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iv

It is kriown, that emissions from incinerators can cause e1evated l eve l c of dioxins
and re1ated compounds in cow's milk fat and beef. Later on i t: waó; s.iiown that
a 10ea1 eontamination of mutton from these sources was also like1y to occur.
As the eonsumption of mutton by the general Dutch population is negligib1e, that
finding did not eause any prob1em. On the other hand, one ean predict a potentia1
prob1em for a population with a significant intake of mutton, such as Dutch
inhabitants from foreign origin. Therefore a food consumption survey with adult
Turkish men and women was carried out by the Agricu1tural University v/ageningen.
At the same time the concentration of (i)-TEQ in mutton near incinerators and
from background area was determined by the National Insti tute ot Pub] i c Hee L th
and Environmental Protection in Bilthoven. The original data from the tood con-
sumption survey were used to ca.Zculate the intake of (i; -1'170 and (pcb) -TEQ by
the Dutch Turks, app1ying concentrations of dioxins and furans, and p Larie r peBs
trom t.be previ ou s study with the general Dutch popu1ation. 50 a series otindivid-
ual intake tigures was established from which the median intake and i t.s: 95 pcrcen-
ti1e ot the adult Turks was computed. The resu1ts showed a daily intake of 2,3,7,8

ch l ori ne eube t.i cut.e d dioxins and [urans of 84 pg (i)-TEQ (9':;%: lil), equivalent
wi t.h 1.13 pg (i) -TEQ/kg.day (95%: 2.32). For p1anar PCBs the corresponding Li qu ret:
are 110pg (pcb)-TEQ (95%: 221), equivalent w i t.h 1.4Rpg (peb)-TF:Q/kg.da)/ (9!':%:

2.99). I t: was concluded, that these figures are s im i l e r with the results Lr om
the previous study with the general Duteh popu1ation, and that t.hc r e ",;as no
exce edi nq of t.hc Dutch To1erab1e Dai1y Intake (TDI) of 10 pg Tr:Q/kg.day for the
Dutch Turks. The study sho •./ed ho •vev er that butter, sheep and beef, and in alesser
degree checse trom cow's mi1k fat contributed most to the tota1 intake, as [or
the general Dut.eh popu1ation mi1k products and cheese, and food items with various
Le t:e trom food industry were most significant. A s cene ri o analysis ebowed an
exceeding of the TDI of 1% ot: the adult Dutch Turks, if mutton was contaminated
with 13 pg TEQ/g.fat and 5% for mutton with 18 pg TEQ/g.fat. Levels up to 20
pg (i)-TEQ/g.fat are determined, and as incinerators do a1so emit pl ono r pen:';
the total dioxins and related compounds in mutton can be higher then 20 pg TEQ.
So, 10ca1 contamination of mutton eould have unacceptable con s.cqu en cen tor the
Dut.eh Turks. As a resu1t of the 10ca1 contamination ot eow's milk fat neélr i nc i ne=
ration proeesses, measures to reduce emission of (ij-TEO are foreed by Lew . These
measures wi11 reduce the concentrations of dioxins and re1ated eompounds in mutton
at the same time, thus contro1ing major sources ot exposure for the genera]
popu1ation wi11 a1so be effective for the exposure by Dutch Turks.
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SAMENVATTTNG

Uit een onderzoek bij schapen in de buurt van bronnen van emissies van dioxines
en [uranen bleek, dat naast de runderen ook bij deze dieren in vlees en melk
verhoogde concentraties 2,3, 7, 8-chloor gesubsti tueerde dioxinen en turanen aan-
toonbaar zijn. Ui t het onderzoek naar de blootstell ing van de algehel e bevolking
aan 2,3,7, 8-chloor gesubstitueerde dioxinen en Lure nen , en planaire PCB's bleek,
dat vanwege de geringe consumptie van schapevlees een overschrijding van de
Tolerablc Daily Intake (TDI) van 10 pg TEQ/kg.dag bij deze verhoogde gehaltes
niet te v c rwa ctit.e n was. Het was echter niet áui äel i j): of bij een consumptiepatroon
van allochtonen met meer schapevlees dezelfde conclusie getrokken kon worden.
Daarom is door de Vakgroep Humane Voeding van de Landbouwuniversiteit Wageningen
een onderzoek ingesteld naar de voedsel consumptie van volwassen Turken in Neder-
land. Tegelijkertijd werden door het RIVM de concentraties van 2,3,7, B-chloor
gesubstitueerde dioxinen en tur enen in schapevlees van verdachte en schone loka-
ties bepaald. De gegevens van de voedselconsumptie werden gebruikt om de inname
van 2,3, 7,8-chloor gesubstitueerde dioxinen en [uranen, en planaire PCB's bij
de vo l wes s en Turken te berekenen. Daarvoor werden de concentraties (i) -TEQ en

