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•Hazard  
(potentieel gevaarlijk voor gezondheid):  
= intrinsieke  eigenschap van een stof 
 
•Risk (risico):  
= waarschijnlijkheid dat die gevaarlijke 
eigenschap zich manifesteert bij een 
bepaalde blootstelling 

Hazard vs. Risk 



Risico schatting in de toxicologie 
voor de mens 

1. Identificatie gevaarlijke eigenschap (hazard) 
2. Karakterisering eigenschap (dosis-effect)  
3. Vaststellen van de blootstelling  
4. Vaststellen van het risico 

 
5. Maatregelen om risico te beperken 
6. Risico communiceren 
 



Gevoeligheid voor een stof hangt af van levensfase 

No Observed Adverse 
 Effect Level (NOAEL) 

Safety Factor 
Default 100x 



Hypothetical dose-response
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Experimental
data = 

Acceptabel: 1: 100.00 tot 1.000.000 mensen ontwikkelt een tumor 

Bijv. tumoren  
bij de rat 

Theoretisch geen 
drempelwaarde  



Rene Truhaut, University of Paris (1909-1994)  

Detectie grens tegenwoordig: femtogram = 10-15 gram 



Bestrijdingsmiddelen  
kankerverwekkend? 



Hazard (Not Risk!) Characterization 
Class 2B: Possibly carcinogenic in humans 
Class 2A: Probably carcinogenic in humans 



Causes for Cancer in Industrialized Countries (2006) 
American Cancer Society and IARC-WHO 

? 

? 



Nog geen 50% van genoemde bestrijdingsmiddelen 
die in het review artikel genoemd worden! 



? 

Genotoxiciteit 

Endocriene  
verstoring? 

? 



Zwakke punten in 
experimentele 

(dier)modellen? 



Risico’s van 
blootstelling in de 

vroege 
levensfase 



Hersen ontwikkeling en 
gedrag bij mens slecht te 

voorspellen met 
proefdieronderzoek 



Groeiende aandacht 
en zorg voor socio-

economische 
(gezondheids) 

efffecten 



HEAL. (2014). Health costs in the European Union - how much is related to EDCs?. 
 http://www.env-health.org/: Health and Environment Alliance (HEAL). 
 
Trasande, L., Zoeller, R. T., Hass, U., Kortenkamp, A., Grandjean, P., Myers,  
J. P., . . . Heindel, J. J. (2015).  Estimating burden and disease costs of exposure to 
endocrine-disrupting chemicals in the european union.  The Journal of Clinical  
Endocrinology and Metabolism, 100(4), 1245-1255. doi:10.1210/jc.2014-4324 [doi] 
 
Olsson, I., Holmer, M. L., Carlsson, M., Kjäll, K., Ramböll, A. P., Niemelä,  
H., . . . Olsson, M. (2014). The cost of inaction-A socioeconomic analysis of costs  
linked to effects of endocrine disrupting substances on male reproductive health. 
 
Rijk, I., & van den Berg, M. (June 10, 2015). Putting a price on your exposed brain:  
A case-study towards prenatal exposure to polybrominated diphenyl ethers (PBDEs),  
organophosphate pesticides (OPs) and associated socioeconomic cost of IQ loss 
In The Netherlands.  The Netherlands: Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS),  
Utrecht University.  
 
Rijk, I., van Duursen M., & van den Berg, M. (2016) Health effects related to  
Endocrine Disrupting Chemicals and their socio-economic impact in the EU – 
An inventory, evaluation and way forward in cost estimates of EDC-related  
health effects (in prep.). The Netherlands: Institute for Risk Assessment Sciences 
(IRAS), Utrecht University.  

Meer aandacht voor gezondheid vs economische kosten samenleving 







Concentraties OP-
pesticiden in NL 

2000-2010 

Ye, X., Pierik, F. H., Hauser, R., Duty, S., Angerer, J., Park, M. M., . . . Longnecker, M. P. (2008).. 
Environmental Research, 108(2), 260-267.  



What are the 
socio-economic 
cost for the NL? 

1 – 4 miljard € per jaar 



Rijk, I., van Duursen M., & van den Berg, M. (2016) Health effects related to Endocrine Disrupting Chemicals and their socio-
economic impact in the EU –An inventory, evaluation and way forward in cost estimates of EDC-related health effects (in prep.). 
The Netherlands: Institute for Risk Assessment Sciences(IRAS), Utrecht University.  

