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Het beoordelen van
h o r m o o nve rs t o re n d e
effecten van chemische
stoffen moet anders en
beter, stelt toxicoloog
Majorie van Duursen.

Door�onze�medewerker
Anne�van�Kessel

AMSTERDAM.�„De gevaren van li-
chaamsvreemde chemische stoffen
tijdens de zwangerschap worden on-
derbelicht in Nederland. Je krijgt een
folder over de effecten van roken en
drinken en dat is het”, zegt Majorie
van Duursen van de Vrije Universi-
teit. „Maar die stoffen kunnen de
vruchtbaarheid van het kind vermin-
deren en bijvoorbeeld bijdragen aan
het ontstaan van astma, kanker of
een veranderde hersenontwikkeling.
Er is zo veel gezondheidswinst te be-
halen door die vroege blootstelling te
verminderen. Iedereen heeft daar
recht op en ik wil daaraan bijdragen.”

Als kind was Van Duursen veel be-
zig met de wereld om haar heen. Ze
koos daarom voor een studie biolo-
gie. Tijdens die studie maakte ze
kennis met de toxicologie. „Het is
een maatschappelijk betrokken vak.
Je ziet waarvoor je het doet. Het
combineert hardcore bèta-weten-
schappen met het effect van het
milieu op gezondheid.”

Van Duursen koos toxicologie als
afstudeerrichting en deed een pro-
motie in die richting. Ze werkte een
tijdje bij de Gezondheidsraad, maar
wilde toch liever zelf het lab in, en
keerde zo terug naar de wetenschap
om onderzoek te doen naar de effec-
ten van chemische stoffen op onze
ge zo n d h e i d .

U bent recent begonnen aan de VU.
Wat zijn uw onderzoeksplannen?
„Ik leid sinds januari het FREIA-pro-
ject. Daarin onderzoeken we de ef-
fecten van chemische stoffen op de
vrouwelijke vruchtbaarheid. Daar is
nog heel weinig over bekend. Pro-
bleem is dat we niet goed weten wat
we moeten meten om met zekerheid
te stellen dat een stof een effect
heeft. Momenteel wordt er vaak naar
het aantal eicellen gekeken, maar dat
betekent niet dat die eicellen ook ge-
zonde kinderen kunnen opleveren.
Bij spermacellen is dat veel makkelij-
ker. Daarbij kun je bijvoorbeeld naar
het aantal levende cellen kijken en
naar de zwemkwaliteit.

„Het bepalen van goede biomar-
kers zal de eerste stap zijn. Ook wil-
len we meer te weten komen over
werkingsmechanismen van stoffen.
Daarnaast gaan we nieuwe testme-
thoden ontwikkelen die de effecten
van stoffen meten. Het kromme is
dat fabrikanten verplicht zijn om
eventuele hormoonverstorende ef-
fecten van hun stoffen in kaart te
brengen, maar dat de juiste testen
daarvoor ontbreken. Die hopen we te
ontwikkelen zodat ze aan het einde
van het project gebruikt kunnen
worden in wet- en regelgeving.”

Waarom is er zo weinig bekend over
de effecten van stoffen op de vrou-
welijke vruchtbaarheid?
„Het is lastig om te onderzoeken. Ei-
cellen zijn alleen met een invasieve
ingreep te verkrijgen. De effecten
kunnen subtiel zijn en we weten pas

sinds een aantal jaar dat effecten tij-
dens verschillende levensfases op la-
tere leeftijd tot vruchtbaarheidspro-
blemen kunnen leiden. Dat er zoveel
tijd tussen zit voordat je er iets van
merkt, maakt het lastig te onderzoe-
ken. Zo kan verstoring tijdens de em-
bryonale ontwikkeling, wanneer de
eierstokken ontstaan, voor on-
vruchtbaarheid zorgen als een vrouw
dertig is.”

Als een baby geboren wordt, zitten
er tot 200 verschillende chemische
stoffen in zijn lichaam. Hoe erg is
dat?
„Sterker nog, die stoffen kunnen we
al aantonen in de eicelblaasjes waar-
in een eicel rijpt en in het vruchtwa-
ter waarin het embryo zich ontwik-
kelt. De dosis bepaalt of iets giftig is,
dus je weet niet of al die stoffen scha-

delijk zijn. Maar die zitten er onge-
twijfeld bij.”

