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Samenvatting g 

Dioxinenn behoren tot de groep van meest toxische stoffen die we kennen. 
Dee afgelopen 35 jaar is veel bekend geworden over de gezondheids-
gevolgenn voor volwassenen, en in mindere mate voor kinderen, na 
blootstellingg aan hoge concentraties dioxinen. De afgelopen tien jaar zijn 
dioxinen-gerelateerdee effecten beschreven in kinderen die blootgesteld 
warenn aan bepaalde achtergrondgehaltes van dioxinen. Toch zijn de 
lateree effecten van deze blootstelling bij kinderen (en ook volwassenen) 
grotendeelss onbekend. De data gepresenteerd in dit vervolgonderzoek 
betreffenn een groep kinderen onderzocht op de leeftijd van 7 - 12 jaar die 
perinataall  waren blootgesteld aan achtergrondgehalten van dioxinen in 
Nederlandd en werpen nieuw licht op de latere gevolgen van deze 
blootstelling. . 

Terr voorbereiding van de follow-up studie werd een observationeel 
epidemiologischh onderzoek verricht naar de effecten van verbrandingen 
vann chemicaliën in de open lucht in Zeeburg, Amsterdam, gedurende de 
jarenn 1961 tot en met 1969; een plaatselijk verhoogde incidentie van 
hazenlippenn gedurende deze periode werd waargenomen. In hoofdstuk 1 
wordtt deze studie beschreven, waarbij het voorkomen van niet-
syndromalee hazenlippen, gedurende de zestiger jaren, van de Zeeburg 
kraamkliniekk en het Wilhelrnina Gasthuis wordt vergeleken. Beide 
kliniekenn waren gelegen in Amsterdam, maar op verschillende afstanden 
enn in verschillende richtingen van de verbrandingsplaats. De adressen 
vann baby's geboren met een hazenlip zijn weergegeven op een 
plattegrondd van Amsterdam. Van de 8803 geboortes in de Zeeburg 
kliniekk gedurende deze periode, waren er 21 pasgeborenen met een niet-
syndromalee hazenlip, een gemiddelde incidentie van 2.4 per 1000 
geboortes.. In de jaren 1963 tot en met 1965 steeg de incidentie 
dramatischh naar 7.1 per 1000, voordat de gemiddelde incidentie afvlakte 
opp 1.68 per 1000 geboortes, wat nog altijd 155% hoger is dan in het 
Wilhelrninaa Gasthuis (gemiddelde incidentie van 0.66 per 1000 
gedurendee de jaren 1966 tot en met 1969). Gedurende de periode van 
tienn jaar liet het Wilhelrnina Gasthuis geen vergelijkbare toename zien. 
Dee incidentie van hazenlippen in het Wilhelrnina Gasthuis overschreed 
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nooitt de 2.3 per 1000 geboortes gedurende de tien jaar. De adressen van 
dee baby's geboren met een hazenlip wijst op een clustering ten 
noordwestenn (en een kleinere groep ten westen) van de verbrandingen. 
Hett lijk t mogelijk dat er een relatie bestaat tussen de verbrandingen van 
dee chemicaliën en de plaatselijk verhoogde incidentie van hazenlippen. 

Perinatalee blootstelling aan achtergrondgehaltes van dioxinen in 
Nederlandd in 1990/1991 was relatief hoog. Studies van rampen hebben 
aangetoondd dat dioxinen negatieve effecten hebben op het respiratoire 
systeem.. Wij stelden de hypothese op, dat perinatale dioxinenbloot-
stellingg tot longfunctiestoornissen zou leiden, waarschijnlijk door 
verstoringg van de longontwikkeling. In hoofdstuk 2 wordt een studie 
overr de longfunctie van het Amsterdam/Zaandam cohort besproken. 
Spirometriee werd verricht bij 41 gezonde kinderen (leeftijd 7—12 jaar, 
gemiddeldd 8.2 jaar) met gedocumenteerde perinatale dioxinenbloot-
stelling.. Hieruit werd de FEVi/FVC ratio berekend. Een volledige 
anamnesee werd afgenomen bij de kinderen en hun families. De prenatale 
blootstellingg varieerde van 8.74 tot 88.8 (gemiddeld 34.6) ng TEQ 
dioxinen/kgg vet, gemeten in moedermelk. De postnatale blootstelling 
varieerdee van 4.34 tot 384.51 (gemiddeld 75.4) ng TEQ dioxinen. Alleen 
dee dioxinen en furanen werden bepaald, niet de PCB's. Twaalf kinderen 
moestenn worden ge-excludeerd. Een significante afname in longfunctie in 
relatiee tot prenatale (p = 0.045) en postnatale (p = 0.0002) dioxinenbloot-
stellingg werd waargenomen in de 29 overgebleven kinderen. Een 
toenamee van het gevoel van druk op de borst in relatie tot perinatale 
blootstellingg werd gevonden, maar dit moet met voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerdd in verband met het kleine aantal positieve gevallen. 
Perinatalee blootstelling aan Nederlandse achtergrondgehalten van 
dioxinenn kan een negatief effect op de longfunctie op latere leeftijd 
hebben. . 

