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De module die nu voor je ligt gaat over giftige stoffen en hoe deze gebruikt worden in de 

maatschappij. Wetenschappers die onderzoek doen naar de mogelijk schadelijke werking 

van stoffen op levende organismen worden toxicologen genoemd. Binnen deze module 

kom je meer te weten over het onderwerp toxicologie en op welke manier deze 

wetenschap van belang is voor het dagelijks leven.  

 

In het dagelijks leven kom je in aanraking met veel verschillende stoffen. In bijvoorbeeld 

je leefomgeving, je voedsel, in de lucht en in medicijnen. Binnen en buiten je lichaam 

vinden chemische en biologische processen plaats die er voor zorgen dat jouw lichaam 

deze stoffen kan gebruiken of afbreken en uitscheiden. Soms kan een stof een negatief 

effect hebben op je lichaam, dit wordt ook wel een toxisch effect genoemd. 

Neem bijvoorbeeld een paracetamol. Heb je wel eens een paracetamol ingenomen 

waarna je hoofdpijn verdween? Dat was een gewenst effect. Maar weet je dat een 

paracetamol in principe een giftige (toxische) stof is? En dat als je een heel doosje 

paracetamol zou innemen dit een heel schadelijk effect op je gezondheid zou hebben? 

Het is de hoeveelheid die je hebt ingenomen die bepaalt of de stof een positief of negatief 

effect op je lichaam heeft.  

In deze module leer je meer over hoe je kunt bepalen of de hoeveelheid stoffen waar je 

mee in aanraking kunt komen schadelijk is of niet. Hierdoor kun je beter nadenken over 

de vaak alarmerende berichten in het nieuws (bijv. krant of televisie) of van 

milieuorganisaties over stoffen die gevaarlijk zouden zijn voor onze gezondheid. In figuur 

0.1 zijn verschillende voorbeelden gegeven van zulke berichten, zie URL1, URL 2, URL 3 

en URL 4 voor het hele artikel. Net als bij alle stoffen geldt ook daarvan dat de dosis de 

giftigheid bepaalt. De vraag is vanaf welke dosis het kwaad kan en wanneer er niets aan 

de hand is. Deze module helpt je om voortaan zelf informatie te zoeken en te kunnen 

beslissen of het hier gaat om een probleem of niet.  
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Kort samengevat is het doel van de module: 

Het leren omgaan met berichten over toxische stoffen en het kunnen beoordelen van de 

mate waarin een stof een risico vormt voor de gezondheid van de mens.  

 

Dit omvat de volgende leerdoelen: 

 

1. Je kunt verschillende situaties beschrijven waarin de mens gebruik maakt van en 
omgaat met toxische stoffen zowel in het heden als in het verleden.  

 

2. Je begrijpt hoe het proces van een toxicologische risicoschatting werkt, je hebt daarbij 
kennis van de volgende begrippen: 

 gevaar/ theoretisch risico 
 blootstelling 
 dosis/ effect 
 risicoschatting 
 risicobeleid/-management  

 

3. Je bent in staat om uit informatiebronnen de betrouwbare informatie te halen en deze 
te gebruiken. 

 

4. Je kent minstens 3 verschillende toxische stoffen bij (chemische) naam en weet van 
elke stof wanneer deze toxische effecten veroorzaakte en welke effecten dit zijn.  

 

5. Je bent in staat om zelfstandig betrouwbare informatie te vinden over de 
eigenschappen van een bepaalde stof. 

 



7 

 

6. Je bent in staat om zelfstandig betrouwbare informatie te vinden over de blootstelling 
van de mens aan een bepaalde stof. 

 

7. Je bent in staat om zelfstandig betrouwbare informatie te vinden over de effecten op 
de mens van een bepaalde stof. 

 

8. Je bent in staat om zelfstandig betrouwbare informatie te vinden over de risico`s van 
een bepaalde stof. 

 

9. Je begrijpt hoe de begrippen dosis en effect met elkaar samenhangen en kan dit in 
een opdracht berekenen. 

 

10. Je bent in staat om zelfstandig of in een kleine groep een toxicologische proef te doen 
met bijbehorende berekeningen.  

 

11. Je begrijpt hoe toxicologisch onderzoek wordt gebruikt om risico`s voor de mens te 
beperken en beleid te bepalen en kunt hier je eigen mening over geven. 

 

Deze leerdoelen kun je bereiken door de verschillende hoofdstukken uit deze module 

door te nemen. In het eerste hoofdstuk “Gif is niet alleen voor kikkers” vind je een 

introductie over gif door de geschiedenis heen. In hoofdstuk 2, “Toxiciteittest” ga je een 

proef uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe je de toxiciteit van een stof kunt bepalen. 

Hoofdstuk 3, “Giftige stoffen in je eigen omgeving” gaat over het gebruik van stoffen in de 

maatschappij. Van veel van deze stoffen weten mensen dat ze giftig zijn, en dit hoofdstuk 

leert je hoe je het echte risico bepaalt door middel van een risicoschatting. In hoofdstuk 4. 

“Is vis nou wel of niet gezond, de “Methylkwik” casus” ga je aan de hand van opdrachten 

oefenen met het bepalen van de risico’s van de stof methylkwik in vis. Daarna ga je in 

hoofdstuk 5 zelf een risicoschatting maken van een stof naar keuze. Deze risicoschatting 

werk je uit in een groepje, en wordt afgerond met een presentatie. In het laatste 

hoofdstuk “Dilemma`s in het beleid rond de risico`s van giftige stoffen” wordt er verder 

ingegaan op het omgaan met de risico`s in het beleid.  

De verwijzingen naar de websites (URL`s) in hoofdstukken en opdrachten zijn terug te 

vinden in bijlage 2. Op de bij deze module behorende website kan je deze links ook terug 

vinden, met daarnaast extra informatie en proeftoetsen.  

In bijlage 1 staat een begrippenlijst met verklaringen van belangrijke begrippen, deze kun 

je zelf aanvullen als je tijdens de module andere belangrijke begrippen tegen komt.  

Naast het maken van de opdrachten in de verschillende hoofdstukken, werk je ook aan 

een persoonlijk verslag. Daarin kun je laten zien dat je de verschillende onderwerpen en 

de basis van de risicoschatting begrijpt. In dit verslag beschrijf je vooral de uitvoering van 

de casus in hoofdstuk 4 en 5. Daarnaast zijn de toets en het groepswerk ook bepalend 

voor het eindcijfer. Voor het voorbereiden van de toets is het handig om de leerdoelen 

door te nemen. Zo weet je wat je in de toets kunt verwachten.  
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Opdracht 1.1 Voorbereidende opdracht  

 

Voordat we beginnen met dit hoofdstuk, ga je eerst kijken naar wat je al weet van 

dit onderwerp in opdracht 1.  

 

a) Vertel in je eigen woorden wat jij denkt dat een gif is. 

b) Geef een voorbeeld van een situatie waarbij vergiftiging heeft plaats gevonden. 

c) Noem drie stoffen op in jouw omgeving die volgens jou giftig zijn, en vertel 

waarom deze stoffen giftig zijn. 

d) Geef een actueel voorbeeld van een giftige stof in het nieuws.  

 

 

Al voordat de mens bestond waren er veel verschillende giftige stoffen in de wereld. 

Verschillende planten en dieren maakten gifstoffen aan om zich tegen natuurlijke 

vijanden te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan een wesp die een hond in zijn neus 

steekt. Zo leert de hond het af om naar wespen te happen, want een dergelijke steek is 

behoorlijk pijnlijk. Maar ook planten kunnen gif maken tegen al te vraatzuchtige beesten. 

Bijvoorbeeld de aardappelplant, lid van de nachtschadefamilie, bevat onder andere de 

gifstof solanine. Deze stof geeft een toxisch effect waar vooral vee (zoals koeien en 

geiten) maar ook mensen last van hebben. Het veroorzaakt misselijkheid, krampen en 

uiteindelijk bewusteloosheid. Vele dieren en mensen zijn overleden aan het eten van 

deze plant.  
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Toch is het heel normaal om gekookte of gebakken aardappelen te eten als avondeten. 

Dit komt omdat de giftige stof bijna niet voorkomt in de knol van de aardappel maar 

vooral in het groene gedeelte van de plant. Ook door het schillen en koken van de knol 

vermindert de hoeveelheid solanine. Dus het is geen probleem om aardappels te eten 

maar de groene gedeeltes kun je beter vermijden. Ook moeten aardappels snel na het 

schillen gekookt worden want ze maken solanine aan bij beschadiging, eigenlijk als 

bescherming tegen vraat. Door koken stopt de aanmaak van gifstoffen.   

Veel giftiger is de paddenstoel Amanita phalloides virosa (zie figuur 1.1). Deze groene 

knolamaniet kan gemakkelijk verward worden met eetbare paddenstoelen en is 

verantwoordelijk voor de meeste dodelijke ongevallen met paddenstoelen.  Het plukken 

van deze paddenstoel levert geen gevaar op, zelfs het proeven van de paddenstoel 

zonder door te slikken is ongevaarlijk. Maar het eten van één enkel exemplaar leidt al tot 

zeer ernstige vergiftiging en de dood. Dit merk je niet meteen, maar na ongeveer een dag 

na het eten van minstens een halve paddenstoel krijg je last krijgen van diarree en 

krampen. Dit komt door stoffen in deze paddenstoel die je lever en nieren aantasten. Als 

je niet snel genoeg geholpen wordt, kan het dodelijk zijn.  

Er zijn dieren die zich in de loop van vele generaties hebben aangepast aan bepaalde 

toxische stoffen in hun voedsel. Zo is de koala een van de weinige dieren die veel 

eucalyptus bladeren eet terwijl andere planteneters in Australië, zoals de luiaard deze 

bladeren vermijden omdat zij er ziek van worden.  

Verschillende planten en dieren verdedigen zich met gif, maar er zijn ook dieren die gif 

gebruiken om hun prooi mee te vangen. Een voorbeeld is de ratelslang. Deze slang 

verdooft of doodt zijn prooi met behulp van gif uit zijn giftanden. Een ander voorbeeld is 

de kegelslak die een giftig pijltje afschiet om zijn prooi te doden of te verdoven. Het gif 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj71JLww6bKAhWGjg8KHWl2AV8QjRwIBw&url=http://www.zwammeninzuidhorn.nl/Groene knolamaniet.html&psig=AFQjCNFrZ-ivCz87PY-qzbjWIS2er1rUOA&ust=1452765619228957
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van de kegelslak is zo giftig dat een kind dat een levend exemplaar in zijn broekzak doet 

door zo`n pijltje verlamd kan raken en in het water zou verdrinken.  

Ook stoffen die in het huishouden worden gebruikt kunnen giftig of bijtend zijn. 

Voorbeelden zijn mieren of slakken gif en chloor of ammoniak. Chloor is een bijtende stof, 

en heeft dus een direct schadelijk effect. Als je chloordampen inademt reageert het 

chloorgas met je slijmvliezen. Hierbij ontstaat het sterke zuur zoutzuur, wat de 

slijmvliezen beschadigt. Ammoniak is juist heel basisch maar ook bijtend.  

Als je ouder bent dan 16 jaar mag je in Nederland bier en andere alcoholische dranken 

kopen. Na een biertje voel je je relaxed. Maar wist je dat alcohol giftig is voor je 

hersencellen? Vooral als deze volop in ontwikkeling zijn zoals bij tieners. Sommige 

jongeren drinken zelfs zoveel bier dat ze bewusteloos of zelfs in coma raken. In 

hoofdstuk 2 wordt hier meer over verteld. 

 

 

De mens maakte al heel vroeg in de geschiedenis gebruik van verschillende soorten gif 

uit de natuur. Zo werden pijlpunten met natuurlijk gif ingesmeerd om zo makkelijker wild 

te kunnen vangen. Het woord toxicologie is dan ook afgeleid van het woord toxon wat in 

het oud Grieks ‘boog’ betekent. Daaruit is weer het woord toxicus afgeleid, wat staat voor 

het gif waarmee de pijlpunten werden ingesmeerd. Over de hele wereld gebruikten jagers 

giffen op hun pijlen. In Afrika en Azië werden hiervoor vaak plantenextracten gebruikt. De 

indianen in Columbia gebruikten een sterk toxische substantie verkregen van de ruggen 

van bepaalde kikkersoorten (zie opdracht 1.2). Ook werden natuurlijke toxische stoffen 

gebruikt als geneesmiddelen. 

