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Humane biomonitoring

Monitoringstechniek = humane biomonitoring

meet in de mens inwendige blootstelling aan vervuilende stoffen 
en vroegtijdige gezondheidseffecten die door deze stoffen 

veroorzaakt kunnen worden

→ Persoonlijke blootstelling

http://www.ureasample.com/buy-drug-test-solutions/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=68
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Steunpunt Milieu & Gezondheid,

1e generatie (2001-’06)

Steunpunt Milieu & Gezondheid,

2e generatie (2007-’11)

Steunpunt Milieu & Gezondheid, 

3e generatie (2012-’15)

Pilootstudie (1999)

Steunpunt Milieu & Gezondheid, 

4e generatie (2016-’20)
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Waarom?

Humane Biomonitoring

❖ Directe meting van polluent gehaltes in het menselijk lichaam

❖ Geïntegreerde blootstelling: uit alle bronnen samen

❖ Incorporeert absorptie, metabolisme, excretie, …

❖ Zowel blootstelling als effect

❖ Tijdsvenster (prospectieve studies)

❖ “Pollution gets personal”

HBM als beleidsondersteuning
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Inhoud
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HBM toepassingen

❑nieuwe data: monitoring
• Referentie waarden

• Tijdstrends & regionale trends

• Bronnen van blootstelling identificeren

• Follow-up van risico gebieden

opstarten, evalueren en aanpassen van 
beleidsmaatregelen

❑nieuwe kennis: research
• Dosis-effect relaties

• Health-based guidance values

ondersteunen en onderbouwen van                             
beleidsmaatregelen
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Referentie waarden
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Vlaamse Referentie waarden
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Vlaamse referentie waarden

Glyfosaat in urine  N %>LOQ GM  P10  P50    P90 P95 

µg/L (cor. SG)   (=0,1µg/l) (95% BI)  (95%BI) (95% BI) (95%BI) (95%BI) 

Totaal  415 41,45 - <LOQ <LOQ 0,28 0,391 

      - - - (0,240;0,336) (0,332;0,468) 

Geslacht                

jongens  193 47,15 - <LOQ <LOQ 0,304 0,369 

      - - - (0,256;0,368) (0,326;0,616) 

meisjes  222 36,49 - <LOQ <LOQ 0,249 0,409 

      - - - (0,215;0,406) (0,329;0,657) 

Opleiding gezin               

lager secundair** 24 25 - <LOQ <LOQ 0,126 0,155 

      - - - (0,095;0,215) (0,126;0,215) 

hoger secundair  135 47,41 - <LOQ <LOQ 0,309 0,422 

      - - - (0,240;0,422) (0,326;0,657) 

hoger onderwijs  248 40,32 - <LOQ <LOQ 0,28 0,403 

      - - - (0,231;0,368) (0,342;0,669) 

Verstedelijkingsgraad                

landelijk 198 41,41 - <LOQ <LOQ 0,315 0,414 

      - - - (0,240;0,391) (0,332;0,669) 

stedelijk 147 42,18 - <LOQ <LOQ 0,326 0,403 

      - - - (0,185;0,403) (0,338;0,923) 

randstedelijk 70 40 - <LOQ <LOQ 0,245 0,27 

      - - - (0,221;0,300) (0,240;0,422) 

 

Glyfosaat in urine
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Referentie waarden per geslacht,  SES, urbanisatiegraad
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Tijdstrends en regionale trends
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Regulering van stoffen
doet de blootstelling

dalen

Follow-up tijdstrends

PCB’s
DDT
HCB

POPs in serum
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benzeenmerker - jongeren Vlaanderen

FLEHS I FLEHS II FLEHS III

p voor tijdstrend: p<0,001 

Beleidsmaatregelen die blootstelling 

aan benzeen doen dalen:

❖ Daling in benzinegebruik

❖ Technische verbeteringen van 

voertuigen en tankstations.

