Onderzoek naar de permeatie van methylbromide door drie typen
kunststofdrinkwaterleidingen
II. Experimenteel onderzoek
Inleiding

1 week, 2 weken, 4 weken en 8 weken
als expositietijden.

In de afgelopen jaren is enkele malen
geconstateerd dat de combinatie van
bodemverontreinigingen met in het bijzonder organische verbindingen en leidingmaterialen kon leiden tot kwaliteitsverslechtering van het drinkwater tijdens
distributie.
Naar aanleiding hiervan is door het KIWA
een onderzoek gestart naar de doorlatendheid van leidingmaterialen voor verschillende typen organische verbindingen.
Na het bekend worden van de contami-
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Afb. 5 - Proefopstelling voor het onderzoek naar
de doorlalendheid van leidingen.

— Buismaterialen
In het onderzoek zijn betrokken de in
Nederland veel toegepaste kunststof leidingen: PVC, HDPE en LDPE.
natie met methylbromide van drinkwater,
stromend door kunststofleidingen, in
kassen na 'methylen' is besloten om in
eerste instantie het onderzoek uit te voeren
met deze verbinding. Er is een programma
opgesteld voor het onderzoek naar de
permeatie van methylbromide vanuit een
oplossing in water door drie typen thermoplastische kunststoffen, namelijk Polyvinylchloride (PVC), hoge dichtheid polyetheen
(HDPE) en lage dichtheid polyetheen
(LDPE) onder gecontroleerde omstandigheden. Het onderzoek bestond uit twee
onderdelen namelijk een literatuuronderzoek en een experimenteel onderzoek.
Het onderzoek is in twee artikelen samengevat. In het eerste artikel, in nummer 20
van HoO, zijn de resultaten van het
literatuuronderzoek beschreven, terwijl in
dit artikel het experimentele onderzoek
beschreven wordt.

— Concentratie van het methylbromide
in het omringende water
Bij het onderzoek is uitgegaan van twee
concentraties namelijk 10 en 100 mg/l.
Deze concentraties zijn gekozen omdat
deze enerzijds voldoende hoog zijn om de
migratie goed te kunnen waarnemen en
anderzijds voldoende laag zijn om het
effect van diffusie zonder (snelle) aantasting te kunnen onderzoeken.
— Druk
Bij de experimenten is het water in de
buizen niet onder druk gezet, aangezien
permeatie theoretisch onafhankelijk is van
de waterdruk.
— Temperatuur
De experimenten zijn om praktische
redenen uitgevoerd bij kamertemperatuur.
— Expositietijden
Voor de buizen is gekozen voor 3 dagen,

Opzet van het onderzoek
Voor het experimenteel onderzoek is een
proefopstelling ontworpen waarin het
mogelijk is om de voor het onderzoek van
belang zijnde grootheden te variëren c.q.
controleren.
Deze grootheden zijn:
— Type water
Zowel voor het omringende water als het
water in de buizen is drinkwater (bereid
uit grondwater) gebruikt.

Afb. 6 - Afsluiter voor kunststof buizen.
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Glazen vaten
Voor het onderzoek zijn vaten ontworpen
zoals weergegeven in afb. 5.
De opstelling bestaat uit een glazen fles
(pyrex, 10 1 inhoud) (a) voorzien van
schroef/klemverbindingen (b), die zodanig
zijn aangebracht dat drie buisstukken van
32 mm diameter en 400 mm lengte horizontaal door het vat gestoken en met
behulp van een getefloniseerde siliconenring (c) vastgeklemd en afgesloten kunnen
worden. Het vat is beplaatst boven een
polyetheen opvangbak (d). De inhoud van
het vat kan gemengd worden met behulp
van een magnetische roerder (e) en een
teflon roervlo (f). Voor het nemen van
monsters uit het vat zijn twee septa (g)
op de fles aangebracht.
De proefopstelling bestond tijdens het
onderzoek uit maximaal zeven van deze
eenheden tegelijkertijd in bedrijf.
Buizen en afsluiters
Voor het onderzoek van de kunststof
buizen zijn buisstukken gemaakt met een
lengte van 400 mm. Deze buisstukken
worden voorzien van afsluiters die deels
binnen de buis vallen, zodanig dat, wanneer de buizen in de vaten geplaatst zijn,
slechts het gedeelte van de buis dat in
contact staat met het omringende water
gevuld is met water. In afb. 6 is een doorsnede gegeven van deze afsluiter.
Deze afsluiters bestaan uit een messing
eindstuk (a) met een rechte voorkant (buiszijde) en een schuine achterzijde, een
kunststofhuls (b) en een koperen doorvoer
(%" diameter) (c) die aan de buitenzijde
gedeeltelijk voorzien is van schroefdraad.
Na het inbrengen in een buis wordt de
vleugelmoer (f) vastgedraaid waardoor de
o-ring (d) naar buiten gedrukt wordt.
Hierdoor ontstaat een dichte klemmende
verbinding. De doorvoeren zijn op plaats
(e) aan één zijde van een buis voorzien
van een kraan ('toggle-switch'), aan de
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andere zijde van een afblindnippel
(Swagelok).
Deze afsluiters zijn in twee maten gemaakt
namelijk uitwendig 0 24,8 mm en uitwendig 0 27,0 mm voor buizen met inwendige diameters van respectievelijk 25
tot 27 mm en 27,2 tot 29 mm.

