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Voorwoord

Voor u ligt het rapport ‘Bloembollen, bestrijdingsmiddelen en bewoners’ van de  Wetenschapswinkel

Biologie Utrecht. Hierin wordt verslag gedaan van het onderzoek dat ik deze laatste maanden van mijn studie

Biologie heb verricht naar de mogelijke blootstelling van bewoners van de gemeente Zijpe aan bestrijdings-

middelen die toegepast worden in de bloembollenteelt. Dit onderzoek is uitgevoerd bij het IRAS, onder

begeleiding van dr. ir. Dick Heederik en ir. Manon Vaal van de Wetenschapswinkel Biologie Utrecht.

Mijn eerste stage was vrij fundamenteel van karakter. Omdat ik mijn studie zo gevarieerd mogelijk

wilde indelen, leek het me leuk een maatschappelijk gericht onderzoek uit te voeren. Tijdens het onderzoek

heb ik gemerkt dat objectiviteit een erg belangrijk aspect van dergelijk onderzoek is. Verder leek het me

interessant om tijdens de laatste fase van mijn studie nog iets nieuws te leren, en dit onderzoek leende zich

daar uitstekend voor. Het was nodig het vakgebied van het IRAS te verkennen, omdat ik daar tijdens mijn

studie niet eerder mee in aanraking was gekomen. Ik vond het ook belangrijk om ervaring op te doen in het

zelfstandig opzetten van een eigen onderzoek. Hierbij is het me vooral opgevallen dat er erg weinig bekend is

over blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Dat maakte het moeilijker het onderzoek vorm

te geven, omdat er geen kant-en-klare methode beschikbaar was. Het onderzoek heeft echter wel bruikbare

resultaten opgeleverd, en ik ben erg benieuwd wat er verder gaat gebeuren.

Ik wil iedereen die me hierbij heeft geholpen van harte bedanken. 

Astrid Hogenkamp,

Utrecht, september 2002.
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Samenvatting

In de gemeente Zijpe worden veel bloembollen geteeld. De bloembollenteelt is de agrarische sector

met het hoogste bestrijdingsmiddelengebruik per hectare. De vereniging ‘Houd Zijpe Leefbaar’ heeft de

Wetenschapswinkel Biologie gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke relatie tussen gesignaleerde

gezondheidsklachten en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt in de gemeente Zijpe.

Uit een eerder uitgevoerd literatuuronderzoek bleek namelijk dat meer informatie nodig is over de

blootstelling van omwonenden om de mogelijke risico’s goed in te schatten. In dit onderzoek is een eerste

stap gezet in het schatten van de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen van de bewoners van de gemeente

Zijpe.

Bewoners van de gemeente Zijpe kunnen via verschillende routes worden blootgesteld aan

bestrijdingsmiddelen die afkomstig zijn van nabijgelegen bollenvelden. Blootstelling kan bijvoorbeeld

plaatsvinden via de lucht, via inname van bodemdeeltjes, of via water waar bestrijdingsmiddelen in terecht

zijn gekomen. In dit onderzoek is gekozen om bij omwonenden van bollenvelden de blootstelling via het

huisstof te bekijken omdat verondersteld wordt dat dit een belangrijke route is waarlangs blootstelling kan

plaatsvinden. Bestrijdingsmiddelen kunnen als stofdeeltje aan schoeisel of kleding het huis binnenkomen, of

direct via de lucht het huis binnendringen en in het huisstof neerslaan. In het huisstof blijven ze vaak lang

aanwezig door de afwezigheid van milieufactoren die er voor zorgen dat de stoffen worden afgebroken.

Hierdoor wordt de kans op blootstelling via inhalatie van stofdeeltjes, en blootstelling via de huid en mond

vergroot. 

In het voorjaar van 2002 zijn bij 27 omwonenden huisstofmonsters genomen. Twaalf van hen waren

zelf bloembollenteler. Deze huisstofmonsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid en de concentratie van

zeven stoffen, te weten: chloorprofam, chloridazon, flutolanil, metamitron, procymidon, tolclofos-methyl en

vinchlozolin. Deze stoffen zijn de werkzame bestanddelen van bestrijdingsmiddelen die door bloembollen-

telers in de meetperiode van het onderzoek werden toegepast, respectievelijk Chloor-IPC, Pyramin, Monarch,

Goltix, Sumisclex, Rizolex en Ronilan.

Meetresultaten 

Zes bestrijdingsmiddelen die in de meetperiode werden toegepast, blijken detecteerbaar aanwezig te

zijn in huisstof. Alleen metamitron was niet detecteerbaar.

Om te zien welke kenmerken van de omwonenden het grootste effect hadden op de concentratie van

een stof in het huisstof, zijn een aantal groepen deelnemers met elkaar vergeleken. Ook is onderzocht of

verschillen in concentraties van bepaalde stoffen in huisstof beïnvloed werd door kenmerken van deze

groepen, zoals de aanwezigheid van huisdieren, het typevloerbedekking, etc.

Een belangrijk resultaat van het onderzoek is dat bij telers meer bestrijdingsmiddelen worden
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aangetroffen dan bij niet-telers. Bij niet-telers werden drie bestrijdingsmiddelen aangetoond, bij telers zes.

Van één van de drie stoffen die bij beide groepen werd gevonden, chloorprofam, is een significant verschil in

de concentratie in het huisstof aangetoond. Bij telers is deze namelijk vier keer zo hoog als bij niet-telers. Ook

is de kans dat chloorprofam wordt aangetroffen bij een teler significant groter dan bij een niet-teler.

De concentraties van de andere stoffen die zowel bij telers als bij niet-telers werden aangetroffen,

flutolanil en vinchlozolin, waren niet significant verschillend voor telers en niet-telers. De resultaten voor deze

twee stoffen zijn in beide gevallen gebaseerd op een enkele waarneming, wat het statistisch onderscheidend

vermogen beperkt. De kans dat flutolanil worden aangetroffen bij een teler is significant groter dan bij een

niet-teler. De kans dat vinchlozolin wordt aangetroffen bij telers is groter dan bij niet-telers, maar dit verschil

is niet significant.

Voor de drie andere aangetroffen stoffen (procymidon, chloridazon en tolclofos-methyl) lijkt het

vooral de factor ‘teler’ te zijn die bepaalt of ze worden aangetroffen in het huisstof. De resultaten geven aan

dat telers meer dan niet-telers bestrijdingsmiddelen hun woning inbrengen, mogelijk via hun (werk)kleding of

schoenen of die van hun gezinsleden.

De afstand van de woning tot een bloembollenveld lijkt ook van belang te zijn. Er werd vaker

chloorprofam aangetroffen in huisstof van woningen die dicht bij een bollenveld staan, maar dit verschil is

niet significant. Er werd ook geen verschil in de concentratie chloorprofam gevonden. Dit is wellicht te wijten

aan de beperkte grootte van de onderzoekspopulatie, wat het statistisch onderscheidend vermogen beperkt.

Discussie en conclusie

Een aantal aspecten van de gebruikte methode kan mogelijk invloed hebben gehad op de gemeten

concentraties. Daarom zijn een aantal controles meegenomen in de analyse. De resultaten van deze controles

gaven aan dat het effect van de gebruikte methode op de analyseresultaten relatief klein was. Gezien de

verkennende aard van het onderzoek en de vraagstelling zijn de precieze concentraties echter niet direct

relevant. De nadruk van het onderzoek lag op de mogelijke aantoonbaarheid van bestrijdingsmiddelen in het

huisstof van omwonenden.

De conclusie van het onderzoek is dat bewoners via huisstof potentieel worden blootgesteld aan

bestrijdingsmiddelen. Over de precieze hoogte van die blootstelling kunnen geen uitspraken gedaan worden.

Bestrijdingsmiddelen worden vaker aangetroffen in de huizen van telers dan in de huizen van niet-telers, en

de concentratie van de stof chloorprofam bleek bij telers hoger dan bij niet-telers. Ook de afstand van een

woning tot een bollenveld lijkt van invloed te zijn.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Om een goede inschatting te maken van de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen van de bewoners

van de gemeente Zijpe grootschaliger onderzoek moeten worden opgezet. Daarin zullen ook metingen

moeten worden verricht in andere perioden dan het voorjaar.

Voor het inschatten van een gezondheidsrisico zouden bloed- en /of urinemonsters kunnen worden

afgenomen bij bewoners. Op deze wijze is het gemakkelijker te berekenen wat mensen aan

bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen. Resultaten van dergelijk onderzoek kunnen vergeleken worden met

gegevens over mogelijke gezondheidseffecten van de betreffende middelen zodat een uitspraak gedaan kan

worden over de risico’s van deze blootstelling.
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H o o f d s t u k  1

Inleiding

1.1 aanleiding voor dit onderzoek 

De bloembollenteelt is de agrarische sector waar het gebruik van bestrijdingsmiddelen per hectare het

hoogst is in vergelijking met andere agrarische sectoren. Het aantal hectares dat in het Noord-Hollandse Zijpe

gebruikt wordt voor bloembollenteelt is de laatste jaren bijna verdubbeld. Hoewel de regelgeving rondom het

gebruik van bestrijdingsmiddelen flink is aangescherpt, is het aannemelijk dat deze groei van de bloembollen-

teelt in Zijpe een stijging van de hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen met zich heeft meegebracht. De

bewoners van de gemeente Zijpe maken zich zorgen over gezondheidsklachten, die mogelijk veroorzaakt

worden door bestrijdingsmiddelen die in de bloembollenteelt gebruikt worden. Uit internationale

vakliteratuur over blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en eerdere onderzoeken in gebieden met een hoog

bestrijdingsmiddelengebruik blijkt dat deze bezorgdheid niet ongegrond hoeft te zijn.

In 1998 werd in de gemeente Zijpe de vereniging Houd Zijpe Leefbaar opgericht. De leden van de

vereniging zetten zich in voor de kwaliteit van hun leefomgeving. De vereniging heeft de Wetenschapswinkel

Biologie van de Universiteit Utrecht gevraagd onderzoek te doen naar de relatie tussen de gesignaleerde

gezondheidsklachten en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt in de gemeente Zijpe.

Uit een literatuurstudie [Wieten, 2000] bleek dat verder onderzoek nodig was om een reële inschatting te

maken van de mate van blootstelling van omwonenden aan de gebruikte bestrijdingsmiddelen. In dit

onderzoek is geprobeerd een eerste aanzet voor een dergelijke inschatting te geven. Dit onderzoek heeft

plaatsgevonden onder begeleiding van de Wetenschapswinkel Biologie en het IRAS (Institute of Risk

Assessment Sciences).

1.2 doelstellingen en onderzoeksvragen

In dit verkennende onderzoek is onderzocht in welke mate bewoners van de gemeente Zijpe worden

blootgesteld aan diverse bestrijdingsmiddelen afkomstig uit de bloembollenteelt. Hierbij werd er specifiek

gekeken of een verschil kon worden aangetoond tussen de blootstelling van de omwonenden en

bloembollentelers zelf, en naar de samenhang met eventuele determinanten van deze verschillen. Hiermee

wordt bedoeld dat er ook gecontroleerd is of een ogenschijnlijk hogere blootstelling bij omwonenden die

dichtbij een bloembollenveld wonen mogelijk wordt veroorzaakt doordat er in deze groep bijvoorbeeld meer

mensen voorkomen met huisdieren.
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1.2.1 onderzoeksvragen

(1) Worden de omwonenden van bollenvelden in de gemeente Zijpe via huisstof meetbaar blootgesteld 

aan bestrijdingsmiddelen afkomstig uit de omliggende bollenvelden?

(2) Zo ja, in welke mate?

(3) Wat zijn voor de mate van blootstelling de belangrijkste factoren die verschillen tussen de omwonenden 

veroorzaken?

1.3 opzet van dit onderzoek

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek was te kijken of er bestrijdingsmiddelen in het huisstof

van omwonenden van een bollenveld konden worden aangetoond. Via huisstof kan men worden blootgesteld

aan bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld door huidcontact of door fijne stofdeeltjes in te ademen. Op deze

wijze is nog niet de totale blootstelling in kaart gebracht. Hiervoor is een grootschaliger onderzoek nodig

waarbij er uitgebreid gekeken moet worden naar de omvang van alle mogelijke routes van blootstelling aan

bestrijdingsmiddelen, waaronder blootstelling via voedsel, drinkwater en de lucht. Er zijn in dit onderzoek wel

enkele metingen aan de lucht verricht, maar de nadruk lag vooral op de blootstelling aan

bestrijdingsmiddelen via het huisstof. Voor een totaalbeeld van de blootstelling is het nodig over een langere

periode te meten, zodat beter kan worden ingeschat aan welke stoffen omwonenden in verschillende

perioden van het jaar worden blootgesteld, en in welke mate dit gebeurt. 

