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Van de "global braindrain" naar uw lokale 
werkgever en werknemer  



Overzicht presentatie 
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•  Hersenschade door chemische stoffen bij het 
ontwikkelende brein:  
 
Waar hebben we het over? 

•  Unieke kwetsbaarheid 

•  Neurotoxische stoffen en hun 

•  Toepassingen 

 



P GRANDJEAN, PJ LANDRIGAN  
 

Developmental neurotoxicity of industrial chemicals  
Lancet 2006  
 
Neurobehavioural effects of developmental 
neurotoxicity. 
Lancet 2014 
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1.  first evidence adverse effects of high doses on the adult 
nervous system 

2.  followed by case reports and epidemiological evidence on 
developmental toxicity at successively lower doses 

3.  childhood populations of increasing magnitude were exposed 
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Feiten: 
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•  Miljoenen kinderen wereldwijd met  leer en 
ontwikkelingsstoornissen 

•  O.a. autisme; ADHD; dyslexie, agressiestoornis 
•  Prevalentie frequentie neemt toe 
•  Subklinische bevindingen nog talrijker 

 
•  Gevolgen: 
•  Verminderde kwaliteit van leven 
•  Verminderde school, leer en academische 

prestaties 
•  Gedragsverstoringen 
•  Welvaart en productiviteit hele samenlevingen 

verminderd 
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Effect of neurotoxicants during early brain 
development 
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Belangrijkste groepen 
stoffen: 
•  Oplosmiddelen (o.a. 

alifatische, aromatisch, 
chloorhoudende 
koolwaterstoffen, ketonen, 
alcoholen)  

•  Metalen (o.a. lood, kwik, 
mangaan, arseen) 

•  Pesticiden (o.a. 
organofosfaten) 

•  Gassen (o.a. CO, C2S, H2S) 

•  PCB,s/ PBDE’s 
•  Glycolethers 

 



Oplosmiddelen, zie presentatie 
A.F.Lenderink. 
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Lood 
 
•  loodaccu's als elektrode. 
•  radioactieve bronnen als afscherming. 
•  soldeerverbinding elektronica  
•  Laagalfalood computerchipindustrie. 
•  In legering woodsmetaal diverse toepassingen. 
•  Bladlood is dun lood waterkeringen in muren en 

boven raamkozijnen.  
•  woningbouw kieren dichten (loodslab). 
•  glas in lood,  
•  Ballastlood duikers, onderaan gordijnen en kiel 

schepen. 
•  onderzeekabels tegen corrosie door zeewater. 
•  koelmiddel in loodgekoelde reactor. 
•  hagelpatronen voor de jacht. 
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Lood 
 
•  benzine loodtetraethyl octaangetal (EU sinds 

1999 verboden). 
•  verf bestendig tegen weersinvloeden. pigment 

loodwit (loodoxide) en oranjerode loodmenie 
veel toegepast. (EU sinds 1999 verboden). 

•  Legering met tin orgelpijpen. 
•  Legeringen lood met tin en antimoon 

loden letters gieten + ander typografisch 
materiaal (vanaf ca. 1550).  

•  leidingen > loodgieter. 
•  schietlood > loodrecht. 
•  schepen > dieplood dieptepeiling. 
•  potlood vervangen door grafiet. 
•  lodenkamerproces productie zwavelzuur 
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Arseen 
 
•  Vroeger: 
•  behandeling van syfilis, middel salvarsan.  
•  loodarsenaat als pesticide in fruitteelt tm 

20e eeuw 
•  koperarsenaat kleurstof in snoepgoed, 19e eeuw 
•  lijm en verf 

 
•  Nu:  
•  Insecticiden 
•  Galliumarsenide halfgeleidermateriaal 
•  arseentrioxide in de hematologie leukemie 

bestrijden 
•  taxidermie 
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Kwik 
 
•  industrie elektrische en elektronische 

toepassingen  
•  thermometers en barometers (tot 2000).  
•  kwikdamplampen > spaarlampen, zeer heldere 

lichtbronnen 
•  laboratoria hogetemperatuurthermometers, 

diffusiepompen en andere 
laboratoriuminstrumenten 

•  verbindingen (amalgamen) met goud, goud 
isoleren uit gouderts. 

•  productie van natriumhydroxide kwikcellen 
gebruikt. 

•  tandheelkunde kwikamalgamen in 
tandvullingen. 

•  geneeskunde organokwikverbinding thiomersal 
soms voor conserveren van vaccins 

•  bloeddruk meten  
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Kwik 
 
•  elektrochemie in de druppelende kwikelektrode, 

eenvoudig reproduceerbare standaard voor 
elektrochemische potentiaalmetingen. 

•  gezondheidszorg kwik geleidend materiaal in 
kwiktouwtjes, een rubberen buisje gevuld met 
kwik,  

•  voor plethysmografisch onderzoek 
•  in vuurtorens draaiende lenzenstelsel drijvend in 

een kwikbad  
•  kwikschakelaars, kwikbatterijen en pesticiden 
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Methylkwik 
 
•  industriële processen bereiding van 

aceetaldehyde 
•  verbranding van kwik bevattende brandstoffen, 

zoals afval en fossiele brandstoffen 
(voornamelijk steenkool).  