Uitvoering van het onderzoek
Het water dat gebruikt werd voor het
vullen van de vaten is vooraf ontlucht
door verwarmen, om tijdens het onderzoek
het vormen van gasbellen in de opstelling
te voorkomen.
Het water dat gebruikt werd voor het
vullen van de leidingen is vooraf gekookt
en gestript met stikstof.
Voor iedere te onderzoeken expositietijd
is één vat geprepareerd; voor elke expositie
zijn nieuwe buizen gebruikt.
Voor het onderzoek werden steeds 3
kunststof leidingen (PVC, HDPE en
LDPE) gevuld met water in een vat geplaatst. Vervolgens werd het vat gevuld
met water en het methylbromide daaraan
toegevoegd. Na één dag (wanneer de oplossing goed gehomogeniseerd was), werd
de methylbromideconcentratie in het water
in het vat bepaald. Na de gewenste expositietijd werd opnieuw de concentratie in
het vat bepaald. De inhoud van de buizen
werd na het schoonmaken van de buitenzijde overgebracht in een 'stripvat' en uitgeblazen, waarbij het methylbromide werd
geadsorbeerd in een buisje, gevuld met
tenax en XE-340. Vervolgens werd geanalyseerd met een gaschromatograaf, uitgerust met een vlamionisatiedetector.
Bereiding van
in water.

methylbromide-oplossingen

Bereiding van vloeibaar methylbromide
Aan de afsluiter van een kleine met methylbromide gevulde cylinder is een RVS
spiraal ( 0 1/16" uitw., totale lengte 0,5 m)
bevestigd. Deze spiraal wordt gekoeld tot
ca. -70 °C in een koolzuur/acetonbad. De
uitlaat van de spiraal wordt boven een
eveneens gekoeld afsluitbaar flesje (5 ml
inhoud) gehouden. Hierna kan dit flesje
met ca. 3 ml methylbromide gevuld
worden.
Dosering van methylbromide via een
standaard in koud water
Om het overgaan in de gasfase van
methylbromide te voorkomen is getracht
om de benodigde hoeveelheid methylbromide op te lossen in een kleine hoeveelheid koud water en dit daarna te
mengen met het water in het vat.