De eerste schriftelijke vermelding over het gebruik van toxische stoffen werd in 1873 in 

Egypte ontdekt door Ebers in Egypte. Dit zogenoemde Ebers papyrus dateert uit 1500 

BC en bevat informatie over verschillende giftige stoffen zoals opium en arsenicum, en 

over geneeswijzen bijvoorbeeld hoe iemand van een schorpioenensteek genezen kan 

worden. Opium is een stof die in hoge concentraties voorkomt in een bepaalde 

papaverplant, en waarvan de extracten al in vroegere tijden werden gebruikt als pijnstiller. 

Arsenicum is een metaal dat van nature voorkomt in de grond waar het zich niet 

verspreidt. Door mijnbouw en het smelten van metalen is deze stof steeds meer verspreid 

geraakt in het milieu. In sommige landen komt arsenicum van nature in het grondwater 

voor. Met de bedoeling om mensen aan schoon drinkwater te helpen zonder bacteriële 

verontreinigingen, zijn bij ontwikkelingshulp in bijvoorbeeld Bangladesh diepe 

grondwaterputten gegraven. Later bleek dat hierdoor drinkwater uit arsenicum-rijke 

aardlagen werd gewonnen, waardoor de bevolking chronisch aan arsenicum is 

blootgesteld. Dit heeft tot vele slachtoffers geleid en nog steeds leiden veel mensen aan 
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kanker en zichtbare en onzichtbare ziektes. Tegenwoordig wordt het drinkwater eerst 

gezuiverd voor gebruik en zo het arsenicum verwijderd.  

 

In de Griekse en Romeinse tijd is er veel onderzoek gedaan naar giftige stoffen. De 

bekendste geleerde en dokter uit die tijd is Hippocrates (ca. 400 BC). Hij beschreef 

verschillende giffen, hoe deze opgenomen worden in het lichaam en wat de effecten zijn. 

Hij beschreef onder andere de giftige werking van lood, waarvan in die tijd in Rome een 

geavanceerd drinkwaterleiding systeem was gebouwd. Lood tast onder andere de 

hersenen en het zenuwstelsel aan, en er wordt beweerd dat het de oorzaak was van het 

verval van het Romeinse rijk. Skeletten uit die tijd blijken inderdaad erg veel lood te 

bevatten.  

In de oudheid werden toxische stoffen regelmatig gebruikt in de politiek. Vergiftiging was 

een makkelijke methode om een tegenstander uit te schakelen. Daarom waren er 

verschillende koningen of andere machtige figuren die de werking van giffen 

onderzochten of hier speciaal mensen voor inhuurden. Over de koning Mithridates van 

Pontus wordt verteld dat hij een mix van stoffen innam om zich te beschermen tegen 

vergiftiging. Toen hij uiteindelijk de oorlog tegen Rome verloor vermoordde hij eerst zijn 

hele familie met gif zodat zij niet in de handen van de vijand zouden vallen. Hij probeerde 

ook zichzelf te vergiftigen maar dit lukte hem niet. De term mithridatism is afgeleid van 

zijn naam en betekent het verkrijgen van immuniteit voor een gif.  

Ook in de middeleeuwen werd gif vaak gebruikt om rivalen uit de weg te ruimen. Het 

gebruik van gif was niet alleen voorbehouden aan mannen, er zijn ook veel bekende 

vrouwelijke gifmengsters. Van Lucrezia de Borgia (Italie, 1480-1519) wordt beweerd dat 

zij haar familie hielp in hun politieke strijd door mensen te vergiftigen. Een andere 

Italiaanse gifmengster was Giulia Toffana (Italië, ca. 1630 -1709). Zij maakte arsenicum 

bevattende cosmetica waarmee veel moorden zijn gepleegd. Catherine de Medici (Italië, 

1519 – 1589), koningin van Frankrijk en bijgenaamd de slang, maakte ook arsenicum 

bevattende giffen en testte deze uit op arme mensen. Vanuit Italië bracht zij verschillende 

gewoontes mee naar Frankrijk waaronder het gebruik van giffen. Men beweert dat zij 

altijd gif bij zich droeg bijvoorbeeld in haar ring of op een verborgen dolk.  
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Opdracht 1.2 De pijlgifkikker 

 

De giftigste kikker voor zover bekend is de “golden poison frog”  (Phyllobates 

Terribillis), een pijlgifkikker van de familie Dendrobatidea.  

De kikker komt voor in het kustgebied van Colombia, waar indianen ze gebruiken 

voor het maken van giftige pijltjes. De kikkers bewaren het gif in klieren op hun rug 

en wanneer ze zich bedreigd voelen, komt het vrij. Het gif irriteert en schrikt 

daarom de meeste roofdieren af. Wanneer een roofdier toch een pijlgifkikker zou 

eten zou het dodelijk zijn, behalve bij een bepaalde slang die weerstand heeft 

opgebouwd tegen het gif. Om het gif uit de kikker te halen prikten de indianen de 

kikkers op een stok en verwarmden ze ze soms. De pijltjes werden voorzichtig in 

het gif gedoopt en waren dan zo giftig dat de indianen er een aap mee dood uit de 

boom konden laten vallen.  

 

De dodelijk giftige stof is batrachotoxine (Grieks voor ‘kikkergif’). Deze stof staat 

bekend als de op een na giftigste stof op aarde, na de stof botuline toxine uit de 

bacterie die botulisme veroorzaakt. Andere soorten van hetzelfde gifkikkergeslacht 

produceren ook batrachotoxine, maar minstens 20 keer minder. 

Onderzoekers die de kikkers met blote handen hadden aangeraakt meldden dat zij 

daarna minder gevoel hadden in hun handen. Als zij daarna met hun handen 

kleine dieren aanraakten stierven deze zelfs.  

Injectie van 0,2 microgram van de stof is genoeg om een muis te doden. Voor de 

mens zou ongeveer 200 microgram dodelijk zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de 

gifkikker Phyllobates Terribillis tussen de 700 en 1900 microgram van het gif kan 

bevatten. De kikker zelf is ongevoelig voor het gif en krijgt de stof waarschijnlijk 

binnen via zijn voedsel, van een klein kevertje dat het gif zelf produceert.  

 

Vragen:  

 

a) Hoeveel mensen zouden er met het gif uit één Phyllobates Terribillis gedood 

kunnen worden?  

b) De mens kan op verschillende manieren in aanraking komen met het gif. Via 

welke manier zal hij het snelst overlijden?  

c) Het gif is naast dodelijk ook irriterend. Wat zou het voordeel hiervan kunnen 

zijn?  
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In de middeleeuwen werd de grondslag gelegd voor de moderne toxicologie. Paracelsus 

(Zwitserland, 1493- 1541), ook wel de vader van de toxicologie genoemd, speelde daarin 

een belangrijke rol.  

Paracelsus was een Zwitserse dokter tijdens de wetenschappelijke renaissance. Hij was 

een vrijdenker die inging tegen de gangbare denkwijze. Hij hechtte veel waarde aan 

goede observatie en het gebruik van scheikunde binnen de geneeskunde. In die tijd 

geloofde men dat een ziekte genezen kon worden met een medicijn dat een effect 

veroorzaakt dat tegenovergesteld was aan de ziekte.  

Paracelsus vond juist dat als men een gif had die het lichaam ziek maakte een 

gelijksoortig gif dit beter zou kunnen maken. Hierbij was de dosis heel belangrijk, van 

Paracelsus komt dan ook de voor toxicologen belangrijke uitspraak “Alle ding sind gifft.. 

allein die dosis macht, das ein ding kein gifft ist”. Dit concept dat het de dosis is die de 

gevolgen bepaald, zal in de volgende hoofdstukken nog vaak terugkomen.  

Vanaf deze periode kwamen wetenschappers er steeds vaker achter dat bepaalde 

ziektes werden veroorzaakt door een giftige stof. Zo onderzocht Paracelsus of veel 

voorkomende ziektes bij mijnwerkers veroorzaakt konden worden door blootstelling aan 

stoffen uit de mijn. Meer dan een eeuw later bewijst Percivall Pott (Engeland, 1714- 1788) 

door middel van onderzoek dat scrotumkanker bij schoorsteenvegers veroorzaakt wordt 

door chemicaliën in roet. De verantwoordelijke stoffen heten Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen, afgekort naar PAK`s. Deze stoffen komen onder andere vrij bij het 

onvolledig verbranden van fossiele brandstoffen, zoals bij te zwart barbecueën en roken.  

Een andere belangrijke onderzoeker van die tijd was Matthieu J. B. Orfila (Spanje, 1787 – 

1853), dokter, wiskundige en chemicus. Orfila voerde autopsies en chemische analyses 

uit om vergiftiging in moordzaken te kunnen bewijzen. Met deze methodes legde hij de 

grondslag voor de forensische toxicologie. 

 

Opdracht 1.3a 

 

Gebruik de link URL 5 om een filmpje over toxiciteit te bekijken.  

 

a) Wanneer is volgens dit filmpje iets giftig? 

b) In hoeverre komt dit overeen met wat je in paragraaf 1.3 hebt gelezen?  
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Artikel 1.3 Barbecueën met PAK`s  

Geen vlees geen HAA`s 

 

de Volkskrant, De Verleiding, 20 januari 2007 (pagina V14) 

Vraag:  

Het verhaal gaat dat het eten van aangebrande delen kanker kan veroorzaken. Nu hoorde ik laatst 

van een biologische groenteteler dat alleen aangebrand dierlijk voedsel kankerverwekkend zou zijn. Is 

dat waar? 

Monique Leenders, Hoorn 

 

Antwoord:  

Ja, dat is waar. Als je het goed doet tenminste. De kankerverwekkende stoffen die bij barbecueën en 

zeer heet grillen ontstaan, zijn heterocyclische aromatische amines (HAA`s) en polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK`s). HAA`s ontstaan bij het schroeien; hoe gaarder en bruiner het 

vlees of de vis is, hoe slechter. PAK`s worden gevormd door verbrandend vet. Aangezien groenten op 

een paar uitzonderingen na (avocado’s) hoegenaamd geen vet bevatten, druipt dat ook niet in de 

gloeiende houtskool of op de hete elementen. Het is juist het afdruipende vet dat door de intense hitte 

verbrandt tot PAK`s. Zorg daarom dat het rooster of de grillplaat schoon is en smeer groenten slechts 

heel dun of helemaal niet in met olie, want ook die kan druipen. Geschroeide groenten zelf bevatten 

geen HAA`s en PAK`s. 

 

Copyright: de Volkskrant 

 

Opdracht 1.3b Barbecueën met PAK`s  

 

Lees artikel 1.3 en beantwoord de volgende vragen: 

a) Wat voor soort stoffen zijn PAK `s? Zoek op het internet op hoe hun 

molecuulstructuur eruit ziet.   

b) Hoe ontstaan PAK`s? Geef nog 3 bekende bronnen uit je omgeving. 

c) Wat is het belangrijkste giftige effect van PAK`s? Door wie is dat als eerste 

ontdekt?  
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Toxicologie is een vakgebied binnen de wetenschap dat de mogelijk schadelijke effecten 

van stoffen op levende organismen (de mens, dieren, planten en eencelligen) bestudeert.  

Toxicologie is net als geneeskunde een multidisciplinair vakgebied waarin gebruik wordt 

gemaakt van kennis uit de disciplines biologie, scheikunde, biochemie, fysiologie, 

wiskunde en natuurkunde.  

Aan het eind van de 19
e
 eeuw begon het vakgebied steeds vastere vorm aan te nemen. 

Begin 20
ste

 eeuw begon men met het uitvoeren van gestandaardiseerde experimenten op 

inteeltstammen van knaagdieren in het laboratorium. Een test met levende organismen 

wordt ook wel een bioassay (biotoets) genoemd.  