In dit onderzoek zijn er in de maanden maart en april 2002 huisstofmonsters genomen bij een aantal

bewoners van de gemeente Zijpe. Deze huisstofmonsters zijn geanalyseerd op aanwezigheid van

bestrijdingsmiddelen die in de meetperiode vaak worden gebruikt in de bollenteelt. De mogelijke

bestrijdingsmiddelen zijn met behulp van een chemische procedure uit het huisstof gehaald. Deze extractie

vond plaats in een laboratorium van het IRAS. De extracten zijn vervolgens in het laboratorium van TNO

Voeding geanalyseerd op aanwezigheid van zeven verschillende bestrijdingsmiddelen. De resultaten van deze

analyse zijn vervolgens verwerkt om een beeld te krijgen van de mate van blootstelling aan deze

bestrijdingsmiddelen en de factoren die deze blootstelling mogelijk beïnvloeden.

In het nu volgende hoofdstuk zal allereerst achtergrond-informatie gegeven worden over de

bloembollenteelt en blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. In Hoofdstuk 3 staan de methoden beschreven die

zijn toegepast bij de selectie van de locaties, de extractie en het verwerken van de analyseresultaten. De

resultaten staan in Hoofdstuk 4. In de discussie (Hoofdstuk 5) zal worden besproken wat de mogelijke invloed

is van de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd op de gevonden resultaten. De conclusies en

aanbevelingen voor vervolgonderzoek staan in Hoofdstuk 6.
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H o o f d s t u k  2

Algemene achtergrond

2.1 de bollenteelt

De bloembollensector omvat zowel de teelt van bollen als de teelt van bolbloemen. De bloembollen-

teelt, de teelt die gericht is op het produceren van bloeibare bollen, knollen en plantgoed, vindt plaats in de

volle grond. Dit onderzoek beperkt zich tot de bloembollenteelt. De bloembollenteelt is in Nederland sterk

geconcentreerd in Noord- en Zuid-Holland. Ruim 50% van het bollenareaal is in deze provincies gelokaliseerd

op zandgronden. Zandgrond heeft in de bloembollenteelt de voorkeur, bepaalde teelten zijn alleen mogelijk

op zandgrond of de opbrengst is veel hoger op zandgrond. De Kop van Noord-Holland, het gebied waar de

gemeente Zijpe ligt, is onderdeel van het Noordelijk Zandgebied. De bollenteelt in Zijpe is de laatste jaren

sterk gegroeid, van 1055 ha in 1989 naar 1840 ha in 2001 [CBS, 2002], mede door economische  belangen. De

bollenteelt is in dit gebied winstgevender dan veeteelt, en hierom kiezen veel boeren ervoor om over te

stappen op de bloembollenteelt. Dit tot ongenoegen van sommige omwonenden, zij vinden de verandering

van het landschap een achteruitgang. Maar dit is niet het enige waar zij zich over beklagen. In de

bloembollenteelt worden namelijk veel verschillende bestrijdingmiddelen gebruikt om de grond te ontsmetten

en behandelen, het plantgoed te ontsmetten, onkruid te bestrijden, en het gewas en de voorraad te

beschermen. In de Nederlandse landbouw wordt er gemiddeld 6,6 kg actieve stof per hectare gebruikt. In de

bollenteelt is dat 46,7 kg per hectare [CBS, 2002]. De natte grondontsmetting met metam-natrium wordt hier

niet meegerekend. Tijdens dit onderzoek zijn er metingen uitgevoerd van half maart tot half april. In februari-

maart wordt de strolaag van het veld gehaald. Periodiek wordt er dan, vanaf eind maart tot het einde van de

bloei in het voorjaar, gespoten met onkruidbestrijdingsmiddelen. In dezelfde periode worden de bolgewassen

met bestrijdingsmiddelen beschermd tegen ziekten en plagen (insecten, schimmels, virussen). Verder worden

in het voorjaar, wanneer de bolgewassen in bloei staan, de bloemen afgetopt en soms worden loofdodende

middelen gebruikt om te voorkomen dat allerlei ziekten van het loof zich verspreiden naar de bol [Bruynzeel,

1991]. 

2.2 blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

In dit rapport wordt de term blootstelling gebruikt om aan te geven wat mensen aan bestrijdings-

middel binnen zouden kunnen krijgen, de potentiële dosis. De dosis is de hoeveelheid van het bestrijdings-

middel die het lichaam binnenkomt. Het is erg belangrijk om hier onderscheid tussen te maken, omdat

blootstelling (potentiële dosis) en de eigenlijke dosis erg van elkaar kunnen verschillen. Blootstelling hoeft

namelijk niet tot opname in het lichaam te leiden. Als er  bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen op iemands

handen komen kunnen deze afgewassen worden voordat ze door de huid worden opgenomen. Over
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blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen is nog maar weinig bekend. Dit onderzoek is een

eerste verkennende stap in het bepalen van die blootstelling. Om een inschatting van de blootstelling te

maken, is er informatie nodig over de concentratie van het bestrijdingsmiddel in de leefomgeving, de

activiteiten die kunnen leiden tot contact met dit middel, de manier waarop een bestrijdingsmiddel in het

lichaam kan komen en hoe snel dat  gebeurt. Deze laatste twee factoren zijn in grote mate weer afhankelijk

van de chemische en fysische eigenschappen van het bestrijdingsmiddel.

Er zijn verscheidene manieren waarop mensen kunnen worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen.

Als een perceel wordt behandeld is het mogelijk dat er door emissie naar de lucht omwonenden direct worden

blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. De mate van blootstelling hangt hierbij af van het gebruikte

bestrijdingsmiddel (vloeistoffen, granulaten, gassen) de methode (spuiten, injecteren, strooien) en de weers-

omstandigheden tijdens de toepassing van het bestrijdingsmiddel. Blootstelling kan plaatsvinden door

inhalatie van lucht of deeltjes grond, bijvoorbeeld wanneer iemand langs een stuk land fietst waarop op dat

moment gespoten wordt. Deze directe manier van blootstelling van omwonenden is in het voorjaar in de

meeste gevallen van relatief korte duur. Blootstelling kan echter ook indirect plaatsvinden,maar deze indirecte

blootstelling is veelal langduriger. Wanneer bestrijdingsmiddelen door drift elders op de grond terechtkomen

kunnen ze de woning in worden gebracht via de schoenen of kleren van een gezinslid of via huisdieren die

bestrijdingsmiddelen op hun vacht of poten kunnen krijgen. Mee naar binnen gebrachte gronddeeltjes, met

daarop bestrijdingsmiddel, kunnen zich door het huis verspreiden. Hierdoor wordt de kans op blootstelling via

inhalatie van stofdeeltjes, en orale en dermale blootstelling vergroot, en ten opzichte van directe blootstelling

zal deze ook van langere duur zijn. Orale blootstelling kan plaatsvinden via inname van voedsel, drinkwater of

stofdeeltjes waar bestrijdings-middel in zit, of via hand-mond contact. Deze laatste vorm van orale

blootstelling is vooral bij kleine kinderen van belang. Zij kruipen over de grond, en veel kinderen tasten

voorwerpen af door ze in hun mond te stoppen. Dermale blootstelling vindt plaats via contact van

bestrijdingsmiddel met de huid. Deze vorm van blootstelling speelt een grote rol bij beroepsmatige

blootstelling, waar de kans op direct contact van bestrijdingsmiddel met de huid het grootst is. Dermaal

contact met bestrijdingsmiddelen kan echter ook in de woning plaatsvinden via het huisstof, als hier

bestrijdingsmiddelen inzitten.

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de blootstelling te benaderen aan de hand van de

concentraties van enkele bestrijdingmiddelen in het huisstof. De literatuur die hiervoor als achtergrond diende

was erg beperkt van omvang. Toch werden enkele buitenlandse studies gevonden waarin een vergelijkbare

benadering is gevolgd. Uit een onderzoek van Simcox et al [1995] bleek dat de concentraties in het huisstof

significant hoger waren dan die in de tuingrond. Dit is te verklaren doordat stoffen in het binnenmilieu langer

stabiel blijven. Dit komt door de afwezigheid van milieufactoren die er voor zorgen dat de stoffen worden

afgebroken, zoals zonlicht, uitspoeling door regenwater, micro-organismen in de grond etc.

Uit een onderzoek van Lu et al [2000] bleek dat de concentraties bestrijdingsmiddel in het huisstof

hoger waren in huizen van agrariërs dan in de huizen van niet-agrariërs. De concentraties bleken ook samen

te hangen met de afstand van de woning tot het met bestrijdingsmiddelen behandelde perceel. In hetzelfde

onderzoek werd ook gekeken naar de concentraties van metabolieten van de onderzochte bestrijdings-

middelen in de urine van kinderen. De concentraties in de urine van kinderen uit een agrarisch gezin waren

hoger dan die van kinderen van niet-agrariërs. Deze concentraties hingen ook samen met de afstand tot het

behandelde perceel.

Het is dus waarschijnlijk dat kinderen uit agrarische gezinnen die in een overwegend agrarische

gemeenschap wonen een grote kans hebben om blootgesteld te worden aan bestrijdingsmiddelen, ook als de

kinderen zelf niet betrokken zijn bij werkzaamheden waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt [Simcox et

al, 1995]. Huisstof en tuingrond worden beschouwd als belangrijke bronnen van blootstelling aan bestrijdings-

middelen voor kleine kinderen [Lewis et al, 1994]. Omdat kinderen door hun gedrag doorgaans meer stof

binnenkrijgen dan volwassenen lopen ze een hoger risico blootgesteld te worden aan bestrijdingsmiddelen.

Kinderen hebben een laag lichaamsgewicht, en daardoor zou eventuele blootstelling tot een relatief hogere

dosis kunnen leiden. Literatuur over de blootstelling van volwassenen beperkt zich vooral tot onderzoek naar
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blootstelling in de werkomgeving. Als men in de werkomgeving aan bestrijdingsmiddelen wordt blootgesteld

wordt dit vaak veroorzaakt doordat er onvoldoende beschermingsmaatregelen getroffen worden. Dit kan

bijvoorbeeld komen doordat men zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt, of doordat er onvoldoende

voorlichting is gegeven over de wijze waarop het middel moet worden toegepast. 
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H o o f d s t u k  3

Opzet en uitvoering van dit
onderzoek

3.1 selectie van de te analyseren bestrijdingsmiddelen

Het was in dit onderzoek nodig om de keuze van de te analyseren middelen te beperken tot stoffen

die het meest worden gebruikt in de meetperiode. De meest voor de hand liggende reden hiervoor is dat er

zoveel verschillende middelen  worden gebruikt dat het onmogelijk is ze allemaal te meten. Een tweede reden

is dat de meetmethode die tijdens dit onderzoek is gebruikt nog niet eerder is toegepast. Daarom is ervoor

gekozen om die middelen te bekijken waarvan het gebruik relatief hoog was. Van deze middelen was de kans

dat ze zouden worden aangetroffen in de huizen van de bewoners van de gemeente Zijpe het hoogst.

Bij het selecteren van de te analyseren stoffen werd er uitgegaan van de informatie die er bij de KAVB

[Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, 2002] en DLV-Adviesgroep NV (Dhr. Snoek,

mondelinge mededeling) beschikbaar was over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de periode maart-

april. Tijdens de meetperiode bleek uit vragen over bestrijdingsmiddelengebruik aan de telers die meededen

aan het onderzoek dat deze informatie niet helemaal volledig was. Daarom werd de selectie van bestrijdings-

middelen aangepast aan de hand van de vragenformulieren die door de telers werden ingevuld. Uiteindelijk is

ervoor gekozen om die middelen te bekijken die zowel veel gebruikt werden door de telers die meededen aan

het onderzoek, als waarvan de werkzame stof door TNO meegenomen kon worden in de analyse.