❖ Verbod op roken in openbare 

gebouwen

HBM

LUCHT

Follow-up tijdstrends

Benzeen

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl01$ctl00$repFiguren$ctl01$lbtnFiguur','')
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Monitoring van NIEUWE stoffen is noodzakelijk

Follow-up tijdstrends

Emerging chemicals 

Phosphate flame retardants (PFRs)
Metabolites of TCIPP, TDCIPP, TPHP, TBOEP 
en EHDPHP: DF range 80-99%

Alternative plasticizers (APs)
High DF and conc. of high phthalates DINP 
and DIDP and Aps like DINCH and DEHTP 
(DF range 87-100%)

Bisphenol S and F
Lower median values but higher DF related 
to BPA (DF: 83-97%)

Legacy chemicals 

Brominated flame retardants (PBDEs)
DF range of PBDEs in FLEHS IV: 0-53%. Very 
significant decrease compared to FLEHS I - III

Phthalates
Significant decrease of DEHP, DEP, DiBP, 
DnBP and BBzP (FLEHS II - IV)

Bisphenol A 
Significant decrease compared to FLEHS II 
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* NHANES 1999-2000; 1-5 yr. children; N=838:
GM (95% CI) = 0.12 (0.10-0.13) µg Hg/g hair

* Health-based guideline (JECFA): 2.3 µg Hg/ g hair

Regionale trends: referentie waarden – EU
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Linking HBM met bronnen: life style
factoren

• Life style als vector voor pollutie:

• E.g. voeding, consumenten producten, indoor air,…
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Linking HBM met bronnen: life style
factoren

• Life style als vector voor blootstelling:

• vb voeding, consumenten producten, indoor air,…

FLEHS II, 2009
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Opvolgen van hotspots
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Hotspot Genk-Zuid

20162010

-Non-ferro industrie
-Zware metalen 
chroom en nikkel
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HOGER in
GENK-ZUID

Zware metalen

Chrome (+32%)

Toxic arsenic (+32%)

Cadmium (+18%)

Thallium (+11%)

Copper (+5%)

Verbrandingsproducten

PAH’s (+33%)

LAGER in
GENK-ZUID

Zware metalen

Nickel (-7%)

Antimony (-21%)

Mercury (-15%)

GELIJK aan VLAANDEREN
in GENK-ZUID

Zware metalen

Methyl mercury (-7%)

Manganese (+2%)

Lead (-2%)

Verbrandingsproducten

Benzene (+8%)

Vergelijking met referentiewaarden Vlaanderen

Hotspot Genk-Zuid: resultaten 2010
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beleidsimplicaties: 71 locale acties
HBM als beleidsondersteuning
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Follow-up 2016 vs. 2010

Vergelijking 2016 met Vlaamse referentiewaarden

Vergelijking Genk-zuid 2016 met 2010
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Dosis-effect relaties
Biomerkers van effect
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Dose-response relationship from
cohort studies
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Dose-response relationship from
prospective studies

• Prenatale blootstelling (biomerkers in navelstrengbloed)

→Geassocieerd met scoring op neurologische effecten op 7-8 jaar
(SDQ= strength and difficulties questionnaire)
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Groene ruimte – Cognitie (Aandacht)

Rondom 
woning

* Statistisch significant 95% betrouwbaarheidsinterval

Verandering in reactie tijd 
voor een IQR stijging in 
groene ruimte in een 
straal van 50-2000m 
rondom de woning 
gecorrigeerd voor 
geslacht, leeftijd en 

diploma moeder

Continuous Performance test 
= vermogen om langdurig 
aandacht te behouden 
(gemiddelde reactietijd)

CONCLUSIE:
Groene ruimte in 

de ruimere 

omgeving (2000 m) 

rondom de woning is 

voordelig voor 

aandacht van 

adolescenten. 

Vooral hoog 

groen (bomen) is 

belangrijk.

Positieve effecten:
thema groene ruimte
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Content Take home messages
• Humane biomonitoring, meten in de mens heeft toegevoegde waarde

❖ Geeft een geïntegreerde samenvatting van de omgevingsblootstelling

❖ Meet blootstelling die relevant is voor de menselijke gezondheid

❖ Helpt om blootstelling en risico’s beter te begrijpen

❖ Blootstelling wordt persoonlijk, dit mobiliseert tot actie

• HBM werkt voor beleidsvertaling en beleidsondersteuning

❖ Regulering van emissies en producten: daling van de blootstelling

❖ Monitoring, ook van nieuwe stoffen is belangrijk

❖ Drijfveer voor actie en verbetering

• HBM heeft toegevoegde waarde in bescherming van de gezondheid



Hartelijk dank!

Vragen?


