
 HBM4EU 
BELEIDSDOCUMENT

Dit project wordt gefinancierd vanuit 
Horizon 2020, het programma voor 
onderzoek en innovatie van de Europese 
Unie, onder subsidieovereenkomst 733032.

JUNI 2022

Europees initiatief voor menselijke biomonitoring

1

Bisfenolen

1    De op HBM4EU afgestemde onderzoeken vormen samen een onderzoek gericht op het op een zo geharmoniseerd mogelijke wijze verzamelen van HBM-monsters en -gegevens afkomstig 

van (nationale) onderzoeken om actuele gegevens over inwendige blootstelling af te leiden die representatief zijn voor de Europese bevolking/burgers in een geografische spreiding.

In dit beleidsdocument wordt samengevat wat de 
schadelijke effecten van bisfenolen op de gezondheid 
van de mens en de belangrijkste blootstellingsroutes 

voor de mens zijn en wat het belang kan zijn van 
de menselijke biomonitoring van bisfenolen bij de 
ontwikkeling van EU-beleid. 

KERNBOODSCHAPPEN

• HBM4EU heeft EU-brede menselijke-biomonitoringgegevens (HBM-
gegevens) over bisfenolen gegenereerd, zowel door gegevens 
van verschillende onderzoeken te verzamelen als door nieuwe 
gegevens te genereren in elf landen die de vier Europese regio’s 
(Noord, Oost, Zuid en West) vertegenwoordigen. Dit is veruit de 
grootste verzameling HBM-gegevens over bisfenol A (BPA) en de 
vervangende stoffen bisfenol S (BPS) en bisfenol F (BPF) in Europa.

• BPA is alom aanwezig in het milieu en alle volwassenen in heel 
Europa worden ten minste aan lage concentraties van de stof 
blootgesteld. BPS en BPF, die als vervangende stoffen worden 
gebruikt, werden aangetroffen bij 50 % van de volwassenen die in 
het kader van HBM4EU werden geanalyseerd.

• De blootstellingsniveaus voor BPA zijn in heel Europa hoger dan 
de die voor de vervangende stoffen BPF en BPS. In Noord-Europa 
is de blootstelling aan deze bisfenolen globaal gezien lager dan in 
andere delen van Europa.

• Het risico van beroepsmatige blootstelling mag niet worden 
genegeerd (er is een potentieel risico voor werknemers 
vastgesteld, met name in industriële scenario’s waar de 
blootstelling aan BPA tien tot twintig keer zo hoog is als de 
achtergrondblootstelling).

• Op basis van eerder onderzoek en modellering van 
blootstellingsroutes blijkt de voornaamste route voor 
blootstelling van de mens via voeding te zijn, waarbij bisfenolen 
vanuit voedingsrecipiënten, verpakkingsmateriaal of zuigflessen 
mogelijk naar eten of drinken zijn gemigreerd. 

• HBM4EU-modelstudies op het gebied van toxicokinetiek 
en weefseldistributie (waaronder de foetus), routes naar 
ongewenste effecten (Adverse Outcome Pathways – AOP’s) 
en biomarkers voor effecten versterken de bezorgdheid dat 
de inwendige blootstelling aan BPA, BPS en BPF en andere 
bisfenolen in verband gebracht kan worden met diverse 
gezondheidsuitkomsten bij mensen en in het milieu. In acht 
van de tien monsterlocaties werd bij ten minste 5 % van 
de Europese volwassenen (20-39 jaar) uit de op HBM4EU 
afgestemde onderzoeken1 de HBM-richtwaarde van 1 µg/l voor 
BPS overschreden, met name in Zuid-Europa. 

• Maatschappelijke bezorgdheid over hormoonontregelende 
chemische stoffen heeft vooral betrekking op bisfenolen en op 
de campagnes om met name BPA te reguleren.

