
Uw regio, uw gezondheid, uw baby

De eerste resultaten
Een milieu-gezondheidsprofiel voor Dessel, Mol en Retie

Deze brochure vat de eerste resultaten van de 3xG-studie samen. Van 150 moeders 

en pasgeboren baby’s uit Dessel, Mol en Retie werden urine, bloed, navelstrengbloed 

en gezondheidsgegevens verzameld. In de stalen hebben we verschillende 

milieuvervuilende stoffen en gezondheidseffecten gemeten. Deze meetresultaten 

vergelijken we nu met Vlaamse waarden en gezondheidsnormen. Daarnaast 

onderzoeken we de impact van levensstijl van de 3xG-deelnemers op de aanwezigheid 

van deze vervuilende stoffen en de gezondheid. 
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Meer info ?

3xG staat voor ‘Gezondheid – Gemeenten – 
Geboorten’. Deze studie loopt sinds 2010 in het 
kader van het cAt-project voor de berging van 
laag- en middelactief kortlevend radioactief 
afval in Dessel. 
Het doel van de studie is om in Dessel, Mol en 
Retie gegevens te verzamelen over de 
blootstelling aan milieuvervuilende stoffen. 
Deze informatie brengen we dan in verband 
met gegevens over gezondheid, levensstijl en 
dieet. 
Zwangere moeders en hun baby’s vormen de 
doelgroep omdat zij de meest gevoelige 
schakel zijn in de generatieketen. Door deze 

baby’s op te volgen in de tijd bekomen we 
u-nieke informatie over de ontwikkeling van de 
gezondheid en de invloed van omgeving en 
levensstijl hierop. Alle zwangere vrouwen die 
wonen in Dessel, Mol en Retie mochten en 
kunnen nog steeds deelnemen aan dit 
onderzoek.
Dit onderzoek loopt momenteel in de vorm van 
een haalbaarheidsproject in opdracht van 
NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief 
Afval en verrijkte Splijtstoffen) en de 
partnerschappen STORA (Dessel) en MONA 
(Mol). 

Deze brochure beschrijft het onderzoek 
beknopt. Achteraan vindt u een verklarende 
woordenlijst. Als u meer wil weten, kan u het 
volledige rapport downloaden via de website 
www.studie3xG.be. Deze website bevat alle 
informatie van de studie.

Uw regio,
uw gezondheid

De eerste fase van het 3xG- onderzoek wijst uit dat het haalbaar is om 
in een vastgelegde tijdspanne en in een relatief kleine regio een om-
vangrijke studie te organiseren en voldoende deelnemers aan te trek-
ken. Het grote aantal deelnemers én hun enthousiasme verdient alvast 
veel waardering. Het streefgetal voor de volgende fase van de studie is 
300 deelnemers.

Het bundelen van de resultaten van de eerste 150 deelnemers leert 
dat het mogelijk is om de milieublootstelling in de regio Dessel, Mol 
en Retie te vergelijken met Vlaanderen. De milieublootstelling van 
de 3xG-deelnemers verschilt op een aantal vlakken met het Vlaamse 
gemiddelde, zowel in positieve als in negatieve zin. Zo meten we bij de 
3xG-deelnemers lagere waarden voor  PCB’s en voor chemische stoffen 
die voorkomen in plastic, maar hogere waarden voor verbrandingspro-
ducten en voor een aantal zware metalen die in het verleden de regio 
hebben vervuild. 

Door het koppelen van metingen in bloed en urine aan de vragenlijsten 
van de deelnemers, kunnen we nagaan op welke manier persoons-
kenmerken, levensstijl en milieufactoren de stoffen in het lichaam van 
de moeder en de baby bepalen. 
Op basis van deze informatie kunnen we aanbevelingen formuleren 
voor de bevolking of voor de overheid om problemen aan te pakken, 
of goede gewoontes die de gezondheid versterken aan te moedigen.  

Samenvatting
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Wie waren onze deelnemers ?
Deze brochure gaat over de eerste 150 vrou-
wen uit Dessel, Mol of Retie die deelnamen aan 
de 3xG-studie. Zij werden tijdens hun zwanger-
schap aangesproken op infoavonden, prena-
tale raadplegingen of stelden zichzelf kandi-
daat. 
Tijdens de zwangerschap bezorgden de 
toekomstige moeders ons een urinestaal. Bij 
de bevalling vroegen we een bloedstaal van 
de moeder en navelstrengbloed van de baby. 
In deze stalen werd de aanwezigheid van ver-
vuilende stoffen gemeten en werden gezond-
heidsparameters bepaald. We namen ook vra-
genlijsten af die ons bijkomende informatie 
gaven over de levensstijl en de gezondheid van 
de deelnemers. Deze informatie is belangrijk 
voor de interpretatie van de resultaten. 
Elke moeder gaf toestemming om gegevens 
over haar baby op te vragen uit het medisch 
dossier. De kinderen zelf werden niet onder-
zocht. Tot midden 2014 kunnen zwangere 
vrouwen deelnemen aan 3xG.