Wat zijn de belangrijkste verstoren-
de effecten die deze stoffen kunnen
hebbe n?
„Ze kunnen de aanmaak van hormo-
nen ontregelen waardoor het groei-
ende kind niet de juiste hoeveelheid
hormonen op het juiste moment
heeft. Zo kan de ontwikkeling van
eierstokken, hersenen of andere
organen verstoord raken.”

Over welke stoffen en producten
hebben we het dan?
„Van alles. Weekmakers en hardma-
kers in plastic producten. Vlamver-
tragers die in elektronica zitten.
Geurdragers in parfum. Antibacte-
riële stoffen die bijvoorbeeld voorko-
men dat een gezichtscrème snel be-

derft. Luchtverfrissers. Stoffen die
voor een waterafstotende laag zor-
gen. We krijgen het allemaal binnen
via huid en mond. Dat het er zoveel
zijn, maakt het lastig. Onderzoek
richt zich nu vaak op één stof en be-
paalt daarvan de veilige dosis. Maar
eigenlijk moet je kijken naar het ge-
zamenlijk effect van al die stoffen.”

Wat voor een soort testmethoden
moet je ontwikkelen om die subtiele
effecten die zich jaren later kunnen
openbaren, te ontdekken?
„We kijken onder andere naar nieu-
we celkweken en we verbeteren
proefdiermodellen. Daarbij vergelij-
ken we cellen en dieren die niet
blootgesteld worden met cellen en
dieren die dat wel worden. We on-
derzoeken met name ve r a n d e r i nge n
in de werking van een cel of orgaan.”

Hoe zorg je dat een proefdier vrij is
van omgevingsstoffen die je resulta-
ten kunnen beïnvloeden?
„Je moet heel goed weten waar je
mee bezig bent. Je moet het voer
controleren op plantenhormonen. Je
moet de kooien en drinkwaterflessen
checken of die niks loslaten.”

Van het grootste deel van de 21.000
meest gebruikte stoffen in Europa is
het gezondheidseffect niet bekend.
„Dat klopt, dat is gigantisch. Maar we
kunnen ze niet allemaal helemaal
doorlichten. Misschien moet het sys-
teem anders. Bisfenol A is zo onge-
veer de best onderzochte hormoon-
verstorende stof. Het heeft veel
moeite gekost om dat stempel ‘hor-
m o o nve r s to re n d’ te krijgen. Het
vergde miljoenen onderzoeksgeld.
Bisfenol A is nog steeds niet verbo-
den, maar mag bijvoorbeeld niet
meer in kassabonnetjes zitten. Wat er
vervolgens gebeurt, is dat overal het
alternatief bisfenol S in gestopt
wordt. Terwijl dat nagenoeg dezelfde
werking heeft. Het is heel frustre-
rend om weer van voor af aan te
moeten beginnen.”

Hoe zouden we het systeem wel in
moeten richten?
„Ik denk dat we veel meer naar cate-
gorieën moeten kijken. Neem bisfe-
nol S, dat heeft nagenoeg dezelfde
chemische structuur als bisfenol A.
Dan weet je dat de werking in het li-
chaam vergelijkbaar zal zijn. Als je
uitgaat van wat je weet van vergelijk-
bare stoffen, dan kan je minder, maar
gerichter testen. Nu schrijven de EU-
regels voor dat voor elke stof een
reeks testen wordt gedaan. Dat zijn
niet per se de geschiktste testen.”

Wat kunnen mensen zelf doen om
hormoonverstorende effecten te
voorkome n?
„Dat is een lastige vraag want die
stoffen zitten overal in. Ontkomen is
geen optie. Koop zo min mogelijk in
plastic en blik verpakt eten, geef je
kinderen geen plastic speelgoed,
koop onbespoten groenten, ventileer
je huis goed en houd het goed
schoon. Was je handen goed. Mijn
kinderen moeten bovengemiddeld
vaak hun handen wassen. En check
verpakkingen van cosmetica op de
aanwezigheid van weekmakers en
parabenen. Ik besef dat dat voor mij
makkelijker is. Eigenlijk is dat gek, de
voorlichting hierover zou veel beter
moeten, zeker voorafgaand en tij-
dens de zwangerschap.”

Majorie�van�Duursen: „Koop�zo�min�mogelijk�in�plastic�en�blik�verpakt�eten,�ventileer�je�huis�goed�en�houd�het�schoon.”
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