Systematisch onderzoek was nodig omdat er steeds meer stoffen werden ontwikkeld en 

gebruikt, waarvan men de mogelijke giftigheid niet wist. Er werden van steeds meer 

bestaande en nieuwe stoffen ontdekt dat er naast positieve effecten ook soms 

onverwachte negatieve effecten bestonden. Een voorbeeld hiervan is het insecticide DDT 

dat eind jaren dertig werd ontdekt. Deze stof redde duizenden mensen het leven doordat 

het overbrengers van gevaarlijk ziekten doodde zoals de malariamug. Het werd dan ook 

wel het wonderpoeder genoemd. Tegenwoordig weet men dat een omzettingsproduct 

van deze stof, DDE, niet goed afbreekbaar is en zich ophoopt in het vet van mensen en 

dieren waar het onder andere hormoonverstoring veroorzaakt.  

 

 

 

 

Door het opgehoopte DDE bleken de eischalen van roofvogels zoals valken veel dunner 

te zijn dan normaal (figuur 1.4a), waardoor de eieren sneller braken onder het gewicht 

van de broedende ouderdieren. In Florida planten alligatoren zich nog steeds slecht 

voort, omdat er in het verleden hele meren zijn bespoten met DDT en de opgehoopte 

DDE vervrouwelijking van de mannelijke dieren veroorzaakt. DDT is een voorbeeld van 

een persistente (blijvende) accumulerende (zich ophopende) vervuilende organische stof 

en wordt daarom een POP (Persistent Organic Pollutant), genoemd. In de jaren zestig 

werd DDT nog in grote hoeveelheden gebruikt en was daardoor mede verantwoordelijk 
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voor de drastische afname van de wereldwijde roofvogelpopulatie. Inmiddels zijn de 

vogelpopulaties weer op peil, maar DDE is nog steeds aanwezig in het vet van mensen 

en dieren. 

 

Opdracht 1.4a Definities  

a) Geef de definitie van giftig uit het woordenboek. 

b) Wat is volgens het woordenboek de relatie tussen toxisch en giftig? 

c) Geef de definitie van toxicologie. 

d) Beschrijf in je eigen woorden wat een giftige stof is en wanneer een stof giftig 

is. Geef daarbij aan wat dit te maken heeft met toxicologie.  

 

Opdracht 1.4b LD50 

In figuur 1.4b wordt een schaal gegeven van zeer giftige stoffen naar zwak giftige 

stoffen. Botuline toxine is bijvoorbeeld een zeer toxische stof waarvan maar heel 

weinig nodig is om dodelijk te zijn. Dit tegen over bijvoorbeeld water in het groene 

gedeelte waarvan heel veel nodig is om dodelijk te zijn. De giftigheid wordt 

uitgedrukt als de LD50, de letale dosis waarbij 50% van de proefdieren sterft. 

Meestal wordt dit uitgedrukt per kilogram lichaamsgewicht. Stel je eens voor dat 

iedereen in de klas deze stof inneemt in de gegeven dosis, dan zou de helft van de 

klas sterven. Figuur 1.4b is op basis van toxiciteittesten met ratten, omgerekend 

naar de hoeveelheid die een middelbare scholier van 50 kg zou moeten innemen 

als deze dezelfde gevoeligheid zou hebben als de proefdieren. Bij de verschillende 

giffen staat ook of zij natuurlijk ontstaan (N), of door de mens worden 

geproduceerd (M). Veel van de stoffen in de figuur zijn van natuurlijke oorsprong, 

maar het is wel zo dat sommige natuurlijke stoffen door menselijk handelen 

vrijkomen en daardoor mensen of dieren beter kunnen bereiken.  

 

a) Beschrijf de verschillende stoffen die je kent, zijn er stoffen waar je verbaasd 

over bent?  

b) Zoek de stoffen die je nog niet kent op en beschrijf kort waar ze voor gebruikt 

worden.  

c) Noem een natuurlijke stof die vrijkomt door menselijk handelen en leg uit 

waarom.  
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Eindopdracht hoofdstuk 1 voor in persoonlijk verslag: 

Bekijk opnieuw de vragen in opdracht 1.1. Zou je na het lezen van dit hoofdstuk 

een ander antwoord geven? Onderbouw waarom je wel of niet een ander antwoord 

zou geven, en beschrijf het nieuwe antwoord als je dit hebt.  

 

Maak een korte samenvatting van dit hoofdstuk en bespreek daarin minstens de 

volgende punten: (min. half A4, max. heel A4)  

Gif 

Toxiciteit 

Twee voorbeelden van natuurlijke giffen 

Twee voorbeelden van door de mens gemaakte giffen 

Paracelsus 

Toxicologie   
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In het vorige hoofdstuk heb je geleerd dat de dosis van een stof bepaalt of een stof giftig 

is of niet. Daarbij kan een verschillende dosis van een stof een verschillende uitwerking 

hebben.  

 

Om de toxiciteit van een stof bij verschillende concentraties vast te stellen worden er 

laboratorium testen uitgevoerd. Zoals al is aangegeven in hoofdstuk 1 wordt er binnen de 

toxicologie gesproken van een bioassay (biotoets). Dit kan zijn met een compleet levend 

organisme (in vivo bioassay) of met geïsoleerde onderdelen daarvan (bijvoorbeeld 

gekweekte lichaamscellen of enzymen) in een reageerbuisje (in vitro bioassay). Meestal 

worden testen met eencellige organismen (gisten of bacteriën) ook in vitro bioassays 

genoemd.      

Hierna ga je zelf een practicum uitvoeren met gistcellen als voorbeeld van een in vitro 

test. Als het niet nodig is worden er geen (gewervelde) proefdieren gebruikt. Echter, na 

allerlei in vitro onderzoek wordt er in een laatste fase getest op proefdieren (in vivo test), 

om zeker te weten of een stof in een lichaam echt niet toxisch is. Natuurlijk maakt het 

veel verschil of een organisme maar één keer of bijvoorbeeld wekenlang een bepaalde 

dosis van een stof binnen krijgt. Bij bestrijdingsmiddelen treedt het effect meestal snel na 

blootstelling op (acute toxiciteit) terwijl de toxiciteit van DDE pas na lange tijd zichtbaar 

wordt (chronische toxiciteit). Hier moet met het ontwerpen van de geschikte test 

rekening mee gehouden worden.   

De toxiciteit van alcohol is zowel acuut als chronisch. Figuur 2.1a toont het effect van 

alcoholconsumptie op het menselijk lichaam afhankelijk van de ingenomen dosis. Hoe 

hoger de inname hoe hoger de concentratie in het bloed. Deze relatie hangt overigens 

wel af van de grootte en de lichaamseigenschappen van de persoon. Hoe hoger de 

bloedconcentratie hoe ernstiger de effecten. Dit geldt ook voor de chronische effecten 

van alcoholgebruik zoals blijvende schade aan de hersenen of schade aan de 

gezondheid van een ongeboren kind als de moeder alcohol drinkt.   
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De relatie tussen dosis en effect wordt via toxicologisch onderzoek op een vaste manier 

berekend. Dit is weergegeven in de voorbeeldgrafiek van figuur 2.1b. 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

De LD50 wordt bepaald door in de grafiek op te zoeken wanneer de helft van de 

blootgestelde dieren dood is gegaan. Op een vergelijkbare manier wordt tegenwoordig 

vaak bepaald bij welke dosis of concentratie 50% van de gekweekte cellen dood is 

(respectievelijk LD50 of LC50), of bij welke concentratie bij 50% van de cellen een 

bepaald effect optreedt (EC50) zoals verminderde productie in gistcellen. 

Om risico’s voor mensen in te schatten wordt er meestal een chronische toxiciteittest 

uitgevoerd waarbij proefdieren langdurig worden blootgesteld aan vrij lage dosis van stof. 

Er wordt gezocht naar de NED (No-Effect-Dose), de dosis die nog geen nadelig effect 

veroorzaakt. Een andere mogelijke maat is de LED (Lowest-Effect-Dose), de laagste 

dosis waarbij in het experiment nog een nadelig effect optreedt.  

 

Dosis aflatoxine (mg/kg lichaamsgewicht) Aantal ratten dood van de 10 dieren 

Controle (geen gif) 0 

1,00 1 

2,15 2 

4,64 6 

10,00 10 

Bron: McKean et al, 2006 

 

 

Opdracht 2.1a  
a) Wat is het verschil tussen LD50 en NED?  

b) In tabel 2.1 worden de effecten van blootstelling van ratten aan aflatoxine (een 

door schimmels op noten geproduceerde gifstof) gegeven. Maak een grafiek 

en bepaal de LD50. 

 

 

 

 

  



21 

 

De logaritmische schaal 

 

Door het maken van een verdunningsreeks ontstaan er grote verschillen tussen de doses 

die worden toegediend. Bij het maken van een grafiek  kom je daardoor in de problemen. 

Kijk maar eens naar de volgende reeks waarbij gewerkt wordt met een verdunningsfactor 

van 10: 

 

 

Nummer dosis Concentratie in g/liter 

1 5 

2 0,5 

3 0,05 

4 0,005 

5 0,0005 

 

Als je deze concentraties  weergeeft op een getallenlijn, zie je onmiddellijk waar de 

problemen ontstaan.  

 

 

 

 

 

 

De nummers 4 en 5 zijn niet goed weer te geven. Om deze problemen het hoofd te 

bieden wordt gebruik gemaakt van een niet-lineaire schaal.  Deze schaal is aan de kant 

van de kleine getallen meer opgerekt. 
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De waarden uit de tabel komen nu verspreid over de gehele getallenlijn terecht. Maar 

waar precies? Het zijn nu 10
e
 machten die regelmatig verspreid liggen over de 

getallenlijn. En deze schaal is niet lineair. Maar er kan nu een nieuwe schaal gemaakt 

worden die wel lineair is.  De exponenten vormen nu namelijk een lineaire schaal. Zie 

figuur 2.4. 

 

 

Een getal van de ene schaal kan nu heel snel gekoppeld worden aan het 

bijbehorende getal van de andere schaal. De functie die in de figuur met dikke pijen 

zijn aangegeven zijn inverse functies en zitten op je rekenmachine. die aan een getal 

van de bovenste schaal het bijbehorende getal op de onderste geeft wordt de 

logaritmische functie genoemd. Een logaritme is dus een exponent. 
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Voor de concentratie van 5 g/liter kan met behulp van de rekenmachine de logaritme 

worden gevonden. Dat blijkt 0,7 te zijn. Er geldt blijkbaar: 

    10
0,7

   =    5 

De waarden uit de tabel kunnen dus nu gemakkelijk worden weergegeven op de 

schaal van figuur 2.5  

 

 

 

 

Het is overigens niet nodig om op deze manier zelf de plaats van meetwaarden te 

achterhalen. In de handel bestaat logaritmisch papier. 

 

Dosis-effect relatie  grafisch weergegeven. 

Om een dosis-effect relatie weer te geven zijn er nu twee manieren: 

 

 Je gebruikt (half)logaritmisch papier en zet daar gewoon de meetwaarden uit 

tegen de doses. 

 Je gebruikt gewoon  lineair ruitjespapier en daarop zet je de  meetwaarden 

van het effect uit tegen de logaritme van de dosis.  

In beide gevallen krijg je dan dezelfde vorm van de grafiek.  

 

 

 

Opdracht 2.1b 

 

Lees de volgende paragraaf 2.2 goed door. In deze paragraaf wordt het practicum 

beschreven dat jij gaat uitvoeren. Ook wordt er aangegeven hoe je het practicum 

moet gaan uitvoeren. Beantwoord daarna de volgende vragen:  

 

a) Wat is gist?  

b) Welk effect van een toxische stof op gist wordt tijdens het practicum 

onderzocht? 
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c) Wat is je hypothese, oftewel: wat denk jij dat de uitkomst zal worden van de 

proef. (Denk hier bijvoorbeeld aan: bij welke concentratie zal er een reactie 

plaatsvinden?) 

d) Er zijn voor deze proef verschillende materialen nodig, geef aan wat deze 

materialen zijn en waarom en hoe je ze gaat gebruiken. 

e) Vul in het verdunningsschema in, in welke reageerbuis welke concentratie 

komt. 

f) Voor de proef moet je eerst een verdunningsreeks maken van de te testen 

stof(fen). Bereken aan de hand van de gegevens in Excel de te realiseren 

concentraties.  