 ACHTERGROND: HBM4EU

Het Europees initiatief voor menselijke biomonitoring, HBM4EU, 
dat loopt van 2017 tot juni 2022, is een gezamenlijke inspanning 
van 28 landen, het Europees Milieuagentschap en de Europese 
Commissie, en werd medegefinancierd vanuit Horizon 2020. Dit 
initiatief is er vooral op gericht de menselijke biomonitoring in 
Europa te coördineren en te bevorderen. HBM4EU heeft een schat 
aan verbeterde bewijzen van de feitelijke blootstelling van burgers 
aan chemische stoffen en de mogelijke gezondheidsgevolgen 
daarvan opgeleverd. Menselijke biomonitoring stelt ons in staat 

onze blootstelling aan chemische stoffen vast te stellen door 
meting van de chemische stoffen zelf, de metabolieten ervan of 
markers van daarmee samenhangende gezondheidseffecten in 
lichaamsvloeistoffen of weefsels. Informatie over blootstelling van 
de mens kan worden gekoppeld aan gegevens over bronnen en 
epidemiologische onderzoeken om onderzoek, preventie en beleid 
te onderbouwen met als doel hiaten in de kennis weg te nemen en 
innovatieve benaderingen te bevorderen. Als u meer wilt lezen over 
het project zelf, gaat u naar de HBM4EU-website.

http://www.hbm4eu.eu
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HBM4EU-RESULTATEN

Het HBM4EU-project heeft een geactualiseerd verkennend document 
gepubliceerd om de belangrijkste beleidsvragen te beantwoorden 
en het meest recente onderzoek te bespreken. Om de huidige en 
toekomstige HBM-onderzoeken te kunnen blijven steunen heeft 
HBM4EU uiteenlopende openbaar toegankelijke basismaterialen voor 
een geharmoniseerde benadering ontwikkeld voor de planning en 
uitvoering van HBM-onderzoek in Europa. Het heeft ook significante 
resultaten geboekt op het gebied van de blootstelling aan bisfenolen 
en gezondheidseffecten in verband met deze blootstelling.

• HBM4EU heeft de basis gelegd voor een Europees HBM-
platform om de blootstelling van de mens aan prioritaire 
chemische stoffen (met inbegrip van bisfenolen) en daaraan 
gerelateerde gezondheidseffecten op geharmoniseerde 
en kwaliteitsgecontroleerde wijze te monitoren. Er werd 
een programma voor kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole 
geïmplementeerd om een Europese databank op te zetten van 
kandidaatlaboratoria die op gelijke wijze gekwalificeerd zijn om de 
analyse van blootstellingsbiomarkers uit te voeren.

• Op het HBM4EU-dashboard worden 33 geaggregeerde HBM-
gegevensverzamelingen van acht Europese landen weergegeven 
met monsters genomen tussen 2002 en 2015. Hierin is een 
lijst met geschikte biomarkers, matrices en analysemethoden 
opgenomen. Op het IPCHEM-platform worden HBM-metagegevens 
weergegeven voor 44 gegevensverzamelingen met betrekking tot 
bisfenolen. 

• In het kader van de op HBM4EU afgestemde onderzoeken zijn 
tussen 2014 en 2021 in elf Europese landen (DK, IS, FI, PL, CZ, 

HR, PT, FR, CH, DE, LU) concentraties BPA, BPS en BPF gemeten 
in urinemonsters van volwassenen van 20-39 jaar oud. In totaal 
waren hier 2 756 personen bij betrokken.

• Er werd een specifiek fysiologie-gerelateerd toxicokinetisch (PBTK) 
model om HBM-gegevens, milieumonitoring en modellen voor 
uitwendige blootstelling aan elkaar te koppelen, ontwikkeld en 
ingevoerd om een schatting van de inname van BPA, BPS en BPF te 
verkrijgen, afgeleid van de HBM-gegevens van HBM4EU. 

