan de hogere verhouding

vaker last van hoesten, piepende ademhaling en verkoudheid (van Vliet et al.

tussen huidoppervlakte en lichaamsgewicht (Mancini 2004).

1997) en ze hebben een verminderde longfunctie (Brunekreef et al. 1997).
Kinderen van twee jaar of jonger lijken het meest kwetsbaar (Gehring et al. 2002).

Bij de geboorte heeft elk mens hetzelfde aantal zweetklieren, die echter nog niet
functioneren. In de eerste drie jaar na de geboorte wordt een aantal van deze

Spijsverteringsstelsel

zweetklieren functioneel, afhankelijk van de temperatuur waaraan het kind wordt

Een maximale speekselaanmaak wordt bereikt op de leeftijd van drie tot vier jaar

blootgesteld. Na drie jaar is dit programmeren afgerond en het aantal

met een acht keer hogere toevoer dan volwassenen hebben. Hierna neemt de

zweetklieren vastgelegd (Osmond en Barker 2000).

speekselproductie weer af en bij een leeftijd van zes tot twaalf jaar is deze slechts
weinig hoger dan die van volwassenen (De Zwart et al. 2002). De samenstelling
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Conclusies

•

–– De andere lichaamssamenstelling van kinderen kan een effect hebben op

•

Nieren: zijn functioneel volwassen op de leeftijd van ongeveer één tot
twee jaar.

opslag, halfwaardetijd, verdelingsvolume en uitscheiding van chemische
stoffen.

alveolaire rijping tot achttien jaar.
•

–– De hersenen zijn buitenproportioneel groot in jonge kinderen. Deze factor,
gecombineerd met de onrijpheid van de bloed-hersenbarrière in de periode
van plasma-eiwitten kunnen leiden tot sterkere neurotoxische effecten bij
–– Kinderen zijn gevoeliger en kwetsbaarder voor veel chemische stoffen. Voor
een aantal chemische stoffen is er geen verschil tussen de toxische dosis in

Maagdarmkanaal: is functioneel rijp op de leeftijd van ongeveer één tot
drie jaar.

•

vlak na de geboorte, de grotere doorbloeding en de lagere bindingscapaciteit
kinderen van bepaalde chemische stoffen (Ginsberg et al. 2004a).

Longen: de toename alveoli en longexpansie vindt plaats tot acht jaar; de

Enzymsystemen: volwassen enzymwaarden worden na één tot drie jaar
bereikt.

•

Skelet: de ontwikkeling duurt tot volwassen leeftijd van ongeveer 25 jaar.

–– De periode van een half tot twaalf jaar is door verschillende organisaties
ingedeeld in vier perioden:
•

half tot één jaar;

kinderen en in volwassenen. In sommige gevallen kunnen effecten bij

•

één tot en met twee jaar;

volwassenen groter zijn dan bij kinderen. Omdat de enzymatische omzetting

•

drie tot en met vier jaar;

en uitscheiding trager verlopen, blijven zeer jonge kinderen inwendig vaak

•

vijf tot twaalf jaar.

langer blootgesteld aan toxische stoffen dan volwassenen.
–– Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over gevoeligheidsvensters
gedurende de postnatale periode.
–– Orgaansystemen met het grootste gezondheidsrisico voor toxicologische

Om praktische redenen heeft het panel een indeling gemaakt in twee leeftijds
groepen, te weten van een half tot en met vier jaar en van vijf tot twaalf jaar.
Het panel concludeert dat bij de risicobeoordeling voor kinderen rekening

effecten zijn die welke nog een significante postnatale ontwikkeling

gehouden moet worden met mogelijke gevoeligheidsvensters. Voor kinderen van

doormaken (FDA 2006, WHO 2006, zie ook figuur 3):

een half tot vier jaar houdt dit in een (mogelijk) grotere gevoeligheid voor de

•

Hersenen: de neurale ontwikkeling duurt tot volwassenheid.

neurologische, endocriene en immunologische toxiciteit van een chemische stof.

•

Immuunsysteem: IgG- en IgA-antilichaamreacties zijn pas op volwassen

Voor kinderen van vijf tot twaalf jaar is een gevoeligheid voor de neurologische en

•

niveau op de leeftijd van vijf en twaalf jaar, respectievelijk; de cellulaire

endocriene, en in mindere mate de immunologische toxiciteit van de stof van

immuniteit pas op de leeftijd van vier jaar.

groot belang.

Endocriene systeem: de pancreas is functioneel rijp op de leeftijd van
ongeveer vier jaar, het bijniermerg na anderhalf jaar, de bijnierschors
rond het veertiende levensjaar; de schildklier is altijd kwetsbaar voor
chemische stoffen.

•

Voortplantingsorganen: de rijping is pas volledig na de puberteit.
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Leeftijd (jaren)

1 – 1,5

2

Hersenen,
zenuwstelsel

Snelle hersengroei

Immuunstelsel:
- humorale afweer

IgM-concentraties

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 – 18

Langzamere hersengroei
Ontwikkeling van gedrag en cognitie
IgG-concentraties

IgA-concentraties

Verhoogde gevoeligheid
voor infecties
- cellulaire afweer

Ontwikkeling immuungeheugen en instellen balans Th1/Th2

Voortplantings-systeem

Rijping

Nier

Tot 2 jaar na geboorte, tot 8 jaar na geboorte voor prematuren

Geslachtscellen  in ruste

Ademhaling

Belangrijke fase

Longexpansie (toename aantal longblaasjes)

Verdere rijping cellen
Ademhalingssnelheid begint af te nemen

Keel, slokdarm en
maagdarmkanaal

Speekselaanmaak (max.  hoeveelheid op leeftijd van 3-4 jaar)
Zoutzuur, intrinsieke
factor, pepsine

Enzymsystemen

P450, etc.

Ontwikkeling  van enzymen tot 3 jaar

Endocriene systeem

Bijniermerg

Ontwikkeling  van bijnierschors
Eilandjes van Langerhans
Schildklier is altijd kwetsbaar
Groeischijven tot 16-18 jaar

Skelet

Figuur 3. Postnatale ontwikkelingsfasen van organen en weefsels van het kind

Ontwikkeling tot ongeveer 25 jaar
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Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of in het standaard protocollair toxiciteits

De vraag is of de huidige voorschriften voor protocollair toxiciteitsonderzoek met

gevoeligheidsvensters van de postnatale ontwikkelingsfase van het kind van een

proefdieren goed zijn toegesneden op de ontwikkelingsfasen en

half tot twaalf jaar (zie hoofdstuk 3). Daarbij komen aan de orde:

onderzoek met proefdieren voldoende rekening wordt gehouden met de

gevoeligheidsvensters van het jonge kind (zie hoofdstuk 3). In de postnatale

–– postnatale ontwikkelingsfasen van het proefdier;

ontwikkelingsfase van het kind zijn er gevoeligheidsvensters waarin de

–– overeenkomsten en verschillen in toxicokinetiek, toxicodynamiek en

ontwikkeling en de rijping van organen en/of orgaansystemen gevoeliger kan zijn
voor een ontwikkelingsstoring of een ander nadelig effect van een chemische stof

gevoeligheidsvensters tussen het (jonge) kind en het proefdier;
–– relevante diermodellen en experimentele gegevens.