 

 

Doel van de proef: 

 

In deze proef ga je testen hoe het metabolisme van gistcellen geremd wordt door een 

toxische stof. 

 

Achtergrond gistcellen 

 

Gisten (figuur 2.2a) zijn eencellige organismen uit het rijk der schimmels. Er zijn veel 

verschillende soorten gist, bijvoorbeeld in de bodem maar ook in vruchten die veel suiker 

bevatten. De soort waar wij het meest bekend mee zijn is de Saccharomyces cerevisiae. 

De mens gebruikt deze soort voor allerlei nuttige doeleinden, zoals het maken van bier, 

wijn en brood waarbij gist suikers omzet in alcohol en koolzuurgas. 
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De meest directe manier om de invloed van de dosis van een gif op de gistcellen te 

onderzoeken  zou natuurlijk zijn om de gistcellen te tellen onder een microscoop (zie 

bovenstaande foto). Toevoeging van gif zal leiden tot sterfte van de gistcellen en zal dus 

leiden tot daling van het aantal gistcellen. Het experiment  is echter minder eenvoudig 

dan het lijkt. Een van de redenen is dat een gistkolonie die goed voorzien is van voedsel 

zal ook nog groeien. (Hoeveel nieuwe gistcellen zie je in de foto uit een moedercel 

ontstaan?)  

In dit practicum gaan we een minder directe methode gebruiken. We gaan kijken naar het 

metabolisme van de gistcel. De gedachte is dat door de werking van het gif de 

metabolische activiteit van de gistcellen achteruit gaat.. Deze achteruitgang van de 

metabolische activiteit zou op verschillende manieren kunnen worden gemeten. 

Hieronder worden twee manieren beschreven.  Van je docent krijg je te horen welk 

onderzoek je gaat doen of dat je wellicht beide onderzoeken doet. Het eerste experiment 

is kwalitatief. Het tweede experiment is kwantitatief waarbij je ook een dosis-effect-relatie 

gaat produceren. 

 

Er bestaat een kleurstof, bekend als  resazurine waarmee de levensvatbaarheid van 

cellen kan worden aangetoond. Deze kleurstof verandert namelijk in een andere kleurstof 

onder invloed van stoffen die vrijkomen bij het metabolisme van cellen zoals de gistcel.  

Hoe beter de cel zich voelt hoe meer metabolische activiteit en dus hoe meer productie 

van de kleurstofomzettende stoffen.   

Maar als er dan een giftige stof wordt toegevoegd aan de gistcellen worden deze minder 

levensvatbaar en gaat de omzetting achteruit. De kleuromzetting blijft dan achterwege.  

 

Methode 

In de proef gaan we de omzetting van de blauwe kleurstof (resazurine) naar de roze 

kleurstof (resorufine) meten als maat voor de vitaliteit van de gistcellen. In de proef 

maken we gebruik van de voor gist giftige stof kopersulfaat (CuSO4). Voor verschillende 

concentraties van CuSO4 wordt bepaald in hoeverre de gisten nog vitaal zijn. In figuur 

2.2b is de kleurreactie weergegeven, dus hoe meer blauw hoe minder omzetting dus hoe 

minder vitaal. Omdat de roze kleurstof ook een fluorescerende stof is, kan eventueel ook 

de toename van fluorescentie worden gemeten als maat van de vitaliteit van de cellen.  
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Beschrijving experiment 

 

De TOA heeft een glucoseoplossing met gist erin gemaakt. Je krijgt 6 reageerbuisjes met in 

ieder 1 mL van de gist/glucose oplossing. Nummer de buisjes van 1 tot en met 6.  

Aan buis 1 wordt géén toxische stof toegevoegd. Deze buis laat de kleurreactie zien zonder 

toxische stof.  Daarna wordt er aan elke volgende genummerde buis een oplopende 

hoeveelheid van kopersulfaat toegevoegd. Aan buis 2 wordt 1 druppel toegevoegd, aan buis 

3 worden 2 druppels toegevoegd enzovoort zoals weergegeven in figuur 2.2c.  

Meng vervolgens de buizen goed. Hierna wordt aan elke buis 0,1 mL blauwe kleurstof 

toegevoegd.  

Schud de buisjes weer goed zodat de verschillende stoffen goed mengen.  

Dan worden de buisjes in een waterbad geplaatst gedurende 30 min (er mag geen water in 

de buisjes komen).  

Als de proef goed verloopt zie je in het waterbad in ieder geval bij de blanco buis duidelijk 

iets gebeuren .  
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Koper(II)sulfaatoplossing is irriterend voor de huid en ogen en schadelijk bij opname door de 

mond. Bij contact met de ogen spoelen met water gedurende een aantal minuten en met de huid 

wassen met water. Lozing in het milieu moet voorkomen worden want de stof is zeer giftig voor in 

het water levende organismen. Gemorste koper(II)sulfaatoplossing direct verwijderen met een 

papierendoekje en in de daarvoor bestemde afvalbak deponeren. 

 

Een tweede manier om te onderzoeken wat de invloed is van een bepaald gif op de 

metabolische activiteit is om te kijken naar de productie van CO2. 

Een gistkolonie die goed wordt opgestart produceert CO2. Door te kijken hoeveel CO2 

wordt geproduceerd per minuut heb je een maat voor de metabolische activiteit. De 

verwachting is dat de metabolische activiteit afhangt van de toegediende hoeveelheid gif.  

Methode 

 In de figuur hieronder is aangegeven hoe je die productie zou kunnen meten.  
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De  belletjes die in een minuut opstijgen zouden kunnen worden geteld maar je zou 

natuurlijk ook kunnen kijken naar het tempo waarin de waterspiegel in de maatcilinder 

daalt.  

Deze opstelling wordt nu in vijfvoud gerealiseerd waarbij gif (kopersulfaatoplossing)met 

behulp van een verdunningsreeks  in verschillende concentraties is toegevoegd.  De 

CO2-productie wordt in alle vijf de situaties tegelijkertijd gemeten.  

 

Beschrijving experiment 

 

Gistoplossing maken 

Eerst moet er een gistoplossing gemaakt worden. Een zakje gist wordt in een bekerglas 

van 250 ml gedaan samen met 15 g kristalsuiker. Dit wordt aangevuld met handwarm 

kraanwater tot 100 ml. Bij een temperatuur van 30 à 40
o
C werken de cellen het beste. 

Deze oplossing moet 10 minuten staan om de reactie goed op gang te krijgen. Er 

ontstaat schuim op de oplossing. Dit is een bewijs van de CO2-productie.   

 

Verdunningsreeks maken  

Je moet de beschikking hebben over een oplossing van kopersulfaat waarvan de 

concentratie bekend is. (Bijvoorbeeld 0,25 M ofwel 62,4 g /liter).  Er moeten nu zes 

reageerbuizen worden klaargezet voorzien van een nummer. In reageerbuis 6 wordt 10 

ml demiwater gedaan.  In reageerbuis no. 1 wordt 10 ml gedaan van de onverdunde 

oplossing.   Voor het maken van de verdunningen zijn twee maatcilinders E en H  nodig 

van minstens 15 ml. In maatcilinder E wordt met een kleine pipet 1,5 ml van de 

onverdunde oplossing gedaan. Dit wordt aangevuld met demi-water  tot 15 ml. Dit moet 

goed gemengd worden. De tweede reageerbuis wordt nu gevuld met 10 ml van deze 10x 

verdunde oplossing.  Van de overblijvende 5,0 ml wordt nu 1,5 ml gebruikt en in   

maatcilinder H gedaan. Hiervoor moet je wel een schone pipet hebben!  De rest wordt 

weggegooid (gebruik de speciale afvalemmer).  Maatcilinder E kan worden 



29 

 

schoongemaakt. Maatcilinder H wordt weer aangevuld tot 15 ml. Je hebt nu een 

honderdvoudige verdunning gekregen. 10 ml daarvan gaat in de derde reageerbuis. In de 

vierde reageerbuis komt tenslotte een duizendvoudige oplossing door het hele proces 

nog een keer te herhalen.  

 

 

 

 

Het klaarzetten van het experiment  
 

Je hebt voor het experiment minimaal 30 minuten nodig (vanaf het moment dat de 

stopwatch gestart is). Als er schuim op de gistoplossing staat kan je het experiment 

starten. 

 

Neem een schone maatcilinder of spoel één van de vorige maatcilinders goed om 

zodat je zeker weet dat er geen kopersulfaatoplossing meer in zit. 

 

Meet 10 mL gistoplossing af en doe dat in de eerste reageerbuis. Doe een stopje op 

de buis en schud zodat de oplossingen goed gemengd zijn. Werk vanaf nu snel 

(maar zonder te haasten) zodat er niet al te veel tijd zit tussen het toevoegen van de 

gistoplossingen aan de verschillende kopersulfaatoplossingen. Doe in de andere 

reageerbuizen ook 10 mL gistoplossing en meng de gistoplossing goed met de 

kopersulfaatoplossing. 
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Opdracht 2.2 Uitwerking practicum 

 

In de laatste stap van het practicum worden de resultaten geïnterpreteerd.  

Beantwoord de volgende vragen:  

 

a) Beschrijf de effecten die je hebt waargenomen tijdens de proef. 

b) Komen de resultaten overeen met je hypothese?  

  

Eindopdracht hoofdstuk 2  

 

a) Maak een korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en 

basisprincipes van de proef. 

 

b) Bespreek in het kort de uitkomsten en of deze overeenkomen met je hypothese. 
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In het eerste hoofdstuk kwam het gebruik van toxische stoffen in het verleden aan de 

orde en hoe dit zich ontwikkelde tot hoe wij er nu mee omgaan.  

In onze samenleving gebruiken wij veel verschillende stoffen vanwege hun gewenste 

eigenschappen, maar ze kunnen ook potentieel gevaarlijk voor ons zijn. Mensen komen 

in aanraking met stoffen door de omgeving waarin zij leven (bijvoorbeeld naast een 

snelweg), het voedsel dat zij kiezen (bijvoorbeeld veel en zwart gebakken vlees), hobby’s 

die ze hebben (bijvoorbeeld werken met lijm) of het werk dat ze doen (bijvoorbeeld het 

delven van metalen).  

Met de ontwikkeling van de chemische wetenschappen worden er bovendien heel gericht 

nieuwe stoffen bijgemaakt zoals bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen of medicijnen. Van de 

giftigheid van deze stoffen was heel weinig bekend, wat in het verleden heeft geleid tot 

grote problemen zoals van DDT, beschreven in het eerste hoofdstuk.  

 

 

 

 

Een voorbeeld van een niet voldoende getest medicijn is Softenon met als actieve stof 

thalidomide. Deze stof werd in de jaren zestig voorgeschreven als een pijnstiller en tegen 

misselijkheid. De stof was in beperkte mate onderzocht op knaagdieren en leek geen 
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negatieve effecten te hebben. Het medicijn werd ook veel voorgeschreven aan zwangere 

vrouwen tegen zwangerschapsmisselijkheid, met als gevolg dat deze vrouwen 

misvormde kinderen kregen (figuur 3.1). Men kwam er toen achter dat sommige stoffen 

het ongeboren kind bereiken en schadelijke effecten kunnen veroorzaken, iets wat bij de 

proefdieren niet was gebeurd. Overigens wordt dit medicijn vandaag de dag nog steeds 

gebruik als ontstekingsremmer, wat goed werkt tegen bepaalde vormen van kanker. 

Uiteraard krijgen zwangere vrouwen het nooit meer voorgeschreven.  

 

Opdracht 3.1 

 

Lees het artikel over softenon op internet (zie URL 6) .  

 

a) Wat is volgens dit artikel belangrijk om rekening mee te houden bij onderzoek 

naar een stof?  

b) Waarom is het geneesmiddel jaren na het schandaal opnieuw in de 

belangstelling gekomen?  

c) Zou jij deze stof gebruiken als je ziek was?  