Hiertoe wordt een scheitrechter gevuld
met ± 500 ml water en afgesloten met een
stop voorzien van een septum. Na afkoelen
van deze scheitrechter tot O °C in een
ijs/zoutbad wordt vloeibaar methylbromide met behulp van een gekoelde injectiespuit in het water gebracht. Na homogeniseren van deze oplossing wordt de
inhoud van de scheitrechter via een lange
buis onder in het water van het op 500 ml
na gevulde vat gebracht. Door het grote
temperatuurverschil tussen het water in
het vat en het toegevoegde water blijft het
gekoelde water op de bodem, zodat het
vat afgevuld en gesloten kan worden
zonder verliezen.
Deze techniek is geschikt voor hoeveelheden methylbromide tot 100 juL Grotere
hoeveelheden worden ingebracht met een
doseerpipet in plaats van een injectiespuit.
Dit bleek nodig te zijn omdat de bij het
KIWA gebruikte injectiespuiten met een
groter volume dan 100pi bij de lage temperatuur (-20 °C) niet goed werken.
Monstername en analyse
Monstername uit het vat
De monstername van het omringende
water vindt plaats door met behulp van
een injectiespuit via één van de septa
(afb. 5g) een hoeveelheid monster op te
zuigen, terwijl tegelijkertijd via het andere
septum een injectie van eenzelfde hoeveelheid water plaatsvindt.
Monstername uit de buizen
Na het ledigen van het vat na afloop van
de expositie worden de buizen uit het vat
gehaald en afgespoeld. Vervolgens wordt
de afblindnippel van het uiteinde verwijderd en dit uiteinde verbonden met de
inlaat van een gasstripopstelling (zie
afb. 7).
Het andere uiteinde (met kraan) wordt
aangesloten op een onder druk staande
stikstofleiding. Na het openen van de
kraan wordt het water in het vat geperst.
Afhankelijk van de te verwachten concentratie wordt de gehele inhoud of een deel
daarvan in het stripvat gebracht. Wanneer
men slechts een gedeelte in het vat brengt
wordt vooraf zoveel water in het stripvat
gebracht dat het eindvolume 150 ml is.
Analyse van methylbromide
Voor de analyse van methylbromide is
gebruik gemaakt van de gasstripmethode
voor de isolatie (zie afb. 7) en een gaschromatograaf met vlamionisatiedetector
voor de meting.
Voor deze analyse wordt het monster in
het stripvat (a) gebracht. Hierna wordt dit
vat met behulp van een waterbad (b) verwarmd tot 90 °C terwijl tegelijkertijd door

Afb. 7 - Overbrenging van het water uit een buis
in de gasstripopstelling.

de inleidbuis (c) gezuiverd stikstofgas
stroomt met een snelheid van 40 ml/min.
Het methylbromide wordt meegevoerd met
de gasstroom en komt via een koeler (d)
(5 C C), waar het water condenseert, terecht
in een buisje (e) gevuld met tenax en
XE-340. Aan deze kunstharsen wordt het
methylbromide geadsorbeerd. Na deze
adsorptiestap brengt men het buisje over
in een speciaal injectiedeel van een gaschromatograaf, waarna de meting kan
plaatsvinden.
Condities voor de gaschromatografie:
kolom: lengte 2 meter, diameter %",
materiaal: RVS, vulling: Carbopack C met
0,2 % Carbowax 1500;
gas: helium. 20 ml/min;
detector: FID;
temperatuur: injectie: 300 °C;
kolom: ca. - 100 °C tijdens desorptie;
tijdens analyse: 20 °C gedurende 10 minuten; vervolgens 150°C gedurende 20
minuten; detector: 300 °C.
De onderste analysegrens is bij deze
analyse 0,05 fig absoluut.
Onderzo eksschema
In onderstaand schema zijn de metingen
weergegeven die uitgevoerd zijn op de
hiervoor beschreven wijze.
De concentratie van het methylbromide
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TABEL III - Overzicht van het onderzoeksprogramma.

Vatnr.
1
2
3
4
5
6
7
g
9
10

aanvangsconcenInzet- Uithaaltratie
datum datum
(mg/l)
2-3
4-3
3-3
19-3
18-3
18-3
31-3
19-3
25-3
24-3

2-3
5-3
10-3
2-4
15^4
13-5
3-4
26-3
8-4
21-4

Monster
Expositietijd

10
10
10
10
10
10
100
100
100

3h
1 dg
1 wk
2wk
4 wk
8 wk
3 dg
1 wk
2wk
4 wk

1(1(1

in het omringende water is voor ieder vat
zowel op de dag na inzetten (na goede
homogenisering van de oplossing) als aan
het einde van iedere expositietijd bepaald.
De concentratie in de buizen is aan het
einde van de expositie bepaald.
Resultaten
De resultaten van de analyses zijn weergegeven in de tabellen IV, V en VI.
Discussie en conclusies
Oplosbaarheid methylbromide in water
Bij de experimenten met het doseren van
methylbromide is gebleken, dat methylbromidegas moeilijk in water is op te
TABEL IV - Methylbromideconcentraties bij een
streefconcentratie in het buitenwater van 10 mg/l.
Expositietijd
Monster

3'h

vat na 1 dag
(mg/l)
n.v.t.
vat na exp.
tijd (mg/l)
8,1
PVC (/.g/1) n.a.
LDPE (/.g/l) n.a.
HDPE (/.g/1) n.a.