Dee perinatale blootstelling aan achtergrondgehaltes van dioxinen in 
Nederlandd in 1990/1991 was relatief hoog, maar vergelijkbaar met 
anderee geïndustrialiseerde West-Europese landen. Blootstelling tijdens 
dee gevoelige perinatale periode zou kunnen leiden tot permanente 
verstoringenn van de gezondheid. We brachten de haematologische en 
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immunologischee parameters van ons longitudinale cohort in kaart, en dit 
wordtt weergegeven in hoofdstuk 3. Een anamnese werd afgenomen van 
hett cohort van 27 gezonde 8 jaar oude kinderen met gedocumenteerde 
perinatalee dioxinen blootstelling. Ook werd van deze groep veneus bloed 
afgenomen. . 
Lineairee regressie liet een afname zien van allergie in relatie tot prenatale 
(p=0.02)) en postnatale (p=0.03) dioxinen blootstelling. Een toename van 
CD4++ T-helper (p=0.006) en CD45RA (p=0.02) cellen werd gevonden in 
relatiee tot postnatale blootstelling. Een persisterend relatief verlaagd 
aantall  bloedplaatjes (p=0.04), zoals ook tevoren op de leeftijd van 11 
weken,, en een toename van de thrombopoïetine concentratie (p=0.03) 
werdd waargenomen in relatie tot postnatale blootstelling, wijzend op een 
aanmaakstoornis.. Deze studie wijst op mogelijke effecten op stamcel-
niveauu van perinatale dioxinen blootstelling, persisterend tot minimaal 
achtt jaar na de geboorte. Men kan dit verklaren door aan te nemen, dat de 
bodyy burden van deze kinderen op achtjarige leeftijd nog zo hoog is, dat 
effectenn op het beenmerg en met name de bloedplaatjes te vinden zijn. 

Gezondheidseffectenn van perinatale blootstelling aan dioxinen kunnen 
jarenn voortduren. Daarom werd, net als in de perinatale periode en op de 
leeftijdd van 2Vi jaar, de plasma TSH, FT4, ALAT en ASAT concentraties 
bepaaldd van ons longitudinale cohort. Een caffeine belastings-test werd 
gebruiktt om de activiteit van het enzym cytochroom P450 1A2 te meten. 
Redenn om dit te bepalen was de bevinding in dierproeven, dat dioxinen in 
dee perinatale periode de activiteit van dit enzym blijvend zou 
beïnvloeden.. De resultaten van de studie worden gepresenteerd in 
hoofdstukk 4. 
Hett longitudinale cohort van 37 gezonde kinderen ( 7 - 12 jaar), met 
gedocumenteerdee perinatale dioxinen blootstelling, nam 3 mg caffeïne/kg 
lichaamsgewichtt 6 uur voor bloedafname in. De paraxanthine/cafifeïne 
molairr ratio werd bepaald in veneus bloed, waarin ook TSH, FT4, ALAT 
enn ASAT werden bepaald. De cohort-test liet geen relatie zien tussen 
perinatalee dioxinen blootstelling en enzymactiviteit. De validatiestudie 
vann de caffeïne-belastingstest is ook in dit hoofdstuk opgenomen. 
Inn tegenstelling tot de perinatale periode, werd geen verband gezien 
tussenn TSH en FT4 in relatie tot perinatale dioxinen blootstelling in het 
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vervolgonderzoek.. Ook de toename van ALAT die werd beschreven in 
dee neonatale periode bij toenemende blootstelling, kon in dit onderzoek 
niett worden bevestigd op latere leeftijd. Er werd geen relatie tussen 
blootstellingg en ASAT gezien. De data wijzen dus op een voorbijgaand 
effectt op de schildklier- en leverfunctie in de perinatale periode. 