Geschatte directe en indirecte kosten ED effects, including biociden, 
50-300 miljard € op jaarbasis voor EU28  



Socio-economische voordelen 
wegen niet altijd op tegen de 

nadelen vanuit 
gezondheidsoogpunt 



“Risico-Voordeel” 
analyses van biociden 
in mondiaal perspectief 



Mosquitoes: 
• Chikungunya 
• Dengue fever 
• Rift Valley fever 
• Yellow fever 
• Zika 
• Malaria 
• Japanese encephalitis 
• Lymphatic filariasis 
• West Nile fever 

Flies 
Leishmaniasis 
Sandfly fever 
Sleeping sickness 
River blindness 

Fleas 
Plague  
Rickettsiosis 

Aquatic snails 
Bilharziasis 
 
Triatomine bugs 
Chagas disease 

Ticks: 
Haemorrhagic fever 
Lyme disease 
Relapsing fever 
Spotted and Q fever) 
Encephalitis 
Tularaemia 
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Every year more than 1 billion cases 
and over 1 million deaths from vector-borne diseases 

such as malaria, dengue, schistosomiasis, human 
African trypanosomiasis, leishmaniasis, Chagas 
disease, yellow fever, Japanese encephalitis and 

onchocerciasis, globally. 
 

Vector-borne diseases account for over 17% of all 
infectious diseases. 



Malaria  
  
About 40% of the world’s population at risk.  
Up to 500 million cases occur every year 
Up to 2.7 million deaths annually. 



Dengue 
 
2500 million people worldwide at risk of infection 
20 million cases a year in more than 100 countries. 
Tens of thousands serious dengue haemorrhagic fever. 



Zika virus distribution 
 

Symptomen vergelijkbaar  
met Dengue en Chikungunya 



Bacillus thuringiensis 



Binnen Europa insecten als 
vector voor infectie-ziekten van 

zeer beperkt belang.  
Hoe zit het dan met risico’s van 

biociden op groente en fruit 



2013-15 



Biociden op groente en fruit : Een Risico?  
 

• Meeste overschrijdingen van buiten de EU (ca 3%) 
• Eenmalige overschrijding in voedsel minimaal risico 
• Risico zit in chronische overschrijding  
• Kwetsbaarste groepen zwangere vrouwen, kinderen 
 
• Biologische producten geen meerwaarde voor 

algemene volksgezondheid (perceptie) vanuit 
biociden oogpunt 

• Meerwaarde is minder biociden in milieu en daardoor 
minder impact op biodiversiteit 



Risico’s biociden van uit humaan toxicologisch perspectief 

• Moderne biociden onmisbaar voor bestrijding door insect-overdraagbare 
ziekten. 

• “Risico-voordeel” principe zonder meer aan de voordeel kant bij insect-
overdraagbare ziekten  
 

• Risico’s biociden op groente en fruit voor merendeel niet of minimaal,    
(wel voor veelvuldige blootstelling boven de norm gezondheidsrisico en 
kwetsbare groepen) 
 

• De risico-perceptie van biociden op groente en fruit over het algemeen 
hoger dan de feitelijke toxicologische risico’s  
 

maar…... 
 
• Huidige testmethoden risicos tijdens zwangerschap en eerste levensjaren 

vrijwel zeker te simpel en hebben maar beperkte voorspellende waarde 

Grootste onzekerheid! 



Risico’s biociden van uit eco-toxicologisch perspectief 

• Moderne biociden nog steeds impact op “non-target” organismen. 
 

• Moderne biociden, in combinatie met monoculturen, kunnen een 
significante impact op biodiversiteit en ecosystemen hebben. 
 

• In Nederland en EU landen de “luxe” om ons te bekommeren over eco-
effecten. Grootste deel wereldbevolking heeft deze “luxe” niet door 
voedselschaarste, natuurrampen, klimaat etc. 
 

• Rijke landen (w.o. NL) voortouw nemen in ontwikkeling ecologisch en 
ecotoxicologisch verantwoorde landbouw productie-methoden, die 
uiteindelijke ook toepasbaar zijn in andere delen van de wereld. 

 



Dank voor uw aandacht 
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