3.2 selectie deelnemers

Voor de selectie van mensen die mee zouden doen aan het onderzoek zijn er brieven verstuurd naar

adressen in de gemeente Zijpe (zie Bijlage 1). De adressen werden uitgezocht aan de hand van een kaart van

de gemeente Zijpe en met behulp van www.telefoongids.kpn-telecom.nl. Op deze internetpagina bestaat de

mogelijkheid om te zoeken op bedrijfsgegevens, op deze wijze zijn de adressen van bloembollentelers

geselecteerd. Vervolgens werd er aan de hand van deze gegevens een selectie gemaakt uit alle nabijgelegen

adressen. Eën van de criteria voor de selectie was de bereikbaarheid, omdat de onderzoekster het veldwerk op

de fiets moest uitvoeren. Verdere criteria waren de afstand van de woning tot een bollenveld, en of er geen

gezinsleden werkzaam waren in de bollenteelt. Dit was nodig omdat er in dit onderzoek ook gekeken werd

naar het verschil in bestrijdingsmiddelenconcentraties tussen monsters die bij telers en niet-telers genomen

werden. Een gezinslid dat in de bloembollenteelt werkzaam is kan eventueel stoffen meebrengen op zijn of

haar werkkleding en op die manier de metingen verstoren. In Figuur 3.1 is de globale spreiding van de locaties

waar huisstofmonsters zijn genomen te zien. Uit privacy-overwegingen kunnen de exacte locaties niet worden

weergegeven.
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3.3 monstername

Bij het opzetten van het onderzoek was het in eerste instantie ook de bedoeling om monsters te

nemen van “straatstof”. Na verdere uitwerking van de meetstrategie is er uiteindelijk voor gekozen alleen

huisstofmonsters te nemen, omdat het ernaar uitzag dat analyse van straatstofmonsters te weinig zou

opleveren. De werkzame stoffen van de bestrijdingsmiddelen zijn namelijk instabiel. In het buitenmilieu staan

ze onder invloed van allerlei factoren als UV-licht, wisselende temperaturen, afbraak door micro-organismen in

de grond en uitspoeling door regenwater [Simcox et al, 1995]. Hierdoor is de kans dat er in straatstof

meetbare concentraties van deze stoffen worden aangetoond vrij klein. Binnenshuis heerst er een redelijk

stabiel klimaat, met weinig temperatuurswisselingen. UV-licht dringt ook niet door tot het binnenmilieu,

aangezien UV-licht door glas uit het zonlicht gefilterd wordt. Hierdoor zijn bestrijdingsmiddelen mogelijk veel

langer aanwezig in het huisstof, waardoor de kans op blootstelling aanzienlijk vergroot wordt. Om deze

redenen zijn hoofdzakelijk monsters genomen van het huisstof om een beeld te krijgen van de persoonlijke

blootstelling. Er zijn ook een aantal metingen verricht aan de lucht, maar de nadruk lag in dit onderzoek op

de blootstelling via huisstof.
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Figuur 3.1

Globale spreiding van de adressen waar een huisstofmonster is genomen. De cirkeltjes geven ruwweg de

locatie van de huizen waar huisstofmonsters zijn genomen aan.
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3.3.1 huisstofmonsters

Nadat er een afspraak was gemaakt vond er een eerste bezoek plaats. Tijdens dit bezoek werden er

een toestemmingsformulier en aantal vragenlijsten (Bijlagen 2 t/m 5) ingevuld met vragen over onder andere

hoe vaak er werd schoongemaakt in de ruimte waar het monster genomen werd, het aantal personen dat

gebruik maakte van de meetruimte, eventueel gebruik van bestrijdingsmiddelen in de tuin, etc. Dit zijn

variabelen die de mate van blootstelling kunnen beïnvloeden en zo de interpretatie van de meetresultaten

zouden kunnen verstoren. Hierna werd er een huisstofmonster genomen. Op ieder adres werd of één

vierkante meter vloerbedekking / kleed, of twee vierkante meter glad vloeroppervlak afgemeten. Het

afgemeten stuk vloer werd gedurende twee minuten gestofzuigd (zie Fig. 3.2). Aan de stofzuigerslang werd

een speciale monsterkop bevestigd. In deze monsterkop zat een glasvezelfilter (Schleicher & Schuell, ( 70 mm),

waarop alle stof werd opgevangen. Na de monstername werd het filter in een steriele buis geplaatst (Greiner,

50 ml, zie Fig. 3.3). De monstername vond plaats aan de hand van een aangepast protocol van het AirAllerg-

project [IRAS, EOH]. Dit protocol staat in meer detail beschreven in Van Strien et al (1994), Verhoef et al (1994)

en op de website van het IRAS (www.iras.uu.nl, Parsifal- of AirAllerg-project). Het betreft hier een

gestandaardiseerde werkwijze. Eventuele verschillen in de analyseresultaten zullen over het algemeen niet te

wijten zijn aan de werkwijze, des te meer omdat alle metingen zijn verricht door de onderzoekster. Aan het

eind van het eerste bezoek werd er een afspraak gemaakt voor het tweede bezoek. Bij de meeste

respondenten werd er één enkel monster per bezoek genomen, meestal in de huiskamer van de woning. Bij

respondenten met kleine kinderen werd er ook een monster genomen in de kamer van het kind. 

3.3.2 luchtmonsters

Er zijn ook een aantal verkennende luchtmetingen gedaan met behulp van speciale luchtpompen.

Buitenlucht

Een beperkt aantal luchtmonsters is op twee verschillende locaties genomen, aan de oostelijke en de

westelijke rand van het meetgebied. Tijdens de monstername kwam de wind altijd uit het oosten, waardoor

de westelijke locatie benedenwinds lag van een groot aantal bollenvelden. De oostelijke locatie lag

benedenwinds van voornamelijk grasland (zie Fig. 3.4). Voor deze opzet was gekozen om te kijken of er een

verschil kon worden gevonden tussen plekken die, afgaand op het aantal bollenvelden dat in de buurt lag,

meer of minder belast waren. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Gromoz-pomp (zie Fig. 3.5). Dit is een

High Volume Sampler (HVS) pomp, die alle deeltjes die in de lucht aanwezig zijn opvangt. Er wordt dus geen
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onderscheid gemaakt tussen deeltjes van verschillende grootte, wat relevant zou zijn om een inschatting van

de opname door mensen te maken. De verwachting was namelijk dat de concentratie van eventuele

bestrijdingmiddelen in de lucht erg laag zou zijn. In het kopstuk van de Gromoz-pomp zit een glasvezelfilter

(Schleicher & Schuell), waar alle stofdeeltjes die worden aangezogen worden opgevangen, zoals bij de

huisstofmonsters. De pomp kan tot maximaal 80 m3 lucht per uur aanzuigen. Het formulier dat bij de

monstername van de buitenlucht werd ingevuld staat in Bijlage 6.

Binnenlucht

Monsters van de lucht binnenshuis werden op dezelfde adressen genomen als die van de buitenlucht.

Er werd hierbij gebruik gemaakt van een pomp (Low volume pomp, 10 liter/min, Air Diagnostics and

Engineering Inc.) die lucht aanzuigt via een slang. Aan deze slang werd een speciale filterhouder gekoppeld

(Harvard impactor, Air Diagnostics and Engineering Inc.). Deze filterhouder is zo gemaakt dat alleen stof uit de

lucht op het filter komt, en geen stof dat ronddwarrelt. Het gaat hierbij om al het stof dat in de binnenlucht
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Figuur 3.3

Onderdelen van de monsterkop, die op de stofzuigerslang wordt geplaatst.

Figuur 3.4

Ligging van de meetlocatie (X) t.o.v. de bollenvelden (B) en grasvelden (G). De windrichting tijdens de metingen

was overwegend oostelijk. De figuur is niet op schaal getekend, de bollenvelden op de oostelijke locatie lagen

relatief ver weg.
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aanwezig is (totaalstof), er werd dus niet op deeltjesgrootte gefilterd. Voor deze opzet was gekozen omdat

ook hier de verwachting was dat de concentratie van eventuele bestrijdingsmiddelen erg laag zou zijn. Het

formulier dat bij de monstername van de binnenlucht werd ingevuld staat in Bijlage 7.

3.4 extractie en analyse 

Na de monstername werden de monsters binnen 6 tot 8 uur bij -20°C geplaatst. Hier bleven ze

bewaard tot ze gewogen konden worden, om te bepalen hoeveel gram stof er precies verzameld was. Hierna

werd er op de monsters een extractie uitgevoerd. 

3.4.1 protocol extractie

De extractie bestond uit de volgende stappen:

• Filters met stof in steriele glazen buizen voegen (30 ml glass vial, Packard BioScience);

• 20 ml Ethyl-Acetaat (Baker Resi Analysed, Art. 9260-03) toevoegen;

• 1 uur op schudtafel laten schudden;

• 15 min in ultrasoonbad laten staan (Elma Transsonic 460);

• Centrifugeren (15 min, 2400 rpm) (Megafuge 1.0, Heraeus Sepatech);

• Heldere vloeistof afpipetteren en in nieuwe glazen buis voegen (30 ml snapcap, Boom BV);

• Opnieuw 20 ml EtAc toevoegen en extractiestap herhalen;

• Centrifugeren (15 min, 2400 rpm);

• Heldere vloeistof afpipetteren en bij eerdere fractie voegen;

• EtAc indampen onder stikstof in waterbad bij 35-40 °C tot ongeveer 1 ml;

• Extract overbrengen in gecalibreerde buisjes (1-2 ml snelschroef vial, Bester BV);

• Volume op 1,5 ml brengen met EtAc.

Op deze wijze zijn de extracten van de stofmonsters van de twee bezoeken die zijn afgelegd bij elkaar

gevoegd. Dit is gedaan om de monsters over de tijd te middelen, en om kosten te besparen. In sommige

woningen waren huisstofmonsters in meerdere ruimtes genomen. De extracten  per ruimte zijn bij elkaar

gevoegd, zodat nog wel de verschillen tussen ruimten kon worden onderzocht.
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De extracten zijn naar TNO Voeding in Zeist verstuurd, waar ze met behulp van de GC-MS methode

zijn geanalyseerd. Dit houdt in dat de extracten door GasChromatografie eerst in de gasfase worden gebracht,

waarna het gas in feite in zijn bestanddelen wordt opgesplitst. Deze worden geregistreerd door de

MassaSpectrofotometer, een apparaat dat, simpel gezegd, aan de hand van het molecuulgewicht van de

fragmenten kan aflezen welke stoffen zich in het gas bevinden. Op deze wijze kon gemeten worden of, en zo

ja, hoeveel van de werkzame stof van de verschillende bestrijdingsmiddelen in het huisstof aanwezig was.

Specifieke informatie over de gebruikte techniek staat in Bijlage 8.

Om de analyseresultaten weer te geven in µg werkzame stof per vierkante meter vloeroppervlak

moesten alle resultaten gecorrigeerd worden met een factor 0,75. De bepaalbaarheidsgrens was voor alle

werkzame stoffen 0,05 mgr/liter. Uitgedrukt in µg per vierkante meter vloeroppervlak wordt dit 0,04 µg/m2.

3.4.2 statistische analyse

De resultaten zijn verwerkt met behulp van het statistisch analyse programma SAS. Bij een groot

gedeelte van de monsters werden er geen concentraties boven de detectiegrens gemeten. Hierdoor onstond

een scheve verdeling in de resultaten, die ook na logtransformatie niet normaal verdeeld bleek te zijn.

Daarom is ervoor gekozen om de medianen van de concentraties weer te geven en de vergelijkingen op

parametervrije toetsen te baseren. Hiervoor is de Kruskall-Wallis one-way analyse toegepast. Een p-waarde

kleiner dan 0,05 werd hierbij als statistisch significant gezien. Omdat er zo weinig metingen boven de

detectiegrens uitkwamen is er ook gekeken naar de kans om een concentratie boven de detectiegrens te

vinden. Deze vergelijking is uitgevoerd aan de hand van Odds Ratios. De kans dat een stof wordt aangetroffen

bij bijvoorbeeld telers ten opzichte van niet-telers wordt weergegeven door de Odds Ratio. De Odds Ratios zijn

berekend met behulp van logistische regressie analyse. Op deze wijze kan er ook gecorrigeerd worden voor de

eventuele invloed van variabelen zoals vloerbedekking, het aantal personen dat gebruik maakt van de

meetruimte, en de aanwezigheid van huisdieren.