1 dg

1 wk 2 wk

10,3

12,5 -

10,5
n.a.
n.a.
ca. 0,5

12,2
n.a.
3
78

12,8
*
66
1,0.103

4 wk
10,9
7,1
n.a.
232
1,7.10»

= niet bepaald door defect aan analyseapparatuur
* = waarschijnlijk contaminatie van het
monster
n.a. = niet aantoonbaar; onderste analysegrens
0,5 /.g/I.
TABEL V - Methylbromideconcentraties bij een
streefconcentratie in het buitenwater van
100 mg/l.
Expositietijd
Monster
vat na 1 dag
(mg/l)
vat na exp.
tijd (mg/l)
PVC (/.g/l)
LDPE O.g/1)
HDPE (/.g/l)

TABEL VI - Methylbromideconcentraties na
8 weken expositie bij een streefconcentratie in
het buitenwater van 10 mg/l.

3 dg

1 wk

2 wk

4 wk

182

100

119

61

157
n.a.
n.a.
11,3

86
n.a.
25
508

n.a.
554
7,2.103

36
n.a.
2,0.103
9,9.103

vat na exp. tijd (mg/l)
vat na 1 dag (mg/l)
PVC (/.g/l)
HDPE (/.g/l)
LDPE (/.g/l)

16
C(mg/I)

Concentratie na
8 weken expositie

• 100 m g / l (concentraties x 1 )
• 10

m

/

9 / l (concentraties x 10)

112

0,12
10,1
n.a.
1,8.103
990

8-

/
4^

n.a. = niet aantoonbaar; onderste analysegrens
0,5 /.g/l.

lossen. Uit de analyseresultaten valt af te
lezen dat oplossingen van 100mg/l methylbromide moeilijk reproduceerbaar zijn te
bereiden. De waarde van de methylbromideconcentratie in het vat na 1 dag bij
de 10 mg/l concentratie voor 2 weken
ontbreekt. Hierdoor is het noodzakelijk bij
de berekeningen correcties aan te brengen.
Onderste analysegrens
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt
dat de onderste analysegrens niet constant
is. Deze grens wordt bepaald door enerzijds de blanco en anderzijds de hoeveelheid water die voor de analyse wordt
gebruikt, die beide kunnen variëren; de
blanco varieert ten gevolge van wisselende
concentraties organische verbindingen in
het leidingwater. Het monstervolume
varieert tussen 50 en 150 ml.
Interpretatie analyseresultaten
Opvallend is dat door PVC na 8 weken
geen aantoonbare permeatie plaatsvindt.
De resultaten uit tabel VI, de methylbromideconcentraties na 8 weken, zijn niet
in onderstaande evaluatie opgenomen,
maar worden aan het einde van dit
hoofdstuk apart besproken.
Uit de resultaten verkregen bij de analyses
van de buitenconcentratie blijkt dat de
methylbromideconcentratie na 9 à 10
weken gehalveerd zal zijn. Of dit veroorzaakt wordt door afbraak, absorptie in de
kunststof of adsorptie is niet duidelijk.
Door de grote spreiding in de relatieve
afname in de concentratie in het vat zijn
dit slechts indicatieve waarden.
Wanneer de permeatie bij benadering
evenredig is met de buitenconcentratie,

3

4
»• t (weken)

Afb. 8 - De gecorrigeerde concentraties methylbromide in LDPE-buizen in de tijd.

mogen deze buitenconcentraties genormaliseerd worden op de streefconcentraties,
en de binnenconcentraties hiervoor evenredig gecorrigeerd worden. Dit is uitgevoerd en weergegeven in tabel VII voor
HDPE en LDPE bij 10 en 100 mg/l.
Uit de resultaten uit tabel VII lijkt het
gerechtvaardigd te zijn deze correctie toe
te passen, aangezien de verhouding tussen
de resultaten bij 10 en 100 mg/l ca. 10 is.
Deze gecorrigeerde waarden zijn uitgezet
in afb. 8 respectievelijk 9.
Uit afb. 8 blijkt dat de concentratietoename in het lineaire gedeelte ca. 5,6 mg/l
per week is. Dit komt overeen met een
permeatiecoëfficient van 6,8 .10" 8 cm 3
(STP) .cm .cm - 2 .s" 1 . atm - 1 .
Dit komt zeer goed overeen met de op
basis van literatuurgegevens geschatte permeatiecoëfficient namelijk 8 . 10~8, mede
gezien de spreiding in deze gegevens.
Uit afb. 9 kunnen de permeatiecoëfficienten voor HDPE berekend worden. Deze
bedragen 1,5 .10" 8 bij een buitenconcentratie van 100 mg/l, respectievelijk 0,9 .10" 8
cm 3 (STP) .cm cm" 2 .s _ 1 . atm" 1 bij
10 mg/l. Dit grote verschil zou te wijten
kunnen zijn aan het feit dat beide hellingen
van de lijnen bepaald worden door slechts
twee punten. Deze meetpunten zijn gebaseerd op enkelvoudige waarnemingen.
Het is hierdoor niet mogelijk om aan te
tonen of één van beide onjuist is.
De resultaten uit tabel VI, de methyl-