(ILSI 1999). Om de gezondheidsrisico’s voor het kind te kunnen schatten en
beoordelen is toxiciteitsonderzoek vereist in proefdieren, dat breed genoeg is van

Een overzicht van de ontwikkelingsfasen en functionele markers in verschillende

opzet en diepgang om effecten tijdens gevoeligheidsvensters van het (jonge) kind

proefdiermodellen laat zien dat er nog vele hiaten zijn in de kennis over de

te kunnen opsporen.

postnatale ontwikkeling van proefdieren (FDA 2006, Wolterink et al. 2007).

Voor dit hoofdstuk zijn publicaties van FDA en WHO (FDA 2006, WHO 2006) als

pag. 92.

Een overzicht van de momenteel beschikbare gegevens is weergegeven in tabel 3,
uitgangspunt gebruikt.

Postnatale ontwikkeling van het proefdier
Onderzoek bij (jonge) proefdieren
Uit tabel 4 volgt dat een rat met een leeftijd van drie tot tien weken ongeveer
Het is van belang om vast te stellen welk type dieronderzoek

vergelijkbaar is met een kind in de leeftijd tussen twee en twaalf jaar. Bij de

gevoeligheidsvensters en -parameters onderzoekt die vertaald kunnen worden

geboorte zijn er belangrijke verschillen in zowel het tijdstip als de fase van de

naar kinderen die nog in ontwikkeling zijn. Knudsen (1999) concludeert dat

ontwikkeling van organen en orgaansystemen tussen kinderen en proefdieren.

blootstelling aan additieven tijdens geselecteerde perioden van de totale
levensduur van een proefdier niet een levensduuronderzoek in dezelfde diersoort

Species

Pasgeborene Zuigeling/ peuter

Kleuter/kind

Puber

Adolescent

kunnen vervangen. Wel zouden dergelijke onderzoeken, zoals

Mens (jaar)

0-0,1

0,1-2

2-12

12-16

>16

reproductietoxiciteitsonderzoek, in vele gevallen de sleutel zijn voor het opsporen

Rat (week)

0-1

1-3

3-9/10

9-13

>13

van het meest kritische effect als onderdeel van de totale veiligheidsbeoordeling.

Hond (maand) 0-0,5/0,75

0,5/0,75-1,5/2

1,5/2-5/10

5-9

>9

In het algemeen verdient het aanbeveling om effecten van chemische stoffen in

Muis (week)

4-7

>7

ten minste drie diersoorten te testen, waaronder een niet-knaagdier, zodat vals
negatieven zo veel mogelijk kunnen worden uitgesloten.

Aap (jaar)

0-0,1

0,1-1

1-5

Tabel 4. Relatie tussen leeftijd en ontwikkelingsfase van mens en proefdier1
1
Baldrick 2004, Gad 2000

>5
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De rijping van organen en weefsels in het derde trimester van de zwangerschap

Toxicokinetiek en toxicodynamiek van proefdieren

bij de mens is ongeveer vergelijkbaar met de gebeurtenissen die plaatsvinden in
de eerste weken na de geboorte van de rat. Blootstelling bij de mens gebeurt dan

Voor een aantal chemische stoffen en geneesmiddelen is aangetoond dat de

nog via de placenta terwijl blootstelling bij de rat via de moedermelk verloopt.

halfwaardetijd twee en een half keer langer is in vijf dagen oude ratten vergeleken

Deze verschillen beïnvloeden niet alleen het effect maar ook de dosis van de

met een blootstelling in pas verspeende, 21 dagen oude ratten (Renwick et al. 2000).

chemische stof die bijvoorbeeld de hersenen bereikt. Vaak zijn de doseringen bij

Er zijn aanzienlijke verschillen in de leverfunctie van proefdieren van verschillende

proefdieren (veel) hoger dan de verwachte blootstellingsniveaus bij de mens.

leeftijd die voor onderzoek worden gebruikt om vergelijkingen met gezondheids
effecten bij de mens te maken. Zo is de hepatocellulaire proliferatie aanzienlijk

Om (mogelijke) verstoringen in de ontwikkeling van organen en weefsels na

hoger bij vier tot zeven weken oude Wistar ratten in vergelijking met het niveau bij

blootstelling aan chemische stoffen in de periode na de geboorte van het kind te

acht weken oude ratten (Furukawa et al. 2003).

kunnen beoordelen, zijn zorgvuldige evaluatie en identificatie van equivalente
gevoeligheidsvensters in het proefdier van belang. Dit is lastig en complex.

Bij de geboorte van het kind zijn de cytochroom P450-enzymen op een niveau dat

Bijvoorbeeld uit het boek van Calabrese (1983) blijkt dat er dertig biochemische,

overeenkomt met een derde van dat bij volwassenen (CresteiI 1998, Nielsen et al.

fysiologische en morfologische verschillen tussen mens en rat zijn die van

2001, Scheuplein et al. 2002, Watson et al. 2006). De fase I-enzymen zijn vrijwel

toxicologisch belang kunnen zijn. Daarnaast groeien en rijpen proefdieren sneller

afwezig in rattenfoetussen, en is er nog weinig activiteit na de geboorte. Ook voor de

waardoor veranderingen in het organisme ook veel sneller zullen plaatsvinden dan

fase II-enzymactiviteit, zoals uridine difosfo-(UDP-)glucuronosyltransferasen,

bij het kind.

sulfotransferasen en glutathion-S-transferase, lijkt de leeftijd en ontwikkelingsfase

Onderzoek met jonge (juveniele) proefdieren kan een aanvullend inzicht

jonge kind te kunnen voorspellen (Scheuplein et al. 2002). Een volwassen fase

van ratten zeer belangrijk te zijn om toxicologische effecten op deze enzymen bij het
verschaffen in toxische effecten van stoffen bij kinderen, die niet kunnen worden

II-enzympatroon ontstaat in proefdieren tijdens de periode van twee tot drie weken na

afgeleid uit onderzoek met volwassen proefdieren (FDA 2006). Hierbij is het

de geboorte tot aan het verspenen (Nielsen et al. 2001). Bij de mens is na ongeveer

uitgangspunt dat zich ontwikkelende organen het hoogste gezondheidsrisico

een half jaar het biotransformatiesysteem op volwassen niveau (zie hoofdstuk 3).

lopen. Dus wanneer er mogelijk sprake is van een postnatale ontwikkelings
toxiciteit, zou dit bij voorkeur moeten worden onderzocht met juveniele