Dee perinatale blootstelling aan achtergrondgehaltes van dioxinen in 
Nederlandd is relatief hoog, maar vergelijkbaar met andere 
geïndustrialiseerdee West-Europese landen. Blootstelling tijdens de 
gevoeligee perinatale periode zou kunnen leiden tot permanente 
verstoringenn van verschillende aspecten van de gezondheid. Daarom 
hebbenn we de neurologische en psychologische ontwikkeling van ons 
longitudinalee cohort in kaart gebracht en de uitkomsten worden 
gepresenteerdd in hoofdstuk 5. 
Magnetoencefalografiee (MEG) en electroencefalografie (EEG) werden 
verrichtt van ons cohort van 41 gezonde 7-12 jarigen. Neuromotorisch 
functionerenn werd geëvalueerd door middel van neurologisch onderzoek 
volgenss Touwen, en het psychologisch functioneren door middel van de 
gestandaardiseerdee WISC-R, TRF en CBCL testen. 
Lineairee regressie liet geen verband zien tussen verbaal, performaal en 
totaall  I.Q., en prenatale en postnatale dioxinen blootstelling. Een 
toenamee van sociale problemen (p<0.001), problematische 
gedachtenpatronenn (p=0.005) en agressief gedrag (p=0.001), in relatie tot 
toenemendee postnatale blootstelling, werd gerapporteerd door de 
leerkrachten.. Een toename van angstige/depressieve gevoelens 
(p=0.002),, gerapporteerd door de ouders, werd waargenomen in relatie 
tott toenemende prenatale blootstelling, en toenemende sociale problemen 
werdd in relatie gebracht met zowel de prenatale (p<0.001) als de 
postnatalee (p=0.001) dioxinen blootstelling. Geen relatie werd gevonden 
tussenn prenatale en postnatale blootstelling en spontane alfa frequentie en 
amplitudee in de MEG en EEG metingen, na correctie voor leeftijd. 
Err werd een toename van de latentietijd en amplitude gemeten van de 
N2bb component van het EEG opgewekt door de stimulus van een 
bewegendd beeld. Na gecombineerde statistische bewerking (MEG en 
EEG)) van de eerste (N2a) en tweede (N2b) component opgewekt door 
eenn bewegend beeld wordt een significante toename van de latentietijd 
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(p=0.007)) en amplitude (p=0.015) gevonden, hetgeen in overeen-
stemmingg is met een achterstand in de hersenontwikkeling van enkele 
jaren.. Na een stimulus met een visuele "oddball" bleek de latentietijd 
vann de N200 component en de P3b significant verlengd (p=0.002) en de 
amplitudee afgenomen (p=0.01), hetgeen na vergelijking met de curve van 
dee norm neerkomt op een achterstand in ontwikkeling van een jaar. Een 
langeree latentietijd berust doorgaans op een stoornis in de myelinisatie, 
waarvann een belangrijk deel voor de geboorte rond de dertigste week van 
dee zwangerschap op gang komt. Een toegenomen amplitude kan berusten 
opp een achterstand in de ontwikkeling van inhibitie, een afgenomen 
amplitudee op hersenbeschadiging. 
Concluderendd kan men zeggen, dat de hersenontwikkeling, gemeten met 
hulpp van MEG/EEG, ongeveer drie jaar achterloopt in de perinataal met 
dioxinenn hoogbelaste groep in vergelijking met de normale curve. De in 
hett psychologisch onderzoek gevonden toename van agressiviteit en 
socialee problemen worden in verband gebracht met een afname van de 
amplitudee van de P3b component, hetgeen inderdaad door ons ook 
gevondenn werd in dit onderzoek. 