TABEL VII - Concentraties methylbromide fßg/l) gecorrigeerd voor de buitenconcentratie.

n.a. = niet aantoonbaar; onderste analysegrens
2,0 /.g/l.

Genormaliseerde
concentratie in
het vat (mg/l)

10

100

Expositietijd

1 wk

2wk

4 wk

1 wk

2wk

4 wk

Monster
HDPE (/.g/l)
LDPE (/.g/l)

3
62

38
578

213
1,6.103

25
508

465
3.103

3,3. 103
16.103

512

C(m 8 /I)

f

3

• 100 m g / l

concentraties x 1 )

* 10

c o n c e n t r a t i e s x 10 )

mg/|

•
'

/
/

2

/

/

Nawoord

1

//
M

0

1

*a*

2

alsnog permeatie plaats kan vinden. Om
dit nader te onderzoeken dienen de
experimenten met PVC voortgezet te
worden, waarbij het op peil houden van
de methylbromideconcentratie in het
buitenwater speciale aandacht moet
krijgen.

3

4

*- t ( w e k e n )

Afb. 9 - De gecorrigeerde concentraties methylbromide in HDPE-buizen in de tijd.

bromideconcentraties na 8 weken expositie,
lijken in tegenspraak met alle voorgaande
resultaten. De methylbromideconcentratie
in het buitenwater is niet gehalveerd, maar
is vrijwel geheel tot nul gedaald. Dit zou
veroorzaakt kunnen worden door afbraak
van methylbromide door bacteriën in dit
water. Dit water is namelijk, in tegenstelling tot het water in de buizen, niet
gekookt. Wanneer een buitenconcentratie
lager wordt dan de concentratie in de
buizen, zal er permeatie van binnen naar
buiten plaatsvinden. Dit zal sneller gaan
bij LDPE dan bij HDPE, waardoor het
mogelijk is dat de concentratie in de
LDPE-buis lager is dan in de HDPE-buis.
Om deze verklaringen te staven, zal nader
onderzoek noodzakelijk zijn.
Het gehele onderzoek is uitgevoerd bij
20 °C, terwijl in de praktijk (buizen in het
grondwater) de temperatuur gemiddeld
ca. 10 °C zal zijn. Uit afb. 1 (zie vorige
publicatie) kan men berekenen, dat, wanneer de temperatuur 10 °C zou zijn
geweest, de permeatiecoëfficient voor
LDPE ca. 27 % lager is namelijk 5,0 .10~ 8
in plaats van 6,8 .10~ s cm 3 cm .cm" 2 .
s" 1 . atol"1.
Slotconclusies en aanbevelingen
voor verder onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat methylbromide in enkele dagen door zowel
LDPE als HDPE buizen kan dringen in
hoeveelheden die, zelfs al is de buitenconcentratie vrij laag (10 mg/l) gezien de
praktijksituatie, niet aanvaardbaar zijn.
Door de PVC-buizen bleek in 8 weken
nog geen meetbare permeatie plaats te
vinden. Dit wil echter nog niet zeggen
dat dit materiaal voor methylbromide als
volledig veilig beschouwd mag worden.
Het is mogelijk dat de aanloopverschijnselen (oplossen van methylbromide in de
kunststof) vrij lang duren, waarna dan