Betreffende de toxicodynamiek in het proefdier is het niet mogelijk om algemene

proefdieren of met een onderzoeksopzet, bijvoorbeeld een reproductie

uitspraken te doen over leeftijdsafhankelijke verschillen, kritische effecten en

toxiciteitsonderzoek, waarbij dieren met een vergelijkbare ontwikkelingsstatus

gevoelige leeftijdsgroepen (FDA 2006, Wolterink et al. 2007). Jonge ratten zijn

worden meegenomen.

vaker gevoeliger dan oudere dieren voor de effecten van toxische stoffen; enkele
voorbeelden zijn de blootstelling aan di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) en polychloor
bifenylen (PCB’s) (Nielsen et al. 2001). Ook doet zich de situatie voor waarbij
oudere ratten gevoeliger zijn dan jongere ratten, zoals bijvoorbeeld voor paraquat
(Nielsen et al. 2001).
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Omdat de ontwikkelingstijd van organen en weefsels van proefdieren korter is dan

Centraal zenuwstelsel

die van de mens, zijn proefdieren geschikt om langetermijneffecten na een acute

De verschillende delen van de hersenen ontwikkelen zich tijdens verschillende

of chronische blootstelling te evalueren.

perioden voor én na de geboorte. De hersenen van veel zoogdieren kennen een
periode van snelle ontwikkeling, de zogenaamde hersengroeispurt. In
tegenstelling tot de mens, waar de hersengroeispurt begint in het derde trimester

Gevoeligheidsvensters van proefdieren

van de zwangerschap, is dit bij muis en rat gedurende de eerste drie tot vier

Organen die in het proefdier (muis, rat) een substantiële postnatale groei en

dat dit het grootste verschil is tussen proefdieren en de mens (Knudsen 1999).

weken na de geboorte (Nielsen et al. 2001). In het algemeen wordt aangenomen
ontwikkeling doormaken, zijn zenuwstelsel (inclusief hersenen), immuunsysteem,
long en spijsverteringsstelsel. Voortplantingsorganen, nier, lever en skelet maken

De verschillende aspecten van de ontwikkeling van het zenuwstelsel, in vergelijking

een geringere of langzame postnatale groei en ontwikkeling (rijping) door.

met de mens, zijn in kaart gebracht voor de rat (tabel 3). Wat de ontwikkeling van

De verschillen in orgaanontwikkeling tussen mens en proefdieren zijn samengevat

het cognitieve vermogen betreft, zijn er naast gegevens van de rat ook gegevens

in tabel 5.

beschikbaar voor de hond en aap. Een drie weken oude rat leert sneller dan een
drie maanden oude rat. Echter, onthouden kan de oude rat beter. Dit geldt ook voor
Mens
(jaar)

Aap
(jaar)

Rat
(dag)

Muis
(dag)

Centraal zenuwstelsel

0-9

0-0,7

0-100

Immuunsysteem (IgG)

6

6-8

6-8

Ademhaling

2

0

21-28

21-28

Enzymactiviteit

1-3

Voortplanting

0-12(-18)

0-3

0-60

0-45

14-19

3-6

105-112

84-91

Skelet

0-100

Konijn
(dag)

Hond
(dag)

de mens: een jong brein is plastisch maar een ouder brein kan beter integreren.

112

De mens behoort tot de geslachtsoorten van ‘nestblijvers’ die een langdurige

112

alvorens volwassen te worden (Rice en Barone 2000). Ratten, muizen, honden,

postnatale ontwikkeling van bijvoorbeeld het centrale zenuwstelsel doorlopen
katten en konijnen zijn hiermee vergelijkbare diersoorten. Daarom dekt een

0-60
0-242
224

255-328

Tabel 5. Samenvatting ontwikkelingsfasen van mens en proefdier

blootstelling aan chemische stoffen in deze proefdieren voor het tijdstip van
spenen het grootste gedeelte van de humane ontwikkeling van het zenuwstelsel
af, maar kritische effecten op de ontwikkeling zullen tot de volwassenheid van het
kind moeten worden geëvalueerd. Daarentegen behoren cavia’s, varkens en

Bloed-hersenbarrière

schapen tot de ‘vroegrijpe/precociale’ diersoorten met postnataal slechts een zeer

De verschillen in postnatale ontwikkeling van de bloed-hersenbarrière tussen de

beperkte periode van ontwikkeling van het zenuwstelsel.

verschillende diersoorten is een gebied dat nog niet volledig is onderzocht
(Scheuplein et al. 2002). Bij de mens begint de ontwikkeling van de bloed-

Welk proefdier het meest in aanmerking komt voor een risicoschatting van neurale

hersenbarrière in utero en loopt door tot ongeveer zes tot twaalf maanden na de

effecten bij normoverschrijding van chemische stoffen, moet nader worden

geboorte (Watson et al. 2006). Ook in de rat start de ontwikkeling in utero, maar

bezien. Bijvoorbeeld uit de publicatie van Baron (1981) blijkt dat de rat, en in

de permeabiliteit neemt snel af gedurende de eerste paar weken na de geboorte.

mindere mate het konijn en de cavia, niet gevoelig zijn voor de vertraagde
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neurotoxiciteit van sommige organofosfaatesters, terwijl hond, kat en aapachtigen
in deze wel vergelijkbaar zijn met de mens.

alveoli en deze bevindt zich in het alveolaire stadium. Longen van knaagdieren zijn
dan minder ver ontwikkeld en zijn nog in het sacculaire stadium zonder alveoli. De
meeste rattenlongblaasjes rijpen gedurende de eerste twee weken en het aantal

In het algemeen is het zeer moeilijk gedragontwikkelingsonderzoek bij proefdieren

blijft toenemen tot ongeveer vier weken postnataal (Burri 1997). Voor de mens

uit te voeren en de resultaten naar het kind te extrapoleren (Hurtt en Sandler 2003),

beschouwen veel onderzoekers de periode tot twee jaar als de meest kritische

omdat proefdieronderzoek in bijvoorbeeld de (jonge) rat alleen een opsporing van

(gevoelige) fase voor potentiële lokale toxiciteitseffecten na een inhalatoire

zeer grove verstoringen van het gedrag toelaat. Ook is er geen exacte informatie

blootstelling aan chemische stoffen. Ook is dit de fase van de microvasculaire

beschikbaar over de verschillende ontwikkelingsfasen van hersendelen bij mens en

rijping in het kind (Zeltner en Burri 1987).

proefdier. Protocollair proefdieronderzoek zal alleen grote veranderingen kunnen

Knaagdieren zijn acceptabele modellen voor het testen van geïnhaleerde stoffen;

laten zien. Onduidelijk is nog of de meest belangrijke neurologische ziekten (ADHD,

de hond en aap zijn minder geschikte modellen (Roger et al. 2007).

