“We spelen met vuur” - Nederlandse organisaties
en wetenschappers eisen politieke actie omtrent
hormoonverstorende stoffen
Na voortdurend uitstel binnen de EU omtrent EDC beleid is actie van
de Nederlandse overheid dringend nodig.
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De gevaren van hormoonverstorende stoffen
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vele alledaagse producten, zoals eten, kleding, speelgoed
en toiletspullen, bekende hormoonverstorende stoffen (EDCs) bevatten. Blootstelling aan deze
chemicaliën, vooral tijdens kwetsbare perioden zoals zwangerschap, kan ernstige
gezondheidsgevolgen hebben later in het leven. EDCs worden namelijk gelinkt aan onvruchtbaarheid,
borst- en prostaatkanker en diabetes. De effecten kunnen zelfs transgenerationaal zijn volgens
onderzoek van de UvA. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt EDCs een bedreiging voor
onze gezondheid. Omdat we dagelijks blootgesteld worden aan deze stoffen is er streng reglement
nodig om producten veiliger te maken en onze gezondheid te beschermen.
Wat doet de EU (niet)
Desalniettemin is vooruitgang in het beleid rondom EDCs in de EU vastgelopen. Nieuwe strategiën
die in 2013 aangenomen zouden werden zijn vertraagd. De reden hiervoor? Europese politici zijn van
de mening dat er voor sommige stoffen nog onvoldoende bewijs is dat ze schadelijk zijn.
“We spelen met vuur”
WECF-directeur Sascha Gabizon constateert dat er per jaar vertraging vijf miljoen kinderen in de EU
geboren worden met risico op langetermijn ziektes. Dr. Gavin ten Tusscher, kinderarts van het
Westfriesgasthuis ziekenhuis in Hoorn, licht toe dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat
perinatale blootstelling aan ECDs bijvoorbeeld kanker, ADHD of diabetes kan veroorzaken later in het
leven. De gevaren van uitstel van beleid omtrent hormoonverstoorders lijkt dus zeer
onverantwoordelijk. “We spelen met vuur”, constateert ten Tusscher.
Wat doen andere landen
Diverse Europese landen, bijvoorbeeld Frankrijk, Zweden, België en Denemarken, nemen zelf
maatregelen tegen EDCs naar aanleiding van de vertragingen bij de EU. Nederland voert echter nog
geen extra regelgeving uit.

Informatie dringend nodig
Informatie moet beschikbaar komen voor jonge ouders die zich zorgen maken over de invloed van
hormoonverstoorders op hun kinderen. Sascha Gabizon legt uit: “Na een rapport over EDCs op
Nederlandse TV explodeerde onze mailbox. Ouders zijn bezorgd, ze willen informatie en
alternatieven maar ze hebben geen toegang tot deze informatie en dus worden hun kinderen
onvrijwillig blootgesteld aan hormoonverstorende stoffen”.
Informatie beschikbaar
Vandaar dat WECF in samenwerking met meerdere partners het Life+ project ChildProtect startte om
informatie beschikbaar te stellen voor zwangere vrouwen zodat zij zichzelf kunnen beschermen. Het
is namelijk mogelijk om hormoonverstorende stoffen te vermijden door bewuste keuzes te maken en
alternatieve producten te kopen. Zo kunt u bijvoorbeeld eten uit blik vermijden en veel biologisch
eten of goed naar de etiketten kijken op (baby)verzorgingsproducten en producten met onder
andere propylparabenen of BPA vermijden. Bewuste keuzes zoals deze kunnen u en uw kinderen
beschermen tegen de schadelijke effecten van hormoonverstorende stoffen.
Een Veilig Nest
Een Veilig Nest, één van de projecten van WECF Nederland, biedt een gratis publicatie aan met
toelichting over hormoonverstorende stoffen: STOP EDC – Bescherm Kinderen; vermijd schadelijke
stoffen! De gids is te downloaden op www.eenveilignest.nl.
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