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Opzet 

       301 moeder-kind koppels als gevoelige schakel in de generatieketen 
 

Techniek 

Humane biomonitoring: meet in de mens inwendige blootstelling aan polluenten en vroege 
effecten die door deze stoffen kunnen veroorzaakt worden 

 

 

Onderzoeksvragen 
 

 

Is inwendige blootstelling aan milieuvervuilende stoffen vergelijkbaar met Vlaanderen? 

Zijn de gezondheidsmerkers vergelijkbaar met Vlaanderen? 

Welke factoren beïnvloeden de blootstelling? 

Studie-opzet 



Studie-opzet 

301 zwangere vrouwen Urine: zwangerschap 
Bloed moeder: bevalling 
Navelstrengbloed: bevalling 
Moedermelk: na bevalling 
Vragenlijsten: voor/na bevalling 

Biomerkers 
 Vroege signalen voor een verhoogd risico op gezondheidseffecten 
 

Voor chemische blootstelling 
Voor gezondheidseffecten 
 
 Meestal tijdelijke waarnemingen: Afname mogelijk 
 Vooral op groepsniveau 
 Verhoogde waarden geven aan wat kan verbeterd worden 
  



Statistische analyse 

Vergelijking Dessel, Mol en Retie versus Vlaanderen 
 

» Metingen navelstrengbloed:  
     Versus gegevens baby’s Steunpunt Milieu en Gezondheid  
     (n=255; 2008 en n=281; 2014) 

 
» Metingen urine moeder:  
     Versus gegevens volwassen vrouwen Steunpunt Milieu en Gezondheid  
     (n=101; 20-40j; 2008) 
       

Statistische analyses met gecorrigeerde waarden:  
» Houdt rekening met verschillen tussen groepen, bijv. leeftijd, roken, … 
» Significant: p<0,05  

= waarschijnlijk niet te wijten aan toeval 
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Wie zijn de 301 deelnemers? 

GEZONDHEID, en de moeders 3XG 
Vlaamse studie 
(STP M&G 2015) 

Vlaamse statistieken 

gemiddelde leeftijd 30 jaar 30 jaar   

hogeschool of universiteit 75% 59% 56% 

roken voor zwangerschap 14% 18% 25% 

roken tijdens zwangerschap 9% 12% 10% 

alcohol tijdens zwangerschap 43% 25%   

minstens 1x vis/week 49% 61%   
minstens 1x fruit/dag 60% 30%   

minstens 2x koffie/dag 16%     

vegetariër 17%     

GEMEENTEN 3XG # inwoners regio   

Dessel 27% 17%   
Mol 47% 64%   
Retie 26% 20%   

GEBOORTEN 3XG 
Vlaamse studie  
(STP M&G 2015) 

Vlaamse statistieken 

jongens 51% 52% 51% 
eerste kindje 55% 45%   
duur zwangerschap  39,4 weken 39,3 weken   



2013: 1e groep van 150 deelnemers 

Metingen 3xG studie Metingen in 2e groep 151 deelnemers 

Merkers van blootstelling    

Zware metalen 2015 

Persistente gechloreerde stoffen   
Verbrandingsproducten 2016 
Plastic-componenten 2017 
Perfluor-componenten   
Persoonlijke hygiëne producten 2017  

Merkers van blootstelling    

Astma en allergie  2015 
Geboorteparameters 2015 
Vitaminen   
DNA-schade 2016 

schildklierhormonen   
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Zware metalen  

Historiek in de Kempen 



Nonferro-industrie in de Noorderkempen 

In de 19e eeuw opgestart in regio Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt, Lommel, Mol en Balen 

 

 Zinkassen verwerkt in pleintjes, wegen, opritten… 

www.lne.be 



Grondwater, bron van zware metalen? 

Arseen ook van nature aanwezig in de Kempense bodem 

Industrie: hogere concentraties voor vooral cadmium, arseen, nikkel, zink en kobalt 

 

Drinkwater voldoet aan de normen  
Grondwater uit boorput moet gecontroleerd worden 

www.vmm.be 



Zware metalen en de gezondheid 

Blootstelling bij het begin van het leven kan op latere leeftijd schade veroorzaken 

Cd, As, Cr,  

      Ni, Tl 
Pb, Tl 

As, Tl Cd, Tl 



Zware metalen dalen in de 3xG-studie 

Gehalte cadmium in urine moeder daalt in de tijd in de 3xG-regio 

Hoger dan Vlaamse gemiddelde (2008), in Vlaanderen ook dalende trend 

Gemiddeld gehalte cadmium (µg/l) in urine, gecorrigeerd voor soortelijk gewicht, leeftijd en roken 

 
 
Geen enkele 3xG-deelnemer  
alarmerend hoge waarden 
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Dalende trend voor arseen in navelstrengbloed in 3xG-regio 

Zakt onder Vlaamse gehalte, dat wel in stijgende lijn gaat 

Gemiddeld gehalte arseen (µg/l) in navelstrengbloed urine, gecorrigeerd voor leeftijd en roken 