In een aantal gevallen was het niet mogelijk om een parametervrije toets uit te voeren omdat er in

één van de groepen die vergeleken werden geen metingen boven de detectiegrens uitkwamen. Voor deze

stoffen zijn wel de Odds Ratios benaderd door voor groepen waar er geen metingen boven de detectiegrens

uitkwamen het aantal waarnemingen op 1 te stellen. Ook voor Odds Ratios gold een p-waarde kleiner dan

0,05 als statistisch significant.
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H o o f d s t u k  4

Resultaten

4.1 toxiciteit van de geanalyseerde bestrijdingsmiddelen

In de meetperiode werden in totaal vijftien verschillende bestrijdingsmiddelen toegepast door de

participerende telers. Hiervan konden er zeven worden geanalyseerd met behulp van de GC-MS methode.

Deze bestrijdingsmiddelen worden in Tabel 4.1 beschreven. De werkzame stoffen van de overige acht

bestrijdingsmiddelen konden vanwege hun chemische samenstelling niet worden gemeten. Deze middelen

werden echter slechts op kleine schaal toegepast.

Op metamitron en tolclofos-methyl na hebben alle werkzame stoffen een vrij lage dampdruk.

Wanneer de bestrijdingsmiddelen worden toegepast op het land zullen de werkzame stoffen dus niet snel

verdampen, maar achterblijven op planten en gronddeeltjes. Deze gronddeeltjes kunnen door mensen of hun

huisdieren de woning in worden getransporteerd, waar de werkzame stoffen van de bestrijdingsmiddelen zich

op deze wijze kunnen ophopen in het huisstof. 

Het is moeilijk een eenduidig beeld te geven van de eventuele gezondheidseffecten die zouden

kunnen optreden na blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. De literatuur over blootstelling van omwonenden

aan bestrijdingsmiddelen is zeer beperkt. Er konden dan ook geen onderzoeken gevonden worden waarin

specifiek naar blootstelling van omwonenden aan de in Tabel 4.1 beschreven middelen werd gekeken. Daarom

zal nu alleen een kort overzicht worden gegeven van de toxicologische informatie die over de werkzame

stoffen van deze bestrijdingsmiddelen te vinden was. Om het gezondheidsrisico te schatten wordt vaak

gebruik gemaakt van proefdierstudies, omdat experimenteren met mensen nu eenmaal niet zomaar mogelijk

is. In dergelijke onderzoeken worden proefdieren blootgesteld aan verschillende hoeveelheden van een stof.

Hiermee wordt onder andere bepaald wat de directe gevolgen (acute toxiciteit) en de gevolgen op lange

termijn van eenmalige blootstelling aan verschillende hoeveelheden van een bepaalde stof zijn. Verder wordt

er gekeken naar effecten die optreden na langdurige blootstelling aan verschillende hoeveelheden van een

stof. De grootste hoeveelheid die net geen gezondheidseffecten teweegbrengt in proefdieren wordt gebruikt

om de Acceptable Daily Intake (ADI) voor mensen te berekenen. Omdat de resultaten van dergelijk

proefdieronderzoek niet direct zijn te vertalen naar effecten op de gezondheid van de mens wordt voor het

vaststellen van de ADI een veiligheidsfactor van 100 tot 300 gehanteerd. De resultaten van de hieronder

beschreven onderzoeken hebben, tenzij anders vermeld, allen betrekking op effecten die zijn waargenomen

bij proefdieren in laboratoriumonderzoeken.
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4.1.1 chloor-IPC

Chloor-IPC is een onkruidbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof chloorprofam. Het

bestrijdingsmiddel wordt opgenomen via de wortels van onkruiden, en verspreidt zich op deze wijze door de

gehele plant. Het heeft een remmende werking op de groei van de plant [CTB, 2002]. Chloorprofam heeft een

lage acute toxiciteit. Na eenmalige blootstelling via inhalatie werden wel geringe toxische verschijnselen

waargenomen, maar alleen bij zeer hoge concentraties in de lucht. Eenmalige dermale blootstelling en

blootstelling van de ogen aan chloorprofam leidden niet tot irritatie. Lange-termijnstudies naar de effecten

van chloorprofam wezen uit dat orale blootstelling aan chloorprofam voornamelijk een verandering van het

bloedbeeld teweegbrengt. De rode bloedcellen veranderden hierbij van vorm, en bij hoge doseringen trad er

schade aan de rode bloedcellen op. Na langdurige dermale blootstelling aan chloorprofam werd wel

huidirritatie waargenomen. Hierbij werd de stof ook opgenomen via de huid, waarna er wederom een

verandering in het bloedbeeld optrad. Er zijn ook studies verricht waarin werd gekeken naar kanker-

verwekkende eigenschappen van chloorprofam. Proefdieren werden lange tijd aan chloorprofam blootgesteld,

en de resultaten geven aan dat de kans dat chloorprofam kankerverwekkend is voor mensen erg klein is.

Onderzoeken naar de effecten van chloorprofam op het voortplantingsvermogen (reproductietoxiciteit) wezen

uit dat er bij blootstelling aan grote hoeveelheden chloorprofam geen verminderde vruchtbaarheid optrad.

Wel waren er enige milde effecten op de ontwikkeling van de nakomelingen van blootgestelde moederdieren.

Op basis van deze resultaten is een ADI van 0 - 0,03 mg / kg lichaamsgewicht vastgesteld [Pesticide residues in

food, 2000].

4.1.2 pyramin

Pyramin is een onkruidbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof chloridazon. Deze stof heeft

geen huid- of oogirriterende eigenschappen, en behoeft niet geclassificeerd te worden voor acuut orale,

dermale of inhalatoire toxische eigenschappen. Uit onderzoek waarbij proefdieren langere tijd via de orale

route aan de chloridazon werden blootgesteld blijkt dat chloridazon vooral effect heeft op het bloedbeeld
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Tabel 4.1 Geanalyseerde bestrijdingsmiddelen.

Middel Werkzame stof Formulering Dampdruk LD50* ADI* (mg /

voor de (mg / kg kg lichaams-

werkzame stof lichaams- gewicht

(bij 20 ºC) gewicht)1 per dag)

Chloor-IPC Chloorprofam Vloeistof ** >5000 0 - 0,032

Pyramin Chloridazon Water dispergeerbaar granulaat < 0,01 mPa5 2420 0 - 0,133

Monarch Flutolanil Verspuitbaar poeder 1,77 mPa5 >10.000 0 - 0,254

Goltix Metamitron Granulaat of korrel 0,086 µPa5 1183 -

Sumisclex Procymidon Verspuitbaar poeder 10,5 mPa5 6800 0 - 0,102

Rizolex Tolclofos-methyl Vloeistof 57 mPa5 5000 0 - 0,072

Ronilan Vinchlozolin Water dispergeerbaar granulaat 0,016 mPa5 10.000 0 - 0,012

* Zie verklarende woordenlijst

** verwaarloosbaar bij 25 °C [Occupational Health Services Inc., 1992]

1 [IPCS, 2000]

2 [Pesticide residues in food, 1989a,b; 1994a,b; 1995a,b; 2000a,b]

3 [CTB, 1991, 1996]

4 [CTB, 1999]

5 [The Pesticide Manual,1991]

- nog niet vastgesteld



(afname van hemoglobine- en hematocriet-gehaltes, afname van het aantal rode bloedcellen, verhoging van

het aantal bloedplaatjes en een verkorte stollingstijd). Verder werd een afname in het lichaamsgewicht

waargenomen, en traden er veranderingen op in het gewicht en de cellen van de nieren en de lever.

Onderzoeken naar effecten van langdurige dermale blootstelling lieten zien dat bij een hoge dosering zweren

en korstvormingen werden veroorzaakt. Tevens bleek dat chloridazon na opname via de huid dezelfde

effecten teweegbrengt als bij orale blootstelling. Onderzoeken naar mogelijke kankerverwekkende

eigenschappen van chloridazon hebben aangetoond dat de stof niet kankerverwekkend is. Er werden geen

aanwijzingen gevonden dat chloridazon de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van proefdieren en hun

nakomelingen beïnvloedt. Op basis van de resultaten van deze studies is de ADI van chloridazon vastgesteld

op 0 - 0,13 mg /kg lichaamsgewicht [CTB, 1991, 1996]. 

4.1.3 monarch

Monarch is een schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof flutolanil. Flutolanil is niet

acuut toxisch na orale, dermale of inhalatoire blootstelling. Het is niet irriterend voor de huid en ogen. Uit

onderzoeken waarin proefdieren langere tijd aan flutolanil werden blootgesteld bleek dat de stof

voornamelijk een effect had op de lever (veranderingen in het gewicht en de cellen van dit orgaan). Bij orale

blootstelling van honden werd verminderde groei en irritatie van het maagdarmkanaal vastgesteld. In

onderzoeken naar eventuele kankerverwekkende eigenschappen van flutolanil werd geen verhoogde

tumorincidentie gevonden. In een onderzoek naar de  reproductietoxiciteit werd een marginaal effect op de

groei van de ouderdieren en hun nakomelingen geconstateerd. Voor flutolanil is een ADI van 0 - 0,25 mg / kg

lichaamsgewicht vastgesteld [CTB, op basis van TNO-advies, 1999].

4.1.4 goltix

Goltix is een onkruidbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof metamitron. Er werden in de

literatuur geen onderzoeken gevonden naar de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan

metamitron. Er is vooralsnog alleen een LD50 vastgesteld door de JMPR, maar deze nogal groffe maat is niet

representatief voor het gezondheidsrisico voor mensen. De LD50 geeft alleen aan bij welke dosering de helft

van de blootgestelde proefdieren komt te overlijden, hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken over

eventuele gezondheidsrisico’s bij de mens. In Tabel 4.1 staat, ter vergelijking, voor de overige stoffen ook de

LD50 weergegeven. In een rapport van International Programme on Chemical Safety wordt metamitron

omschreven als licht gevaarlijk, de op één na minst gevaarlijke categorie [IPCS, 2000]. Het CTB heeft ook geen

speciale eisen gesteld aan de etikettering van Goltix wat betreft bijzondere gevaren. Onderzoek zal moeten

uitwijzen wat de mogelijke effecten van blootstelling aan metamitron kunnen zijn. 

4.1.5 sumisclex

Sumisclex is een schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof procymidon.  Procymidon

heeft een lage acute toxiciteit. Uit resultaten van lange termijnstudies bleek dat de stof voornamelijk een

effect had op de lever. Er werd een toename van het gewicht van dit orgaan geconstateerd, wat waarschijnlijk

te verklaren was door hepatocellulaire hyperplasia (een overmatige groei van het aantal levercellen). In

muizen werd een licht verhoogde tumorincidentie waargenomen. Langdurige orale toediening van

procymidon leidde in ratten tot een lager  lichaamsgewicht, en bij mannelijke ratten werden verstoringen in

het voortplantingsstelsel waargenomen. Bij hoge doseringen nam het gewicht van de testis toe en werden er

vaker tumoren in het weefsel tussen de testisbuisjes gevonden. In onderzoeken naar reproduktietoxiciteit van

procymidon werd gevonden dat hoge doseringen leidden tot onvruchtbaarheid van mannelijke dieren. Het

bleek dat procymidon een lage maar aantoonbare affiniteit heeft voor androgeen-receptoren. Normaal

gesproken bindt alleen een bepaalde vorm van testosteron (dihydroxytestosteron) aan deze receptoren, maar

procymidon kan ook een binding aangaan met de receptor. Bij hoge doseringen verstoort procymidon

hierdoor de hormoonbalans. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat procymidon een effect had op de

ontwikkeling van ongeboren dieren. Op basis van deze resultaten is de ADI van procymidon vastgesteld op 0 -

0,1 mg / kg lichaamsgewicht [Pesticide residues in food, 1989].
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4.1.6 rizolex

Rizolex is een schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof tolclofos-methyl, een

organofosfaat-verbinding. Stoffen die tot deze groep van chemische verbindingen behoren hebben vaak een

cholinesterase-remmende werking. Acetylcholine is een stof die een rol speelt bij het doorgeven van

zenuwsignalen van de ene zenuw naar de andere. Voor het goed functioneren van deze overdracht van

prikkelingen zijn chlolinesterases (enzymen die acetylcholine afbreken) van belang. De werking van deze

enzymen wordt door cholinesterase-remmende stoffen beperkt. De directe effecten van blootstelling aan

tolclofos-methyl zijn echter niet typerend voor anticholinesterase, hoewel er wel enige milde effecten in de

hersenen werden waargenomen. Tolclofos-methyl is acuut mild toxisch. Uit de resultaten van studies waarin

proefdieren gedurende lange periodes tolclofos-methyl kregen toegediend bleek dat tolclofos-methyl geen

kankerverwekkende eigenschappen heeft. Bij hoge doseringen werd bij verschillende soorten proefdieren wel

een toename in het gewicht van de lever waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen dat tolclofos-methyl

nadelige effecten op de nakomelingen van proefdieren heeft. Op basis van de resultaten van deze

onderzoeken is een ADI vastgesteld van 0 - 0,07 mg / kg lichaamsgewicht [Pesticide residues in food, 1994].