De auteurs bedanken hierbij de medewerkers van de afdeling Kunststoffen en de
vakgroep Analytische Chemie, die zich
hebben ingezet voor het onderzoek, in het
bijzonder P. J. van Oosterom voor de uitvoering van alle analyses.
Literatuur
Zie publicatie in H2O nr. 20, pagina 483.
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Advies Gezondheidsraad
MutageniteitChemische Stoffen
De Gezondheidsraad heeft aan de minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
advies uitgebracht inzake de Mutageniteit
van Chemische Stoffen.
Dit advies is een onderdeel van de beantwoording van een adviesaanvraag, die
dateert van eind 1973, over de aanvaardbare niveaus voor schadelijke stoffen in
voeding en milieu.
Destijds is besloten tot een meer principiële
behandeling van deze adviesaanvraag in
drie delen, te weten adviezen over de
Carcinogeniteit, de Mutageniteit en de
Teratogeniteit van Chemische Stoffen.
Het advies inzake Carcinogeniteit van
Chemische Stoffen is reeds uitgebracht in
1978. (Gepubliceerd in de VAR-reeks
nr. 1979/3).
De mutageniteit van een chemische stof is
het vermogen van die stof om veranderingen in de erfelijke eigenschappen te
veroorzaken. Zulke veranderingen worden
mutaties genoemd. Stoffen, die mutaties
veroorzaken heten mutagene stoffen. De
werking van mutagene stoffen berust op
een chemische interactie met het erfelijk
materiaal (DNA). Mutaties kunnen leiden
tot afwijkingen bij volgende generaties en
het ontstaan van kanker. Dit advies van de
Gezondheidsraad beperkt zich tot het
eerste aspect.
Na een algemene inleiding wordt in het
Advies besproken hoe de mutageniteit van
chemische stoffen kan worden bepaald. Er
wordt een beknopte beschrijving gegeven
van de verschillende laboratoriumproeven
die ter beschikking staan en de waarde die
aan de uitkomsten daarvan mag worden

toegekend. Gesteld wordt dat in principe
alle chemische stoffen waaraan de mens
is blootgesteld, op hun mogelijke mutagene
eigenschappen zouden moeten worden getoetst. Dit geldt voor stoffen met uiteenlopend gebruiksgebied, zoals geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, toevoegingen aan
voedsel, enz.
Een deel van onze blootstelling aan mutagene stoffen is echter niet afkomstig van
industriële produkten en chemicaliën maar
van natuurlijk voorkomende stoffen in
voeding en milieu. Ook hieraan zal aandacht moeten worden besteed.
Het Advies geeft een strategie aan voor
het onderzoek naar de mutageniteit van
stoffen. Dit onderzoek wordt verdeeld in
twee fasen. In de eerste, de zgn. kwalitatieve fase, wordt de vraag gesteld of de
stof mutagene eigenschappen bezit. Hiervoor zijn gevoelige, snel uitvoerbare laboratoriumtesten beschikbaar. Er wordt bij
deze testen gebruik gemaakt van bacteriën,
(bijvoorbeeld de Ames-test) schimmels,
bananenvliegen en gekweekte zoogdiercellen. Het is de bedoeling van deze
kwalitatieve fase om met een zo hoog
mogelijke betrouwbaarheid en toch relatief
lage kosten stoffen op eventuele mutagene
eigenschappen te onderzoeken.
Het resultaat van deze testen zegt echter
weinig over de vraag hoe sterk een eventueel mutageen effect bij de mens zal zijn.
Hierop zal de tweede fase, de zgn. kwantitatieve fase, antwoord moeten geven.
Deze kwantitatieve fase komt aan de orde
indien een stof in de kwalitatieve fase
mutageen is gebleken, en wanneer de voordelen van de stof zodanig zijn dat men
bereid is eventuele risico's te accepteren.
In deze fase zullen experimenten met
proefdieren moeten aangeven hoe groot
een eventueel risico voor de mens zal zijn.
Dit onderzoek verkeerrt echter nog in vele
laboratoria in een experimentele fase en
een vertaling van de resultaten naar het
risico voor de mens is nog onzeker.
Het mutageniteitsonderzoek, zoals dat in
het Advies beschreven wordt, vormt een
onderdeel van de totale toxicologische beoordeling van chemische stoffen en heeft
vooral een nauwe relatie met het carcinogeniteitsonderzoek, dat beschreven is in het
eerdergenoemde Gezondheidsraadrapport
van 1978.
Het rapport wordt als nr. 47/81 gepubliceerd in de VAR-reeks en is binnenkort
verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij te
's-Gravenhage, tel. (070) 78 99 11.

• •

•

