EDC’S OF PERSISTENT
ORGANIC POLLUTANTS ZIJN
SYNTHETISCHE CHEMISCHE
STOFFEN DIE GROTENDEELS
NIET AFBREEKBAAR ZIJN IN
DE NATUUR.

Samenvatting
EDC’s zijn hormoonverstorende stoffen die
functies van het hormonale stelsel veranderen
en daardoor negatieve gezondheidseffecten
genereren in een organisme, diens
nakomelingen of (sub)populaties. Blootstelling
aan EDC’s in de perinatale periode verstoort
de hersenontwikkeling en vertoont onder meer
een associatie met autismespectrum stoornis,
ADHD, vertraagde ontwikkeling, intellectuele
achterstand (daling IQ) en storingen in het
communicatievermogen. Stapeling treedt op
in de natuur, maar ook in ons lichaam, met
name in vetrijke weefsels aangezien de meeste
EDC’s een affiniteit tot vet hebben. EDC’s
interfereren met de synthese, de werking en
het metabolisme van geslachtshormonen
en via de hypothalamus-hypofyse-bijnierschildklierassen. Op het vlak van preventie
is het belangrijk om foetale en perinatale
blootstelling aan EDC’s zoveel mogelijk te
vermijden. Daarnaast is het zinnig om actief te
detoxificeren.

34

ORTHOFYTO | april 2020 |

Door: Anna
Kruyswijk-van der
Heijden

Anna Kruyswijk-van der Heijden, MD is 30 jaar
behandelend arts geweest, o.a. huisarts en integraal
werkend arts. Sinds 2008 heeft ze als kernactiviteit het
onderwerp preventie met Jouw Voeding, een organisatie
voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en
gezondheid

ORTHO

Blootstelling aan hormoon
verstorende stoffen
Een recente systematic review schetst een alarmerend beeld van de gevolgen voor de hersenontwikkeling
door blootstelling, in de perinatale periode, aan hormoon verstorende stoffen: Endocrine Disrupting
Chemicals ofwel EDC’s. De resultaten tonen een associatie met autismespectrum stoornis, ADHD,
vertraagde ontwikkeling, intellectuele achterstand (daling IQ), storingen in het vermogen tot
communicatie en onspecifieke neuro-ontwikkelingsstoornissen.[1] De eerste publicatie over EDC’s op
Pubmed dateert uit 1993.[2]

De WHO hanteert de volgende definitie van EDC’s: stoffen die een of meer functies van het hormonale stelsel
veranderen en daardoor negatieve gezondheidseffecten
genereren in een organisme, diens nakomelingen of (sub)
populaties. Naar schatting zijn er meer dan duizend stoffen die hormoonverstorende eigenschappen hebben.[3]
EDC’s maken deel uit van de 80.000 nieuwe chemische stoffen die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld.
Slechts van een paar honderd is de ADI (Acceptable Daily
Intake) bepaald; de maximale hoeveelheid die je levenslang binnen mag krijgen zonder dat het schadelijk is
voor je gezondheid. Meestal wordt dan ook de NOAL (No
Observed Effect Level) bepaald, de dosering waarbij geen
waarneembare problemen optreden.
EDC’s zijn synthetische chemische stoffen, die grotendeels
niet afbreekbaar zijn in de natuur, reden waarom ze ook
wel POP’s genoemd worden, Persistent Organic Pollutants.
Stapeling treedt op in de natuur, maar ook in ons lichaam
en wel met name in vetrijke weefsels – borsten, hersenen,
adipeus en visceraal vetweefsel – aangezien de meeste
EDC’s een affiniteit tot vet hebben. Ze komen binnen via
voedsel en water en in mindere mate via lucht en huidcontact. Het ongeboren kind en het zeer jonge kind zijn het
meest kwetsbaar, waarbij het tijdvenster van blootstelling
belangrijk is. De puberteit is eveneens een gevoelige periode. Maar ook daarbuiten is blootstelling aan EDC’s niet
>
zonder risico.
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Via de hypothalamus-hypofyse-bijnierschildklierassen interfereren EDC’s met de synthese
en het metabolisme van geslachtshormonen.

Er zijn verschillende indelingen van EDC’s bekend, met
als meest praktische:
• Industriele: o.a. dioxinen (polychlorinated dibenzodioxines/furans), polychlorinated biphenyls (PCB’s), alkylfenolen, polyaromatische hydrocarbons (PAK’s).
• L andbouwgiffen: pesticiden ofwel insecticiden, fungiciden, herbiciden.
•
Huiselijke omgeving: ftalaten, bisphenol A, polybrominated diphenyls PBDE, alkylfenolen, parabenen, triclosan, geurstoffen, perfluorverbindingen PFAS, PAK’s.
•
Farmaceutisch: o.a. parabenen, hormonen, broom en
fluor bevattende geneesmiddelen (hoestdrank, rustgevers, gebitsbehandeling), geneesmiddelen en kunstmatige zoetstoffen hierin, die dysbiose veroorzaken.
•
Zware metalen: cadmium, lood, kwik, arsenicum,
aluminium.