De resultaten ...  
Milieublootstelling

POP’s zijn persistente organische polluenten, 
die jarenlang in de omgeving  aanwezig kunnen  
blijven en die in het menselijk lichaam worden 
opgestapeld. In de 3xG-studie meten we PCB’s, 
dioxines en pesticiden zoals hexachlorobenzeen 
(HCB) en DDT. In het verleden (tot de jaren ’70) 
werden deze stoffen intensief gebruikt, maar 
nu zijn ze verboden. Omdat de stoffen traag 
afbreken, vinden we ze nog altijd terug in het 
leefmilieu en in de voeding (o.a. in vette vis, 
dierlijke vetten en eieren). De laatste jaren zien 

we in Vlaanderen dalende trends voor deze 
POP’s. In vergelijking met Vlaanderen meten 
we bij de deelnemers van de 3xG studie lagere 
concentraties van PCB’s en HCB, terwijl DDT 
vergelijkbaar is. Omdat de Vlaamse metingen 
reeds dateren van 2008, zijn deze lagere 
waarden te verwachten. Het gehalte voor DDT is 
vergelijkbaar met de oudere Vlaamse cijfers, wat 
erop duidt dat deze stof vroeger vermoedelijk 
meer of langer gebruikt is in Dessel, Mol en Retie 
dan in de rest van Vlaanderen.  

Historische vervuilende stoffen
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De Noorderkempen heeft een historiek van 
vervuiling met zware metalen door non-ferro 
industrie. Eerdere studies toonden aan dat 
de gehaltes aan cadmium, arseen en lood lo-
kaal verhoogd waren bij volwassenen en 
kleuters. In 3xG zijn deze metalen opnieuw 
gemeten, samen met thallium, koper en 
mangaan. In vergelijking met de Vlaamse 
studies liggen de waarden voor arseen en 
cadmium hoger bij de deelnemers in Dessel, 
Mol en Retie.  De gemeten lood- en koperge-
haltes zijn lager. Het gehalte aan mangaan is 
vergelijkbaar terwijl thallium licht verhoogd 
is. 

De gemeten verhoging voor cadmium en ar-
seen is niet alarmerend. Voor cadmium ligt 
de meting bij enkele deelnemers boven de 
drempelwaarde die internationale experten 
als ‘veilige waarde’ bestempelen. Voor geen 
enkele deelnemer stellen we een overschrij-
ding vast van de drempel die actie vereist. 
Voor arseen heeft ongeveer één derde van de 
deelnemers een waarde boven de richtlijn, 
dit is vergelijkbaar met de rest van de Vlaam-
se bevolking. Hoge arseen-waarden zijn een 
algemeen aandachtspunt in Vlaanderen.

De waarden voor de afbraakproducten van 
PAK’s (polyaromatische koolwaterstoffen) en 
benzeen zijn hoger bij de 3xG deelnemers ten 
opzichte van Vlaanderen. PAK’s ontstaan bij ver-
branding, bijv. bij het verwarmen van de wo-
ning, in het verkeer (uitlaatgassen), in siga-

rettenrook, en ze zijn ook aanwezig in de 
voeding (bijv. gegrilde producten, BBQ). De 
voornaamste factoren die een invloed hebben 
op de blootstelling bij de 3xG deelnemers zijn 
roken en fietsen of wandelen langs drukke we-
gen.

Naast chemicaliën die voorkomen in het mi-
lieu, kijken we in 3xG ook naar stoffen waar-
mee we in contact komen door het gebruik 
van consumptiegoederen. 3 grote categorieën 
die we onderzocht hebben zijn perfluorderi-
vaten (stoffen met een water- en olie-afsto-
tende werking), ftalaten (weekmakers in plas-
tic) en ingrediënten van verzorgingsproducten 
zoals musks en triclosan. Deze stoffen kunnen 
een negatief effect op de gezondheid hebben. 
De waarden voor perfluor-derivaten zijn lager 
bij de 3xG-deelnemers dan in Vlaanderen. Ook 
het merendeel van de gemeten ftalaten komt 
minder voor, behalve de component MnBP die 
verhoogde gehaltes vertoont. MnBP komt 
vooral voor in verven, lijmen en cosmetica. We 
vinden inderdaad dat de deelnemers die veel 
verzorgingsproducten gebruiken, de hoogste 
waarden vertonen voor deze component. 
Naast ftalaten, komen ook musks in hogere ge-
haltes voor bij een veelvuldig gebruik van ver-
zorgingsproducten.

Consumptiegoederen

Verbrandingsproducten
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Voor de toekomstDe resultaten ...  
Gezondheidsparameters
Het aantal moeders met astma, allergie,  vruchtbaar-
heidsproblemen en miskramen is in de 3xG-studie zeer 
vergelijkbaar met Vlaanderen. 

In het bloed van de moeders werden vitamines gemeten en 
vergeleken met klinische normen. Vitamine A en E zijn vol-
doende hoog bij de meeste deelnemers, maar meer dan één 
derde van de moeders heeft een te lage waarde voor vita-
mine D. Dit is een algemeen aandachtspunt in Vlaanderen. 
Het nemen van vitaminesupplementen tijdens de drie trimes-
ters van de zwangerschap helpt om vitamine D in het bloed 
te verhogen. Moeders die in de winter bevallen, hebben de 
laagste vitamine D-gehaltes. 