Zware metalen dalen in de 3xG-studie 



Zware metalen dalen in de 3xG-studie 

Ook daling voor nikkel en chroom in urine 
 

En voor lood, koper en mangaan in navelstrengbloed 
 

Lichte stijging voor thallium in navelstrengbloed, zelfde trend in Vlaanderen 

  

Gemiddeld gehalte (µg/l) in navelstrengbloed, gecorrigeerd voor leeftijd en roken 



Invloed levensstijl en omgeving 

Roken: mangaan en thallium  
 

Werken in metaalindustrie: nikkel  
 

Vis eten: Arseen  
 

Putwater: Arseen  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitalink.be/putwater.aspx  

http://www.vitalink.be/putwater.aspx
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Gezondheid  
van moeder en kind  

in 3xG  
 
 
 
 



Cijfers over gezondheid in 3xG: 
Allergie & Vruchtbaarheid 

       Moeders in 3xG-regio ten opzichte van Vlaanderen 

 

 

 

 Vergelijkbare cijfers 
 
 
*Rapport Referentiecampagne Pasgeborenen 2015, Steunpunt Milieu en Gezondheid 

3xG Vlaanderen* 

Foliumzuur voor 
zwangerschap 

60% 50% 

Ooit astma  6% 10% 

Ooit hooikoorts 31% 31% 

Ooit miskraam  24% 26% 

Zwanger met 
medische 
begeleiding  

16% 13% 



Cijfers over gezondheid in 3xG:  
Geboortegewicht 

 Vergelijkbare cijfers 
 
 
*Rapport Referentiecampagne Pasgeborenen 2015, Steunpunt Milieu en Gezondheid 

3xG Vlaanderen* 

Gemiddelde 
geboortegewicht 

3,4 kg 3,4 kg 

Gemiddelde 
geboortelengte 

50,5 cm 50,2 cm 

Small for 
Gestational Age 
(klein bij geboorte) 

8,3% 7,4% 



Invloed levensstijl en omgeving:  
Door stress baby lichter bij geboorte? 

Stress tijdens zwangerschap verlaagt geboortegewicht met bijna 500 g  
rekening houdend met gewicht en lengte moeder, geslacht baby, duur zwangerschap, pariteit, roken   
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Besluit 
 
 
 

Dalende tijdstrend in hoeveelheid zware metalen in 3xG-
deelnemers, zowel bij moeder als baby 

  

            

          

Levensstijl en milieu deelnemers kan blootstelling zware 
metalen beïnvloeden: roken, gebruik putwater, werken in 

metaalnijverheid 

    

Allergie en vruchtbaarheid bij 3xG deelnemers vergelijkbaar 
met Vlaanderen 

Stress kan geboortegewicht van 3xG-baby’s beïnvloeden 
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Lange termijn opvolging 
 
 
 

  

            

          

    

Start 2e cohorte (2021) 

   0 jaar                   7 jaar          14 jaar          18 jaar 
2011-2015                          2018                         2025                      2029   

 



Belangrijkste reden deelname:   
 

• 70%: Opvolging gezondheid kinderen in de regio 
• 20%: Inzichten in de link tussen milieu en gezondheid 

 
 
 

 

3xG:  
Van haalbaarheidsstudie naar lange termijn 



2016: Luchtvervuiling 

 
 
 

 Impact van verkeer en binnenhuisomgeving 

 

Biobank: 

Urine van 2e groep 150 deelnemers:  

Meting van verbrandingsproducten (PAK’s en Benzeen), berekening van fijnstof thuisadres 



2016: DNA-schade 

Eerste groep van 150 deelnemers: Gemeten bij de moeder (urine) en de baby 
(navelstrengbloed) 

 

 

 

 

 

 

 

Biobank: 

Urine en navelstrengbloed van 2e groep 150 deelnemers 

 Relatie tussen DNA-schade en blootstelling aan zware metalen en 
luchtvervuiling 

 Mogelijk om vergelijking te maken met Vlaanderen 

 

Analyse 2e 150 



2017: Hormoonverstoring in  
verzorgingsproducten en plastic 

 

 

Biobank: 

Urine van 2e groep 150 deelnemers: Meting van ftalaten 



 Met dank aan … 

• Alle deelnemende ouders! 

• De kraamafdelingen en laboratorium van het Heilig Hart 
ziekenhuis Mol en Sint Dimpna Geel en van het algemeen 
Ziekenhuis Turnhout campus Sint-Jozef! 

• Alle lokale actoren die zorgden voor ondersteuning en advies! 

• NIRAS en de partnerschappen STORA en MONA 

• Leden van de stuurgroep 

• Leden van het wetenschappelijk begeleidingscomité 

• Steunpunt Milieu en Gezondheid 

 



» Coördinatie 

» Analyse en verwerking van de gegevens 

 

 

» Contacten met moederhuizen, 
gezondheidsdiensten en moeders 

» Organisatie van veldwerk 

 

 

» Organisatie van overleg en 
communicatie 

» Uitwerken van een interpretatiekader 
voor beleidsvertaling 

 

» Meting zware metalen 

 

 

 
 

 Het 3xG-team 



Meer informatie 

www.studie3xg.be 

 

 

Studie in opdracht van  

NIRAS en de partnerschappen STORA en MONA 

 
 

http://www.studie3xg.be/