Parkinson, depressie, etc.) kunnen worden geïdentificeerd en herkend in
diermodellen. In Nederland is een schaal ontwikkeld om gedrag van jonge kinderen

Spijsverteringsstelsel

weer te geven; een dergelijke schaal zal ook voor de rat worden ontwikkeld

In het algemeen verloopt de postnatale ontwikkeling van de maag bij proefdieren

(Jacobusse en Van Buuren 2007, Jacobusse et al. 2006).

en mens via een vergelijkbaar patroon (Walthall et al. 2005). De dunne darm van
de rat is bij de geboorte qua structuur en functie onrijp. Daarentegen is deze bij de

Immuunsysteem

geboorte van het kind structureel goed ontwikkeld met een postnatale functionele

Er is nog slechts een beperkt begrip van het immuunsysteem van de rat en van niet-

ontwikkeling van het mucosa, bacteriële kolonisatie en peristaltiek. In de rat

knaagdieren; de meeste kennis is in de muis ontwikkeld. In het algemeen loopt de

ondergaat de lever postnataal een met de mens vergelijkbare structurele

ontwikkeling van het immuunsysteem bij proefdieren (muis, rat) achter op die bij de

verandering; de rat kent een leverrijping tot dag 28, terwijl een met volwassenen

mens; de ontwikkeling verloopt wel op een vergelijkbare manier. Terwijl het

vergelijkbare lever op vijfjarige kinderleeftijd aanwezig is. De galstroom is bij

menselijke immuunsysteem bij de geboorte reeds volledig is aangelegd, duurt de

pasgeborenen opmerkelijk lager dan bij volwassenen en de productie van het kind

ontwikkeling van het immuunsysteem bij de muis en de rat tot ver na de geboorte.

bereikt de volwassen niveaus pas bij zeven tot twaalf maanden na de geboorte.

De ontwikkeling van het vermogen om te reageren op antigenen – de

Daarentegen is er in de rat een leeftijdsafhankelijke afname van de galstroom

immunocompetentie – is bij de mens bij de geboorte grotendeels af. Ongeveer zes

gedurende het eerste levensjaar.

weken na de geboorte is het proefdier immunocompetent. Het immuungeheugen
moet dan nog worden ontwikkeld. De Th1/Th2-balans is op orde bij vierjarige
kinderen; dit komt bij muis en rat overeen met zes tot zeven weken na de geboorte.

Endocriene systeem
De geslachtsorganen en het endocriene systeem rijpen langzaam met een piek
onmiddellijk voorafgaand aan de volwassenheid (Zoetis en Hurtt 2003a).

Ademhalingsstelsel

De puberteit van de mens begint bij elf tot twaalf jaar. Dit is vergelijkbaar met een

De mate van ontwikkeling van de longen op het tijdstip van geboorte varieert sterk

ontwikkelingsperiode van veertig tot zestig dagen voor de rat.

tussen diverse proefdiersoorten. Bij de geboorte heeft de menselijke long enkele
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Nieren en urinair stelsel

van bestrijdingsmiddelen, CTB 2006), maar niet voor milieucontaminanten. Ten

De nefrogenese is volledig bij de geboorte van de mens. Volwassen niveaus van de

aanzien van de milieucontaminanten zijn er geen specifieke vereisten. Veelal zijn

nierfunctie worden bereikt wanneer het kind ongeveer één jaar oud is (Radde 1985).

de aanbevolen testmethoden vastgelegd in OECD-testrichtlijnen (Test Guideline,

Bij de rat daarentegen gaat de ontwikkeling (nefrogenese) door tot vier tot zes

TG), die internationaal zijn geaccepteerd door de regulerende autoriteiten.

weken na de geboorte. In de eerste week na de geboorte, voor het zogen, zijn de
veranderingen in de rat vergelijkbaar met die in het kind. De glomerulaire filtratie

We kennen de volgende vereiste standaardreeks toxiciteitsonderzoeken

snelheid van tien dagen oude ratten is ongeveer de helft van die in volwassen

(CTB 2006):

dieren (Nielsen et al. 2001). Op basis hiervan zijn minimumleeftijden vast te stellen

–– Acute toxiciteit: oraal, percutaan, inhalatie, huidirritatie, oogirritatie en

voor de toedieningsroutes van stoffen bij juveniele dieren (zie tabel 6).

sensibilisatie van de huid.
–– Subacute (28 dagen) en semichronische (negentig dagen)

Toedieningsroute

Minimumleeftijd

Proefdier

Oraal

1-4 dagen

rat

1 dag

hond

toxiciteitsonderzoek naar het effect van herhaalde blootstellingen aan de stof.
–– Genotoxiciteit: in vitro-proeven en in vivo-onderzoek in lichaamscellen en in
geslachtscellen.

Subcutaan

1 dag

rat, hond

–– Chronische toxiciteit (twaalf maanden) en carcinogeniteit (24 maanden).

Intraveneus, enkelvoudige dosis

3 dagen

rat

–– Reproductietoxiciteit: multigeneratieonderzoek en onderzoek naar prenatale

1 dag

konijn

Intraveneus, herhaalde doses

21 dagen

rat

14 dagen

konijn

2 maanden

hond

Intraveneus, continue dosering

ontwikkelingstoxiciteit.
–– Onderzoek naar (vertraagd intredende) neurotoxiciteit.
De evaluatie van toxicokinetiek en toxicodynamiek wordt meestal als onderdeel

Inhalatie, hele lichaam

1 dag

rat

van bovenstaande onderzoeken uitgevoerd. Dit houdt in dat de toxicologische

Inhalatie, alleen neus

7 dagen

rat

database voor de afleiding van ADI/TDI normaliter gegevens bevat over absorptie,

10 dagen tot 3 weken

hond

Tabel 6. Minimumleeftijden voor toedieningsroutes van stoffen bij juveniele dieren

distributie, metabolisme en uitscheiding (toxicokinetiek), acute, subacute (28
dagen), subchronische (90 dagen bij de rat) en chronische (één jaar bij de rat)
toxiciteit bij herhaalde (orale) toediening, en kortdurende in vivo- en in vitro-testen
voor mutageniteit, clastogeniciteit en genotoxiciteit. Vaak is ook carcinogeniteits

Relevante toxicologische parameters in diermodellen

onderzoek, alsmede één- of tweegeneratiereproductietoxiciteitsonderzoek en
prenataal ontwikkelingstoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Bovendien zijn soms

Resultaten van proefdieronderzoeken worden gebruikt om een NOAEL en ADI/TDI

gegevens van speciale in vitro- en in vivo-onderzoeken met betrekking tot

af te leiden. Een generieke handleiding voor het afleiden van een ADI/TDI bestaat

gevolgen voor het zenuwstelsel, het immuunsysteem en de endocriene systemen

niet; wel zijn er (generieke) handleidingen voor onder andere additieven,

aanwezig. Kennis van het werkingsmechanisme van de chemische stof is

bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen (bijvoorbeeld College voor de toelating

belangrijk, maar niet altijd in de database aanwezig.
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Ter illustratie worden in bijlage 2 de eindpunten van ontwikkelingstoxiciteits

toxiciteitsprofiel van een bepaalde chemische stof te evalueren. De grootte van

onderzoek en mogelijkheden voor het bepalen van ontwikkelingsneurotoxiciteit

het biologische effect bepaalt de grootte van de onderzoekspopulatie. FDA beveelt

beschreven (Hass 2006). Het panel tekent aan dat een specifieke OECD-

aan om zowel mannelijke als vrouwelijke proefdieren te gebruiken (FDA 2006).