• Uit onderzoek naar routes naar ongewenste effecten (AOP’s) 
voor de BPA-vervangers BPS en BPF kwam naar voren dat deze 
verbindingen in verband staan met gezondheidseffecten zoals 
stofwisselingsziekten en kanker.

• Er werden nieuwe effectmarkers ontwikkeld waarmee BPA in 
verband werd gebracht met gezondheidseffecten (bijv. gedrag) en 
die een toegevoegde waarde voor onderzoek bij mensen bleken 
te hebben en de bewijskracht voor een causaal verband tussen 
blootstelling en schadelijke effecten op de gezondheid vergrootten.

• In het kader van HBM4EU werd ook onderzoek naar mengsels 
verricht dat relevant is voor verbindingen van de bisfenolfamilie.

• Er zijn richtwaarden voor menselijke biomonitoring (HBM-
richtwaarden) afgeleid voor BPA en BPS en er is een stofdossier 
voor BPF opgesteld. De gezondheidsgerelateerde richtwaarde voor 
BPA is herzien naar aanleiding van het recente ontwerpadvies van 
EFSA inzake TDI (zie het antwoord op beleidsvraag 7).

BLOOTSTELLING EN GEZONDHEIDSEFFECTEN

Op basis van de beschikbare gegevens afkomstig van menselijke-
biomonitoringonderzoek wordt de in het kader van HBM4EU 
geanalyseerde volwassen populatie (20-39 jaar oud) voortdurend 
blootgesteld aan BPA en bestaat er een risico op inwendige 
blootstelling. 

Een aantal andere bisfenolen wordt nu ook in steeds grotere 
hoeveelheden gebruikt, wat leidt tot stijgende blootstellingsniveaus 
voor deze stoffen. Er zijn bijvoorbeeld verhoogde concentraties BPF 
en BPS gemeld in monsters van volwassenen in de op HBM4EU 
afgestemde onderzoeken. 

Het is vermeldenswaard dat de meeste beschikbare informatie 
over blootstelling van mensen aan bisfenolen is afgeleid van 
onderzoeken naar BPA en dat tot op heden betrekkelijk weinig 
onderzoeken gericht zijn op andere bisfenolen. BPA wordt steeds 
meer beperkt en vervangen door andere bisfenolen. 

BPA is een hormoonontregelaar en is dus van invloed op de 
gezondheid van de mens. Er is aangetoond dat BPA uiteenlopende 
hormoonontregelende effecten veroorzaakt in verband met 
steroïdhormonen en schildklierhormonen. Van andere bisfenolen, 
waaronder BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE en BPB, wordt ook vermoed 
dat het hormoonontregelende chemische stoffen zijn. HBM4EU-
onderzoek heeft aanvullend bewijs voor de toxiciteit van BPA-
vervangers opgeleverd, vooral met betrekking tot blootstelling van 
de foetus en uitkomsten als obesitas en kanker. 

In het kader van HBM4EU werd een infographic opgesteld met 
een overzicht van de belangrijkste bronnen van blootstelling 
(beroepsmatige, milieu-, consumentenblootstelling), 
blootstellingsroutes (oraal, inademing, dermaal) en 
gezondheidseffecten van BPA (figuur 1).

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Figuur 1. Overzicht van de belangrijkste bronnen van blootstelling, blootstellingsroutes en gezondheidseffecten in verband met bisfenolen

Waar kunnen ze worden aangetroff en?