4.1.7 ronilan

Ronilan is een schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof vinchlozolin. Deze stof heeft

een lage acute toxiciteit. Het is niet irriterend voor de ogen en de huid bij konijnen, maar bij cavia’s werd wel

een huidsensibiliserend effect geconstateerd. Dit houdt in dat de huid na contact met een bepaalde stof

gevoeliger wordt voor allergieën. Studies naar de effecten van langdurige blootstelling aan vinchlozolin

hebben aangetoond dat de stof anti-androgene eigenschappen kan hebben. Er werden in verschillende

proefdiersoorten effecten op de lever en de bijnieren geconstateerd die typerend zijn voor een anti-

androgene werking. Bij hoge doseringen van vinchlozolin werden tumoren in de lever waargenomen. Verder

werden in ratten effecten op de voortplantingsorganen geconstateerd, waaronder goedaardige tumorvorming

in de testis en de uterus, onvruchtbaarheid van mannelijke ratten en een verminderde vruchtbaarheid van

mannelijke nakomelingen van blootgestelde ratten. In een epidemiologisch onderzoek onder medewerkers

van een fabriek waar vinchlozolin werd geproduceerd konden geen nadelige effecten op de gezondheid

worden waargenomen bij werknemers. De ADI voor vinchlozolin is vastgesteld op 0 - 0,01 mg / kg

lichaamsgewicht [Pesticide residues in food, 1995].

Op basis van de ADI voor vinchlozolin kan worden gesteld dat Ronilan, van de zeven bestrijdings-

middelen, potentieel het meest schadelijk is voor de gezondheid. Het is echter niet duidelijk wat het effect zal

zijn als iemand aan meerdere bestrijdingsmiddelen tegelijk wordt blootgesteld. Het kan voorkomen dat

blootstelling aan het ene middel het effect van blootstelling aan een ander middel beïnvloedt. Over de risico’s

van gelijktijdige blootstelling aan stoffen is nog weinig bekend.

De resultaten van de proefdierstudies zijn veelal verkregen uit onderzoeken waar proefdieren hoge

doseringen van een bepaalde stof toegediend kregen. In sommige gevallen zijn de effecten die hierbij

optreden op het eerste gezicht zorgwekkend. Proefdieronderzoek is niet altijd representatief voor de

blootstelling zoals die bij mensen zou kunnen plaatsvinden. Het epidemiologisch onderzoek naar de effecten

van vinchlozolin illustreert dit. Medewerkers van een fabriek waar vinchlozolin wordt geproduceerd lopen een

relatief hoog risico op blootstelling, maar er werden geen gezondheidseffecten geconstateerd.

4.2 onderzoekspopulatie

Er waren in totaal 200 brieven verstuurd, de totale respons was 24 %. Er waren in totaal 48 positieve

reacties, waaruit er 27 zijn geselecteerd voor deelname aan het onderzoek. Hiervan waren 12 respondenten

zelf bloembollenteler. De overige 15 respondenten woonden op verschillende afstanden van een bollenveld,

variërend van 10 tot 400 meter. In deze laatste groep waren noch de respondenten, noch hun gezinsleden

werkzaam in de bloembollenteelt. Verdere  kenmerken van de onderzoekspopulatie staan in Tabel 4.2

weergegeven. Binnen deze onderzoekspopulatie van 27 respondenten zijn een aantal groepen te
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onderscheiden. Bij de analyses is gekeken of er verschillen konden worden gevonden tussen de groepen

onderling, en welke kenmerken voor dat verschil zorgden. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is er

gekeken naar eventuele verschillen tussen (1): de telers vs. de niet-telers, en (2): de niet-telers die tot maximaal

20 meter van een bollenveld woonden vs. de niet-telers die  verder dan 20 meter van een bollenveld woonden.

Binnen deze groepen is gecontroleerd of andere kenmerken van belang bleken te zijn. 

4.3 huisstofmonsters

In het laboratorium van TNO Voeding is gekeken of in de extracten van de huisstofmonsters de

werkzame stof van de bestrijdingsmiddelen aanwezig was. Met behulp van de hiervoor gebruikte GC-MS

methode kan ook gekeken worden wat de concentratie van deze werkzame stof is.

In vier woningen waren huisstofmonsters genomen in meerdere ruimtes. Uit de analyse bleek dat in

drie van deze woningen in geen enkele ruimte werkzame stoffen boven de detectielimiet konden worden

gemeten. In één woning werd in de woonkamer chloorprofam aangetroffen, en in de slaapkamer was

chloridazon aanwezig in het huisstof. De oorzaak van dit verschil was niet duidelijk, de ruimtes werden door

dezelfde personen gebruikt en gelijktijdig schoongemaakt. De ligging van de verschillende ruimtes ten

opzichte van het dichtstbijzijnde bollenveld kan wellicht een rol hebben gepeeld, maar dat valt uit de

resultaten niet op te maken.
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Tabel 4.2 Kenmerken van de 27 deelnemende respondenten in Zijpe.

Totale populatie (N=27) Telers (N=12) Niet-telers (N=12)

N % N % N %

Variabele = Gladde vloer

Vloerbedekking / kleed 19 70,4 % 8 66,7 % 11 73,3 %

Gladde vloer 8 29,6 % 4 33,3 % 4 26,7 %

Totaal 27 100,0 % 12 100,0 % 15 100,0 %

Variabele = Afstand

Woonperceel grenst aan bollenveld 19 70,4 % 11 91,7 % 8 53,3 %

Afstand tot bollenveld groter dan 20meter 8 29,6 % 1 8,3 % 7 46,7 %

Totaal 27 100,0 % 12 100,0 % 15 100,0 %

Variabele = Hond

Geen honden als huisdier 21 77,8 % 8 66,7 % 13 86,7 %

één of twee honden 6 22,2 % 4 33,3 % 2 13,3 %

Totaal 27 100,0 % 12 100,0 % 15 100,0 %

Variabele = Aantal personen

Meer dan 2 personen maakt gebruik 13 48,1 % 8 66,7 % 5 33,3 %

van de meetruimte

één of twee personen maakt gebruik 14 51,9 % 4 33,3 % 10 66,7 %

van de  meetruimte

Totaal 27 100,0 % 12 100,0 % 15 100,0 %



4.3.1 telers vs. niet-telers

In de huisstofmonsters die bij de niet-telers waren genomen konden drie werkzame stoffen boven de

detectiegrens worden aangetoond. Bij de telers werden alle werkzame stoffen boven de detectiegrens

waargenomen, met uitzondering van metamitron. Er is een significant verschil (p= 0,03) tussen telers en niet-

telers voor de mediane concentratie van de stof chloorprofam (Tabel 4.3). De mediaan van de concentratie van

deze stof ligt bij de niet-telers op 0,05 en bij de telers op 0,20, een verschil van een factor 4. De

analyseresultaten van chloridazon, tolclofos-methyl en procymidon lagen bij de niet-telers allen beneden de

detectiegrens. Hierdoor is het niet mogelijk een Kruskall Wallis parametervrije toets uit te voeren. Metamitron

werd in geen enkel monster boven de detectiegrens gemeten. Daarom konden verder alleen de concentraties

van flutolanil en vinchlozolin vergeleken worden met behulp van de parametervrije toets. Er werden geen

significante verschillen gevonden tussen de concentraties bij de telers en de niet-telers. Dit is echter berekend

voor één enkele waarneming bij de niet-telers. Er is een mogelijkheid dat de concentratie in dit ene monster

door toeval zo hoog is. De mediane concentratie van flutolanil en vinchlozolin voor niet-telers zou hierdoor

dan worden overschat. 

In Tabel 4.4 staan de resultaten van de logistische regressie analyse, waarmee de Odds Ratios (OR)

berekend kunnen worden. In bovenste rij staan de variabelen weergegeven die van mogelijke invloed zijn op

de kans op het aantreffen van een stof. In de eerste kolom staan, waar mogelijk, combinaties van variabelen.

Op deze manier kan gekeken worden wat de effecten van de individuele variabelen zijn. Als bijvoorbeeld veel

telers een hond als huisdier hebben kan op deze manier gecontroleerd worden welke variabele (‘hond’ of

‘teler’) het grootste effect heeft. Zo is bij de stof flutolanil de kans dat deze wordt aangetroffen bij een teler

14 keer zo groot als bij een niet-teler. Als er vervolgens wordt gecorrigeerd voor het mogelijke effect van het
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Tabel 4.3 Concentraties van de verschillende stoffen voor de groepen telers en niet-telers.

Niet-Telers (N=15) Telers (N=12) 

n mediaan max min range n mediaan max min range Kruskall

µg / m2 µg / m2 Wallis

p-waarde

chloridazon 0 - - - - 6 0,33 1,2 0,20 1,00 -

chloorprofam 6 0,05 0,17 0,02 0,15 11 0,20 1,9 0,03 1,87 0,03

flutolanil 1 0,28 - - - 6 0,15 0,83 0,06 0,77 0,62

metamitron 0 - - - - 0 - - - - -

procymidon 0 - - - - 6 0,10 1,4 0,02 1,38 -

tolclofos-met 0 - - - - 10 0,18 3,0 0,04 2,96 -

vinchlozolin 1 0,02 - - - 3 0,50 3,7 0,17 3,53 0,18

stof per m2* 15 774,4 1491,9 24,9 1467 12 815,6 2894,9 108,5 2786,4 0,41

N grootte van de groep

n aantal waarnemingen boven de detectiegrens binnen die groep

- analyseresultaten beneden de detectiegrens

max hoogst gevonden waarde boven de detectiegrens

min laagst gevonden waarde boven de detectiegrens

range = max - min, het bereik van de concentraties boven de detectiegrens

* Waarden voor stofgewicht in mg per m2 vloeroppervlak
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Tabel 4.4 De Odds Ratios van chloorprofam, flutolanil en vinchlozolin.

Totale populatie Teler vs. Een of twee honden Gladde vloer Een of twee perso-

N=27 niet-teler als huisdier vs. vs. Vloerbedekking / nen vs. meer dan

geen honden kleed twee personen

OR p OR p OR p OR p

Chloorprofam

teler 16 0,02 - - - - - -

hond - - 1,2 0,83 - - - -

gladde vloer - - - - 2,2 0,41 - -

aantal personen - - - - - - 1,7 0,52

teler - hond 21 0,02 0,5 0,56 - - - -

teler - gladde vloer 17 0,02 - - 2,3 0,45 - -

teler - aantal personen 19 0,02 - - - - 0,7 0,74

Flutolanil

teler 14 0,03 - - - - - -

hond - - 1,6 0,64 - - - -

gladde vloer - - - - 0,3 0,32 - -

aantal personen - - - - - - 1,6 0,58

teler - hond 14 0,03 0,8 0,88 - - - -

teler - gladde vloer 19 0,02 - - 0,2 0,19 - -

teler - aantal personen 16 0,03 - - - - 0,7 0,72

Vinchlozolin

teler 5 0,21 - - - - - -

hond - - 1,2 0,89 - - - -

gladde vloer - - - - 0,8 0,83 - -

aantal personen - - - - - - 3,9 0,27

teler - hond 5 0,21 0,8 0,86 - - - -

teler - gladde vloer 5 0,20 - - 0,7 0,75 - -

teler - aantal pers. 4 0,33 - - - - 2,7 0,44

Chloridazon

teler 15 < 0,005 - - - - - -

hond - - 0,64 >0,05 * - - - -

gladde vloer - - - - 1,25 > 0,05 * - -

aantal personen - - - - - - 2,67 < 0,01

Procymidon

teler 15 < 0,005 - - - - - -

hond - - 0,64 > 0,05 * - - - -

gladde vloer - - - - 3,2 < 0,005 - -

aantal personen - - - - - - 8,13 < 0,005

Tolclofos-methyl

teler 75 < 0,005 - - - - - -

hond - - 5 < 0,005 - - - -

gladde vloer - - - - 1,03 > 0,05 * - -

aantal personen - - - - - - 4,28 < 0,005

* niet significant. Voor de stoffen chloridazon, procymidon en tolclofos-methyl kunnen geen exacte p-waarden 

worden weergegeven, omdat het in deze gevallen om een benadering van de OR gaat.



aantal personen wat gebruik maakt van de meetruimte, blijft het effect van de variabele ‘teler’ overeind staan

(OR= 16, p= 0,03). De variabele ‘aantal personen’ heeft geen significant effect op het vergroten van de kans

op het aantreffen van flutolanil (OR= 0,7, p= 0,72).