 

 

Door o.a. de hierboven beschreven problemen met softenon en DDT is er steeds meer 

aandacht gekomen voor risicovermindering van bepaalde stoffen. Voordat er een nieuwe 

stof op de markt komt, moet er tegenwoordig beoordeeld worden welke negatieve 

effecten het zou kunnen veroorzaken bij mens en milieu, ook wel risicoschatting 

genoemd (zie ook hoofdstuk 6.1).  

De risicoschatting van stoffen (in het Engels risk assessment) is een centraal proces 

binnen de moderne toxicologie. Dit hoofdstuk bespreekt hoe je een risicoschatting voor 

een bepaalde stof kunt uitvoeren.  

 

Bij het maken van een risicoschatting is het belangrijk om te weten dat het niet alleen 

bestaat uit het bestuderen van de gevaarlijke eigenschappen van een stof (theoretisch 

risico of in het Engels hazard). Naast de kennis over het gevaar van een stof is kennis 

over de blootstelling en het effect van belang om te bepalen of het een risico vormt of 

niet.  

Neem bijvoorbeeld een aspirientje. Heb je wel eens een aspirientje ingenomen waarna je 

hoofdpijn verdween? Dat was een gewenst effect. Maar weet je dat een aspirientje in 
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principe een giftige (toxische) stof is? Als jij bij wijze van een heel doosje aan aspirientjes 

zou innemen is dit een risico op je gezondheid.  

 

Bij een risicoschatting is het dus ook belangrijk om je het volgende af te vragen: wat de 

minimale dosis is waarbij er een effect te verwachten is? Welke dosis krijg je eigenlijk 

binnen, ofwel wat is de blootstelling aan de stof?  

 

In figuur 3.2a is schematisch weergegeven dat je voor een echte risicoschatting het effect 

van en de blootstelling aan een hazard (gevaar) met elkaar vergelijkt. 

 

 

 

 

Hazard  De eerste stap wordt de hazard assessment genoemd. In de hazard 

assessment identificeer je zoveel mogelijk eigenschappen van de stof, zoals fysische, 

chemische en gebruikseigenschappen, maar ook de nadelige gevolgen die zijn 

beschreven na (hoge, lage of chronische) blootstelling aan de stof.  

 

Blootstelling Om te kunnen bepalen of eigenschappen ook echt een gevaar 

vormen voor de mens, is het van belang om te weten welke dosis iemand binnen krijgt 

(links in figuur 3.2a, in het Engels “exposure” genoemd). Het is van belang om alle 

blootstellingroutes te betrekken, niet alleen via het voedsel maar bijvoorbeeld ook via de 

ademhaling of de huid. 

 

Effect  In de derde stap bepaal je hoeveel van de stof nodig is om een 

bepaald effect te veroorzaken. Dit deel van de risicoschatting maakt gebruik van de 
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resultaten van toxiciteitsproeven. Deze proeven vinden vaak plaats met proefdieren. Aan 

de hand van proeven met proefdieren kan een veilige waarde bepaald worden voor de 

mens. Dit behandelen we verder in paragraaf 3.3. 

 

Risico  In het laatste deel van de risicoschatting ga je de berekende veilige 

waarde en de ondervonden blootstelling met elkaar vergelijken. Met deze gegevens kan 

ingeschat worden in hoeverre onze blootstelling aan de stof ook echt een risico vormt. Er 

wordt een veiligheidsmarge (margin of safety) bepaald tussen de blootstelling nodig voor 

een effect en de daadwerkelijke blootstelling. Een voorbeeld: wanneer iemand 100 mg 

per kg lichaamsgewicht per dag van een stof kan innemen zonder hiervan enig nadelig 

effect te ondervinden en de veilige dagelijkse blootstelling is 0,01 mg per kg 

lichaamsgewicht dan is er een margin of safety  van 1000. 

 

Opdracht 3.2 Is It Safe? 

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met de effecten van stoffen 

op de gezondheid en voorlichting hierover. In Amerika houdt de Toxicology 

Education Foundation (zie figuur 3.2b) zich bezig met voorlichting over dit 

onderwerp, mede om het toegankelijk te maken binnen het onderwijs. Zij hebben 

de film ‘Is It Safe?’ gemaakt om het onderwerp stoffen en risicoschatting onder de 

aandacht te brengen. In de film wordt in grote lijnen uitgelegd hoe het bepalen van 

de risico van een stof over het algemeen gebeurt. 
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Lees de vragen door voordat je de film ‘Is It Safe?’ bekijkt. 
Bekijk de film ‘Is It Safe?’ (zie URL 7) en beantwoord de bijbehorende vragen.  
 
a) Leg uit waarom de film ‘Is It Safe?’ heet?  

b) Noem meerdere redenen op waarom een toxische stof gevaarlijker kan zijn 

voor kinderen dan voor volwassenen.  

c) In de film worden verschillende giftige stoffen genoemd, noem er drie. Geef 

aan waarom jij deze stoffen wel of niet giftig zou noemen. 

d) Op welke verschillende manieren kan een stof je lichaam binnen komen? 

e) Kies één van de medicijnen genoemd in de film en leg uit waarom dit medicijn 

zowel goede als slechte invloeden kan hebben op je lichaam. 

f) Op welke manieren kan je als burger meer te weten komen over een toxische 

stof? 

g) In de film wordt de term RITE gebruikt, waar staat dit voor? Geef de betekenis 

in het Engels en Nederlands.  

h) Welke stappen zijn er nodig om te kunnen bepalen welke effecten een stof op 

je lichaam kan hebben?  Geef een opsomming en een onderbouwing. 
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Om op basis van een dierexperiment te kunnen bepalen wat de veilige grenswaarde voor 

de mens kan zijn moet er rekening worden gehouden met de verschillen in gevoeligheid 

tussen de proefdieren en de mens (figuur 3.3). Het verschil tussen knaagdier soorten en 

de mens wordt geschat op een factor 10 verschil. Daarnaast verschillen individuele 

mensen ook sterk in gevoeligheid. Er zijn oude mensen, jonge mensen, zieke mensen, 

mensen met bepaalde levensstijlen die ze meer gevoelig maken, enzovoort. Ook dit 

verschil wordt ook geschat op een factor 10. Dit betekent dat bijvoorbeeld een veilige 

waarde voor proefdieren van 500 mg/kg lichaamsgewicht per dag zou uitkomen op een 

veilige waarde voor de mens die 100 keer lager is, dus 5 mg/kg lichaamsgewicht per dag. 

Het afleiden van de veilige waarde voor de mens volgens de boven beschreven methode 

wordt een extrapolatiemethode genoemd. Aan dit model is veel onderzoek vooraf gegaan 

en wordt, samen met andere varianten hierop, over de hele wereld toegepast.  

 

 

Deze veilige waarden waaraan de mens zonder nadelige effecten blootgesteld kan 

worden, ook wel grenswaarden genoemd, zijn voor veel verschillende stoffen opgesteld. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van zo betrouwbaar mogelijke onderzoeken waarbij de 

blootstellingsroute ook overeenkomt met hoe de mens waarschijnlijk blootgesteld zou 

worden. Als dat via de ademhaling is heeft het dus geen zin om bioassays met 

blootstelling via het voedsel te gebruiken.  

  

Veilige inname door mens wordt 

vastgesteld op 100x lager dan 

veilige dosis bij proefdieren

÷ 10 om 

rekening te 

houden met 

verschil tussen 

soorten

÷ 10 om 

rekening te 

houden met 

verschil tussen 

individuen

Veilige 

dosis bij 

proefdieren
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Opdracht 3.3a 

Lees het volgende artikel:  

Artikel 3.3 Gif in kinderkleding (bron ANP) 

 

 

a) In het artikel wordt informatie gegeven over de stof formaldehyde, beschrijf en 

onderbouw bij welke componenten van de risicoschatting  uit figuur 3.2a deze 

informatie hoort.  

b) Niet elke risicoschatting stap is goed beschreven in het artikel, beschrijf welke 

informatie mist en waarom deze informatie belangrijk is voor een 

risicoschatting. 

 

Opdracht 3.3b 

Beantwoord de volgende vragen: 

a) Wat is de officiële definitie van de term risico?  

b) Wat betekent risicoschatting in het algemeen?  

c) Uit een test van nicotine op ratten (Yuen et al. 1995) is de NED (geen effect 

dosis) vastgesteld op 1,25 µg/kg lichaamsgewicht per dag. Wat is dan de 

veilige waarde voor de mens? 
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Eindopdracht hoofdstuk 3 voor persoonlijk verslag 

 

a) Geef in je eigen woorden kort de onderdelen weer van de toxicologische 

risicoschatting (min. 100 max. 300 woorden)  

b) Waarom kun je de risicoschatting niet baseren op de hazard van de stof? 

c) Geef kort aan wat het nut is van risicoschatting in de huidige maatschappij, 

verwerk daarin je eigen mening.  
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In het vorige hoofdstuk is het principe van risicoschatting uitgelegd. Dagelijks worden 

risicoschattingen uitgevoerd door professionele organisaties die verantwoordelijk zijn voor 

de voedselkwaliteit, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWA, 

www.vwa.nl) en de European Food Safety Authority (EFSA, www.efsa.europa.eu). Toch 

is het ook belangrijk dat je zelf in kunt schatten of informatie in de media over de toxische 

gevaren van bepaalde stoffen kloppen of niet. Zo kun je onderscheid maken tussen echte 

risico`s en opgeklopte verhalen.  

 

Zoals hiervoor is uitgelegd bepaalt de dosis die je inneemt of een potentieel toxische stof 

een werkelijk gezondheidsrisico vormt of niet. Zo weten de meeste volwassenen welke 

dosis alcohol ze kunnen verdragen zonder acute schadelijke effecten op te lopen. Voor 

ongeboren kinderen (via zwangere vrouwen) en kinderen en tieners is de veilige dosis zo 

laag dat deskundigen adviseren om te zorgen dat deze groepen helemaal niet worden 

blootgesteld aan alcohol. 

 

In dit hoofdstuk gaan jullie het risico schatten van de giftige stof methylkwik in voedsel.  

Methylkwik is een organische vorm van het zware metaal kwik. Omdat de stof hydrofoob 

(vetminnend) is hoopt het zich op in de voedselketen. Het is vooral terug te vinden in vis. 

In het volgende artikel is een voorbeeld gegeven van een nieuwsbericht over de 

mogelijke schadelijke effecten van het eten van veel vis.  
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Twijfels over gezonde vette vis 

24 maart 2006  

 

LONDEN - Al zeker twintig jaar vertellen artsen dat het eten van vette vis gezond is, goed voor hart en 

bloedvaten. Maar uit nieuw uitgebreid wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze adviezen 

wellicht weinig waarde hadden. Na het vergelijken van 89 studies over gezonde vetten in vis (omega 

3) is geen enkel bewijs gevonden voor de vermeende positieve effecten op de gezondheid. 

 

Dat berichtte de Britse krant The Independent vrijdag op basis van onderzoek van de universiteit van 

East Anglia en acht andere instituten. De twijfels van de wetenschappers zijn zo groot dat het verhaal 

over de "gezonde vette vis" wel eens een mythe kan blijken te zijn, aldus het dagblad. 

 

Nader onderzoek 

 

De Britse hartstichting reageerde als door wesp gestoken, ze riep direct op nader onderzoek te doen. 

De brancheorganisatie van verkopers van visolie-producten zei dat mensen verschillend kunnen 

reageren op de consumptie van visvetten en dat er wel degelijk voordelen zijn. Ook deze club vindt 

dat er opnieuw studie nodig is. 

 

De onderzoekers sluiten overigens helemaal niet uit dat visolie goede effecten kan hebben op de 

gezondheid. Ze willen ook niet dat mensen nu geadviseerd wordt niet langer meer extra vette vis te 

eten. De vorsers vinden wel dat er redenen om de grote voordelen voor de gezondheid kritisch te 

bekijken en om blijvend nader onderzoek te doen. Dat is onder meer ook nodig naar het voorkomen 

van schadelijke hoeveelheden kwik in vissen en het extra nuttigen van vette vis. 