De inname van foliumzuur bij de 3xG moeders werd be-
vraagd via de vragenlijsten: 60% van de deelnemers neemt 
foliumzuur vóór de zwangerschap, in vergelijking met 44% 
in Vlaanderen. In het eerste trimester van de zwangerschap 
loopt dit aantal zelfs op tot 80% in de 3xG-studie. Er is dus in 
de 3xG studie een goede opvolging van het  advies van de 
Hoge Gezondheidsraad om voor en tijdens de zwangerschap 
foliumzuur, een vitamine van de B-groep, te gebruiken om 
aangeboren afwijkingen zoals Spina bifida (open ruggetje) te 
voorkomen.

In het kader van 3xG hebben we ook metingen 
uitgevoerd die tot nu toe nog niet bij baby’s, 
zwangere moeders of jonge vrouwen in de al-
gemene Vlaamse bevolking werden gemeten. 
Als we de vergelijking maken met niet zwange-
re vrouwen en jongeren dan zijn de resultaten 
van DNA-schade in de stalen van de 3xG studie 
vergelijkbaar of lager. We zullen in de toekomst 
deze resultaten wel kunnen vergelijken met de 
lopende campagne van het Steunpunt Milieu 
en Gezondheid (2012-2015) en ze kunnen een 
nulwaarde zijn voor toekomstige groepen van 
3xG deelnemers.

In de 3xG-studie loopt de rekrutering van 
deelnemers momenteel nog verder tot 2014. 
Van zodra we het aantal van 300 deelnemers 
bereiken, kunnen we meer uitgebreide en 
krachtigere statistische analyses uitvoeren op 
de gegevens. Dan zullen we ook in staat zijn 
om bij de deelnemers in Dessel, Mol en Retie 
de gehaltes vervuilende stoffen te relateren 
aan de onderzochte effecten op de gezond-
heid. Het 3xG-team zal nagaan voor welke van 
deze resultaten alvast verder opzoekwerk voor 
beleidsvertaling nuttig is, dit samen met acto-

ren uit de regio.
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Verklarende woordenlijst

Een vluchtige stof die voorkomt in uitlaatgassen, sigarettenrook, …

Bisphenol A, chemische stof die wordt gebruikt voor de productie van harde, 

onbreekbare plastic (o.m. in bepaalde babyflessen, tafelbestek en ander keu-

kengerei

Dichloordiphenyltrichloorethaan; een pesticide dat vroeger vaak gebruikt 

werd maar sinds 1974 verboden is in België

Stof die gevormd kan worden bij het verbranden van chloorhoudende stoffen 

in huisvuil, industriële uitstoot,…

Herstelbare beschadiging aan het DNA of erfelijk materiaal 

Industriële chemische stoffen die worden toegevoegd aan polyvinyl chloride 

plastics als weekmakers. Ze maken plastics soepel en flexibel. Daarnaast wor-

den ftalaten ook gebruikt in verzorgings-producten (nagellak, haarlak, zeep, 

shampoo,…), detergenten, solventen, plakband, vinyl vloer, plastic kleding, … 

Pesticiden op basis van chloor die momenteel verboden zijn, voornamelijk DDT 

en HCB

Hexachlorobenzeen, schimmelwerend middel, sinds 1974 verboden in België

Synthetische geurstoffen die worden gebruikt in verzorgingsproducten, …

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; groep van vluchtige stoffen die 

vrij kunnen komen bij verbranding

Polygechloreerde biphenyl’s, stoffen die vroeger gebruikt werden in industriële 

toepassingen (transformator-olie, koelvloeistof, hydraulische systemen, …). 

PCB’s zijn sinds 1986 verboden in België.

Stoffen op basis van fluor die worden gebruikt voor oppervlaktebehandeling 

(waterdicht of vetvrij maken van papier, verpakkingsmateriaal, kookmateriaal, 

…)

Antibacteriële stof in verzorgingsproducten

Metalen met een hoog atoomgewicht. In de huidige studie worden volgende 

zware metalen gemeten: arseen, cadmium, chroom, koper, lood, mangaan, nik-

kel, thallium

•	 Benzeen:

•	 BPA: 

 

•	 DDT:  

•	 Dioxine:  

•	 DNA-schade:

•	 Ftalaten: 

 

 

•	 Gechloreerde 

         pesticiden:

•	 HCB:

•	 Musks:

•	 PAK’s: 

•	 PCB’s: 

 

•	 Perfluor-

         derivaten: 

•	 Triclosan:

•	 Zware 

         metalen: 

De tabel geeft de blootstelling weer in 3xG versus Vlaanderen. 

Stoffen in het groene kader komen minder voor, terwijl stoffen in de 
gele of grijze kaders respectievelijk, evenveel of meer aanwezig zijn. 
Stoffen in het wit kunnen momenteel nog niet vergeleken worden met 

Vlaamse referentiewaarden. 

Blootstellingsprofiel 3xG versus 
de rest van Vlaanderen
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