De resultaten bevestigen alleen het effect van de variabele ‘teler’, oftewel, de enige factor die een

significant effect heeft op het vergroten van de kans (Odds Ratio) op het aantreffen van chloorprofam of

flutolanil is of het monster is genomen bij een teler of een niet-teler. Ook is de kans dat vinchlozolin wordt

aangetroffen bij een teler groter dan bij een niet-teler, maar deze resultaten zijn niet statistisch significant.

Factoren als het hebben van een hond als huisdier, vloerbedekking of het aantal personen dat gebruik maakt

van de ruimte hebben geen significant effect op het vergroten van de kans op het aantreffen van chloor-

profam, flutolanil en vinchlozolin.

Chloridazon, procymidon en tolclofos-methyl werden niet waargenomen bij de niet-telers. Om te

benaderen wat de kans is om deze stoffen aan te treffen bij een teler ten opzichte van een niet-teler werd het

aantal waarnemingen van de stoffen bij de niet-telers op 1 gesteld. Zo konden de kansen op het aantreffen

van deze stoffen bij telers ten opzichte van niet-telers benaderd worden. Gezien het aantal waarnemingen

kan echter niet worden gecorrigeerd voor het eventuele effect van het hebben van een hond, de vloer-

bedekking en het aantal personen dat gebruik maakt van de ruimte. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de kans

om deze stoffen aan te treffen vooral wordt bepaald doordat iemand een teler is. Zo is de kans dat tolclofos-

methyl wordt aangetroffen bij een teler 75 maal zo groot als voor een niet-teler, terwijl de kans dat deze stof

wordt aangetoond bij een hondenbezitter slechts vijf maal groter is ten opzichte van iemand die geen hond

als huisdier heeft. De kans is groot dat het gevonden effect van de factor ‘hond’ veroorzaakt wordt door telers

die een hond hebben. 

4.3.2 dichtbij vs. veraf

Een andere onderzochte variabele is de afstand van de woning tot een bollenveld. Omdat het effect

van ‘teler’ zo groot blijkt is besloten om voor het effect van de afstand alleen te kijken naar de meet-

resultaten van de niet-telers. Voor de telers is niet naar het effect van de afstand gekeken, omdat er in deze

groep slechts één respondent verder dan 20 meter van een bollenveld woonde. De resultaten van de analyse

staan in Tabel 4.5. De vergelijking met behulp van de parametervrije toets bleek alleen zinvol voor de stof

chloorprofam. Dit was de enige stof waarbij er in beide groepen een meting boven de detectiegrens uitkwam.
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Tabel 4.5 De medianen van de concentraties van de verschillende stoffen.

Alleen niet-telers  Afstand tot bollenveld is Woonperceel grenst aan bollenveld

N=15 groter dan 20 meter (afstand kleiner of gelijk aan 20 meter)

n mediaan max min range n mediaan max min range Kruskall

µg / m2 µg / m2 -Wallis

p-waarde

chloridazon 0 - - - - 0 - - - - -

chloorprofam 1 0,05 - - - 5 0,05 0,17 0,02 0,15 0,77

flutolanil 0 - - - - 1 0,28 - - - -

metamitron 0 - - - - 0 - - - - -

procymidon 0 - - - - 0 - - - - -

tolclofos-met 0 - - - - 0 - - - - -

vinchlozolin 0 - - - - 1 0,05 - - - -

stof per m2 * 7 494,2 1129,7 24,9 1104,8 8 797,8 1494,9 49,0 1445,9 0,73

* Waarden voor stofgewicht in mg per m2 vloeroppervlak



Er werd geen significant verschil aangetoond tussen de concentraties bij de twee groepen. Dit wil zeggen dat

wanneer er chloorprofam wordt aangetroffen, de concentratie even hoog is bij iemand die verder dan 20

meter van een bollenveld woont als bij iemand die op een afstand kleiner of gelijk aan 20 meter van een

bollenveld woont. Dit resultaat is echter gebaseerd op één waarneming bij de groep die verder dan 20 meter

bij een bollenveld vandaan woont. Deze concentratie kan door toeval zo hoog zijn, de mediane concentratie

voor mensen die verder dan 20 meter van een bollenveld wonen zou hierdoor dan worden overschat.

In Tabel 4.6 staan de resultaten van de logistische regressie analyse, waarmee de Odds Ratios berekend

zijn. In bovenste rij staan de variabelen weergegeven die van mogelijke invloed zijn op de kans op het

aantreffen van chloorprofam. In de eerste kolom staan, waar mogelijk, combinaties van variabelen. Dit is

gedaan om te controleren of een ogenschijnlijk effect van een variabele, zoals het hebben van een hond als

huisdier, mogelijk wordt veroorzaakt doordat iemand dicht bij een bollenveld woont. De kans om chloor-

profam aan te treffen in huizen die dichter bij een bollenveld staan is niet significant groter, ook al geven de

Odds Ratios i.h.a. een grotere kans aan. De overige variabelen hebben ook geen significant effect op de kans

op het aantreffen van chloorprofam. Het gaat hier echter om een zeer kleine onderzoekspopulatie (N=15) en

dit beperkt de mogelijkheden voor gedetailleerde analyse. De p-waarden voor de variabele ‘afstand’ liggen

dicht bij de grenswaarde voor significantie, wat suggereert dat er eventueel bij een grotere

onderzoekspopulatie wel significante verschillen zouden kunnen worden aangetoond.

4.4 luchtmonsters

Tijdens dit onderzoek zijn ook een aantal luchtmonsters genomen van de buitenlucht en de lucht

binnenshuis. Van de metingen die binnenshuis zijn genomen is er helaas maar één succesvol uitgevoerd. Op

het filter werden geen bestrijdingsmiddelen boven de detectiegrens waargenomen.

Er zijn in totaal vijf metingen aan de buitenlucht verricht. Op één van de vijf glasvezelfilters werd

metamitron aangetroffen, de overige stoffen konden geen enkele keer boven de detectiegrens worden

gemeten. De concentratie metamitron in het extract van dit filter was 0,19 mg per liter. De Gromozpomp had

27,5 uur aangestaan en daarmee is ongeveer 1900 m3 lucht aangezogen. Omgerekend zat er in totaal 0,285

microgram metamitron op het filter. Dit betekent dat de concentratie in de lucht tijdens deze meting 0,15
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Tabel 4.6 De Odds Ratios van chloorprofam

Alleen niet-telers Afstand tot een Een of twee Gladde vloer- Meer dan

N=15 bollenveld honden vloerbedekking/ twee personen

kleiner of gelijk als huisdier kleed maken gebruik van de

aan 20 meter geen honden ruimte  - een of twee

personen maken

gebruik van de ruimte

OR p OR p OR p OR p

chloorprofam

afstand   10 0,08 - - - - - -

afstand - hond 10 0,08 2,11 0,68 - - - -

afstand - gladde vloer 11 0,08 - - 2,46 0,53 - -

afstand - aantal pers. 18 0,06 - - - - 0,11 0,16



microgram metamitron per m3 buitenlucht zou zijn geweest.  Het is mogelijk dat er tijdens de meting op een

nabijgelegen perceel Goltix is toegepast, waardoor er metamitron op het filter terecht is gekomen. Het beeld

wat hierdoor ontstaat is niet representatief voor de eigenlijke buitenluchtconcentratie van metamitron over

een langere periode, omdat goed mogelijk is dat er alleen een piekwaarde is gemeten. De concentratie van

metamitron in de lucht is met dit resultaat niet goed weer te geven. 

4.5 samenvatting resultaten

In dit onderzoek is een eerste stap gezet in het schatten van de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

van de bewoners van de gemeente Zijpe. Een aantal bestrijdingsmiddelen die in de meetperiode door de

participerende bloembollentelers werden toegepast zijn detecteerbaar aanwezig in huisstof. Van de zeven

geanalyseerde bestrijdingsmiddelen was er één (metamitron) niet detecteerbaar (Tabel 4.1).

Uit de resultaten blijkt dat de voornaamste factor die bepaalt of een bestrijdingsmiddel wordt

aangetroffen is of het huisstofmonster is genomen in de woning van een teler of een niet-teler (Tabel 4.4).  Bij

niet-telers werden drie bestrijdingsmiddelen aangetoond, bij telers zes. Hierbij werd voor de stof chloorprofam

een significant verschil in de mediane concentratie in het huisstof aangetoond. Bij telers is deze namelijk een

factor vier hoger dan bij niet-telers (Tabel 4.1). Ook is de kans dat chloorprofam wordt aangetroffen bij een

teler significant groter ten opzichte van een niet-teler (Tabel 4.4). De mediane concentraties van vinchlozolin

en flutolanil waren niet significant verschillend voor telers en niet-telers, maar deze resultaten zijn in beide

gevallen gebaseerd op een enkele waarneming, wat het statistisch onderscheidend vermogen beperkt (Tabel

4.3).De kans dat vinchlozolin wordt aangetroffen bij telers is groter dan bij niet-telers, maar dit verschil is niet

significant (Tabel 4.4). De kans dat flutolanil worden aangetroffen bij een teler is wel significant groter ten

opzichte van niet-telers. Bij benadering van de Odds Ratios van de drie stoffen die alleen bij telers werden

aangetroffen (procymidon, chloridazon en tolclofos-methyl) leken andere factoren ook van belang. Zo werd

bijvoorbeeld voor de kans op het aantreffen van tolclofos-methyl een effect gevonden van de factor ‘hond’.

Gezien de grootteorde van de berekende Odds Ratios lijkt het echter waarschijnlijk dat het toch vooral de

factor ‘teler’ is die bepaalt of deze drie stoffen worden aangetroffen in het huisstof (Tabel 4.4).

De afstand van de woning tot een bloembollenveld lijkt ook van belang te zijn. In huisstof van

woningen die dicht bij een bollenveld staan werd vaker chloorprofam aangetroffen dan in verder weg

gelegen woningen, maar dit verschil is niet significant (Tabel 4.6). Er werd bij vergelijking van deze twee

groepen ook geen verschil in de mediane concentratie chloorprofam gevonden (Tabel 4.5). Dit is wellicht te

wijten aan de beperkte grootte van de onderzoekspopulatie, wat het statistisch onderscheidend vermogen

zou kunnen beperken. 
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H o o f d s t u k  5

Discussie 

5.1 onderzoeksopzet

In dit onderzoek kunnen een aantal factoren de resultaten mogelijk hebben beïnvloed. De

onderzoekspopulatie was vrij klein, er zijn op slechts 27 adressen metingen verricht. De respons op de

uitnodiging tot deelname aan het onderzoek was 24% en participatie was op vrijwillige basis. Per adres zijn

twee bezoeken afgelegd. Voor een representatiever beeld van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die in de

meetperiode in het huisstof aanwezig waren zouden vaker monsters moeten worden genomen. 