Eenn Finse studie liet een verband zien tussen hogere dioxinen 
blootstellingenn via moedermelk en toename van mineralisatiedefecten in 
dee permanente voorste molaren (1). Als onderdeel van onze longitudinale 
studiee naar de effecten op groei en ontwikkeling van kinderen na 
perinatalee blootstelling aan dioxinen, hebben we de tandheelkundige 
statuss van de kinderen in kaart gebracht. We hebben gekeken of er steun 
wass voor onze hypothese dat hogere blootstelling tot meer 
tandheelkundigee abnormaliteiten zouden leiden, en dit wordt besproken 
inn hoofdstuk 6. 
Dee studie is verricht met een groep van 41 kinderen in de leeftijd tussen 7 
enn 12 jaar met gedocumenteerde perinatale dioxinenblootstelling. Zij 
gavenn toestemming om een tandheelkundig onderzoek te ondergaan en 
voorr het maken van foto's van het gebit. De prenatale blootstelling 
varieerdee van 8.74 ng/kg vet tot 88.8 ng/kg vet met een gemiddelde van 
34.66 ng/kg vet (n=41, SD= 18.25). De postnatale blootstelling varieerde 
vann 4.34 ng tot 384.51 ng met een gemiddelde van 75.4 ng TEQ dioxinen 
(n=41,, SD=77.54). 
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Hett tandheelkundig onderzoek van de permanente voorste molaren werd 
verrichtt door een praktiserend tandarts, onbekend met de bloot-
stellingen,, en het maken van de foto's door een ervaren ziekenhuis-
fotograaf. . 
255 Kinderen hadden geen gebitsabnormaliteiten, 3 hadden alleen cariës, 7 
haddenn alleen emaille abnormaliteiten en 6 vertoonden cariës- en email 
afwijkingen.. Er werd geen verband gezien tussen prenatale of postnatale 
dioxinenn blootstelling en de tandheelkundige status op de leeftijd van 7 -
122 jaar. 

Concluderendd kan worden gesteld dat dit proefschrift nieuwe inzichten 
geeftt over de latere effecten bij kinderen met een perinatale blootstelling 
aann achtergrondconcentraties van dioxinen, zoals aanwezig in 1990/1991. 
Err is een afname in longfunctie gezien, en negatieve haematologische en 
immunologischee invloeden werden gevonden, waarvan we geen inzicht 
hebbenn hoe erg dat is of in de toekomst kan zijn. De voorheen verstoorde 
schildklier-- en leverfuncties zijn nu genormaliseerd en er werden geen 
aanwijzigingenn gevonden voor een verstoorde activiteit van het enzym 
cytochroomm P-450 1A2. Ook konden we geen aanwijzigingen vinden 
voorr een toename van tandheelkundige problemen. De toename van 
socialee problemen en agressiviteit samen met de aanwijzigingen voor 
negatievee invloeden op de hersenontwikkeling, waarbij hoogbelaste 
kinderenn ongeveer drie jaar achter lopen in de uitrijping van de hersenen 
zijnn zorgwekkend. Verder onderzoek bij dit cohort op latere leeftijd en 
bijj  andere cohorten naar dezelfde parameters is zeer gewenst. 
Langdurigg verder follow-up onderzoek is ook nodig om invloeden van 
dezee perinatale blootstelling op de seksuele ontwikkeling en de 
reproductiee aan te tonen dan wel uit te sluiten. Er zijn aanwijzingen in 
dier-experimenteell  onderzoek, dat er op deze gebieden afwijkingen te 
verwachtenn zijn. 

Laatstee gedachten 

Err wordt een afname vermeld van de dioxinen concentraties in 
moedermelkk in de afgelopen tien jaar, van 10-34 pg/g vet gedurende de 
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periodeperiode voor 1995, tot 8-16 pg/g vet voor de periode 1995-1999. De 95e-
percentiell  voor inname, gebaseerd op data van Nederland en het 
Verenigdd Koninkrijk, is 2-3 maal de gemiddelde inname, wat betekent 
datt 5% van de bevolking nog altijd een te hoge lichaamsbelasting heeft 
(2).. Onze studie heeft zich geconcentreerd op dioxinen en furanen en 
heeftt de PCB's buiten beschouwing gelaten, maar een recent rapport laat 
zienn dat het aandeel van dioxinen-achtige PCB's bij de inname 
gemiddeldd tussen 48 en 110 pg PCB-TEQ/dag (circa 0.8-1.8 pg PCB-
TEQ/kgg LG/dag) is (2). 