Bisfenolen kunnen aanwezig 
zijn in plastic met de volgende 
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dat bisfenol F, M en S veel van dezelfde 
schadelijke gezondheidseff ecten hebben 
als BPA.
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POLYCARBONAAT OVERIGE

POLYCARBONAATOVERIGE

POLYCARBONAAT OVERIGEPOLYCARBONAAT OVERIGE

INPUT VOOR BELEIDSPROCESSEN EN 
RELEVANTE BELEIDSMAATREGELEN

Er zijn de afgelopen tien jaar verschillende maatregelen genomen om 
bisfenolen te reguleren en er wordt de komende jaren aanvullende 
regelgeving verwacht. De HBM4EU-resultaten hebben bijgedragen 
aan raadplegingen voor de strategie voor duurzame chemische 
stoffen, het actieplan om de vervuiling tot nul terug te brengen en 
raadplegingen van EFSA. Deze zijn beschikbaar in de HBM4EU-rubriek 
Van wetenschap naar beleid.

Op EU-niveau zijn verschillende beleidsmaatregelen genomen in 
verband met de blootstelling van mensen aan bisfenolen. Hieronder 
vallen i) de tenuitvoerlegging van bredere wetgeving inzake chemische 
stoffen, ii) consumentenproducten (bijv. speelgoed, medische 
hulpmiddelen), iii) beroepsmatige blootstelling, en iv) het milieu (bijv. 
emissies naar lucht en water).  

ECHA wees BPA aan als een zeer zorgwekkende stof (SVHC) op 
grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH) vanwege potentiële hormoonontregelende 
effecten op de gezondheid van de mens en het milieu. 

Voor BPA zijn in 2016 in het kader van REACH beperkingen ingevoerd voor 
het gebruik in thermisch papier (van kracht sinds 2020) – migratielimiet 
van ≤ 0,02 %. BPA is ook verboden in vernissen en coatings die worden 
aangebracht op materialen en artikelen die worden gebruikt voor de 
verpakking van voedingsmiddelen voor kinderen (bijv. zuigelingenvoeding 
en babyvoeding) overeenkomstig Verordening (EU) 2018/213. 

In verschillende landen zijn aanvullende maatregelen genomen. 
Zo heeft Frankrijk BPA verboden in alle materialen die met 
levensmiddelen in contact komen (wet 2012-1442) en hebben andere 
landen (Denemarken, België en Zweden) BPA verboden in materialen 
bestemd voor kinderen jonger dan drie jaar.

EFSA heeft in een herbeoordeling van de blootstelling en toxiciteit van 
BPA in 2015 een meer verfijnde methodologie en nieuwe gegevens 
gehanteerd en de t-TDI voor BPA verlaagd van 50 tot 4 μg/kg lg/dag. 
Meer recentelijk, in december 2021, heeft EFSA een ontwerpadvies 
gepubliceerd waarin wordt voorgesteld de toelaatbare dagelijkse 
inname (TDI) van BPA te verlagen van 4 μg/kg lg/dag tot 0,04 ng/kg lg/
dag. Dit is een verlaging van vijf ordes van grootte ten opzichte van de 
eerder in 2015 vastgestelde waarde. 

De Duitse autoriteiten onderzoeken momenteel de potentiële risico’s 
van BPA en andere vergelijkbare bisfenolen voor het milieu. Naar 
verwachting zullen ze hun beperkingsvoorstel in april 2022 bij ECHA 
indienen.

In 2020 heeft het Comité risicobeoordeling van ECHA voor BPS een 
geharmoniseerde indeling als H360FD vastgesteld. Er ligt een voorstel 
voor een geharmoniseerde indeling als H360F voor BPAF.

In 2022 hebben ECHA en de lidstaten een groep van 148 bisfenolen 
beoordeeld en de aanbeveling gedaan om meer dan 30 bisfenolen te 
beperken vanwege de potentiële hormonale of reprotoxische effecten 
van deze stoffen. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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BELEIDSVRAGEN

1 Wat is de huidige blootstelling van de 
EU-bevolking aan BPA, BPS en BPF?

Uit de op HBM4EU afgestemde onderzoeken blijkt dat de 
mediane concentraties BPA in de urine in alle Europese regio’s 
nog steeds uitgesproken zijn (tussen 0,55 en 2,35 µg/g creatinine) 
en de P95-waarden bij volwassenen afkomstig uit elf landen in heel 
Europa tussen 2,41 en 12,19 µg/g creatinine liggen. 