In de internationale literatuur konden geen onderzoeken gevonden worden waar de in de meet-

periode toegepaste bestrijdingsmiddelen in huisstof gemeten werden. Daarom is er voor de monstername

gebruik gemaakt van een meetmethode die wordt toegepast in onderzoek naar blootstelling aan biologische

componenten van huisstof. Zoals verwacht werd in huishoudens met honden als huisdieren meer huisstof per

eenheid vloeroppervlak gevonden ten opzichte van huishoudens zonder honden. Ook was de hoeveelheid

huisstof per eenheid vloeroppervlak groter in huizen met gestoffeerde vloeren (vloerbedekking / kleden) ten

opzichte van huizen met een glad vloeroppervlak. Het aantal mensen dat gebruik maakte van de ruimte waar

het monster werd genomen had echter geen significant effect op de hoeveelheid huisstof per eenheid

vloeroppervlak. Na correctie voor de mogelijke invloed van dergelijke factoren op de aanwezigheid en de

concentratie van bestrijdingsmiddelen, bleven de eerder gevonden verschillen tussen telers en niet-telers

overeind.

Er zijn een aantal factoren die de concentraties die er gemeten zijn kunnen hebben beïnvloed. Voor

de monstername is gebruik gemaakt van een stofzuiger, maar het is onbekend wat het effect hiervan is op de

nauwkeurigheid van de gemeten concentraties. Het is mogelijk dat een gedeelte van de in het huisstof

aanwezige bestrijdingsmiddelen verdampt en dus niet meer beschikbaar is voor analyse. De extractiemethode

was grotendeels gebaseerd op advies van TNO Voeding, maar deze methode was niet al eerder getest. Het

was van tevoren niet duidelijk wat de invloed van huisstof op het slagen van de extractie zou zijn.

Bestrijdingsmiddelen kunnen eventueel een binding aangaan met componenten van het huisstof, zodat ze

niet in het extract terechtkomen en daarom niet gemeten worden. Daarom zijn een aantal controle-monsters

meegestuurd voor analyse, waaruit berekend zou kunnen worden welk percentage bestrijdingsmiddel

uiteindelijk in het extract was terechtgekomen (recovery). De resultaten van de recovery gaven echter een wat

onduidelijk beeld. Hierdoor kunnen er geen harde uitspraken gedaan worden over de precieze concentratie

van de verschillende bestrijdingsmiddelen in het huisstof van de bewoners van de gemeente Zijpe. De

spreiding in de recovery-percentages was echter veel kleiner dan de spreiding in de concentraties die gemeten

waren in de huisstofmonsters. Dit geeft aan dat het effect van de gebruikte extractiemethode op de

uiteindelijke resultaten relatief vrij klein is. Verder zijn alle monsters op dezelfde wijze behandeld. Het is dus
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vrij onwaarschijnlijk dat de onderlinge verschillen in bestrijdingsmiddelenconcentraties in de huisstofmonsters

werden veroorzaakt door de gebruikte methode.

Gezien de verkennende aard van het onderzoek en de vraagstelling zijn de precieze concentraties niet

direct relevant. De nadruk lag op de mogelijke aantoonbaarheid van bestrijdingsmiddelen. 

Over de precieze hoogte van de blootstelling kan aan de hand van de resultaten van dit onderzoek

nog geen harde uitspraak gedaan worden, maar er is wel reden om te onderzoeken wat de eigenlijke

blootstelling is.

5.2 vergelijkbaar onderzoek

De internationale literatuur over blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen is zeer

beperkt. Van de in dit onderzoek gemeten stoffen zijn in de wetenschappelijke literatuur geen vergelijkbare

blootstellingsonderzoeken bij omwonenden gevonden. Wel zijn er enkele studies verricht naar blootstelling

van omwonenden aan andere bestrijdingsmiddelen.

In een onderzoek van Simcox et al (1994) werden gedurende zes maanden metingen verricht naar

concentraties van bestrijdingsmiddelen in het huisstof van 59 woningen van agrariërs en niet-agrariërs. Het

onderzoek werd uitgevoerd in een gebied waar veel mensen in boomgaarden met fruitbomen werkzaam

waren. De concentraties van bestrijdingsmiddelen in het huisstof bleken gedeeltelijk samen te hangen met de

afstand van de woning tot een met bestrijdingsmiddelen behandeld perceel. Ook werden significant hogere

concentraties aangetoond in woningen van agrariërs ten opzichte van niet-agrariërs. Dit komt overeen met de

resultaten van het huidige onderzoek.

In het onderzoek van Lu et al (2000) werd de concentratie van drie bestrijdingsmiddelen in huisstof

gemeten. Ook werd de concentratie van afbraakproducten van één bestrijdingsmiddel in de urine van

kinderen bekeken. Het onderzoek vond plaats in een periode van het jaar waarin veel bestrijdingsmiddelen

werden toegepast. Het bleek dat de concentraties van azinphos-methyl, dimethyl-OP en fosmet in het huisstof

respectievelijk 6,7, 7,1 en 1,6 maal hoger waren bij agrariërs ten opzichte van niet-agrariërs. Dit komt overeen

met de bevindingen van het huidige onderzoek wat betreft de stof chloorprofam. De concentratie van de

afbraakproducten van dimethyl-OP in de urine van kinderen van agrariërs was vijf maal hoger ten opzichte

van kinderen van niet-agrariërs. Verder werd er binnen de groep van kinderen van agrariërs gekeken of

onderlinge verschillen in de concentraties van afbraakproducten van dimethyl-OP waren te onderscheiden. De

concentraties gemeten bij kinderen die dicht bij een boomgaard woonden waren significant hoger dan die bij

kinderen die meer dan zestig meter van een boomgaard woonden. Schattingen van de doses voor deze

onderzoekspopulatie zijn gepubliceerd in een artikel van Fenske et al (2000). In deze studie werd onder

andere bepaald of de ADI voor twee bestrijdingsmiddelen (azinphos-methyl en fosmet) werd overschreden. Bij

22 procent van de kinderen uit een niet-agrarisch gezin werd de ADI voor azinphos-methyl overschreden, bij

de kinderen uit agrarische gezinnen lag dit percentage wat lager. Voor de stof fosmet werd bij negen procent

van de kinderen uit agrarische gezinnen een overschrijding van de ADI geconstateerd, bij de kinderen uit niet-

agrarische gezinnen waren de berekende doses allen beneden de ADI. Deze resultaten waren gebaseerd op

metingen die plaatsvonden in een periode van het jaar waarin veel bestrijdingsmiddelen werden toegepast, en

zijn dus niet representatief voor de gemiddelde blootstelling per jaar. Het geeft echter wel aan dat

aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de woonomgeving kan leiden tot opname van bestrijdingsmiddelen

in het lichaam. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit in Zijpe ook het geval zou kunnen zijn. Met die

gegevens kan dan geschat worden wat de dosis is die omwonenden binnenkrijgen en hoe zich dat verhoudt

tot waarden waarbij mogelijk gezondheidseffecten kunnen optreden.
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H o o f d s t u k  6

Conclusie en aanbevelingen
voor vervolgonderzoek

In dit onderzoek is een eerste stap gezet in het schatten van de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

van de bewoners van de gemeente Zijpe. Een aantal bestrijdingsmiddelen die in de meetperiode door de

participerende bloembollentelers werden toegepast zijn detecteerbaar aanwezig in huisstof.

Bestrijdingsmiddelen worden vaker aangetroffen bij telers dan bij niet-telers, en voor de stof chloorprofam

bleek dat de concentratie hoger was bij telers dan bij niet-telers. De afstand van een woning tot een

bollenveld lijkt ook van invloed te zijn. 

Om een goede inschatting te maken van de totale blootstelling van de bewoners van de gemeente

Zijpe aan bestrijdingsmiddelen zal een grootschaliger onderzoek moeten worden opgezet. Uit de resultaten

van dit onderzoek blijkt dat hier wel aanleiding voor is. Voor een nauwkeurige bepaling van de hoeveelheid

bestrijdingsmiddel in huisstof zullen er meerdere monsters genomen moeten worden. Tevens is het voor het

inschatten van de gemiddelde blootstelling per jaar belangrijk dat er ook metingen worden verricht in andere

perioden van het jaar, met name de zomermaanden, wanneer er vaker bestrijdingsmiddelen worden

toegepast. In deze periode worden ook andere soorten bestrijdingsmiddelen toegepast op het land, zoals

bijvoorbeeld insecticiden. In de zomer zijn mensen vaker buiten, waardoor blootstelling via andere routes een

grotere rol zou kunnen gaan spelen, bijvoorbeeld directe blootstelling via inhalatie. Dit zou ook nader

onderzocht kunnen worden. 

Voor het inschatten van een eventueel gezondheidsrisico is het belangrijk om te weten of, en zo ja,

hoeveel bestrijdingsmiddelen mensen precies binnenkrijgen (de dosis). Dit zou bepaald kunnen worden door

het afnemen van bloed- en /of urinemonsters, waarin de concentraties van bestrijdingsmiddelen gemeten

kunnen worden. Op deze wijze is het gemakkelijker de dosis te berekenen. Resultaten van dergelijk

onderzoek kunnen vergeleken worden met gegevens over mogelijke gezondheidseffecten van de betreffende

middelen.
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Verklarende woordenlijst

Actieve stof Zie werkzame stof

ADI Acceptable Daily Intake, of acceptabele dagelijkse inname in mg / kg 

lichaamsgewicht. Ook wel TDI, toelaatbare dagelijkse inname genoemd. 

De hoeveelheid van een stof waarbij er nog geen negatieve effecten op de 

gezondheid van de mens worden verwacht als iemand deze hoeveelheid dagelijks

binnenkrijgt. De ADI wordt afgeleid van de NOAEL. 

Bestrijdingsmiddel Biologisch, natuurlijk of synthetisch middel ter bestrijding van schadelijke 

organismen (planten en dieren).

Blootstelling Potentiële dosis, de hoeveelheid van een stof die het lichaam binnen zou kunnen

komen.

Dermale blootstelling Blootstelling via de huid.

Determinant Bepalende factor in een ontwikkeling of toestand.

Dispergeerbaar van dispergeren; ontvlokken. Een vaste stof fijn door een andere stof heen 

verdelen.

Dosis De hoeveelheid van een stof die het lichaam binnenkomt.

Drift Verwaaiing van bestrijdingsmiddelen.

Granulaat Korrelvormige grondontsmettings- of behandelingsmiddelen.

Inhalatoire blootstelling Blootstelling via de luchtwegen.

Insecticide Insectdodend bestrijdingsmiddel.

LD50 Lethal Dose, of letale dosering. De dosering waarbij 50% van de populatie 

blootgestelde proefdieren overlijdt. De LD50 is een maat voor de toxiciteit van de 

stof, maar niet representatief voor de mogelijke effecten op de mens.

NOAEL No Observed Adverse Effect Level. Wanneer proefdieren aan deze hoeveelheid 

van een stof worden blootgesteld worden nog geen gezondheidseffecten 

waargenomen. De ADI wordt vastgesteld aan de hand van de NOAEL door een 

veiligheidsfactor 100 tot 300 te hanteren.

Orale blootstelling Blootstelling via de mond en / of het maagdarmkanaal.

p-waarde De kans dat een gemeten verschil tussen twee groepen door toeval bepaald is. 

Risico De kans dat schadelijke effecten kunnen optreden.

Significant Wanneer een p-waarde kleiner is dan een bepaalde arbitraire waarde, meestal 

0,05, wordt een geconstateerd verschil als werkelijk verschil beschouwd. 

Het verschil is dan statistisch significant.
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Toxiciteit Giftigheid; vermogen van een stof om schadelijke effecten toe te brengen aan 

organismen.

Vluchtigheid Mate waarin een stof kan verdampen

Werkzame stof Het werkzame bestanddeel in een bestrijdingsmiddel, ook wel actieve stof 

genoemd.
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Bijlagen 

Bijlage 1: uitnodiging tot deelname aan het onderzoek

Geachte mevrouw, meneer,                                                                      Utrecht, 25 februari 2002

In het kader van mijn studie Biologie voer ik een onderzoek uit naar de blootstelling aan bestrijdings-

middelen van mensen die in een bollenteeltgebied wonen. Voor dit onderzoek wil ik metingen in huis en

buitenshuis uitvoeren en daarvoor heb ik de medewerking van een aantal bewoners van de gemeente Zijpe

nodig. Uw adres is aan de hand van de kaart van de gemeente Zijpe geselecteerd. Ik zou het zeer op prijs

stellen als u aan het onderzoek mee wilt werken.