testrichtlijn voor ontwikkelingsneurotoxiciteitsonderzoek in oktober 2007 is

Ook zouden behandelingsvrije perioden moeten worden meegenomen om de

gepubliceerd (TG 426).

reversibiliteit van gezondheidseffecten te bestuderen.Welke blootstellings
perioden en welke kritische effecten (toxicologische parameters) van toepassing

Het Technical Committee van Agricultural Chemical Safety Assessment (ACSA),

zijn voor de verschillende OECD-testrichtlijnen is weergegeven in bijlage 2.

een commissie van ILSI (International Life Sciences Institute) Health and
Environmental Sciences Institute (HESI), heeft een voorstel gedaan voor een
verbeterde aanpak om de veiligheid van chemicaliën voor gewasbescherming te
bepalen. De ACSA Task Force stelt een getrapte aanpak voor om nadelige effecten

 oor de vraagstelling relevante diermodellen en gegevens
V
in de database

van een stof te testen op de voortplanting en aard en ernst van effecten tijdens
ontwikkeling en volwassenheid. De voorgestelde aanpak gaat uit van de

De kritische perioden in de ontwikkeling van proefdieren komen niet

bestaande richtlijnen en omvat nieuw reproductie- en ontwikkelingsonderzoek bij

noodzakelijkerwijs overeen met die van jonge kinderen. De proefdieren die in

de rat met verbeterde eindpunten en een ontwikkelingsonderzoek bij het konijn

protocollair toxiciteitsonderzoek worden gebruikt zijn gewoonlijk peripuberaal.

(Cooper et al. 2006). Vergeleken met bestaande, klassieke teststrategieën, vereist

Daarentegen verschijnen er steeds meer gegevens over de functionele verschillen

deze aanpak minder proefdieren, verschaft informatie over gezondheidseffecten in

tussen juveniele en volwassen proefdieren. Dit leidt tot een beter begrip van de

het jonge dier en bevat een schatting van de blootstelling bij de mens.

postnatale ontwikkeling van vele lichaamsfuncties zoals het zenuwstelsel en de
reproductieve, immunologische, pulmonale, renale en botvormende organen

Als alternatief voor proefdieronderzoek worden in vitro-testtsystemen voor

en weefsels. Vanuit deze kennis zouden de verschillende gevoeligheidsvensters

ontwikkelingstoxiciteit voorgesteld. Alhoewel deze testen zinvol kunnen zijn bij

van de orgaanontwikkeling van mens en proefdier (beter) kunnen worden

het screenen, kunnen ze proefdieronderzoek niet vervangen vanwege factoren als

geïdentificeerd (Dietert et al. 2000). Hiervoor is het echter nog te vroeg.

beperkte metabole activatie van chemische stoffen, beperkte ontwikkelings
fasespecifieke gevoeligheden, etc. (WHO 2006). Epidemiologisch onderzoek heeft

Tenzij er goede redenen zijn om anders te handelen, zijn veel effecten op zich

een duidelijk voordeel vergeleken met dierexperimenteel onderzoek omdat de

ontwikkelende organismen en weefsels op te sporen met ontwikkelings

meest relevante informatie over gezondheidseffecten bij de mens kan worden

toxiciteitsonderzoek (prenataal toxiciteitsonderzoek) en reproductietoxiciteits

aangeleverd (Nielsen et al. 2001). Helaas zijn deze gegevens vaak nauwelijks of

onderzoek. Het panel is, in navolging van de Gezondheidsraadcommissie

niet beschikbaar.

(Gezondheidsraad 2004), van mening dat beide onderzoeken niet in staat zullen zijn

Gezien de gevoeligheidsvensters van het postnataal ontwikkelende (jonge) kind,

aan het licht te brengen. Hiervoor worden de volgende argumenten gegeven.

om effecten op alle organen en orgaansystemen van zich ontwikkelende organismen
moet proefdieronderzoek worden uitgevoerd dat geschikt is om het volledige
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In veel testen worden proefdieren pas na de zoogperiode blootgesteld. Deze dieren

zouden ook functionele parameters (bijvoorbeeld een DTH-respons (delayed-type

komen vóór hun geboorte en tijdens het zogen niet in contact met de te

hypersensitivity) moeten worden gemeten (Gezondheidsraad 2004). In het

onderzoeken stof; er vindt gedurende een belangrijke periode van de ontwikkeling

databestand van de ADI- of TDI-afleiding zouden zo mogelijk tevens functionele,

geen blootstelling plaats. Als een chemische stof het vermogen bezit om

neurologische parameters aanwezig moeten zijn, zodat ook een eerste indicatie

ontwikkelingsprocessen in deze levensfase te verstoren, dan kan dat met deze

kan worden verkregen over eventuele schadelijkheid van stoffen voor de

dierproeven dus niet worden aangetoond. In ontwikkelingstoxiciteitsonderzoeken

ontwikkeling van het zenuwstelsel. Een recente update van de OECD-richtlijn voor

worden wel dieren (de F1-generatie) in de baarmoeder en eventueel tijdens het

een tweegeneratie-reproductietoxiciteitsonderzoek bevat een aanbeveling om

zogen blootgesteld aan een te onderzoeken stof, maar ze worden meestal direct na

bijvoorbeeld motorische activiteit, zintuigfuncties en reflexen bij F1-dieren te

de zoogperiode gedood. Dit resulteert in het verlies van informatie over eventuele

onderzoeken (OECD 2001). In dit verband kunnen meer geschikte parameters

langetermijneffecten. Alleen in een (multigeneratie)reproductietoxiciteitsonderzoek

worden ontleend aan de richtlijnen voor ontwikkelingsneurotoxiciteitsonderzoek.

krijgen de in de baarmoeder blootgestelde F1-dieren de gelegenheid om volwassen

De OECD heeft onlangs de testrichtlijnen herzien voor ontwikkelingstoxiciteits

te worden en een volgende generatie (F2) voort te brengen. De voor het panel

onderzoek en het multigeneratiereproductietoxiciteitsonderzoek om ook subtielere

belangrijke informatie die de in de baarmoeder blootgestelde volwassen F1-dieren

gevolgen van hormoonverstoring beter te kunnen opsporen (Tirado 2002).

zouden kunnen opleveren, krijgt ook in dit onderzoek onvoldoende aandacht. De

In dit verband onderstreept het panel de aanbeveling om meer dieren van de

functionaliteit van het immuunsysteem (afweer) en het centrale zenuwstelsel

eerste generatie nakomelingen volwassen te laten worden en zich te laten

(gedrag, leervermogen, geheugen, motoriek) wordt niet of te beperkt onderzocht.