De P50 en P95 van de concentraties BPS in de urine liggen in het 
bereik van 0,06 tot 0,34 µg/g creatinine (vier onderzoeken hebben 
een P50-waarde onder de detectielimiet: respectievelijk 0,01, 0,09 
en 0,05 µg/l) en 0,39 tot 8,77 µg/g creatinine. De P50 en P95 van 
de concentraties BPF in de urine liggen in het bereik van 0,10 tot 
0,72 µg/g creatinine (drie onderzoeken hebben een P50-waarde 
onder de detectielimiet: respectievelijk 0,03 en 0,15 µg/l) en 0,56 tot 
17,03 µg/g creatinine. De mediane concentraties BPA-vervangers 
(BPS en BPF) in de urine stijgen in sommige Europese landen 
(ten opzichte van DEMOCOPHES), wat in Europa een reden 
voor toenemende zorg over de blootstelling aan BPS en BPF is.

2 Leiden verschillende soorten 
regelgeving in de EU met betrekking 
tot BPA tot verschillende 
blootstellingsniveaus?

Sinds 2011 zijn verschillende maatregelen genomen om de 
blootstelling van de bevolking aan BPA op Europees niveau te 
beperken. De stof is verboden in zuigflessen voor zuigelingen 
in heel Europa (Richtlijn 2011/8/EU van de Commissie) en 
sinds 2018 is het gebruik ervan in bepaalde materialen die met 
levensmiddelen in contact komen, verder beperkt. Een vergelijking 
van de resultaten van verschillende op HBM4EU afgestemde 
onderzoeken in de vier Europese regio’s (Noord, Oost, Zuid en 
West) bracht aan het licht dat de blootstellingsniveaus voor BPA in 
heel Europa hoger zijn dan die voor vervangende stoffen (BPF en 
BPS). In Noord-Europa is de blootstelling aan bisfenolen globaal 
gezien lager dan in andere delen van Europa. Wanneer HBM4EU-
gegevens worden vergeleken met DEMOCOPHES-gegevens, 
zijn enkele veranderingen zichtbaar (bijv. voor BPA een daling 
in Denemarken en een stijging in Polen en Luxemburg en voor 
BPS een stijging in Tsjechië), maar of dit verband houdt met 
verschillen in regelgeving is in dit stadium onduidelijk.

3 Zijn blootstellingsniveaus voor 
bisfenolen zorgwekkend voor de 
gezondheid?

De blootstellingsniveaus voor BPA gemeten in de volwassen 
populatie van de op HBM4EU afgestemde onderzoeken 
liggen onder de vastgestelde richtwaarden voor menselijke 
biomonitoring op basis van de tijdelijke toelaatbare dagelijkse 
inname (t-TDI) van 4 µg/kg lg/dag. Als het nieuwe voorstel van 
EFSA voor de TDI in aanmerking wordt genomen, overschrijden 
alle gemeten waarden ruimschoots de van de nieuwe TDI af te 
leiden HBM-richtwaarde.

Op acht van de tien monsterlocaties wordt bij ten minste 5 % van 
de Europese volwassenen (20-39 jaar) die betrokken zijn bij de 
op HBM4EU afgestemde onderzoeken, de HBM-richtwaarde van 
1 µg/l voor BPS overschreden. De onderzoeken met de meest 
uitgesproken resultaten werden uitgevoerd in Zuid-Europa. 

In een cohort-casestudy in het kader van HBM4EU werd 
blootstelling aan BPA tijdens de kindertijd in verband gebracht 
met een potentiële effectbiomarker, de van de hersenen afgeleide 
neurotrofe factor (BDNF), en een route naar ongewenste effecten 
(AOP) die leidt tot cognitieve en gedragsveranderingen.