Wij worden op dagelijkse basis omringd door zeer veel
chemische stoffen, die in vrijwel alle producten zitten
waarmee we in aanraking komen. Het soort gebruik van
de verschillende EDC’s en de route waardoor zij in onze
leefomgeving terecht komen, verklaart de aanwezigheid
van sommige EDC’s in ons voedsel. [4,5] Zie tabel.
De meeste EDC’s zijn man-made, ontwikkeld zonder
gedegen kennis van en onderzoek naar hun effecten op de
gezondheid van dieren en mensen. Die effecten blijken op
te treden bij lagere doses dan de NOAL, zijn cumulatief
met andere EDC’s, en worden soms pas op lange termijn
merkbaar; ook in volgende generaties.[6,7,12]
Het onderzoek naar de gevolgen van EDC’s op de
gezondheid van mensen spitste zich aanvankelijk alleen
toe op hormonale effecten die bij ( jonge) kinderen werden

Chemische stof

Gebruik

Aanwezig in

Ftalaten

Zacht plastic

Plastics, verzorgingsproducten, luchtverfrissers,
infuuszakken en -slangen

Bisfenol A (BPA)

Plasticproductie

Flesjes, blik, CD, DVD, coatings, consumentenartikelen
met plastic, voedseldoosjes, voedsel

Parabenen

Houdbaarheid tegen microben

Verzorgingsproducten, geneesmiddelen,
papierproducten, voedsel

Triclosan

Antimicrobieel

Verzorgingsproducten, keukendoekjes, speelgoed,
kleding, beddengoed

Alkylfenolen

Detergentia

Schoonmaakmiddelen, wasmiddelen,
verzorgingsproducten

Synthetische musks en geurstoffen

Geurstof

Verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen,
luchtverfrissers, geurkaarsen

Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

Vlamvertragers

Zachte banken en stoelen, matrassen, gordijnen,
tapijt, voedsel

Perfluoroocataanzuur (PFOS) en -sulfonzuur,
perfluoroalkylzuur (PFAS), polytetrafluorethyleen
(PTFE)

Vet-, vuil- en vochtwering,
Teflon

Zachte banken en stoelen, stoffen, vloerwas,
blusschuim, anti-aanbaklaag (pannen), regenkleding,
kartonnen drinkbekers, water voedsel, huisstof

Polychlorinated bisphenyl (PCB)

Koelstof

Verboden, maar nog steeds aanwezig

Polychlorinated dibenzodioxines (PCDD) en furans
(PCDF)

N.v.t.

Verbrandingsstoffen motoren en industrie

Polyaromatische hydrocarbons
(PAH of PAK)

N.v.t.

Onvolledige verbrand organisch materiaal

Organochloride pesticiden

Pesticiden: Roundup, Artrazine (DDT)

Herbiciden landbouw, tuin, voedsel

Perchloraat

Explosieven, kunstmest, air-bag

Kunstmest, voedsel, air-bag

Kwik

Zeeschepen, amalgaam

Vis, vullingen gebit, vaccins

Lood

Waterleiding

Huisstof, verf, glas, water

Aluminiumzouten

Tegen transpiratie, in kookgerei

Deodorant, voedsel, geneesmiddelen

Cadmium

Sigaret, verkeer

Sigarettenrook, uitlaatgassen

Arsenicum

Kunstmest, fabrieken

Water, voedsel

Vinclozoline

Fungicide

Fungicide in landbouw, tuin, voedsel

Thiocyanaat

Sigarettenrook, koolsoorten

Tributyline

Algen verwijderen van zeeschepen

Zeewater, zeevoedsel

Hexachlorobenzeen (HCB)

Pesticiden, fungiciden

Verboden, maar nog steeds aanwezig

Stikstof(dioxide)

Fijnstof, kunstmest, krachtvoer

Lucht, voedsel

Tabel. EDC’s naar toepassing en aanwezigheid. Bron: Jouw Voeding.
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Puberteit, menstruatie,
PCOS, zwangerschap,
nakomelingen

Vrouw: borst, ovarium,
endometrium, cervix
Man: testis, prostaat, borst
Kanker
reproductie
Inflammatie

Immuun
functie
Schildklier
functie

Productie en secretie
schildklierhormoon

Vrouw
reproductie

Man
reproductie

EDC’s en
gezondheid
Bijnierschors
functie
Steroid
hormoonsynthese,
stress respons

