
HOE ZIEK WORDEN WE VAN PLASTIC? 

Dokters luiden de alarmklok: 
 
Hoe ziek worden we van plastic? 
In 2050 kunnen we de aarde 800 keer in plastic pakken met de productie uit dat ene 
jaar. Er drijft dan - volgens de Ellen McArthurFoundation - meer plastic in de 
oceanen dan er vis in zwemt. Precies een eeuw eerder, in 1950, werd er nog slechts 
1,5 miljoen ton kunststof geproduceerd en zag het leven van de huisvrouw er door al 
die lichte wegwerpproducten rooskleuriger uit dan ooit. Opruimen en schoonmaken 
werd gezien als tijdverspilling en ‘throw away living’ was dé moderne manier van 
leven. Sindsdien onderging de wereld in hoog tempo een levensbedreigende 
verandering.   

ENKELE CIJFERS  
Sinds de uitvinding van plastic steeg de productie tot 311 miljoen ton in 2014.  
Over 20 jaar zal dit het dubbele zijn: 622 miljoen ton. 
Volgens de UNEP, het milieubureau van de Verenigde Naties, veroorzaakt plasticvervuiling jaarlijks 
een kostenpost van 75 miljard US dollar.  
Daarvan kost de plastic soep elk jaar minstens 13 miljard dollar, maar de onderzoekers denken dat 
dit een zware onderschatting is van de werkelijke kosten. Hierin is de gezondheidsschade voor 
mens en dier nog niet meegenomen. 
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https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_NewPlasticsEconomy_26-1-2016.pdf
http://www.unep.org/pdf/ValuingPlastic/
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WETENSCHAPPELIJKE ZEKERHEDEN  
Wat betekent al dat lukraak produceren en consumeren van plastic eigenlijk voor ons lichaam? 
Steeds meer wetenschappers en artsen maken zich ernstige zorgen, waaronder de Amerikaanse 
oceanograaf en ontdekker van de Plastic Soup Captain Charles Moore: “Plastic zit in de lucht die 
we inademen, het is een onderdeel van de bodem en het dierenrijk geworden. We zijn plastic 
mensen aan het worden.”


Stijgen ziektes als kanker, diabetes, obesitas, voortplantingsstoornissen, geboorteafwijkingen en 
ADHD inderdaad net zo hard als de jaarlijkse productie van kunststof? Plastic waarvan we de helft, 
de single use plastics, binnen twintig minuten weer weggooien.


Zeker is, dat het bewijs van de gevaren van plastics en de daaraan toegevoegde weekmakers en 
brandvertragers zich razendsnel opstapelt. Sommige van deze toevoegingen bevatten bovendien 
chemische stoffen die een gevaarlijke hormoonverstorende werking hebben. 


• Onder andere walvissen, zeevogels, vissen en schelpdieren verwarren plastic voor voedsel 
en ondervinden daar de gevolgen van.


• In 2013 legden wetenschappers van het Engelse 
Plymouth Marine Laboratory in hun lab op camera vast 
hoe plankton, dat aan de basis van de voedselketen 
staat, plastic inslikt. 


• Onderzoekers van de universiteit in Lund (Zweden) 
hebben aangetoond dat nanoplastics zich door de 
voedselketen kunnen verplaatsen en effecten hebben op 
de dieren die bovenaan de keten staan. 
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https://www.youtube.com/watch?v=mGzIz9Ld-sE
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es400663f
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0032254
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•  In 63% van de garnalen die in de Noordzee zwemmen worden 
microplastics aangetroffen. 


• Japanse oesters filteren microplastics uit het water met als 
gevolg voortplantingsproblemen en mismaakte nakomelingen. 


• Uit Italiaans onderzoek blijkt dat de inname van 
polyvinylchloride (PVC) de darmen van zeebaarzen kan 
beschadigen. 


• Amerikaanse wetenschappers ontdekten dat microplastics onder 
laboratoriumomstandigheden in de levers van vissen kanker kan veroorzaken.


• Een kwart van de vis die op de vismarkt wordt verkocht voor consumptie heeft plastic in het 
verteringssysteem, concluderen wetenschappers uit onderzoek naar vis afkomstig van lokale 
vismarkten in California en Indonesia.


• Nog maar heel recent - in juli 2016 - toonden wetenschappers voor het eerst aan dat 
microplastics giftige chemische stoffen lekken in het lichaam van vissen. Al eerder legden 
wetenschappers van drie Japanse universiteiten een verband tussen chemicaliën in het 
weefsel van zeevogels en plastics in hun maag. 