•  bosbranden  
•  chemische fabriek 
•  vrijkomen van kwik uit de kwikcel bij de 

chlooralkali-elektrolyse bij de ontleding van zout 
water 

•  Irak jaren '60 en '70 tarwe behandeld met 
methylkwik als conserveringsmiddel 
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Mangaan 
 
•  legeringselement staalproductie.  
•  mangaan(IV)oxide in batterijen 
•  kaliumpermanganaat reagens, of vaak als 

oxidator en katalysator in de organische chemie  
•  glasindustrie paarskleuring van glas;  
•  allerlei legeringen, o.a. mangaanstaal. 
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Pesticiden  
 
 
•  gewasbeschermingsmiddelen: landbouw planten  

beschermen tegen plagen, ziekten en 
overwoekering door onkruid.  

•  Chemische bestrijdingsmiddelen biociden: 
scheepsrompen, koelwaterinlaatpijpen of 
terrassen of plantsoenen.  

•  hoofdgroepen o b v hoofdsamenstelling: 
•  Chloorkoolwaterstof-bestrijdingsmiddelen 
•  Organofosfaat-bestrijdingsmiddelen 
•  Carbamaten 
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Koolstofmonoxide CO  
 
 
•  ontstaat door onvolledige verbranding van 

koolstof, fossiele brandstoffen of andere 
brandbare koolstofverbindingen (de meeste 
organische verbindingen) 

•  in de chemische industrie 
•  industriële activiteiten (olieraffinaderijen en 

verbrandingsovens) 
•  in uitlaatgassen van auto's en tabaksrook 

(rokers)  
•  steenkool als brandstof  
•  bij bosbranden 
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Koolstofdisulfide CS2 
 
  
•  apolair oplosmiddel: 
•  zwavel, fosfor, seleen, broom, jood, vetten, 

harsen rubbers  
•  synthese van organozwavelverbindingen  
•  productie viscose 
•  regenereren cellulose 
•  productie tetrachloormethaan en zwavelchloride 
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Waterstofsulfide H2S 
 
   
•  kwalitatieve analyse H2S-systeem vaststelling 

metaalion (eind ’60)  
•  mestgas 
•  zelfmoordgas > hulpdiensten. 
•  Ruwe olie > oliewinning 
•  Uit wetenschappelijk onderzoek: 
•  in kleine hoeveelheden, in veel celtypen van het 

lichaam aangemaakt: reguleren bloeddruk  
•  afremmen van ontstekingsprocessen 
•  zuurstofvraag lichaam verlagen 
•  beschermt tegen oxidatieve stress, 

ouderdomsziekten 
•  bescherming bij zuurstofgebrek, bijv. hart- of 

niertransplantatie, of bij hoge bloeddruk 

  
23 



Polychloorbifenyl 
 
   
  
•  hoogspannings-tranformatoren in 

elektriciteitscentrales 
•  isolatievloeistof in transformatoren en 

condensatoren, 
•  hydraulische vloeistof,  
•  koelvloeistof 
•  brandvertrager 
•  stabilisator in verf, inkt, lak, kit en lijm.  
•  productie en gebruik van pcb's sinds 1985 

volledig verboden 
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PBDE 
 
   
  
  
•  PBDE of polygebromeerde difenylether is een 

vlamvertrager,  
•  groot aantal huishoudelijke voorwerpe: stoffen, 

meubels en electronica 
•  textiel en plastic: gestoffeerde meubels en 

transport  
•  electronica: printplaten en condensatoren 
•  EU 2004: verbod op gebruik van PentaBDE en 

OctaDBE 
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Glycolethers 
 
  
•  glycolethers klasse van organische verbindingen 
•  alkyl-ethers van ethyleenglycol  
•  veelvuldig gebruikt in de verfindustrie 
•  oplosmiddel, schoonmaakbranche 
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Dank voor uw aandacht 
Panelvragen? 
 •  Hoe wordt gedacht over de relatie 

tussen neurotoxische en neuro-
degeneratieve aandoeningen ? 

•  Welke 12 neurodevelopmental 
agentia zijn er nu bekend? 

•  Is het echt zo erg met globale 
verspreiding van neurotoxische 
stoffen? 

•  Zijn er schattingen van de 
economische schade? 

•  Welke gewone beroepen hadden 
die Franse moeders? 
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Effect of neurotoxicants during early brain 
development 
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Relatie neurotoxische en neuro- 
degeneratieve aandoeningen 

•  Pb 

•  Mn 
•  Rotenone 
•  Paraquat 
•  Maneb 
•  Trichloorethyleen 

 
•   Common pathways 

  

•  Versnelde cognitieve 
veroudering 

•  Parkinson beelden 
 
 
 
 
 
 

•  Oxidative stress cell 
organelles 
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Kwik 
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Pesticiden 
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US Organofosfaten 
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Economische schade 
 
•  1 IQ punt, Gem 

leven 
verdiencapaciteit 

•  Jaarlijks USA Pb 
intox kindleeftijd 

•  Methylkwik  USA 
•  Methylkwik  EU 
•  Pb Fr    

•  € 12.000 
 
 

•  $50 miljard 
 

•  $5 miljard 
•  € 10 miljard 
•  € 20 miljard 
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Economische   <-> Populatie 

    
•  BNP / GDP •  Generatie 

IQ verlies 
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Beroepen moeders 
 
  
•  Verpleegster 
•  Ziekenhuismedewerkster 
•  Apotheekmedewerkster 
•  Schoonmaakster 
•  Schoonheidsspecialiste 
•  Kapster 
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