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Biomerkers, matrix en blootstellingstermijn die wordt gemeten:
Polygebromeerde difenylethers (congeneren BDE-28, -47, -66, -99, -100, -153, -154, 183, -209) zijn vlamvertragers aanwezig in onder andere textiel, meubels, plastics en
elektrische en elektronische apparatuur (tv, computer, kabels, etc).
Ze kunnen gemeten worden in serum, bloed, plasma en moedermelk.
De gemeten gehalten in serum weerspiegelen de blootstelling aan PBDEs gedurende de
laatste maanden.
Wat zijn PBDEs? Wat zijn de toepassingsgebieden?
Vlamvertragers zijn chemische stoffen of mengsels van chemische stoffen die aan
producten toegevoegd worden om de ontvlambaarheid te verminderen en dus de
veiligheid van het product te verbeteren. Sommige vlamvertragers zijn chemisch
gebonden aan het materiaal van het product, andere zijn additieven (niet-chemisch
gebonden) en kunnen dus makkelijk uit het product lekken. Er zijn drie belangrijke
klassen van synthetische organische vlamvertragers: chemische stoffen met broom (Br),
chloor (Cl), fosfaat (P). Deze factsheet gaat specifiek over de gebromeerde difenylethers
(polybrominated diphenylethers, PBDEs).
PBDEs worden wijdverspreid gebruikt in consumentenproducten en bouwmaterialen.
Ze komen onder meer voor in elektrische en elektronische apparatuur (TV, computer),
textiel, meubels (meer bepaald in het polyurethaan schuim), auto’s en andere
voertuigen, tapijten, isolatiemateriaal, vloeren,…. De hoeveelheid en het type van
vlamvertragers kan per product verschillen, maar concentraties zijn meestal rond de
µg/g in stof terug te vinden (Covaci. et al. 2005, de Wit et al. 2002).
Verwachte blootstellingswegen naar de mens:
De mens kan op verschillende manieren blootgesteld worden aan PBDEs: via inademing,
via inname van voeding of binnenhuisstof (aangezien PBDEs uit de producten en
materialen kunnen migreren tot in het milieu), en via de huid (onder meer door direct
contact met producten waarin PBDEs verwerkt zitten). In het algemeen is de humane
blootstelling aan PBDEs lager in Europa ten opzichte van Noord-Amerika (Hites et al.
2004).
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Adviezen om blootstelling aan PBDEs te beperken:
•

Vervang
oudere
producten
en
zorg
ervoor
meubels/televisies/computers/… vrij zijn van PBDEs

•

Regelmatig handen wassen (om ervoor te zorgen dat stof niet aan de handen of
voeding blijft plakken)
Regelmatig het huis schoonmaken met natte dweil of HEPA stofzuiger (om
ervoor te zorgen dat stofdeeltjes verwijderd en niet ingenomen kunnen worden)
Vermijd het eten van gekweekte (vette) vis (deze kunnen hogere concentraties
van PBDEs bevatten)
Vermijd het eten van vetrijke voeding

•
•
•

dat

nieuwe

(ATSDR 2017)
Mogelijke Gezondheidsrisico’s:
Blootstelling aan PBDEs kan mogelijks tot schadelijke gezondheidseffecten leiden bij de
mens. Ze zijn onder meer neurotoxisch, hormoonverstorend en kankerverwekkend.
Bij proefdieren zijn de volgende gezondheidseffecten vastgesteld: gedragsveranderingen en schade aan hun voortplantingsysteem bij blootstelling tijdens vroege
ontwikkeling, lever en schildklier effecten, effecten op het immuunsysteem en
huidirritatie. Bij humane studies is er ook een verband aangetoond met veranderde
neuro-ontwikkeling.
Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) heeft PBDE geclassificeerd
als een carcinogeen van groep 3 (niet classificeerbaar met betrekking tot de
carcinogeniteit voor mensen) op basis van onvoldoende bewijs van carcinogeniteit bij
mensen en onvoldoende of beperkt bewijs bij proefdieren.
Bronnen: EFSA 2011; https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=1449&tid=183
Hoog blootgestelde groep(en):
Algemene bevolking, consumenten, baby’s die borstvoeding krijgen
Persistentie (halfwaardetijd in de mens):
Hoe meer broom-atomen, hoe korter de halfwaardetijd
Halfwaardetijd in arbeiders
•
•

Penta-BDE: maanden tot jaren (ECB, 2000)
Octa-BDE: 37-91 dagen (Thuresson, 2005)
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•

Deca-BDE: 11-18 dagen (Thuresson, 2005)

Perinatale blootstelling? (Placenta/moedermelk)
Kunnen door de placentabarrière, komt voor in de moederkoek en is aanwezig in
moedermelk.
Richtwaarden voor interne blootstelling:
Richtlijn (biomonitoring equivalent) voor BDE99: 520 ng/g vet (Krishnan et al. 2011;
gebaseerd op Referentie dosis van U.S. EPA 2008)
Voor de andere PBDEs zijn geen biomonitoring equivalenten beschikbaar, wel
berekende EFSA een body burden-waarde voor BDE47 (232 µg/kg lg), BDE99 (9 µg/kg
lg), en BDE153 (62 µg/kg lg)
Bronnen: EFSA 2011; Krishnan et al. 2011
Wetgevend kader:
Omwille van hun persistentie, toxiciteit en bioaccumulerend vermogen zijn PBDEs
toegevoegd aan de Stockholm Conventie voor Persistente Organische Polluenten. DecaBDE (ook wel BDE-209) werd meest recentelijk toegevoegd in 2017. Door deze
regelgeving zijn PBDEs zowel in Europa als internationaal beperkt in gebruik.
Richtlijn 2003/11/EG: weert gebruik van penta- en octa-BDE in alle verbruiksgoederen
vanaf 15 augustus 2004
Richtlijn 2002/95/EG: aanwezigheid van alle PBDE’s verboden in elektronische
apparatuur vanaf 1 juli 2006, met uitzondering van deca-BDE. Er is regelgeving voor de
beperking van het gebruik en de productie van deca-BDE.
Classificatie:
-

Penta-BDE:

-

Octa-BDE:

R64: schadelijk voor baby’s die borstvoeding krijgen
R48/21/22: gevaarlijk voor de gezondheid bij langdurige
blootstelling via huid of oraal
Reproductief toxicant Categorie 2 R61: kan schade veroorzaken
aan ongeboren kind
Reproductief toxicant Categorie 3 R62: mogelijke risico op
verminderde vruchtbaarheid
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Vergelijkende metingen:
Reeds gemeten waarden in Vlaanderen/België:

Jongeren (14-15) STP M&G 2
BDE472,47 ng/L; 0,56 ng/g vet
BDE153 2,27 ng/L; 0,52 ng/g vet
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Internationale vergelijking:

Canada (2007-2009):
PBDE47:
- leeftijdsgroep 20-39: 10.33 µg/kg vet
- leeftijdsgroep 40-59: 9.95 µg/kg vet
- leeftijdsgroep 60-79: 9.70 µg/kg vet
- totaal: 10.04 µg/kg vet

Meer lezen over gebromeerde vlamvertragers:
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2017/04/Scoping-document-on-flameretardants.pdf
EFSA:
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/brominated-flame-retardants
Kemi:
https://www.kemi.se/en/prio-start/chemicals-in-practical-use/substancegroups/brominated-flame-retardants
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