VAN DIER NAAR MENS  
Aanleiding genoeg om nader wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s voor 
mensen. In juni 2016 vragen de Nederlandse wetenschappers Dick Vethaak en Heather Leslie daar 
nadrukkelijk om in een spraakmakende publicatie in het tijdschrift Environmental Science & Technology, 
getiteld 'Plastic Debris is a Human Health Issue' . Hierin passeren de drie meest essentiële issues de revue:  


• Er worden veel chemicaliën aan plastic toegevoegd, waaronder hormoonverstoorders. Welke 
schade richten deze chemische stoffen aan en/of welke fysieke gevolgen heeft dat?


• Plastic kan een drager zijn van virussen of parasieten. Wat doet dat met ons lichaam?


• Nanoplastic deeltjes kunnen onze celmembranen passeren. Wat richten deze precies aan? 


Vethaak en Leslie schatten dat de schade voor de menselijke gezondheid in de vele miljarden loopt 
en wijten dat aan plastic overproductie, overconsumptie en een tekort aan kennis. 
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http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.06.051
http://www.pnas.org/content/early/2016/01/25/1519019113.abstract?sid=be220250-051b-4505-8bd8-41bb4984ad68
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116300835
http://www.nature.com/articles/srep03263
http://www.nature.com/articles/srep14340
http://www.nature.com/articles/srep14340
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b06280
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b01376
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b01376
http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acs.est.6b02569
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Desktop research levert een paar aanwijzingen op die de urgentie van deze vragen kracht bij zet: 


• De hormoonverstorende stoffen die toegevoegd worden aan plastics zijn in ieder geval te 
vinden in ons eigen bloed. Onder leiding van Professor Sauer, 
kindergeneeskundige in Groningen, werd dit al in 2004 
aangetoond. Hij onderzocht zes schadelijke stoffen, 
waaronder weekmakers, bisphenol A (BPA) en 
vlamvertragers. In alle bloedmonsters werden meerdere 
van de onderzochte stoffen aangetroffen. 


• Ook Anna Cummins, co-founder van het Amerikaanse 5 Gyres Institute, wilde weten welke 
stoffen ze in haar bloed heeft. Zij liet haar bloed testen op verschillende gifstoffen die zich 
kunnen hechten aan plastics, de zogeheten Persistent Organic Pollutants (POPs). Uit het 
onderzoek bleek tot haar schrik dat ze sporen van het giftige polychloorbifenyl (PCB), 
dichloordifenyltrichloorethaan (DDT), geperfluoreerde verbindingen (PerFlurinated 
Chemicals PFC) en hoge concentraties vlamvertragers in haar bloed had. 


• Greenpeace toonde in 2004 iet soortgelijks aan. Analyse van het bloed van 91 mensen 
bracht aan het licht dat chemische stoffen als weekmakers en vlamvertragers zich, soms 
in gevaarlijk hoge concentraties, in ons bloed bevinden. WWF vond een jaar eerder (2003) 
al vergelijkbare resultaten toen ze het bloed van 39 Europarlementariërs testten op giftige 
chemicaliën.


• Onderzoekers van het Amerikaanse Silent Spring Institute bewezen in 2011 dat de 
concentraties van de additieven BPA en DEHP in urine drastisch afnemen wanneer 
mensen in plastic verpakt voedsel vermijden. De BPA gehaltes namen gemiddeld met 
66% af en DEHP met 56%.  
Dit jaar boekten Oostenrijkse wetenschappers vergelijkbare resultaten toen dezelfde 
stoffen onderzocht werden in de urine van een Oostenrijks gezin. 


• Volledig nieuw en schokkend zijn de aanwijzingen dat plastic nanodeeltjes onze cellen en 
celmembranen passeren. Plastic in het lichaam kan van verschillende bronnen afkomstig 
zijn. We kunnen ze inslikken als plastic microbeads in bijvoorbeeld tandpasta, maar ook 
door de consumptie van vis en zeevruchten en nog vele andere producten. Verder kunnen 
we micro- en nanoplastics inademen die in de lucht zweven. 





NIET GEHOORDE ‘CALL FOR ACTIONS’ 
Niet alleen wetenschappers maken zich druk over de risico’s die aan plastic 
kleven, grote onafhankelijke autoriteiten doen dat ook. 