Hett feit dat we effecten zien in gezonde kinderen uit de 
doorsneebevolkingg die waren blootgesteld aan achtergrondgehaltes aan 
dioxinenn in de perinatale periode impliceert dat de achtergrondgehaltes te 
hoogg zijn/waren. Theelen berekende de gemiddelde dagelijks dioxinen 
innamee onder doorsnee vrouwen, zoals de moeders van onze cohort-
kinderen,, in de orde van 11 pg/kg/dag (3). De Europese Unie streeft 
naarr een dagelijkse inname van niet meer dan circa 2 pg/kg/dag (14 
pg/kg/week).. Een vijfvoudige vermindering dus. Gebaseerd op onze 
resultaten,, pleiten we voor een veel grotere marge van veiligheid, te 
wetenn een factor 100 lager dan het laagste niveau waarop effecten te zien 
zijn,, hetgeen zou betekenen een gemiddelde dagelijkse inname van niet 
meerr dan 0.1 pg/kg/dag. 

Dioxinenn zijn nog altijd aanwezig in moedermelk en daar horen ze niet 
thuis.. De brandende vraag blijft : "Wel of geen borstvoeding geven?". In 
hett algemeen werd gezegd, dat de nadelen van borstvoeding, inclusief de 
blootstellingg aan achtergrondgehaltes van dioxinen, niet opwegen tegen 
dee voordelen en dan werd met name de hersenontwikkeling bedoeld, 
maarr ook immunologie, moeder-kind-binding, verminderde atopie en 
velee andere voordelen. De meeste onderzoeken wijzen immers op 
effectenn van dioxinen voor de geboorte en niet na de geboorte, via de 
borstvoeding.. Alleen Walkowiak et al. toonde recent een lager IQ aan in 
relatiee tot postnatale blootstelling (4). Maar tevens wijst hij er op, dat 
goedee huiselijke omstandigheden de eventuele nadelen van dioxinen op 
dee hersenontwikkeling kunnen opheffen wat gemeten wordt met 
psychologischee testen. Over andere nadelen wordt niet gesproken. 
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Inn het algemeen kan men zeggen, dat zwanger worden, de zwangerschap 
enn het geven van borstvoeding bij elkaar horen en elk sleutelen aan een 
vann deze onderdelen van de reproductie is dan ook uit den boze, omdat 
menn niets weet over de gevolgen in de toekomst. Natuurlijk zijn er 
omstandigheden,, waardoor soms ingrijpen nodig is in dit reproductie-
proces,, maar dat blijf t altijd hachelijk. Nu is het zo, dat de gehalten aan 
dioxinenn met name door de maatregelen genomen bij de vuilverbranders 
flinkk zijn gedaald in de moedermelk en op grond daarvan zou men 
borstvoedingg al kunnen blijven aanbevelen. Er blijven echter 5-10 % 
vrouwenn over met een hoge belasting, die zwanger kunnen worden, zoals 
blijktt uit de gegevens van de EU (2). In Nederland betekent dit een groep 
vann 10.000 tot 20.000 kinderen per jaar, die te hoog belast worden, zowel 
tijdenss de zwangerschap als na de bevalling. Het is niet juist deze groep 
tee verwaarlozen, met de opmerking dat het dioxinenprobleem is opgelost. 
Wijj  pleiten er dan ook voor dat er bv. door het RIVM een risico-profiel 
wordtt ontwikkeld van deze bedreigde groep, zodat zij herkend kunnen 
worden.. Het is dan redelijk hen voorschriften te geven om de belasting te 
verminderen.. Te denken valt aan dieetvoorschriften, zoals het eten van 
veell  groene groenten en het vermijden van dierlijk vet. Dit zou 
individueell  bekeken moeten worden. Kortom wij blijven borstvoeding 
adviseren,, maar wel in combinatie met maatregelen voor risicogroepen. 
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