voortplanten, opdat de kans toeneemt dat afwijkingen met een lage incidentie

Parameters die kunnen duiden op subtiele verstoringen in de hormoonhuishouding

worden opgespoord.

worden evenmin routinematig gemeten. Het aantal F1-dieren dat wordt onderzocht
is bovendien gering, waardoor hormoongerelateerde effecten met een lage
incidentie onopgemerkt kunnen blijven (Gezondheidsraad 2004). Een over het

Blootstelling aan stoffen in (sub)chronisch dieronderzoek

hoofd gezien effect zou het kritische effect van de stof kunnen vertegenwoordigen.
Luijckx et al. (1994) hebben retrospectief onderzoek verricht naar langetermijn
carcinogeniteitsonderzoek uitgevoerd door het National Toxicology Program van het

 oorstellen voor extra parameters van
V
toxicologisch onderzoek

National Institute of Environmental Health Sciences in de VS. Het onderzoek was
bedoeld om inzicht te krijgen in de relatie tussen leeftijd en inname van teststoffen
bij proefdieren. De gemiddelde inname van voer en drinkwater, en dus ook van de

Om ook chemische stoffen te kunnen identificeren die de ontwikkeling van het

hierin in vaste verhouding gedoseerde teststoffen, was in deze langetermijn

immuunsysteem schaden, bepleit het panel de aanwezigheid van

onderzoeken ongeveer twee keer hoger, op basis van lichaamsgewicht, in jonge,

immuunparameters in reproductietoxiciteitsonderzoek of een onderzoeksopzet

verspeende dieren dan in oudere, volwassen dieren. Dus een ADI afgeleid van een

zoals is voorgesteld door Cooper et al. (2006). Naast structurele parameters

NOAEL afkomstig van dit type onderzoek, houdt al rekening met een hogere dosis

(histopathologie van lymfoïde organen, aantallen en typen lymfocyten in het bloed)

teststof voor jonge dieren; de aldus afgeleide ADI bevat al een onzekerheidsfactor
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van ongeveer twee voor jonge kinderen (Luijckx et al. 1994).

normoverschrijding van chemische stoffen. Daarnaast zouden adequate

Het panel tekent hierbij aan dat de eventuele onzekerheidsfactor van twee voor

parameters of aanvullingen van het protocol om een vertraagde functionele

jonge kinderen snel kleiner wordt bij toename van het lichaamsgewicht.

toxiciteit, ontwikkelingsneurotoxiciteit en -immunotoxiciteit te onderzoeken
moeten worden meegenomen (FDA 2006, Larsen 2006, Larsen en Pascal
1998, Wolterink et al. 2007).

Conclusies

–– Indien de ADI/TDI voor een stof is gebaseerd op een reproductietoxiciteits
onderzoek of op een (sub)chronische studie waarbij dieren vanaf speenleeftijd

–– Het panel pleit voor proefdieronderzoek gericht op het zich postnataal

zijn blootgesteld aan een constante concentratie van de teststof (via voer of

ontwikkelende organisme, waarbij ruime aandacht moet zijn voor het

drinkwater), dan is de blootstelling van jonge dieren aan de stof in feite

identificeren van equivalente gevoeligheidsvensters tussen proefdier en kind.

ongeveer tweemaal hoger geweest dan die van de volwassen dieren. Een

Dit betreft vooral het kunnen beoordelen van (mogelijke) verstoringen in de

‘juveniele ADI/TDI’ zou dan ook tweemaal zo hoog zijn geweest.

ontwikkeling van organen en orgaansystemen na blootstelling in de periode
vanaf zes maanden na de geboorte van het kind. Ook het proces van
extrapolatie van proefdier naar kinderen vraagt om aandacht. Het panel is van
mening dat gevoeligheidvensters tussen kind en proefdiermodel verder
onderzocht zouden moeten worden.
–– Het huidige één- en tweegeneratiereproductieonderzoek (OECD TG 415 en TG
416) en de recent geïntroduceerde ontwikkelingsneurotoxiciteitstest (TG 426)
zijn (mogelijk) representatief voor de verschillende ontwikkelingsperiodes tot
het spenen, terwijl (sub)chronische toxiciteits- en carcinogeniteitstesten de
late fase van de groei afdekken. ADI’s en TDI’s afgeleid uit datasets die
gegevens van dergelijke toxiciteitsonderzoeken bevatten, beschermen in
principe zowel oudere zuigelingen en kinderen als de foetus tijdens de
zwangerschap en de pasgeborene en jonge zuigeling. Wel kunnen mogelijke
effecten op het zich ontwikkelende immuunsysteem worden gemist.
–– Het panel is van mening dat normen afgeleid van reproductietoxiciteits
onderzoek met knaagdieren, die de blootstelling in utero, de
zuigelingenperiode, de kruipfase, het spenen en de snelle juveniele groei
afdekt, en waar de F1-generatie wordt gebruikt voor de evaluatie van
subchronische toxiciteits- of carcinogeniteitseffecten, kan worden gebruikt
als hulpmiddel voor het beoordelen van de noodzaak tot ingrijpen bij
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Centraal zenuwstelsel

Immuunsysteem

Kenmerk

Postnatale ontwikkelingsperiode
Mens
(jaar)

Hersengroeispurt

Aap
(week)

Hond
(week)

Kenmerk
Rat
(dag)

prenataal

21-28

Glutamaatreceptoren1
(maximale binding)

1-2 cortexafname 2-16
(tot volwassen)

28
afname naar
volwassenheid >28

Monoaminesysteem2

2-4 max.
receptordichtheid

21-30 volwassen
concentraties

0-3

21-35

0,6-2

0-21

Oculaire dominantie3
(fixatiebepaling)
Cerebellair blijvend extern
kiemblad3
50% myelinatie van corpus
callosum7
Snelle fase myelinatie eindigt4
Myelinatie compleet7
Cognitieve ontwikkeling
Conditionering
Delayed response learning5
Leren/geheugen6
Locomotor
Ambulant
Kruipen
Lopen
Volwassen activiteit

Mens
(jaar)

Bloed-hersenbarriére ,
niet voltooid
voltooid

4,5-6

1-18

4,5-8,5

0

2
6-8 (volwassen niveau)

0,1-0,25

0
2-3 (volwassen niveau)

Th1/Th2

4

6-7

Volwassen IgG-niveaus1

5

6-8

Dietert et al. 2000, Holladay en Smialowicz 2000

Ademhalingsstelsel
Postnatale ontwikkelingsperiode

0-1,5
1-2
<5-9

0-1
12-16
tot 16

>1
10-35
17-40

0.2-0.6
0.7
0.9
3

0,5-2
0,5-2
2-3
7

3-4
7-15
15-16
50

0,2-1,4

2-4

15-23

9 – 36

67

Tabel 3. Vergelijkbare postnatale ontwikkelingsfasen bij proefdier en mens
1
Ikonomidou et al. 1999, 2 Rice en Barone 2000, 3 Sidhu et al. 1997, Kimmel en Kimmel 1994,
4
Radde 1975, 5 Wood et al. 2004, 6 Hurtt en Sandler 2003, 7 Watson et al. 2006

<15
30

Aap
(dag)

Hond
(week)

Rat
(dag)

Muis
(dag)

prenataal

?