© ANP 

 

De boodschap van dit artikel is dat je niet alleen met de mogelijk gezonde kanten van het 

eten van vis rekening moet houden, maar ook met de mogelijk ongezonde kant van het 

eten van vis omdat er kwik in kan zitten. De kwik waar ze het in het artikel over hebben is 

geen gewone kwik maar methylkwik zoals hierboven genoemd. In de eerste opdracht van 

dit hoofdstuk beginnen we met het uitzoeken wat de potentiële risico's (hazard) zijn van 

methylkwik.  
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Opdracht 4.1 

Beantwoord de volgende vragen met behulp van de gegeven bronnen.  

 

Zoek in het element kwik op in het periodiek systeem van elementen (voor extra 

informatie URL 8)  

 

Geef een beschrijving van kwik aan de hand van de volgende vragen: 

a) Wat voor soort stof is kwik? 

b) In welke verschillenden vormen komt kwik voor? 

c) Welke chemische eigenschappen heeft kwik in de elementaire vorm? 

d) Wat is het nut van kwik voor de mens? 

e) Hoe komt kwik in de natuur terecht? 

 

Lees de bronnen URL 9 t/m URL 11 om de onderstaande vragen te 

beantwoorden. Mocht je het antwoord niet in deze bronnen kunnen vinden, 

raadpleeg dan het internet.  

 

a) Wat voor soort stof is methylkwik?  

b) Methylkwik heeft naast het element kwik ook een methylgroep. Geef de 

structuurformule van methylkwik 

c) Hoe ontstaat methylkwik? 

d) Waar kan je methylkwik allemaal in vinden?  

e) Hoe komt methylkwik terecht in ons voedsel?  

f) Wat gebeurt er als methylkwik in je lichaam terecht komt? 

g) Wat kan worden beschadigd in het lichaam?  

h) Waarom is methylkwik gevaarlijker dan metallisch kwik? 
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Eindopdracht 4.1 

Deel 1. 

Schrijf op basis van je antwoorden op  de voorgaande twee opdrachten een korte 

“hazard” analyse over methylkwik in je persoonlijk verslag.  

Deel 2 

Zoek antwoord op de volgende vragen en doe verslag van je zoektocht: 

 Wie controleert ons voedsel? 

 Bestaat er een wetenschap voedseltoxicologie? 

 

 

In de vorige paragraaf heb je de eerste stap gezet in de risicoschatting van methylkwik in 

vis door je te verdiepen in allerlei eigenschappen van methylkwik. In veel paniekzaaierige 

berichten blijft het daarbij, maar wij gaan ons in deze paragraaf richten op de schatting 

van de mate van blootstelling van mensen aan methylkwik.  

In tabel 4.2 vind je gegevens uit een onderzoek naar de gehaltes methylkwik in 

Nederlands voedsel. Natuurlijk is blootstelling afhankelijk van hoeveel je eet van 

bepaalde soorten voedsel. Daardoor zullen bepaalde mensen meer worden blootgesteld 

dan anderen.  

 

 

Soorten:  

NL MeHg µg/g vers gewicht 

  

Ansjovis  0.020 

Kathaai 0.232 

Kokkel  0.016 

Kabeljauw  0.059 

Krab  0.175 

Schelvis 0.102 

Heilbot 0.082 

Zeekreeft  0.092 

Makreel  0.072 
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Mossel  0.038 

Octopus  0.219 

Oester  0.007 

Zalm  0.038 

Sardine  0.099 

Zeebaars  0.149 

Garnalen  0.031 

Pijlinktvis  0.055 

Zwaardvissen  0.944 

Tonijn 0.330 

  

Gemiddeld: 0.145 

 

 

 

Opdracht 4.2a  

De volgende vragen helpen je om in te kunnen schatten aan hoeveel methylkwik 

een gemiddelde Nederlander wordt blootgesteld.  

Gebruik de in opdracht 4.1 genoemde URL`s om deze vragen te beantwoorden. 

 

a) Via welke verschillende routes krijg je methylkwik binnen?  

b) In welke voedselbronnen komt methylkwik het meeste voor?  

c) Hoeveel methylkwik krijgt de gemiddelde Nederlander binnen?  

d) Zijn er bepaalde groepen in Nederland die hoger worden blootgesteld aan 

methylkwik? 

e) Zijn er bepaalde groepen mensen in Nederland die meer moeten oppassen 

voor blootstelling aan methylkwik dan anderen? 

 

In een Frans onderzoek (Sirot et al. 2008) zijn de methylkwik gehaltes geanalyseerd van 

verschillende vissoorten die verkocht worden in het Franse kustgebied. In het onderzoek 

heeft men deze informatie gebruikt om te berekenen wat ongeveer de blootstelling aan 

methylkwik is van de bevolking van het Franse kustgebied. Hiervoor zijn ook gegevens 
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nodig over de hoeveelheid vis die de mensen eten. Dit is bepaald via een enquête onder 

een representatief gedeelte van de bevolking, waarin gevraagd werd naar de 

hoeveelheid en de soort vissen en andere organismen (bijvoorbeeld schelpdieren en 

octopus) die werden gegeten.  

Door de hoeveelheid methylkwik die aanwezig is in alles wat er in 1 week gegeten wordt 

op te tellen kan men de blootstelling per week uitrekenen. Omdat straks in de laatste stap 

van de risicoschatting de vergelijking wordt gemaakt met de veilige waarde uitgedrukt per 

kg lichaamsgewicht, wordt hier ook de inname per kg lichaamsgewicht van de personen 

uitgerekend.  

Frans onderzoek waarbij de visconsumptie werd onderzocht van een grote groep mensen 

leverde op dat per week en per kg lichaamsgewicht  sprake was van een inname van  

1.5±1.2 μg methylkwik. De berekening van de gemiddelde wekelijkse inname (GWI) 

wordt hieronder in formulevorm weergegeven:  

 

 
(kg)wicht lichaamsge 

(µg/g) vissoort dein  ieconcentrat methylkwik x  (g/week) tievisconsump
  )wicht/weeklichaamsge (µg/kg

 GWI



 

Omdat methylkwik een persistente stof is die lang in het lichaam blijft is het belangrijk om 

te weten hoeveel vis je binnen krijgt over een langere tijdsperiode. Dit in tegenstelling tot 

veel stoffen die sneller uit het lichaam verdwijnen waarbij de acute blootstelling 

gedurende bijvoorbeeld één uur belangrijk is, zoals bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen.  

Om te achterhalen of mensen met een hogere visconsumptie ook een grotere 

hoeveelheid methylkwik in hun lichaam hadden werd in dezelfde periode ook hun bloed 

onderzocht op methylkwik gehaltes. In andere studies wordt ook wel methylkwik in haren 

gemeten omdat het zich hierin over langere tijd ophoopt. Hiermee kan men dus kan 

bepalen hoeveel methylkwik iemand over een lange periode heeft binnen gekregen. 

 

Opdracht 4.2b Berekenen van de wekelijkse inname 

 

Tijdens deze opdracht gaan wij dezelfde berekening uitvoeren zoals deze gedaan 

is in het hiervoor beschreven onderzoek.  

Eerst kijken wij naar de eigen blootstelling, er van uitgaand dat je een grote viseter 

bent:  

 

a) Kies een vissoort uit de tabel waarvan jij van zou willen weten of het te veel 

methylkwik bevat en bereken hoeveel je per week binnen zou krijgen als je er 

gemiddeld 100 g per week van zou eten.  

b) Vergelijk dit met de uitkomsten van het Franse onderzoek. 
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Om uit te rekenen hoeveel een gemiddelde Nederlander per kg lichaamsgewicht 

binnen krijgt zullen we uitgaan van een gemiddeld gewicht van 70 kg. Ook 

gebruiken we de gemiddelde methylkwik gehaltes van de voedingsmiddelen uit de 

tabel 4.2 

 

c) Wat is de blootstelling van een gemiddelde Nederlander die 100 g hiervan per 

week eet? Gebruik de gemiddelde methylkwik concentratie uit tabel 4.2 

d) In de vorige opdracht (4.2a) heb je opgezocht aan hoeveel methylkwik de 

Nederlandse consument volgens de berekeningen van de VWA wordt 

blootgesteld. Komt je eigen berekening overeen met deze waarden?  

 

Om te weten of mensen in Nederland een risico op negatieve effecten lopen, wordt 

de methylkwik blootstelling berekend bij een extreem ongunstig dieet, dus met 

maximale blootstelling. Als voor zo’n persoon nog probleem te verwachten is zullen 

de overige mensen met een lagere blootstelling zeker veilig zijn. Om de maximale 

blootstelling in Nederland te berekenen volg je de volgende uitgangspunten. 

 

e) Kies de vissoort met de hoogst  mogelijke concentratie methylkwik. Bereken de 

wekelijkse inname van een Nederlander met een gemiddeld gewicht die alleen 

de vissoort eet met de hoogste concentratie aan methylkwik.  

f) Bereken nu de blootstelling voor een licht en/of klein persoon, want die krijgt 

per kilogram lichaamsgewicht meer methylkwik binnen. Ga uit van een kind 

van 40 kg en bereken de gemiddelde wekelijkse inname. 

g) Bereken de blootstelling van een echte visliefhebber met een  gemiddeld 

gewicht die 2 ons vis per dag eet.  

h) Bereken de meest ongunstige situatie voor een persoon van 40 kg. 

i) Vergelijk de laatste berekening met de meest ongunstige waarden uit het VWA 

document waarbij een visliefhebber 200 g tonijn eet per week. Wat valt je op? 

Hoe kan een eventueel verschil verklaard worden? 

j) Welke van de variabelen had het meeste invloed op de uiteindelijke inname en 

hoe kwam dit?  

 



46 

 

Eindopdracht 4.2 Blootstelling 

 

Gebruik de antwoorden van de voorgaande opdrachten om een korte 

blootstellingsanalyse te schrijven over methylkwik in je persoonlijk verslag.  

 

 

Om de geschatte blootstelling te kunnen vergelijken met de veilige dosis waaronder geen 

effect te verwachten is, wordt op basis van dosis-effect relaties met proefdieren de veilige 

waarde afgeleid. Vaak zijn er veel verschillende onderzoeksresultaten gepubliceerd over 

de effecten van een stof, waarbij vaak proefdiersoort, omstandigheden en 

blootstellingsduur verschillen. Hierdoor kunnen de uitkomsten ook verschillend zijn. Niet 

alle onderzoeksresultaten zijn even bruikbaar.  

In oude studies, bijvoorbeeld in de jaren zeventig, werd een bepaalde stof vaak 

geïnjecteerd. Dat heeft weinig overeenkomst met de realiteit bij mensen, waar stoffen 

opgenomen worden via de darmen en dan in de lever nog afgebroken of veranderd 

kunnen worden. Wanneer de stof werd geïnjecteerd werd bij ratten was de LD50 na 24 

uur 9.5 mg/kg (Hoskins & Hupp, 1978). Bij blootstelling via het voer was de LD50 na 24 

uur 40 mg/kg (Lin et al.,1975). Er was dus meer methylkwik nodig om 50% van de dieren 

te doden via het voer omdat de stof minder effectief was. Dergelijke acute toxiciteittesten 

waren nare proeven die bovendien niet zo zinvol waren voor een stof als methylkwik die 

in de tijd accumulerend in het lichaam en vooral chronische effecten heeft. Bij recenter 

onderzoek worden meer chronische testen gedaan waarbij de NED vastgesteld wordt of 

de dosis die bij 10% van de dieren effect geeft.  

 

µ µ

Diersoort NED  LED Dagen blootgesteld Referentie 

Aap 100  150-750 (Ikeda et al., 1973; Kawasaki et al., 1986) 

Aap   50 150-750 (Rice, 1996)  

Rat 5 40 28 dagen (Bornhausen et al., 1980; Newland and Rasmussen, 2000 ) 

Hond  120 385 (Davie et al., 1977) 

Kat 20 46  420 (Berntssen et al.,2004) 

 

 



47 

 

Opdracht 4.3 Bepaling van de veilige waarde voor de mens.  