Hypospadie, cryptorchisme,
puberteit, prostaat,
vruchtbaarheid,
gynecomastie

Ontwikkeling
Energie
metabolisme
Darm
microbiota

Foetale groei,
neuroendocriene
ontwikkeling,
puberteit, obesitas

Obesitas, NAFLD, metabool
syndroom, DM2,
hartvaatziekten

Figuur 1. Effecten van EDC’s op de gezondheid, naar Darbre. Bron: Jouw Voeding.

waargenomen, zoals bij jongens hypospadie en cryptorchisme, en bij meisjes en jongens veranderingen in seksuele ontwikkeling in de puberteit. Later werden associaties duidelijk met andere hormonale problemen, zoals
bij vrouwen cyclusproblemen, PCOS, endometriose en
vruchtbaarheidsproblemen. Bij mannen zijn het vruchtbaarheidsproblemen, gynecomastie en prostaatproblemen. Bij beiden ook hormoon gerelateerde kanker (ovarium, cervix, endometrium, borst, testis, prostaat).
Weer later werden associaties ontdekt met andere
hormonale organen, met name de schildklier (hypothyreoïdie, vanwege competitie met jodium door de halogenen broom, chloor en fluor) en de bijnieren (steroïdhormoon synthese, stresshormonen). Nog later vond men
associaties met het immuunsysteem (inflammatie, autoimmuunziekten) en het metabolisme (obesitas, metabool
syndroom, NAFLD, diabetes type 2, hartvaatziekten). [5]
Meer recent duidelijke associaties met de darmmicrobiota
en storingen in de neurocognitieve en motorische ontwikkeling van jonge kinderen. [1] Zie figuur 1.
Metingen van EDC’s in bloed en urine van de moeder,
soms navelstrengbloed, laten een correlatie zien met de
afwijkingen bij het kind. En metingen van EDC’s in de
lichaamsvloeistoffen van mensen tonen consistent de aanwezigheid van EDC’s in ons lichaam aan.[8,9]
Wetenschappers zijn nu bezig om betere moleculaire
onderzoeksmodellen te ontwikkelen om de werkingsmechanismen van EDC’s te ontrafelen.[4,10] EDC’s interfereren met de synthese, de werking en het metabolisme van
geslachtshormonen via de hypothalamus-hypofyse-bijnier-schildklierassen, met vervolgens een rem op de hypothalamus en hypofyse.[4] Prenatale blootstelling resulteert

vooral in afwijkende ontwikkeling van de geslachtsorganen, terwijl postnatale blootstelling effecten heeft op de
genetische transcriptie, met invloed op de timing van
puberteit, fertiliteit, PCOS, endometriose, en de testikelfunctie. EDC’s interferen via genoom-, epigenetische en
non-genoommechanismen.[4,5,7,11] Zie figuur 2 op pag. 39.
• Op het niveau van het genoom: door binding aan de
nucleaire hormoonreceptor (androgeen, oestrogeen,
glucocorticoid, thyroid), waardoor partiële agonistische
of antagonistische effecten optreden. Hierdoor ontstaat
verandering van hormoonsynthese en -secretie. Ook
kunnen genotoxische effecten optreden die mogelijk leiden tot kanker. [12]
• Op het niveau van de genexpressie, dus epigenetisch.
Downregulatie van methylatie, invloed op histone
methylering en acetylering, en op regulatoir RNA. De
signaalfunctie van hormonen, insuline en ook weefselhormonen zoals adiponectine, grehline en leptine wordt
verstoord. Dit kan resulteren in metabole aandoeningen,
obesitas, NAFLD, diabetes type 2, hartvaatziekten en
andere chronische ziekten, maar ook in verandering van
eetlust en verzadiging en vermindering van het basaal
metabolisme. Deze EDC’s worden daarom obesogeen
genoemd. Gevolg kan zijn dat men ‘vanzelf ’ dik wordt en
blijft, ondanks calorierestrictie en bewegen.[10,13,14]
• Op non-genoom niveau: door competitie op receptor
niveau van de doelcellen en door oxidatieve stress worden alle stappen in synthese, transport en actie van hormonen verstoord. Bovendien wordt steeds duidelijker
dat EDC’s het darmmicrobioom verstoren, met gevolgen voor alle effecten van deze microbiota, waaronder
hormonale en metabole.[14,15]
>
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Detoxkuren uit de natuurgeneeskunde,
waaronder Keto-Detox, zijn zeer
geschikt om van EDC’s af te komen.

EDC’s

Figuur 2. Effecten van EDC’s via
verschillende mechanismen, naar
Lauretta en Darbre. Bron: Jouw Voeding.