?

1-4

1-2

Geboorte

start

voltooid

start

nog niet
begonnen

nog niet
begonnen

Gevoeligheidsvenster
(proliferatie)

0-2

in utero

0-16

4-14

3-14

Voltooiing

6-8

geboorte

16

21-28

21-28

Begin

Burri 1997, Dietert et al. 2000, Hurtt en Sandler 2003, Merkus et al. 1996, Tschanz en Burri 1997, Zoetis en Hurtt 2003b
Tabel 3 vervolg

1

0,1
1

Mens
(jaar)

Vorming
longblaasjes1

6

Bijna-volwassen slaapcyclus6

0-1

Immuungeheugen

T-onafhankelijke antilichaamresponse1

25
25-30
90-100

Knaagdier
(week)

Immuuncompetentie

T-afhankelijke antilichaamresponse1

1

2

Postnatale ontwikkelingsperiode
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Nieren en uitscheidingsstelsel

Metabolisme

Kenmerk

Rijping van enzymactiviteit (fase I/II metabolisme
Enzymtype

Mens
(jaar)

Rat
(dag)

Mens
(dag)

CYP2D61,2

0-3

CYP2E1

0-1

4-17
na spenen
mannen>vrouwen

14-35
tweemaal volwassen
waarde bij 35 dagen

CYP1A21,5,6,7

0,5
1

7-100 lage concentraties

21-60

2,3,4

Glomerulo-/nefrogenese1,2
Volwassen GFR en tubulaire secretie1,2

15-21
ontwikkeling
ontwikkeling

Postnatale ontwikkelingsperiode
Mens
(jaar)

Rhesusaap
(jaar)

Hond
(dag)

Muis
(dag)

Rat
(dag)

11-12

2,5-3

180-240

35-45

40-60

grote toename met leeftijd

1

Postnatale ontwikkelingsperiode
Mens
(week)

Hond
(week)

Konijn
(week)

Rat
(week)

Muis
(week)

Varken (week)

prenataal
week 35

2

2-3

4-6

prenataal

3

Snodgrass 1992, 2 Travis 1991, 3 Zoetis en Hurtt 2003a

Skelet
Postnatale ontwikkelingsperiode

35

Ovulatie

35

Seksuele rijpheid/
vruchtbaarheid

50

Spermatozoa
Testikelindaling

8-14

45-180

Volumecontrole

Volledige nefrogenese3

Oestruscyclus/menarche
(eerste oestrus/mensus)

45
prenataal

Beckman and Feuston 2003, DeSesso and Harris 1996, Lewis et al. 2002, Marty et al. 2003
Tabel 3 vervolg

1

prenataal

Vermogen tot concentreren

Voortplantingsstelsel

Puberteit1

Rat
(dag)

Zuur-base-evenwicht

Kenmerk

Kearns en Reed 1989, 2 Leeder en Kearns 1997, 3 Waxman et al. 1989, 4 Peng et al. 1991, 5 Ding et al. 1992, 6 Imaoka et al.
1991, 7 Pineau et al. 1991
1

Kenmerk

Postnatale ontwikkelingsperiode

Konijn
(dag)

15

Fusie van 2e
ossificatiecentra1

Mens
(jaar)

Aap
(jaar)

Hond
(week)

Konijn
(week)

Rat
(week)

Muis
(week)

Femur distale
epifyse2,3,4

14-19

3-6

36-47

32

15-16

12-13

Snelle groei van lange
beenderen
1
Fukuda en 2 Matsuoka 1981, 3 Khermosh et al. 1972, 4 Yonamine et al. 1980, Zoetis et al. 2003c
Tabel 3 vervolg

0-8
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OECD-testrichtlijnen (Hass 2006, WHO 2006)
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OECD TG

Blootstellingsperiode

Opzet

Eindpunten

Voordelen (+) / beperkingen (-)

TG 414: prenataal
ontwikkelingstoxiciteitsonderzoek

van implantatie tot 1-2 dagen voor
de geboorte

3 dosisniveaus plus controle; n=20
zwangere ratten

implantatie, structurele afwijkingen en
morfologische veranderingen, dood en
gewijzigde groei in de foetus

+
-

TG 415:
eengeneratieonderzoek
TG 416:
tweegeneratieonderzoek

van 10 weken voor conceptie tot het blootstelling gedurende tenminste 1
spenen van de eerste, resp. tweede spermatogene cylcus; 3 dosisniveaus
generatie
plus controle; n=20 zwangere ratten

vruchtbaarheid; groei, ontwikkeling en
levensvatbaarheid, histopathologie en gewicht
van voortplantingsorganen, hersenen en
doelweefsels;
TG 416: vruchtbare cyclus en spermakwaliteit,
eventueel anogenitale afstand

TG 415:
+ blootstelling gedurende gevoelige perioden;
geen blootstelling van spenen tot seksuele rijpheid,
andere eindpunten dan in tweegeneratieonderzoek
TG 416:
+ blootstelling dekt gevoelige perioden, effecten
bepaald in F1 en F2, inclusief spermakwaliteit en
vruchtbare cycliditeit
- anogenitale afstand alleen bepaald in F2 als daartoe
aanleiding bestaat, areola/tepel-retentie niet
bepaald, afwijkingen voortplantingsorganen alleen
onderzocht in één per geslacht per worp

TG 421 en 422: reproductie/
ontwikkelingstoxiciteitsscreeningtesten

vanaf twee weken voor de conceptie 3 dosisniveaus plus controle; n=8-10
tot 3-4 dagen postnataal
zwangere ratten

vruchtbaarheid, lengte zwangerschap en
geboorte, groei van foetus en pup en overleving
tot dag 3

+
-

kortetermijntest
beperkte blootstellingsperiode, beperkt aantal
eindpunten, beperkte gevoeligheid door aantal
proefdieren

TG 426: ontwikkelingsneurotoxiciteitsonderzoek

ten minste gedurende
zwangerschap en lactatie

lengte geboorte en zwangerschap, groei,
ontwikkeling en levensvatbaarheid, fysische en
functionele rijping, gedragseffecten,
hersengewicht en neuropathologie,
gedragsveranderingen door effecten op
centrale en perifere zenuwstelsel

+

blootstelling dekt meeste van de gevoelige
perioden
geen blootstelling voor conceptie en van spenen
tot seksuele rijpheid, parings- en
verzorgingsgedrag niet bepaald

TG = OECD Test Guideline

3 dosisniveaus plus controle; n=20
aanbevolen; minder dan 16
onvoldoende

-

afwijkingen worden in alle foetussen bepaald;
d osering alleen tijdens prenatale periode, alleen
effecten in foetus gemeten
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ADI