 

a) Bekijk de onderzoeken uit tabel 4.3. Welk onderzoek zou jij gebruiken om de 

veilige waarde mee te bepalen en waarom?  

b) Bereken vanuit de meest geschikte waarde de veilige waarde voor de mens, 

zoals uitgelegd in hoofdstuk 2.  

 

Eindopdracht 4.3 

 

Gebruik de antwoorden van de voorgaande opdracht om kort uit te leggen in je 

persoonlijk verslag hoe je de veilige waarde voor methylkwik voor de mens hebt 

berekend.  

 

 

Het bepalen van het daadwerkelijke risico van een stof kan alleen gebaseerd worden op 

de gegevens van de drie voorgaande stappen.  

In de eerste stap is ons duidelijk geworden met wat voor stof we te maken hebben. In de 

tweede stap hebben we deze informatie gebruikt om te kunnen onderzoeken aan hoeveel 

methylkwik we blootgesteld zouden kunnen worden. In de derde stap hebben wij de 

veilige maximale dosis methylkwik voor de mens berekend.  

Vervolgens worden de meest extreme blootstelling en de veilige waarde vergeleken om 

te bepalen of er sprake is van een risico van de stof of niet.  

 

Opdracht 4.4 

 

Bekijk de tweede bladzijde van het VWA document en lees de paragraaf over 

methylkwik. In het document wordt de veilige waarde besproken als de 'provisional 

tolerable weekly intake' (PTWI). De PTWI is de maximale, nog veilig geachte 

hoeveelheid van een stof die wekelijks, op levenslange basis, met het voedsel 

ingenomen mag worden.  

 

a) Wat is de PTWI en wat zou de dagelijkse tolereerbare inname van methylkwik 

zijn zoals deze gegeven zijn door de EFSA en de JECFA. 

b) Wat voor organisaties zijn de EFSA en de JECFA? 
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c) Vergelijk de veilige waarde van de EFSA en de JECFA met de veilige waarde 

die je hebt berekend bij paragraaf 4.3. Wat valt je op? Heb je hier een 

verklaring voor?  

d) Neem de gemiddelde inname zoals je die bij blootstelling (paragraaf 4.2) hebt 

berekend. Komt deze waarde boven een van de veilige waarden uit? 

e) Gebruik nu de extreme waarden die je hebt berekend bij de blootstelling. 

Overschrijdt een van deze waarden de veilige waarde? Zo ja, hoe 

waarschijnlijk lijkt het jou dat deze situatie in werkelijkheid voorkomt?  

 

Eindopdracht 4.4 
 
Gebruik de antwoorden van de voorgaande opdracht om in het kort de uiteindelijke 
risicoschatting te beschrijven in je persoonlijk verslag. 

 

 

Om er voor te zorgen dat je als burger niet te veel van de giftige stoffen binnen krijgt, 

wordt er in verschillende landen, en ook steeds meer internationaal, beleid gemaakt. Dit 

beleid wordt in principe gebaseerd op de uitkomsten van de risicoschattingen waarbij 

gewerkt wordt met veilige waarden, zoals je die zelf ook hebt berekend in de vorige 

paragraaf.  

In Europa wordt meestal de norm TDI gebruikt, wat staat voor Toelaatbare Dagelijkse 

Inname (in het Engels Tolerable Daily Intake), en geldt voor een stof die door 

verontreiniging in voedsel of een product aanwezig is. Daarnaast wordt de norm ook vaak 

als TWI weergegeven, waarbij de ‘W’ staat voor ‘wekelijkse’ inname voor stoffen die zich 

ophopen in het lichaam zoals methylkwik en dioxines. Voor stoffen die bewust worden 

toegevoegd aan voedingsmiddelen, zoals additieven, wordt de term ADI (Aanvaardbare 

Dagelijkse Inname) gebruikt. Omdat methylkwik niet bewust wordt toegevoegd aan vis, 

is er een TDI of TWI. In tabel 4.5 worden de veilige waarden gegeven zoals deze zijn 

vastgesteld in verschillende landen. De JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on 

Food Additives), een commissie van de organisaties, FAO (Food and Agricutural 

Organisation of the United Nations) en de WHO (World Health Organisation), geeft 

bijvoorbeeld een PTWI van 1.6 μg/kg lichaamsgewicht, terwijl de EPA (U.S. 

Environmental Protection Agency) als TWI 0.7 μg/kg lichaamsgewicht per week heeft. 

Ook in Nederland wordt deze TWI van 0.7 μg/kg lichaamsgewicht per week gebruikt, wat 

overeenkomt met een TDI van 0.1 μg/kg lichaamsgewicht per dag.  
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Zoals in tabel 4.5 te zien is, kunnen de veilige waarden verschillen. Dit kan te maken 

hebben met verschillen tussen de gebruikte onderzoeken, maar ook met verschillen per 

land, bijvoorbeeld in verband met visconsumptie.  

Om ervoor te zorgen dat burgers met een normale levensstijl de norm niet overschrijden, 

kan het een politieke keuze zijn om normen wat hoger te stellen. De TWI wordt 

omgerekend naar de maximale concentratie aan methylkwik die in een voedingsproduct 

zoals vis mag zitten. Dit is een wettelijke norm die MRL (Maximale Residue Limiet) heet. 

Dergelijke normen worden gecontroleerd onder verantwoordelijkheid van de VWA. De 

MRL die geldt binnen de EU voor methylkwik in vis is: 0,50 mg/kg vers gewicht. Voor 

bepaalde vissoorten (roofvissen zoals tonijn en haai) geldt een uitzondering. Daar is een 

hoger gehalte toegelaten (1,0 mg/kg vers gewicht), omdat anders dergelijke vissen vrijwel 

niet verkocht zouden kunnen worden vanwege normoverschrijding. Het is een politieke 

keuze om al dan niet af te wijken van de wetenschappelijk bepaalde veilige waarde als 

daar dringende maatschappelijke of economische redenen voor zijn.  

 

µ

Land of Organisatie 
Referentie 

 
Jaartal  

Canada 1.4 1997 

Japan 2.0 2005 

Nederland 0.7 2000 

Verenigde Staten 0.7 2001 

JECFA 1.6 2003 

 

Wanneer wij ons houden aan het algemene advies van twee keer vis eten per week, zal 

het niet snel voorkomen dat we de veilige waarde overschrijden. Het wordt anders als we 

veel roofvissen zouden eten zoals tonijn, haai en zwaardvis waarin soms nog veel te veel 

methylkwik kan zitten. Daarnaast worden er extra maatregelen genomen om ons te 

beschermen.  
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Opdracht 4.5 

 

Bij het vinden van informatie van methylkwik heb je verschillende bronnen gebruikt.  

  

a) Geef van elke bron aan van wie of van welke organisatie deze bron afkomstig 

is. 

b) Beschrijf welke bron jij het meest betrouwbaar vond en welke bron het minst 

betrouwbaar. Realiseer je dat veel websites vanuit een bepaalde overtuiging 

zijn geschreven.  

 

Bekijk de informatie die je vindt via URL12 en beantwoord de volgende vragen:  

 

c) Geef aan over welke 4 stappen van de toxicologische risicoschatting je 

informatie kunt vinden op de site. Wordt alle belangrijke informatie gegeven?  

d) Kun je een recent nieuwsbericht vinden over methylkwik in vis waar eigenlijk 

niet voldoende informatie wordt gegeven?   

 

Eindopdracht 4.5 

Geef in je persoonlijk verslag kort weer wat je vindt van de normen voor methylkwik 

zoals gebruikt in Nederland.  
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Aan de hand van de opdrachten in hoofdstuk 4 heb je meer inzicht gekregen in de stappen die 

genomen worden om te komen tot een risicoschatting voor een stof.  

 

In dit hoofdstuk ga je zelf voor een stof naar keuze uitzoeken wat het risico voor de mens is en daarbij 

is het de bedoeling dat je al deze stappen doorloopt. Hieronder staan verschillende artikelen die gaan 

over een bepaalde giftige stof die mogelijk gevaarlijk kan zijn. Lees de verschillende artikelen goed 

door want je hebt ze nodig voor de volgende opdracht.  

 

Zoethout niet altijd vermeld als ingrediënt  

Uitgegeven: 20 november 2008 11:54  

 

DEN HAAG - Producenten melden niet altijd dat hun voedingsmiddelen zoethout bevatten terwijl dat 

wel verplicht is.  

  

Onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) wees uit dat in een derde van de onderzochte 

levensmiddelen zoethout zit, maar dat dit niet op het etiket staat. Een teveel aan de stof kan schadelijk 

zijn voor mensen met hoge bloeddruk, aldus de VWA donderdag.  

  

Zoethout is afkomstig van de wortelstok van de zoethoutstruik. Het is verwerkt in onder meer drop, 

hoestsiroop en verschillende theesoorten. De zoetstof in zoethout is glycyrrhizinezuur. Het is dertig tot 

vijftig keer sterker dan de zoetkracht van suiker.  

 

Verplicht  

Producenten zijn verplicht de aanwezigheid van zoethout op het etiket te melden wanneer de hoeveel 

glycyrrhizinezuur hoger is dan 100 milligram per kilo of 10 milligram per liter. Bij grotere hoeveelheden 

moet zelfs een waarschuwing op het etiket staan: "Bevat zoethout - mensen met hoge bloeddruk 

dienen overmatig gebruik te vermijden".  

De VWA onderzocht 42 levensmiddelen die in meer of mindere mate zoethout bevatten. Op een derde 

ervan stond zoethout niet bij de lijst van ingrediënten of vermeld op de verpakking. Dat gold vooral de 
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onderzochte siropen. In 2006 verrichtte de VWA eenzelfde onderzoek en kwam tot dezelfde 

conclusies.  

Voor de hoeveelheid glycyrrhizinezuur in levensmiddelen bestaat geen wettelijk maximum. "De 

consument dient echter duidelijk te worden geïnformeerd, vooral als de gezondheid in het geding kan 

zijn", aldus de VWA.  

 

(c) ANP 

 

o Ga om Artikel 1 verder uit te werken op het internet op zoek naar meer informatie over 
glycyrrhizinezuur. 

 

Stof in babyflesjes wekt verontrusting 

13 september 2008 (pagina 01)  

Van onze verslaggever Broer Scholtens  

 

De Voedsel en Waren Autoriteit beoordeelt de stof als veilig, maar twijfels nemen toe. 

 

Onderzoek bij muizen duidt op beïnvloeden placentagroei. 

 

AMSTERDAM De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaat opnieuw de schadelijkheid van bisfenol A 

bekijken, een hormoonachtige stof die onder meer voorkomt in plastic babyflesjes. In 2003 

beschouwde de VWA de stof als veilig. Sindsdien zijn er echter vooral in de Verenigde Staten nieuwe 

studies en analyses verschenen waaruit ‘verontrusting’ blijkt. 

Volgende week dinsdag houdt de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA in Washington een 

hoorzitting over bisfenol in verband met plannen voor een gebruiksverbod in babyzuigflesjes. 

 

Bisfenol is een bouwsteen van polycarbonaatplastic, dat op grote schaal wordt gebruikt als 

verpakkingsmateriaal voor bijvoorbeeld kaas en voor flessen met bronwater en frisdrank. Het 

overgrote deel van de babyflesjes is van de stof gemaakt. 

 

Er lekt altijd wat bisfenol A uit het harde plastic. In de westerse wereld wordt bij 80 tot 90 procent van 

de mensen een lage concentratie van bisfenol A in de urine aangetroffen. Dat bleek vorige week nog 

bij een onderzoek onder zwangere vrouwen in de regio Rotterdam. Wetenschappers zijn het er niet 

over eens of zo’n langdurige blootstelling kwaad kan. 

 

Twijfels nemen toe. Zo blijkt uit nog niet gepubliceerd muizenonderzoek van toxicologen aan 

Wageningen Universiteit dat bisfenol A in een niet al te hoge concentratie de placentagroei beïnvloedt. 