Aangezien de op HBM4EU afgestemde onderzoeken wezen op 
gelijktijdige blootstelling aan BPA en aan de vervangende 
stoffen BPS en BPF, moet onderzoek van mengsels worden 
overwogen, vooral omdat BPA-vervangers effecten lijken te 
hebben die vergelijkbaar zijn met die van BPA en in verband lijken 
te staan met vergelijkbare AOP’s.
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4 Is beroepsmatige blootstelling 
van kassamedewerkers een 
gezondheidsrisico? 

De aanwezigheid van BPA in thermisch papier vormt vooral een 
gevaar voor kassamedewerkers, die voortdurend in aanraking 
komen met het materiaal. Het gebruik van BPA in thermisch papier 
werd in 2016 beperkt. De regelgeving hiervoor werd in 2020 van 
kracht. Vanwege de achtergrondblootstelling vanuit het milieu was 
het niet mogelijk een HBM-richtwaarde voor werknemers af te 
leiden. Tijdens een systematische beoordeling van de biomonitoring 
van de blootstelling aan BPA, BPS en BPF in het kader van HBM4EU 
(Bousoumah et al. 2021) werden dertig onderzoeken over 
beroepsgerelateerde menselijke biomonitoring van BPA gevonden 
en slechts vier publicaties over BPS en twee over BPF. Rekening 
houdend met het huidige beleid dat leidt tot de vervanging van BPA 
door analoge stoffen, moet er onderzoek worden verricht naar de 
beroepsmatige blootstelling aan deze verbindingen, waaronder BPS 
en BPF. Hierbij zouden ook kassawerkzaamheden moeten worden 
onderzocht waarbij BPA mogelijk vervangen is door BPS.

De in het kader van het project verzamelde gegevens wijzen erop 
dat het risico van beroepsmatige blootstelling niet mag worden 
genegeerd (er is een potentieel risico voor werknemers vastgesteld, 
met name in industriële scenario’s waarbij de blootstelling aan BPA 
tien tot twintig keer zo hoog is als de achtergrondblootstelling) 
en dat beschermende maatregelen moeten worden genomen in 
verband met de blootstelling aan BPS. 

5 Wat is de toxiciteit van BPA-vervangers 
en zijn de huidige blootstellingsniveaus 
zorgwekkend?

Door gebruik te maken van computationele instrumenten die 
in het kader van het project waren ontwikkeld, was het mogelijk 
om obesitas aan te wijzen als een van de belangrijkste potentiële 
gezondheidseindpunten van BPS en BPF in verband te brengen met 
een route naar ongewenste effecten (AOP) voor schildklierkanker. 

De aanbevolen HBM-richtwaarde voor BPS is gebaseerd op 
hormoonontregelende gezondheidseffecten die bij zeer lage doses 
optreden bij dieren en werd in HBM4EU vastgesteld op 1 µg/l op 
basis van toxiciteitsonderzoeken naar melkklier- en neurologische 
ontwikkelingstoxiciteit bij dieren. 

6 Is er bewijs te vinden voor effecten bij 
lage doses van mengsels?

Twee verschillende HBM4EU-casestudy’s wijzen op effecten bij lage 
doses van mengsels. Een biomonitoringonderzoek naar gelijktijdige 
blootstelling aan bisfenolen (BPA en analogen ervan) bij gebruikers 
van voedsel uit blik wees erop dat deelnemers met een dieet dat 
rijk was aan voedsel uit blik meer aan BPA werden blootgesteld dan 
de controlegroep (Nadal et al. 2020). Uit een risicobeoordeling van 
mengsels met de nadruk op voortplantingsgezondheid bij mannen 
blijkt dat gecombineerde blootstelling aan bisfenolen en andere 
chemische stoffen in westerse landen in verband staat met een 
afname van de spermakwaliteit. 