(p cb ) -TL'(J in de geconsumeerde voedingsmiddelen ç ebru i k t , die in het orido rz oc k
naaI de blootstelling van de algehele bevolking eertijds ".;oren gemeten. Zo werd
de verdel ing van de individuele innamen van 2,3,7, 8-chloor gesubsti tueerde ä iox i=
nen en [Ulanen, en planaire PCB's vastgesteld, waaruit de gemiddelde dage1 i j kec
inname en het 95-ste percentiel wc rd berekend. Dat resulteerde in een blootstel-
ling van de volwassen Turken in Nederland van 84 pg (i) -TEQ per dag (9'J!/;: ] 71),

Wêlt ov e t ec nkwam met 1,13 pg (i) -TEQ/kg. dag (95%: 2,32). Voor p l ane i re PCB'c was
de u i t.komct: een inname van 110 pg (pcb)-TEQ (95%: 221), ofwel 1,48 pg (pc b ) >

TEQ/kg. dag (95%: 2,99) . Deze waarden komen overeen met di e van de algehel e Neder-
landse bevolking. Daaruit werd geconcludeerd, dat de TDI van dioxine verwante
verbindingen ni et door de vol wassen Turken in Neder land overschreden wordt. Ui t
de berekening van de procentuele bijdrage van de ve i echi ll ende voedingscategorieën
bleek, dat voor de Turken produkten met boter, schapevet en rundervet, en in
minder mate kaas, het meest belangrijk waren voor blootstelling aan TEQ. Uit
een scenario-analyse van de bijdrage van schapevet volgde, dat 1% van de onder-
zochte Turkse populatie de TDI van 10 pg TEQ/kg.dag zou overschrijden bij een
gehal te van 13 pg TEQ/g schapevet, en 5% bij 18 pg TEQ/g schapevet. Er zijn lokaal
verhoogde concentraties tot 20 pg (i) -TEQ/g schapevet aangetoond, dus bij consump-
tie van lokaal gecontamineerd schapevet zal overschrijding van de TDI optreden.
Bovendien bleek uit de resultaten, dat de bijdrage uit vet van runderen door
de consumptie van boter en rundvlees, bij de Turkse populatie in Nederland hoger
is dan die van de algehele Nederlandse bevolking, en dat door een mogelijke
gecombineerde blootstelling aan lokaal verontreinigde rund- en schapevet dan
ook een een z i en I i jk hoger percentage van deze populatie de TDI zal overschrijden.
Omdat de contaminatie van rundervet, koemelkvet en schapevet van dezelfde bronnen
afkomstig is, zullen de maatregelen om contaminatie van runder- en koemelkvet
te verminderen tegelijkertijd effectief de gehaltes in schapevet doen afnemen,
zodat daardoor de blootstelling van de Turkse populatie in Nederland aanvaardbaar
bl ijft.
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1. INLEIDING

Ter beoordeling van het voorkomen van verhoogde gehaltes dioxine verwante verbin-

dingen in melk van koeien, die grazen in de buurt van verbrandingsinstallaties,

hebben de Ministeries van WVCen VROMeen onderzoek naar de blootstelling aan

dioxine en verwante verbindingen voor de algehele Nederlandse bevolking via de

voeding laten verrichten. Uit deze studie bleek, dat de helft van de totale

blootstelling van de Nederlandse bevolking aan 2,3,7,8-chloor gesubstitueerde

dioxinen en furanen en planaire PCB's, uitgedrukt in toxische equivalenten (TEQ) ,

uit voedingsmiddelen met melk- en rundvet afkomstig is. Derhalve is normering

van koemelkvet een effectieve manier om blootstelling aan dioxine en verwante

verbindingen te reguleren. In de studi e werd door middel van een scenario-analyse

van toenemende concentraties van dioxine verwante verbindingen in rel cv a n t.e voe-

dingsprodukten getracht een mogelijke overschrijding van de toxicologische grens-

waarde te bepalen in relat ie tot gehaltes in koemelkvet . Daa r ui t kon worden gecon-

cludeerd, dat bij een gehalte van 6 pg TEQ per gram melkvet de levenslange Tolera-

bIe Daily Intake (TOl) voor dioxine en verwante verbindingen van 10 pg TEQ per

kg Li ch.ran.c.q ewi ch t. per ddg door 1%van de algehele bevolking J>U wor dc r, ovc i :;ChlC-

den (Liem et al., 1991).