De World Health Organisation (WHO) publiceerde al in 2012 een rapport waarin, 
op basis van het tot dan toe beschikbare wetenschappelijke bewijs, werd 
geconcludeerd dat hormoonverstorende stoffen een mondiale dreiging zijn.  
In 2013 luidden 89 internationale wetenschappers de noodklok. In de 
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https://pure.rug.nl/ws/files/14665683/soechitram.pdf#page=25
http://www.greenpeace.org/international/PageFiles/24502/man-made-chemicals-in-human-bl.pdf
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIgd_YnNXOAhUqAcAKHWsgC10QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.panda.org%2Fdownloads%2Feurope%2Fcheckupmain.pdf&usg=AFQjCNEyoBx_t3RlvprmIvC0KvPEBb0fWQ&sig2=19FHtuxxcPdU0nR5ADVUjg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3223004/?report=classic
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935116301992
http://download.springer.com/static/pdf/610/chp%253A10.1007%252F978-3-319-16510-3_13.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fchapter%2F10.1007%2F978-3-319-16510-3_13&token2=exp=1467300464~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F610%2Fchp%25253A10.1007%25252F978-3-319-16510-3_13.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Fchapter%252F10.1007%252F978-3-319-16510-3_13*~hmac=837ad018dd39c911a719882f7c976bfcdacd060d5ef6c84905307232a33dfe56
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/09/people-may-be-breathing-in-microplastics-health-expert-warns?CMP=Share_iOSApp_Other
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zogenoemde Berlaymont Verklaring stelden zij dat er nog niet eerder zoveel hormoongerelateerde 
aandoeningen waren. Zij wezen op de enorme toename van borst-, prostaat- en zaadbalkanker en 
andere hormoongerelateerde aandoeningen in Europa.


De Nederlandse stichting Wemos bracht nog maar onlangs - in juni 2016 - een overzichtelijk rapport 
naar buiten: “Maatregelen tegen hormoonverstorende stoffen” ,waarin nationale regelgeving in 
Denemarken, Zweden en Frankrijk uitgelicht wordt.


• De Zweedse overheid maakt zich zorgen om hormoonverstorende stoffen en ontwikkelde 
daarom een actieplan genaamd Toxic free environment. Al in april 2012 werd het gebruik 
van BPA verboden in voedselverpakkingen voor kinderen tot 3 jaar. Daarnaast probeert 
Zweden de import van producten met BPA en ftalaten te 
vermijden. 


• Frankrijk riep nog eerder op tot meer onderzoek naar BPA 
vanwege ‘rode vlaggen’. BPA werd in 2010 verboden in 
babyflessen en sinds 24 december 2012 is er een totaalverbod 
op BPA in verpakking- en contactmaterialen. 


• Denemarken daarentegen, zag vanwege Europese wetgeving af 
van een verbod op medische hulpmiddelen met schadelijke 
ftalaten. Nationale overheden kunnen medische hulpmiddelen die voldoen aan Europese 
eisen namelijk niet stand alone verbieden.


• Een recente evaluatie door de Universiteit Utrecht laat zien dat er zo’n 80 ziektes in 
verband worden gebracht met blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Dit zijn 
hormoonafhankelijke tumoren, maar ook bijvoorbeeld obesitas, cryptorchisme, 
endometriose, astma en ADHD. Voor 16 van de ruim 80 ziektebeelden kon een 
kostenschatting worden gemaakt. Dit leverde een totale schatting op van 46 tot 288 
miljard euro (!) per jaar in Europa aan bijkomende ziektekosten.


Toch doet de Europese Unie weinig tot niets, terwijl er eind 2009 al maatregelen getroffen moesten 
zijn met een deadline in 2013. In plaats daarvan kwamen er zogenaamde impact assesments.  
Zweden spande hierop een rechtszaak aan met steun van Nederland en won: in december 2015 
oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Europese Commissie hiermee de wetgeving heeft 
overtreden. Dit leidde vervolgens in mei 2016 tot een voorstel van de Europese Commissie om de 
definitie van een hormoonverstoorder vast te leggen. De criteria zijn echter zo ruim, dat op basis 
hiervan nauwelijks additieven verboden zullen worden en er – volgens Wemos – veel 
onderzoeksgeld naar de schadelijke effecten van hormoonverstoorders wordt weggegooid. 
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http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/300200/The_Berlaymont_Declaration_on_Endocrine_Disrupters.pdf
https://www.wemos.nl/wp-content/uploads/2016/06/Maatregelen_tegen_hormoonverstorende_stoffen_juni2016.pdf
http://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf
http://www.wecf.eu/nederland/nieuws/2016/EDC-Commissie.php
http://www.wecf.eu/nederland/nieuws/2016/EDC-Commissie.php
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Saillant detail: een aantal ziekenhuizen besloot het heft al veel eerder in eigen hand te nemen tegen 
PVC, een type plastic dat veel hormoonverstorende stoffen bevat. 


• Vienna Hospital, Oostenrijk: Sinds 2001 een speciale PVC vrije afdeling voor 
zieke en vroeggeboren baby’s 

• Karolinska University Hospital, Zweden: Vanaf 1997 bezig met het 
verminderen van het PVC gebruik in het ziekenhuis 

• West-Fries Gasthuis, Hoorn: het enige ziekenhuis in Nederland met een bijna 
PVC vrije kinderafdeling. 


Dan de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA); deze maakte in juni 2016 bekend dat het 
micro- en nanoplastics als een potentiële bedreiging voor de voedselveiligheid beschouwt. De 
consumptie van vis en schelpdieren die micro- en nanoplastics bevatten brengt mogelijk een 
gezondheidsrisico met zich mee. 


