All substances are poison:
there is none which is not a poison.
The right dose differentiates poison
from a remedy

It is the timing of
the dose during life
that makes the
poison.

Maken wij ons terecht zorgen over het
gebruik van bestrijdingsmiddelen? !
Mar$n&van&den&Berg&
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Universiteit&Utrecht&
m.vandenberg@uu.nl&
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(Paracelsus 1493-1541)

Hazard vs. Risk

• Hazard
(potentieel gevaarlijk voor gezondheid):
= intrinsieke eigenschap van een stof
Rene Truhaut, University of Paris (1909-1994)

Detectie grens tegenwoordig: femtogram = 10-15 gram
Gewicht van 1 (!) darmbacterie (E.coli)

• Risk (risico):
= waarschijnlijkheid dat die gevaarlijke
eigenschap zich manifesteert bij een
bepaalde blootstelling
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Identificatie en karakterisering
gevaarlijke eigenschap van de stof
(dosis-effect)

No Observed Adverse
Effect Level (NOAEL)

Default Safety Factor = 100x
ADI = Acceptable Daily Intake

Gevoeligheid voor een stof hangt af van levensfase

Blootstelling&aan&hormoon&verstorende&stoﬀen&(incl&biociden)&gedurende&
de&eerste&levensfase&een&oorzaak&van&ziektes&later&in&het&leven&?&
K&
Formele&toxicologische&testsystemen&te&ouderwets&en&aan&vernieuwing&
toe&met&meest&recente&&wetenschappelijke&kennis&

Hypothetical dose-response
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LINEAR DOSE-RESPONSE

Response
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DNA schade

Theoretisch geen drempelwaarde
voor kanker via genotoxiciteit
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EDC$

Bijv. tumoren
bij de rat
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Dose (mg/kg/day)
Acceptabel voor de overheid 1 op de 10.000 tot 1.000.000
mensen ontwikkelt een tumor
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Hazard (Not Risk!) Characterization
Class 2B: Possibly carcinogenic in humans
Class 2A: Probably carcinogenic in humans

Bestrijdingsmiddelen
kankerverwekkend?

Een&hormoonverstorende&stof&
(Endocrine&disruptor)&
…verstoort&aanmaak&van&
natuurlijke&hormonen&
en/of&

..verstoort&transport&van&
natuurlijke&hormonen&
en/of&

..verstoort&werking&van&
natuurlijke&hormonen&
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Risico’s van blootstelling
in de vroege levensfase

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

Hersen ontwikkeling en
gedrag bij mens slecht te
voorspellen met
proefdieronderzoek

Project Ministerie I&M
i.s.m. RIVM
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Concentraties OPpesticiden in NL
2000-2010

What are the
socio-economic
cost for the NL?

1 – 4 miljard € per jaar

Geschatte directe en indirecte kosten ED effects, including biociden,
50-300 miljard € op jaarbasis voor EU28
(waarvan >50% gedrags en hersenafwijkingen)

Rijk, I., van Duursen M., & van den Berg, M. (2016) Health effects related to Endocrine Disrupting Chemicals and their socioeconomic impact in the EU –An inventory, evaluation and way forward in cost estimates of EDC-related health effects (in prep.).
The Netherlands: Institute for Risk Assessment Sciences(IRAS), Utrecht University.
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Hoe zit het dan met risico’s van
biociden op groente en fruit

Biociden op groente en fruit : Een Risico?
•
•
•
•

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

Agency for Toxic Substances and
Disease Registry
MINIMAL RISK LEVELS (MRLs)
June 2017

Bijv. fipronil

ADI = 0.0002 mg/kg/d

Chronic MRL (365 days and longer)

≈ ADI

????

Biociden op groente en fruit : Een Risico?

Intermediate MRL (>14 - 364 days)

≈ Intermediate RfD

ARfD = 0.009 mg/kg/d

Acute MRL (1-14 days)

≈ Acute RfD

//
Borst voeding
3 weken

Kind

Puber
6 weken

Volwassen
9 weken

• Biologische producten geen meerwaarde voor
algemene volksgezondheid (perceptie) vanuit
biociden oogpunt?

2 jaar

Derived
from
90-day studies or shorter
(maternal and offspring)
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• Mengsel effecten:
– Regelmatig 5-10 verschillende biociden groente en fruit
– Additiviteit voor biociden met zelfde werkingsmechanismen, maar
bereiken gezamelijke drempelwaarde of ADI bij normaal consumptie
zeldzaam
– Additiviteit in milieu (bijv. non target species) zeker relevant bij biociden
met zelfde werkingsmechanisme door hogere concentraties
– Synergisme in de praktijk zeer zeldzaam
– Niet additief combinatie effect biociden met verschillend
werkingsmechanisme wel milieu-relevant bij overschrijding
drempelwaarde van individuele stoffen

Ecologische
risico’s van
biociden?
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Flies
Leishmaniasis
Sandfly fever
Sleeping sickness
River blindness

“Risico-Voordeel”
analyses van biociden
in mondiaal perspectief

Mosquitoes:
• Chikungunya
• Dengue fever
• Rift Valley fever
• Yellow fever
Every year more than 1 billion cases
• Zika
Ticks:
and over 1 million deaths from vector-borne
diseases
Haemorrhagic
fever
• Malaria
such as malaria, dengue, schistosomiasis,
human
Fleas
disease
• Japanese encephalitis
African trypanosomiasis, leishmaniasis, Lyme
Chagas
Plague
Relapsing
• Lymphatic filariasis
disease, yellow fever, Japanese encephalitis
and fever
Rickettsiosis
Spotted and Q fever)
• West Nile fever
onchocerciasis, globally.
Encephalitis
Tularaemia
Aquatic snails
Vector-borne
diseases account for over 17%
of all
Bilharziasisinfectious diseases.
Triatomine bugs
Chagas disease

Maken wij ons terecht zorgen
over het gebruik van bestrijdingsmiddelen?

•
•

•

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

Kanker
– Nee. Genotoxisch biociden niet in voedsel, alleen met biociden
met drempelwaarde en vaak proefdier specifiek

•

Endocriene effecten
– Mens: Onzekerheid over effecten voornamelijk in vroege
levensfase voor moderne biociden (insect specifiek, snelle afbraak
door metabolisme)

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

– Milieu: Ja, te hoge milieu-concentraties en aantoonbare effecten
op “non-target” soorten

•

ADI of Acute/Intermediaire Referentie Waarde?
– Gebruik ADI leidt meestal tot overschatting risico (tijdsduur,
veiligheidsmarge)

– Acute/Intermediaire Referentie Waarde is vaak meer
realistisch voor risicoschatting bij incidentele overschrijding
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Bedankt voor uw aandacht

VRAGEN?
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