
 

KENNISSESSIE HORMOONVERSTORENDE 
CHEMICALIËN: EEN SAMENVATTING 
 
Op 19 juni 2017 organiseerde Wemos in Nieuwspoort een kennissessie voor Kamerleden en hun 
medewerkers over hormoonverstorende chemicaliën. 
 
Tijdens deze bijeenkomst werd door drie experts - een toxicoloog, een kinderarts, en een uroloog - een 
interactieve sessie gegeven over hormoonverstorende chemicaliën (EDCs). De experts gingen dieper in 
op de werking van deze stoffen en de effecten ervan op de volksgezondheid. Via een online verbinding 
met Brussel gaf een beleidsadviseur van de Health and Environment Alliance (HEAL) een update van de 
laatste stand van zaken van het Europese beleid aangaande EDCs. 
 
In het onderstaande verslag volgt een samenvatting van de belangrijkste boodschappen van de 
kennissessie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

DR. MAJORIE VAN DUURSEN (TOXICOLOOG, UNIVERSITEIT 
UTRECHT) OVER DE WERKING VAN HORMOONVERSTORENDE 
STOFFEN 
 
 
Een EDC is een stof die: 
 niet van nature in het lichaam voorkomt 
 de functie van het hormoonsysteem verandert 
 een gezondheidsschadelijk effect veroorzaakt 
 
Hormonen zijn boodschappers: ze worden in klieren en weefsels gemaakt en aan het bloed afgegeven 
om vervolgens ergens anders hun werking te doen. Een EDC kan deze werking op verschillende manieren 
verstoren: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Internationaal onderzoek toont aan dat we deze stoffen bijna allemaal in ons lichaam hebben. In 
Nederland wordt slechts in beperkte mate onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van schadelijke 
chemicaliën in burgers. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

DR. GERT DOHLE (UROLOOG, ERASMUS MEDISCH CENTRUM 
ROTTERDAM) OVER DE EFFECTEN VAN 
HORMOONVERSTORENDE STOFFEN OP DE MANNELIJKE 
REPRODUCTIEVE GEZONDHEID 
 
 
Hormoonverstorende chemicaliën worden geassocieerd met veel gezondheidsproblemen: 
 Mannelijke vruchtbaarheid (bijvoorbeeld door lage spermakwaliteit) 
 Neurologische gedragsstoornissen (ADHD, autisme)  
 Obesitas 
 Diabetes 
 Hormoongerelateerde kankersoorten (zaadbalkanker, borstkanker bij jonge vrouwen) 
 Immuunsysteem gerelateerde ziektes (allergieën, astma) 

 
Wat betreft mannelijke reproductieve gezondheid zijn er zorgwekkende trends, zoals een toename van 
zaadbalkanker en mannelijke vruchtbaarheidsproblemen. Soms worden genetische factoren genoemd 
als verklaring voor deze trends. Echter, ziekten die zijn gelinkt aan genetische oorzaken verspreiden zich 
niet zo snel onder de bevolking. De snelle toename van deze aandoeningen duidt eerder op 
omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen. 
 
In de onderstaande grafiek zien we een opvallende toename van het aantal gevallen van zaadbalkanker 
onder jonge mannen in Nederland.  



 

In een publicatie van de WHO uit 2012 – ‘The state of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals’ - 
wordt opgemerkt dat 20-40% van de jonge mannen in Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen en 
Duitsland te maken heeft met een afnemende spermakwaliteit. Ook laten studies een samenhang zien 
tussen blootstelling aan pesticiden en afnemende spermakwaliteit. 
 
  



 

DR. GAVIN TEN TUSSCHER (KINDERARTS, 
WESTFRIESGASTHUIS HOORN) OVER 
HORMOONVERSTORENDE CHEMICALIËN IN MEDISCHE 
HULPMIDDELEN OP DE KINDERAFDELING  
 
Dr. Gavin ten Tusscher belicht dat blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën kan plaatsvinden 
via medische hulpmiddelen in ziekenhuizen. 
 

 
 
 
 
Stoffen die worden toegevoegd om medische hulpmiddelen buigzaam te maken (zoals ftalaten) kunnen 
uit de medische hulpmiddelen lekken. Dit is vooral zorgwekkend bij kwetsbare groepen zoals prematuur 
geboren baby’s. De blootstelling van deze kwetsbare groepen aan bijvoorbeeld het ftalaat DEHP kan 
oplopen tot 4000-160.000 maal de veilige norm. 
 
 
 
 



 

 
 
Dr. Gavin ten Tusscher van het Westfriesgasthuis heeft laten zien dat het mogelijk is om het gebruik van 
schadelijke stoffen op de kinderafdeling in ziekenhuizen terug te dringen. Inmiddels zijn meer 
ziekenhuizen in Nederland bezig om hun afdelingen vrij te maken van schadelijke stoffen. 
  



 

NATACHA CINGOTTI (BELEIDSADVISEUR, HEALTH AND 
ENVIRONMENT ALLIANCE BRUSSEL) OVER 
BELEIDSONTWIKKELINGEN IN DE EU 
 
 
Natacha Cingotti presenteert de uitkomsten van een studie naar de gezondheidskosten van 
hormoonverstorende stoffen. Uit deze studie blijkt dat deze kosten in de EU neerkomen op €157 miljard. 
Opmerkelijk is dat €120 miljard daarvan gerelateerd is aan hormoonverstorende pesticiden. 
 
De Europese Commissie heeft criteria voorgesteld om EDCs te identificeren. Hoewel duidelijke criteria 
een voorwaarde zijn om EDCs goed te kunnen reguleren, is er veel kritiek van wetenschappers (zoals de 
Endocrine Society) op de voorgestelde criteria. Een belangrijk kritiekpunt is de hoge bewijslast, waardoor 
weinig stoffen daadwerkelijk als hormoonverstorend zullen worden aangemerkt. 
 
Natacha Cingotti stelt dat het vanwege deze problemen met de criteria belangrijk is dat EU-lidstaten ook 
nationale maatregelen nemen. 
 



 

 

WELKE STAPPEN ZIJN NODIG? 
Goede criteria op EU-niveau voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen zijn een voorwaarde 
voor beschermende regelgeving. Wemos vindt daarom dat dit de hoogste prioriteit moet hebben. 
 
Daarnaast zijn beschermende maatregelen in Nederland nodig én mogelijk. Denemarken, Zweden en 
Frankrijk gingen ons voor.  
 
Wemos staat voor de volgende maatregelen: 
 Schadelijke chemicaliën onderdeel van duurzaam inkoopbeleid 
 Een schone circulaire economie 
 Bevorder het gebruik van veilige alternatieven 
 Investeer in onderzoek  
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