Acceptable Daily Intake

aPAD

acute Population Adjusted Dose

ARfD

Acute Reference Dose

BMD

Benchmark Dose

BMDL

Benchmark Dose lower confidence Limit

BMR

Benchmark Response

cPAD

chronic Population Adjusted Dose

DON

deoxynivalenol

EFSA

European Food Safety Authority

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FDA

Food and Drug Administration

FQPA

Food Quality Protection Act

JECFA

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LOAEL

Lowest Observed Adverse Effect Level

NOAEL

No Observed Adverse Effect Level

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

PTWI

Provisional Tolerable Weekly Intake

RfD

Reference Dose

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SCF

Scientific Committee on Food

TDI

Tolerable Daily Intake

VCP

VoedselConsumptiePeiling

VWA

Voedsel en Waren Autoriteit

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WHO

World Health Organization
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Acceptable Daily Intake (aanvaardbare dagelijkse inname, ADI): de hoeveelheid

Dosis: de hoeveelheid van een giftige (toxische) stof, straling of aantal

van een bepaalde verbinding, uitgedrukt per kilogram lichaamsgewicht, die

pathogenen, die per keer of per tijdvak wordt opgenomen en/of toegediend of

gedurende een volledige levensduur dagelijks kan ingenomen worden zonder dat

werkzaam is in een organisme.

hierdoor gezondheidsproblemen ontstaan; wordt gebruikt voor voedingsadditieven
en pesticiden.

Dosis-respons: de relatie tussen de omvang van de blootstelling (dosis) aan een
chemisch, biologisch of fysisch agens en de ernst en/of frequentie van de

Acute Reference Dose (acute referentiedosis, ARfD): de hoeveelheid van een

geassocieerde gezondheidseffecten (effectsterkte).

bepaalde verbinding, uitgedrukt per kilogram lichaamsgewicht, die gedurende
een korte tijd, veelal een tijdspanne van een dag, kan worden opgenomen zonder

Genotoxische stof: stof die schade veroorzaakt aan het genetisch materiaal.

dat hierdoor gezondheidsproblemen ontstaan; gebruikt voor fruit en groenten,
waar een bepaald stuk fruit of een bepaalde groente een te hoge hoeveelheid

Gevarenkarakterisatie: de kwalitatieve en/of kwantitatieve evaluatie van de aard

heeft van een pesticide met een hoge acute toxiciteit. Deze waarde is meestal

van nadelige gezondheidsaspecten geassocieerd met biologische, chemische en

hoger dan de ADI/TDI die geldt voor chronische blootstelling.

fysische agentia, die aanwezig kunnen zijn in bijvoorbeeld levensmiddelen.

Acute toxiciteit: toxiciteit die optreedt door een eenmalige of herhaalde (binnen 24

Gezondheidskundige grenswaarde: het dagelijks blootstellingsniveau, uitgedrukt

uur) blootstelling aan een verbinding, waarbij toxiciteit optreedt binnen een korte

bijvoorbeeld in μg/kg lichaamsgewicht, waarbij wordt verondersteld dat er geen

tijd na het toedienen (bijvoorbeeld tot veertien dagen); meestal betreft het

of een verwaarloosbaar toxisch effect optreedt; in sommige landen (maar niet in

blootstelling aan hogere concentraties van een stof dan bij chronische blootstelling.

Nederland) wordt een dergelijke waarde ook afgeleid voor genotoxische
verbindingen.

Blootstellingsschatting: de kwantitatieve schatting van de (waarschijnlijke)
inname van een biologisch, of chemisch agens; dit kan zijn via de voeding, maar

Gezondheidsrisico: een functie van de kans op, en van de ernst van, een nadelig

ook via blootstellingen aan andere bronnen via andere routes.

gezondheidseffect, voortvloeiend uit een aanwezig gevaar.

Carcinogeen: kankerverwekkend.

Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL): het laagste niveau van inneming
waarbij ongewenste effecten van een stof zijn waargenomen.

Chronische toxiciteit: toxiciteit die optreedt door blootstelling aan een verbinding
gedurende een lange termijn: veelal manifesteert deze toxiciteit zich ook pas op

Mutageen: schade veroorzakend aan het DNA, waarbij veranderingen optreden in

lange termijn; blootstellingniveaus zijn veelal laag vergeleken met acute toxiciteit.

de genetische code (bijvoorbeeld veranderingen van baseparen).
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No Observed Adverse Effect Level (NOAEL): het blootstellingsniveau bijvoorbeeld
uitgedrukt in μg/kg lichaamsgewicht , waarbij wordt verondersteld dat er geen
negatief effect op de gezondheid wordt geïnduceerd; dit niveau wordt meestal
vastgesteld op basis van experimenteel onderzoek bij dieren.
Tolerable Daily Intake (tolereerbare dagelijkse inname, TDI): de inname van een
bepaalde verbinding, uitgedrukt per kilogram lichaamsgewicht, die gedurende
een volledige levensduur dagelijks kan worden ingenomen, zonder dat hierdoor
gezondheidsproblemen ontstaan; gebruikt voor contaminanten (in tegenstelling
tot ADI voor bijvoorbeeld additieven).
Voorlopig toelaatbare wekelijkse inname (PTWI): de inname van een bepaalde
verbinding, uitgedrukt per kilogram lichaamsgewicht, die gedurende een volledige
levensduur wekelijks kan worden ingenomen, zonder dat hierdoor
gezondheidsproblemen ontstaan; gebruikt voor contaminanten.
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VWA-missie
De Voedsel en Waren Autoriteit werkt aan veilig en gezond voedsel, veilige
producten en gezonde dieren. Daartoe brengt de VWA risico’s in beeld, beoordeelt
ze, communiceert erover en maakt ze beheersbaar in de samenleving.

Het bureau Risicobeoordeling
Het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) oordeelt
en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de
voedsel- en productveiligheid. Diergezondheid en dierwelzijn maken hier deel
van uit, voor zover de voedselveiligheid en volksgezondheid in het geding zijn.
De risicobeoordeling, gericht op toekomstige risico’s, is een strategisch belangrijke component van de opdracht van het bureau. De onafhankelijke uitoefening
van deze opdracht is geregeld in de Wet onafhankelijke risicobeoordeling
Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen.
Adviezen in het kader van deze wet worden uitgebracht aan de ministers van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS). Een bij deze wet ingestelde raad van advies borgt de onafhankelijke
totstandkoming van de oordelen en adviezen en de wetenschappelijke kwaliteit.
Voor de wetenschappelijke onderbouwing van zijn adviezen kan het bureau
onderzoeksopdrachten uitzetten bij onderzoeksinstituten. Daarnaast kan het
bureau zich laten adviseren en ondersteunen door een panel van externe en
interne deskundigen bij controversiële onderwerpen, voor een second opinion
of voor de probleemdefinitie.

wetenschappelijk
onderbouwd
oordelen en
onafhankelijk
adviseren over
mogelijke risico’s
voor de volks- en
diergezondheid

Bureau Risicobeoordeling
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