Genoom
mechanismen

* Binding nuclaire hormoonreceptoren !
agonistische/antagonistische modulatie transcriptie !
modulatie genexpressie in doelcellen! veranderde
hormoonsynthese en secretie
* Verstoring celdifferentiatie ! kanker

Epigenetische
mechanismen

Effecten genexpressie, verandering hepatische en
adipocytokinen ‘setpoints’, verstoring signaalfuncties alle
hormonen

Non-genoom
mechanismen

De extreme vervuiling van ons voedsel en onze leefomgeving met onder andere EDC’s stemt veel mensen tot somberheid. Kunnen we het tij keren, kunnen we onszelf en
ander leven beschermen? Zonder drastische maatregelen
zal de situatie waarschijnlijk erger worden. Druk op overheden om stevig beleid te maken is dus noodzakelijk.
Maar gelukkig kunnen we zelf ook heel veel doen. Op
het vlak van preventie is het belangrijk om foetale en perinatale blootstelling aan EDC’s en POP’s zoveel mogelijk
te vermijden. Dit betekent een preconceptionele voorbereiding op een zwangerschap van minstens drie, liefst
zes maanden, waarin voeding en leefstijl op orde worden
gebracht en EDC’s en andere toxinen zoveel mogelijk ontgift en vermeden worden. Een grondige anamnese brengt
in kaart om welke EDC’s het vooral gaat, en geeft tevens
een inkijkje in de voorgeschiedenis, klachten, voedingspatroon en leefstijl. Vervolgens besteedt men aandacht
aan EDC’s in de huiselijke omgeving: geuren, cosmetica,
verzorgingsproducten, schoonmaak- en wasmiddelen,
matrassen, bankstellen, tapijten, kleding; door lichaamswarmte komen de EDC’s zoals vlamvertragers vrij en worden vervolgens ingeademd. Zuig stoffen af die vrijkomen
bij koken of open haard [16] en stop met alcohol, tabak en
drugs. Verminder geneesmiddelen zoveel mogelijk en zorg
voor een gezond bioritme met voldoende slaap en voldoende beweging.
Het overschakelen op biologische voeding blijkt zeer veel
klachten van mensen te verminderen, ook hormonale en
metabole problemen. [17] Biologisch voedsel bevat tot 40%
meer fytonutriënten en antioxidanten [18] en vermindert de
chemische belasting met EDC’s en pesticiden.[19,20] De werkingsmechanismen van pesticiden als EDC’s zijn recent
verder verhelderd. [21] Onderzoek naar interventie met een
‘epigenetisch dieet’ op het algemene voedingspatroon van
de moeder, laat zien dat epigenetische veranderingen door

* Binding aan membraanreceptoren, oxidatieve stress !
stimulatie proteine kinase en phosphorylatie, activatie
second messengers !
interferentie met synthese, secretie, metabolisme,
transport en perifere actie van endogene hormonen
* Verstoring darmmicrobiota ! verstoring metabolisme en
hormoonassen

EDC’s hiermee ongedaan kunnen worden gemaakt.[22] Het
dieet komt vooral neer op voeding die rijk is aan fytonutriënten en antioxidanten. Met name polyfenolen zoals resveratrol, sulforafaan en EGCG. Ook genisteïnerijk voedsel,
zoals in soja, kan hypomethylatie door EDC’s omkeren,
evenals voedsel dat rijk is aan methyldonoren (foliumzuur, vitamine B12, choline en betaïne). Onderzoek van
de verschillende componenten laat gunstige effecten zien
op epigenetische processen waaronder histone modificatie. Toespitsing op biologisch voedsel en de persoonlijke
constitutie, zal nog effectiever zijn.[23]
Behalve EDC’s vermijden en het verminderen van de
belasting ervan, is het ook zinnig om ze actief te detoxificeren en uit te scheiden. Detoxkuren uit de natuurgeneeskunde, waaronder Keto-Detox, zijn hier zeer geschikt
voor, en bestaan in grote lijn uit het verminderen van de
voedselintake, het verhogen van de vochtintake en het
ondersteunen van detox- en uitscheidingsroutes.[24] Lever
en nier ondersteunende middelen en antioxidanten zijn
hierbij behulpzaam, net als middelen om de vetdepots te
detoxen en de mitochondria te regenereren, zoals vetsplitsende enzymen en PQQ. [25] Ook transpireren, opgewekt
door saunabezoek of intensief bewegen, kan EDC’s en
zware metalen helpen uitscheiden. [26,27] Chlorella ontgift,
door haar chelerende eigenschappen, vooral zware metalen.[28,29] Probiotica kunnen zowel EDC’s als zware metalen
ontgiften. [30] Bewustwording van de risico’s en daarnaar
handelen is de sleutel naar een geleidelijk EDC-arm leven.
www.jouwvoeding.com

Mogelijke belangenverstrengeling: geen.
U vindt de volledige bronvermelding op pagina 45 van dit tijdschrift en
op www.orthofyto.com bij het betreffende artikel. Abonnees kunnen hier
inloggen.

| april 2020 | ORTHOFYTO

39