 
Ook het Milieubureau van de Verenigde Naties (de 
UNEP) maakt zich zorgen over dit onderwerp, schrijft ze 
dit jaar in een nieuw rapport. Bijna altijd wordt het 
maag-darmkanaal van consumptievissen weggehaald, 
behalve bij schelpdieren. Hoe groot is het 
gezondheidsrisico van chemische stoffen die (via 
ingeslikt plastic) worden overgedragen naar mensen? 


In dit geval gloort er een klein beetje hoop. Canada heeft in 2016 als eerste land ter wereld 
microbeads op de lijst van giftige stoffen geplaatst.


EEN NIEUWE CALL FOR ACTION 
“Wie echt niet horen wil, moet maar voelen”, zegt het Oostenrijkse bestuurslid van de Surfing 
Medicine International en oogspecialist Ognjen Markovic. “Daarom luiden wij de noodklok.” 
Markovic vertegenwoordigt een groep van circa 1000 artsen en wetenschappers uit de hele wereld 
en stelt: “Er zijn heel veel aanwijzingen dat plastic gevaarlijk is voor onze gezondheid, maar hard 
bewijs ontbreekt. Wij willen daarom dat er zo snel mogelijk geld wordt vrijgemaakt om grootschalig 
onderzoek te doen naar antwoorden op vragen als:


• Hoeveel plastic zit er in ons bloed en weefsel?


• Hopen kleine plastic deeltjes zich op in de lever en/of hersenen?


• Op welke manieren krijgen we die kleine plastic deeltjes binnen?


• Welke route is daarbij het belangrijkste? Door plastic fijnstof in te ademen, door de 
aanraking met speelgoed, door plastic verpakkingen, via kleding of cosmetica of via de 
voedselketen?
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http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4501.pdf
http://web.unep.org/frontiers/sites/unep.org.frontiers/files/documents/unep_frontiers_2016.pdf
http://www.plasticsoupfoundation.org/2016/07/canada-microbeads-giftige-stof/
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• Worden we op de lange duur vergiftigd door plastics, de daarin aanwezige 
hormoonverstorende stoffen en/of de chemische stoffen zoals POPs die zich aan plastics 
hechten?


• In welke mate wordt onze gezondheid echt bedreigd?


• Lopen zwangere vrouwen en kinderen extra risico?” 
Actueel onderzoek van Wemos toont de zichtbaarheid 
van hormoonverstoorders in het vocht achter de longen 
van pasgeboren baby’s aan. 


Om de Call For Action kracht bij te zetten, roept Surfing Medicine 
International zoveel mogelijk dokters en wetenschappers in de 
hele wereld op om deze oproep te ondersteunen door hun naam achter te laten op de petitie: 
www.change.org/p/noplasticsinmybody 


Stichting Wemos sluit zich als eerste bij de dokters aan. 


De Nederlandse Plastic Soup Foundation ondersteunt de Call For Action en faciliteert waar 
mogelijk. Maria Westerbos, oprichter en directeur: “Het is bijna niet te geloven dat zelfs de grootste 
gezondheidsorganisaties en meest gerenommeerde wetenschappers stoïcijns worden genegeerd 
door de Europese Unie. Ook de plastic industrie legt deze signalen keer op keer naast zich neer. 
Ondertussen wordt de productie van kunststof torenhoog opgevoerd met alle consequenties van 
dien. Soms denk ik dat de wereld gek is geworden en het alleen nog maar om geld gaat.”


De Plastic Soup Foundation roept op haar beurt iedereen op om deze oproep van Surfing Medicine 
International te ondersteunen. 


Westerbos: “Alleen samen kunnen we verschil maken. Laten we dat dan ook doen en proberen een 
gezondere wereld na te laten voor onze kinderen in plaats van een door en door verziekte planeet.”
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http://www.change.org/p/noplasticsinmybody
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BETROKKEN STAKEHOLDERS 

Plastic Soup Foundation  

Plastic Soup Foundation (PSF) wil een halt toeroepen aan de 
toenemende verontreiniging van de oceanen met plastics. De 
PSF wil sterk bevorderen dat in de toekomst niet nog meer 
plastic in zee terecht komt. 


www.plasticsoupfoundation.org


Surfing Medicine International  

Surfing Medicine International wil onderzoek naar natuurlijke 
remedies voor ziekten bij de mens ondersteunen en watervervuiling 
tegengaan.


www.surfingmed.com 


Wemos 

Wemos pleit voor de bescherming van volksgezondheid 
wereldwijd en doet voorstellen voor beleidsverbeteringen waarin 
gezondheid voorop staat.


www.wemos.nl  
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http://www.plasticsoupfoundation.org
http://www.surfingmed.com
http://www.wemos.nl