Onderzoekster Tinka Murk, hoogleraar toxicologie aan Wageningen Universiteit, noemt dat ‘een 

opmerkelijke en verontrustende ontdekking’. 
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Begin september publiceerden toxicologen van Yale University in New Haven voor het eerst 

gezondheidsproblemen bij primaten. 

 

‘Zelfs blootstelling aan een lage concentratie levert hersenschade op’, zegt hoofdonderzoeker Csaba 

Leranth in een toelichting. Verder zijn er recente aanwijzingen dat bisfenol ook de stofwisseling 

beïnvloedt, wat leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatzieken en diabetes. 

 

Kennis: Discussie in Amerika dringt door tot Nederland  

 

Copyright: de Volkskrant 

 

o Ga om Artikel 2 verder uit te werken op het internet op zoek naar meer informatie over 
pagina bisfenol A. 

 
 

Gifcontainers met cacaoboter vast in havens  

January 23, 2008 

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) houdt dertig tot veertig containers met cacaoboter vast in 

Nederlandse havens omdat ze giftige stoffen bevatten. Dat bleek vrijdag uit een uitzending van Argos 

op Radio 1. 

 

Peter Dekker, plaatsvervangend hoofdinspecteur veiligheid bij de VWA, bevestigde in de uitzending 

dat de containers hoge concentraties methylbromide bevatten. Het gaat om gas dat kleurloos, bijna 

reukloos en giftig is. 

 

Contact met methylbromide is gevaarlijk. Als de stof wordt ingeademd, ontstaan al snel ernstige 

gezondheidsproblemen. Bij lage concentraties kan blootstelling aan methylbromide al dodelijk zijn. De 

gassen moeten voorkomen dat insecten uit Azië en Afrika hier belanden. Alleen via de Rotterdamse 

haven komen jaarlijks al ruim een miljoen van deze containers aan. 

 

De containers hoeven niet gevaarlijk te zijn voor de personen die ze lossen, als er maar gelucht wordt. 

Dat gebeurt echter niet altijd. Argos liet een werknemer aan het woord van een bedrijf in Hardinxveld-

Giessendam, die in november tijdens het lossen van een container met glas onwel werd. Sinds het 

incident kampen hij en een collega met ernstige gezondheidsklachten. 

 

Deze week besloot minister Jacqueline Cramer (Milieu) te stoppen met extra controles op gegaste 

containers. De minister besloot vorig jaar tot deze controles, nadat in speelgoed en andere artikelen 
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uit China te veel gif was gevonden. In Nederland haalde een bedrijf 1300 Chinese matrassen terug die 

mogelijk te veel gifstoffen zouden bevatten. 

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wijst echter uit dat de risico's 

voor klanten en milieu gering zijn, schreef Cramer de Tweede Kamer woensdag. Ze zag geen 

noodzaak voor aanvullende maatregelen. 

 

In Argos uitte Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht, kritiek op de 

minister. Volgens hem zijn er wel degelijk ernstige risico's, niet alleen voor de mensen die de 

containers lossen, maar mogelijk ook voor consumenten. Hij wees erop dat de containers allerlei 

zaken bevatten, zoals rijst, currypasta, teddyberen, matrassen, medicijnen en voedingsstoffen. Het 

kan lang duren voor deze producten helemaal vrij zijn van methylbromide. 

 

De SP pleitte er eerder voor in de wet vast te leggen dat containers gasvrij zijn, voordat ze verder 

Nederland of Europa in mogen. De partij vindt de containers een groot gevaar voor de 

volksgezondheid omdat ze vaak zonder enige controle of gevarensticker het land ingaan. Donderdag 

houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over giftige gassen in containers. 

 

Copyright 2008 Algemeen Nederlands Persbureau ANP 

All Rights Reserved 

 

o Ga om Artikel 3 verder uit te werken op het internet op zoek naar meer informatie over 

methylbromide. 

 

VWA: te veel weekmakers in zacht plastic speelgoed  

 

October 30, 2008 

 

DEN HAAG (ANP) - De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) vindt nog steeds veel weekmakers in 

zacht plastic kinderspeelgoed en kinderverzorgingsproducten. Van de dit jaar onderzochte producten 

bevat 28 procent meer weekmakers dan wettelijk is toegestaan. Vorig lag dat percentage op 41. Het 

gaat om zacht kinderspeelgoed dat kinderen (deels) in de mond kunnen stoppen. Dat liet de VWA 

donderdag weten. 

 

Partijen met te veel weekmakers zijn in opdracht van de VWA van de markt gehaald. Weekmakers, 

zoals ftalaten, worden vaak gebruikt om kunstoffen zacht en flexibel te maken. De VWA onderzocht 

onder meer badspeelgoed, stuiterballen, zwembandjes en aankleedkussens. Te hoge concentraties 

ftalaten zijn schadelijk voor de gezondheid van de kleintjes. De VWA benadrukt overigens dat het af 

en toe gebruiken van deze producten door of voor kinderen geen gezondheidsrisico's oplevert. 



55 

 

 

Herkennen van speelgoed met ftalaten is erg moeilijk. In de meeste gevallen gaat het om zacht plastic 

dat een een beetje vettig aanvoelt en een chemische lucht heeft. 

 

De VWA maakt overtreders bekend via een Europees meldingssysteem. De Europese Commissie 

vindt dat het gebruik van ftalaten zoveel mogelijk moet worden vermeden. Bovendien wijst de VWA de 

overtreders op hun verantwoordelijkheid. 

 

Copyright 2008 Algemeen Nederlands Persbureau ANP 

All Rights Reserved 

 

o Ga om Artikel 4 verder uit te werken op het internet op zoek naar meer informatie over 
weekmakers 
 

'Cola beter dan cola-light';  

Eetmythe Zoetstoffen 

September 21, 2008 

 

Lekker, zo'n koud glas cola. Het prikkelt de tong, lest de dorst en geeft wat extra energie. Verwoede 

cola-lightdrinkers daarentegen speculeren graag over het aantal suikerklontjes dat één glas cola zou 

bevatten: op internet varieert dat van drie tot wel 22 klontjes. Om je uit de brand te helpen: het zijn er 

vijf (100 gram, goed voor 100 kilocalorieën). Tamelijk veel als je bedenkt dat de maximaal aanbevolen 

hoeveelheid koolhydraten (waartoe suikers behoren) per dag maximaal 245 gram bedraagt (en je 

koolhydraten niet alleen uit suiker, en suiker niet alleen uit cola haalt). Met drie glazen gewone cola 

per dag krijg je in feite dus al te veel suiker binnen! Cola-adepten beweren dan weer dat cola-

lightdrinkers slechter af zijn: de zoetstoffen in de lightvariant, aspartaam en cyclamaat onder andere, 

zouden hersentumoren, epilepsie, hoofdpijn en hyperactiviteit kunnen veroorzaken. Die mythes zijn 

door de wetenschap echter allang ontkracht. Wél moet je oppassen met al te grote hoeveelheden van 

deze zoetstoffen. Je kunt je daarom beter beperken tot maximaal zeven glazen cola-light per dag. Dan 

krijg je nergens last van, en blijf je nog lekker slank ook. Toch maar light dus. 

 

Copyright 2008 Dagmedia BV 

All Rights Reserved 

 

o Ga om Artikel 5 verder uit te werken op het internet op zoek naar meer informatie over 

aspartaam. 
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'iPhone Apple vol giftige stoffen'  

October 16, 2007 

 

AMSTERDAM - De hippe iPhone, het mobieltje van Apple, bevat veel giftige stoffen. Greenpeace 

heeft daarom ernstige kritiek op het toestel. Apple scoort met schadelijke stoffen slechter dan zijn 

concurrenten Nokia en Samsung. 

Greenpeace heeft de iPhone uit elkaar laten halen door het onafhankelijke Research Laboratories in 

Groot-Brittannie. De onderzoekers testten achttien interne en externe onderdelen op schadelijke 

stoffen. 

Onder andere de gsm-antenne bevat broomhoudende vlamvertragers. In de koptelefoon zit pvc 

waaraan flatelaten zijn toegevoegd. Flatelaten zijn kleurloze vloeistoffen die pvc-onderdelen week 

maken. Deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar, hopen zich op in het milieu en kunnen de 

hormoonhuishouding verstoren, aldus Greenpeace. 

 

Broomhoudende vlamvertragers moeten voorkomen dat het telefoontje in de fik vliegt bij 

oververhitting. Ook broom breekt slecht af en kan de hormonen dwars zitten, stelt Greenpeace. 

De telefoons van Nokia en Samsung zijn tegenwoordig vrijwel vrij van broom en pvc, al was daar in 

het verleden wel actie van Greenpeace voor nodig. Bijna alle fabrikanten van elektronica doen het 

beter dan Apple, stelt de milieuorganisatie. 

Vorig jaar klaagde Greenpeace ook over giftige stoffen in Apple-pc's. Appletopman Steve Jobs 

beloofde daarop beterschap. Het concern heeft toegezegd tegen eind 2008 geen computers meer op 

de markt te brengen waarin broom en pvc verwerkt zijn. 

 

© 2007 Het Parool 

 

o Ga om Artikel 6 verder uit te werken op het internet op zoek naar meer informatie over 
broomhoudende vlamvertragers 
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Opdracht 5 

De opdracht behorende bij dit hoofdstuk bestaat uit verschillende stappen. 

Maak een keuze uit de verschillende artikelen en ga op zoek naar bijbehorende 

informatie op het internet.  

 

a) Maak aan de hand van hoofdstuk 4 een lijst met vragen per risicoschatting 

stap (dus hazard, blootstelling, effect, risico) voor de door jou gekozen stof en 

laat deze vragen controleren door je docent. 

b) Je hebt per risicoschattingsstap een tabel nodig om je te helpen om je 

resultaten en bronnen overzichtelijk te presenteren. Deze kan je op internet 

opzoeken of aan je docent vragen (staan in de docentenhandleiding). Vul de 

tabellen in en verwerk de resultaten in een verslag.  

c) Bespreek met je klasgenoten, die dezelfde casus hebben gekozen als jij, wat 

de uitkomsten zijn.  

d) Maak aan de hand van jullie verslag samen een presentatie en overleg met je 

docent wanneer jullie deze zullen presenteren.  
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Woord: Uitleg 

Bio-accumulatie Opeenhoping van stoffen in de voedselketen 

Risicoschatting 

 

Bepalen van het werkelijke risico.  

Door een vergelijking te maken tussen de blootstelling en de veilige waarde kan 

geschat worden bij welke blootstelling er geen negatief effect wordt verwacht. 

Door de laagste waarde waarbij geen risico is vast te stellen kunnen er 

veiligheidsmarges opgesteld worden. (samenvoeging van de hazard, 

blootstelling en effect bepaling)  

Eng. Risk assessment 

Bepaling van de “Hazard”  

Identificeren van het gevaar/ theoretisch risico. 

Het deel binnen risicoschatting waar wordt beschreven wat de eigenschappen 

van een stof zijn, waar deze stof vandaan komt, hoe deze stof gebruikt wordt, 

hoe deze stof zich verspreidt en wat de mogelijke effecten zijn van deze stof. 

Eng. Hazard identification 

Bepaling van de “Blootstelling” 

Schatting van de blootstelling. 

In dit deel wordt gekeken via welke wegen, in welke concentraties en hoe 

waarschijnlijk het is dat men in aanraking komt met de stof. Dit kan zijn voor 

zowel mens, dier als natuur/ ecosysteem, in dit geval ligt de focus op de mens.  

Eng. Exposure assessment 

Bepaling van het “Effect” 

Bepalen van de dosis die nodig is om een bepaald effect te geven (dosis/ 

reactie) 

In verschillende onderzoeken is de relatie tussen de dosis en de reactie 

bepaald, deze informatie wordt gebruikt om de veilige waarde te bepalen.  

Eng. Effects assessment (dose/response)  

 

Toxiciteittest In een test bepalen hoe giftig een stof is 

Acute toxiciteittest  Toxiciteittest eenmalig of over een korte periode  

Chronische toxiciteittest Toxiciteittest over een lange tijdsperiode periode 

Voedselketen 

 

Een aansluitende reeks van voedingsprocessen waarbij verschillende 

organismen elkaars voedsel zijn. 
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