7 Hoe kan HBM worden gebruikt voor 
de beoordeling van de toelaatbare 
dagelijkse inname (TDI) voor BPA, zoals 
vastgesteld door de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid (EFSA)?

HBM4EU heeft een HBM-richtwaarde afgeleid van 230 µg/l 
voor blootstelling aan BPA bij volwassenen en 135 µg/l voor 
blootstelling aan BPA bij kinderen (> 3 jaar) (Ougier et al. 2021). 
Deze HBM-richtwaarde werd vastgesteld op een concentratie van 
het totale BPA in de urine die consistent is met de tijdelijke 
TDI (t-TDI) van 4 µg/kg lg/dag, zoals die in 2015 door EFSA werd 
afgeleid. Het panel voor materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen, enzymen en technische hulpstoffen van EFSA 
(het CEP-panel) heeft onlangs een herbeoordeling gepubliceerd 
van de t-TDI, die dient te worden verlaagd van 4 μg/kg lg/d tot 
0,04 ng/kg lg/d van het totale BPA. Als deze nieuwe TDI wordt 
bevestigd, liggen alle gemeten Europese monsters boven de 
TDI. HBM4EU zou dan de aanbeveling doen de richtwaarden voor 
de BPA-vervangers opnieuw te beoordelen en aan te passen.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Is het van belang om bij de invoering 
van een circulaire economie de oudere 
BPA uit materiaalkringlopen (d.w.z. 
van afval tot kassarollen) te elimineren 
om de gezondheid van de mens te 
beschermen?

HBM4EU werkt momenteel aan een rapport over specifieke 
chemische stoffen in de circulaire economie, waaronder 
bisfenolen. In het rapport zal de nadruk komen te liggen 
op de vraag hoe menselijke biomonitoring kan bijdragen 
aan het begrip van blootstelling aan chemische stoffen via 
secundaire materiaalstromen en recycling. Hierbij zal worden 
gebruikgemaakt van vijf casestudy’s, waarvan er drie zijn toegespitst 
op bisfenolen – in consumentengoederen die zijn gemaakt van 
gerecycled plastic, in gerecycled papier en in blootstelling via 
voeding door hergebruik van zuiveringsslib en afvalwater op 
landbouwgronden. 

HIATEN IN DE KENNIS 

HBM4EU heeft ter ondersteuning van de beleidsvragen 
hoogwaardig onderzoek uitgevoerd. Er is echter nog steeds sprake 
van bepaalde hiaten in de kennis.

Er moet een inventarisatie van de vervanging van BPA worden 
uitgevoerd waarin menselijke-biomonitoringgegevens over minder 
gereguleerde bisfenolen alsook het onderzoek naar blootstelling 
van de mens en de beoordeling van de behoefte aan verdere 
regulering zijn opgenomen. 

Aangezien bisfenolen contaminanten met een korte halfwaardetijd 
zijn, is het van belang dat de bemonsteringsprotocollen opnieuw 
worden beoordeeld: is steekbemonstering voldoende om 
blootstelling vast te stellen of moeten verschillende monsters per 
persoon worden gecombineerd om de kans op fouten door variatie 
in blootstelling te verkleinen?

De gezondheidseffecten van bisfenolen moeten verder worden 
verkend (met name van vervangende stoffen) ter ondersteuning 
van de gevaren- en risicobeoordeling en om het effect van 
regelgevende maatregelen – reeds ingevoerde maatregelen en 
toekomstige verdere beperkingen voor de blootstelling aan bisfenol 
bij de Europese bevolking – te beoordelen. 

Het is ook noodzakelijk aanvullende effectbiomarkers voor de 
blootstelling aan bisfenolen te bepalen (waaronder biochemische 
en epigenetische) en vast te stellen of deze effectmarkers 
kenmerkend zijn voor alle bisfenolverbindingen.

Het onderzoek naar de blootstelling aan bisfenolmengels en de 
gezondheidseffecten daarvan moet dringend worden voortgezet.
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