Dit onderzoek wordt verricht in opdracht van de Wetenschapswinkel Biologie, en de inhoudelijke

begeleiding is in handen van het IRAS (Institute of Risk Assessment Sciences), beiden van de Universiteit

Utrecht. De plaatselijke GGD is ook op de hoogte gebracht. Aanleiding voor dit onderzoek is de groeiende

ongerustheid van bewoners van de gemeente Zijpe over de mate waarin zij worden blootgesteld aan

bestrijdingsmiddelen en het mogelijke verband met gezondheidsklachten. 

In een rapport van de GGD uit 1996 werd aan de hand van berekeningen vastgesteld dat de

acceptabele dagelijkse inname (ADI) voor bestrijdingsmiddelen nergens werd overschreden, maar bij deze

berekeningen werd gebruik gemaakt van geschatte waarden. In mijn onderzoek wil ik gaan kijken of de

waarden die in het rapport van de GGD werden berekend overeenkomen met de werkelijke situatie in uw

omgeving en bij u thuis.

Tijdens dit onderzoek ga ik in de maand maart metingen doen aan de concentratie van bestrijdings-

middelen in de lucht en in stof, binnen- en buitenshuis. Op deze manier wil ik tot een nauwkeuriger beeld van

de blootstelling komen. Dit houdt in dat ik bij mensen die meewerken aan het onderzoek thuis langs zal

komen om wat huisstof te verzamelen en indien mogelijk wat van de lucht binnenshuis. De monstername

duurt ongeveer 30 minuten en zal twee keer plaatsvinden in een periode van twee weken, uiteraard op

afspraak. De monstername van het huisstof gebeurt met een soort stofzuiger, waarmee enkele vierkante

meters van de vloer worden gestofzuigd. Ongeveer dezelfde methode wordt toegepast voor het bemonsteren

van straatstof. Monstername van de lucht binnenshuis vindt plaats d.m.v. een zeer geluidsarme pomp met

daaraan een speciaal filter. In enkele gevallen zal aan personen die hun medewerking verlenen gevraagd

kunnen worden of een dergelijke pomp één tot drie dagen in huis kan worden geplaatst. Tijdens de eerste

afspraak zal er een korte vragenlijst worden ingevuld, zodat er rekening gehouden kan worden met factoren

die de metingen kunnen beïnvloeden.
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Na afronding van het onderzoek zult u op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van de

metingen van het onderzoek. Resultaten van dit onderzoek worden verder strikt vertrouwelijk behandeld, in

het uiteindelijke rapport zullen geen privacy-gevoelige gegevens worden genoemd.Als u bereid bent om mee

te werken aan dit onderzoek, wilt u dan het bijgevoegde formulier invullen? Deze kunt u in de bijgevoegde

enveloppe terugsturen (postzegel niet nodig). Stuurt u deze dan wel graag zo snel mogelijk terug, uiterlijk

voor 4 maart. Voor aanvullende informatie kunt u bellen met mij of mijn begeleider, dr. D. Heederik, tel.nr. :

030-2532316. Als u zich voor het onderzoek aanmeldt zult u zo spoedig mogelijk gebeld worden om een

afspraak te maken.

Ik hoop van harte dat u bereid bent om aan dit onderzoek deel te nemen. 

Met vriendelijke groet,

Astrid Hogenkamp,

studente Biologie

Universiteit Utrecht
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Ja, ik ben bereid om mee te werken aan dit onderzoek.

Naam: ............................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................

Woonplaats: ............................................................................................................................................

Telefoonnummer: ............................................................................................................................................

De afstand van mijn woning tot het dichtstbijzijnde bollenveld is (*):

o 0-20 meter

o 20-50 meter

o 50-400 meter

o meer dan 400 meter

Geen van mijn gezinsleden is  werkzaam in de bloembollenteelt / één of meerdere gezinsleden zijn werkzaam

in de bloembollenteelt (*).

Voor het maken van een afspraak ben ik het best bereikbaar tussen ......... en ......... uur.

Ik heb er wel / geen (*) bezwaar tegen als er één tot twee dagen een pomp binnenshuis zou worden geplaatst.

Voor het onderzoek is het ook van belang dat er metingen in de buitenlucht worden verricht. Daarom ben ik

nog op zoek naar twee adressen waar ik een pomp zou kunnen plaatsen. Hierbij gaat het om één adres wat

verder dan 400 meter van een bollenveld ligt, en één adres wat op 0 tot 20 meter van een bollenveld ligt. Als

uw adres aan één van deze voorwaarden voldoet, is het dan misschien mogelijk dat een dergelijke pomp in

uw tuin geplaatst wordt? 

o Ja, dit is mogelijk.

o Nee, dit is niet mogelijk.

o Niet van toepassing, de afstand van mijn huis tot het dichtstbijzijnde bollenveld is 20 tot 400 meter. (*)

Vragen / opmerkingen: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Bij voorbaat dank,

Astrid Hogenkamp

(*) Svp doorhalen wat niet van toepassing is.
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Bijlage 2: Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier onderzoek blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

Ik doe mee aan het onderzoek naar blootstelling aan bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de

bollenteelt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het IRAS van de Universiteit Utrecht. 

Voor het onderzoek worden enkele huisstofmonsters genomen en wordt er een vragenlijst ingevuld.

In sommige gevallen wordt er een monster genomen van de binnenlucht en / of de buitenlucht. Alle gegevens

die tijdens het onderzoek worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld volgens de in Nederland

geldende privacy-wetgeving. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor onderzoek naar blootstelling

aan bestrijdingsmiddelen. 

Ik heb de informatie over het onderzoek gelezen en geef toestemming voor het uitvoeren van het

onderzoek, te weten:

o invullen vragenlijst

o monstername huisstof 

o monstername binnenlucht

o monstername buitenlucht

(s.v.p. aankruisen indien van toepassing)

Naam: ............................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................

Woonplaats: ............................................................................................................................................

Datum: ............................................................................................................................................

Handtekening: 

Nummer:
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Bijlage 3: Algemeen vragenformulier

Blootstelling bestrijdingsmiddelen Vragenlijst deel I

Naam: ............................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................

Geslacht: m / v

Geboortejaar: 19 . .

Wel / geen gezinsleden werkzaam in de bollenteelt of andere beroepssector waar bestrijdingsmiddelen

worden gebruikt? (zo ja, ook deel II invullen)

Aantal gezinsleden: ............................................................................................................................................

Samenstelling: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Gemiddelde tijdsbesteding binnenshuis per dag: ......... uur    (in de woning)

Gemiddelde tijdsbesteding buitenshuis per dag:  ......... uur    (in de buitenlucht) 

Maakt zelf gebruik van bestrijdingsmiddelen voor kamerplanten :    ja  /  nee

Zo ja, welke: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Frequentie en hoeveelheid: ............................................................................................................................................

Maakt zelf gebruik van bestrijdingsmiddelen voor moestuin :   ja / nee

Zo ja, welke: ............................................................................................................................................

Frequentie en hoeveelheid: ............................................................................................................................................

Huisdieren :  ja / nee 

Zo ja, zijn deze met vlooienband / shampoo behandeld tegen vlooien, luizen, teken, etc.? :     ja  / nee   

Zo ja, welke producten zijn hiervoor gebruikt?    .........................................................................................................

Afstand van de woning tot een bollenveld   ..........  meter, ten .......................-ten van het bollenveld. 

Opmerkingen: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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Bijlage 4: Vragenformulier - Telers

Blootstelling bestrijdingsmiddelen Vragenlijst deel II

Aantal gezinsleden dat werkzaam is in de bollenteelt / andere beroepssector met bestrijdingsmiddelen:  ...........

Opmerkingen: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Bedrijf in / naast woonhuis:  ja / nee

Afstand van bedrijf tot woonhuis:  ....... meter

Wat wordt er verbouwd: ............................................................................................................................................

(aantal hectare) ............................................................................................................................................

Welke bestrijdingsmiddelen worden er gebruikt:

Werkkleding wordt thuis gedragen :  ja / nee

Opmerkingen: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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Bijlage 5: Vragenlijst bij huisstofmonster

Nummer filter .....

Datum .... - .... - 2002

Soort ruimte Woonkamer 

Slaapkamer 

Anders,nl.

Soort oppervlak Vloerbedekking 

Zeil 

Kleed (>4 m 2)

Aantal personen dat gebruik maakt van de ruimte ..... 

Huisdieren in meetruimte Ja, nl. ..................... / nee

Oppervlakte .....  m2

Hoe vaak wordt er schoongemaakt .....  keer per week

Hoe wordt er schoongemaakt Vegen 

Stofzuigen 

Dweilen 

Anders, nl.

Laatste keer schoongemaakt .....  dagen geleden

Ventilatie

Raam open Ja, .....  uur per dag, .....  dagen per week / nee

Deur open Ja, .....  uur per dag, .....  dagen per week / nee

Airconditioning Ja / nee

Ventilator Ja / nee

Opmerkingen: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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Bijlage 6: Formulier bij monstername buitenlucht

Nummer filter .....

Datum .... - .... - 2002

Afstand tot bollenveld .... meter

Weersomstandigheden tijdens monstername ...........................................................................................

Plaatsing pomp Op de grond 

Op verhoging, .... meter hoog

Flow ...........................................................................................

Opmerkingen: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Schets:
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Bijlage 7: Formulier bij monstername binnenlucht

Nummer filter .....  

Datum .... - .... - 2002

Soort ruimte Woonkamer 

Slaapkamer 

Anders,nl.

Duur monstername .....  uur

Flow ...........................................................................................

Inhoud ruimte .....  m3

Aantal personen dat gebruik maakt van de ruimte .....  

Huisdieren in meetruimte Ja, nl. ..................... / nee

Hoe vaak wordt er schoongemaakt ..... keer per week

Hoe wordt er schoongemaakt Vegen 

Stofzuigen 

Dweilen 

Anders, nl.

Laatste keer schoongemaakt .....  dagen geleden

Ventilatie

Raam open Ja, .....  uur per dag, .....  dagen per week / nee

Deur open Ja, .....  uur per dag, .....  dagen per week / nee

Airconditioning Ja / nee

Ventilator Ja / nee

Personen in de ruimte tijdens de monstername? Ja,.....  personen,.....  uur / nee

Activiteit van deze personen ...........................................................................................
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Bijlage 8: Gas Chromatografie - Massa Spectrofotometer
GC-MS meting, onder de volgende condities

Onderdeel Serienummer Leverancier

Trace GC-2000 992039 Interscience

AS 2000 992025 Interscience

Voyager EI 13820V Interscience

Control module AS 2000 992025 Interscience

Gassen

Draaggas (type, flow) Helium, 1,5 µl/min

Septum purge (type, flow) Helium, constant

Injectiesysteem

Inlet temperatuur 240°C

Injectievolume 2 µl

Liner (type, afmetingen) glas, 1,5 ml met propje glaswol

Instellingen autosampler zie methode uitdraaien  (spoelstappen voor / na injectie, x  µl)

Ovenprogramma

60 °C (2 min) dan met 20 °C / min naar 100 °C (2 min) dan met 10 min naar 270 °C (14 min).

Detector systeem Massa Spectrofotometer

Detector voltage 450V

Bron temperatuur 200 °C

Interface temperatuur 280 °C

Ionisatie mode EI +

Overige instellingen SIR, 3 specifieke ionen per component

Kolommen

Type HP-5 MS

Afmetingen (lengte, diameter, filmdikte) 30 m x 0,25 mm,  0,25 µm filmdikte

Voorkolom 2.5 m HP-5 MS
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De Wetenschapswinkel Biologie is een onderzoeksbemiddelings- en adviescentrum op het gebied van biologie, 
natuur, milieu, gezondheid en educatie. De wetenschapswinkel wil wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maken
voor maatschappelijk relevante problematiek.

De Wetenschapswinkel Biologie is een onderdeel van de Faculteit Biologie van de Universiteit Utrecht.

Het is niet toegestaan (gedeelten van) deze uitgave te vermenigvuldigen door middel van druk, fotokopie, microfilm 
of op welke andere wijze dan ook.
Overname van gedeelten van de tekst, mits met bronvermelding, is wel toegestaan.
Toezending van een bewijs-exemplaar wordt zeer op prijs gesteld.

Wetenschapswinkel Biologie, Universiteit Utrecht, Padualaan 8 / Z 402, 3584 CH Utrecht.
Telefoon: (030) 253 73 63. Fax: (030) 253 57 95. E-mail: wbu@bio.uu.nl. Website: http://www.bio.uu.nl/~wbu
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