Uit een c-ridor r oc k bij schapen uit het Lickebaertgebied en uit de directe omgeving

van kabe l bra nde r i j en in Culemborg bleek echter, dat bij deze dieren ook verhoogde

concentraties dioxine verwante verbindingen in vlees en melk aantoonbaar waren.

Deze gehaltes waren zelfs hoger dan die bij runderen, die onder vergelijkbare

s i t.ua t ie s hadden geleefd (de Jong et al., 1990). Uit het onderzoek na a r de bloot-

stelling aan 2,3,7,8-chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en planaire

PCB's bleek echter, dat de bijdrage door produkten met schapevet minder dan 1%

van de totdIe blootstelling bedroeg, omdat de lnname van schapevlee door de

algehele Nederlandse bevolking zeer gering is (Liem et al.1991).

Het is bekend, dat bij bepaalde bevolkingsgroepen, zoals allochtone Nederlanders,

een consumptiepatroon met aanzienlijk meer schapevlees te verwachten i:;. Uit

de beschikbare informatie van de Voedsel Consumptie Peiling, welke was gebruikt

voor het blootstellingsonderzoek, kon echter niet bepaald worden of een con surnc nt;

tot een allochtone groep behoorde. Dientengevolge was het ook niet mogelijk met

de beschikbare consumptie-gegevens een schatting te maken van blootstelling aan

dioxine en verwante verbindingen uit produkt en met schapevet voor dergelijke

consumenten.

Daarom is door de Vakgroep Humane Voeding van de Landbouwuniversiteit Wageningen,

i n opdracht van het Ministerie van LNVeen onderzoek ingesteld naar de voedselcon-

sumptie van allochtonen. Er werd gekozen voor een onderzoek bij volwassen Turken

in Nederland. De resultaten daarvan zouden informatie moeten verschaffen over

de consumptiegewoonten van deze bevolkingsgroep. Tegelijkertijd zou het RIVM

in opdracht van het Ministerie van WVC, VROMen LNV een onderzoek verrichten

naar de concentraties van 2,3,7,8-chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen

ln schapevlees van verdachte en schone lokaties.

De r-es u l t a t e n van het consumptie onderzoek bij allochtonen worden gemeld .i n een



2

rapportage door Hulshof (1993), terwijl rapportage van de gehaltes dioxine en

verwante verbindingen in schapevet beschikbaar is van Liem et a7. (1993). Jn

het hier voorliggende rapport wordt op basis van de gegevens van de individuele

voedselconsumptie de inname van 2,3,7, 8-chloor gesubstitueerde diox i nen en fura-

nen, en planaire PCB's door de Turkse populatie berekend. Daarbij werd gekozen

voor een werkwijze, die zoveel mogelijk aansluit bij de methode uit de rapportage

van Liem et al. (1991), zodat een vergelijking met de algehele Nederlandse popula-

tie mogelijk is. De resultaten van de inname kunnen vervolgens in combinatie

met de verschillende gehaltes in schapevlees beoordeeld worden, omde relevantie

van schapevlees voor blootstelling aan dioxine verwante verbindingen bij allochto-

nen te onderzoeken, en een mogelijke problematiek te signaleren.
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2. MATERIAAL EN METHODE

2.1 Consumptiegegevens

Een uitgebreide beschrijving van de voedselconsumptie van volwassen Turken is
gerapporteerd door Hulshof (1993). Om daaruit de blootstelling aan 2,3,7, 8-chloor
gesubsti tueerde dioxinen en furanen, en planaire PCB's voor de betrokken individu-
en te berekenen werden twee data-bestanden gebruikt, die direct afkomstig waren
van het onderzoek van Hulshof.
Het eerste bestand betrof de inname van voedingsmiddelen van 69 personen, bij
Wle twee 24 uurs recalls waren opgenomen. Daarnaast was van 14 personen één 24
uurs recall beschikbaar. Zodoende bestond dit bestand uit 152 (69*2+14*1) waarne-
mingen van de consumptie over één dag. De personen varieerden in leeftijd van
18 tot S9 jaar, met een gemiddelde van 34 jaar. Van ieder individu was het li-
cha arnnqow icht bekend. Conform de studie van Liem e t: al. (1991) werd geen onder-
scheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Overige beschikbare parameters uit de
interviews werden bij de berekening van de blootstelling nIet in beschouwing
genomen.
Het tweede bestand bevatte een omschrijving van alle voedingsprodukten UIt de
reca11s, meL zijn overeenkomstige NEVO-kode (NEVO, 1988).

2.2 Inname van 2,3,7,8-chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en plana i ro
PCB' é;

Aan de hand van de gegeten voedingsmiddelen werd de totale inname aan 2,3,7,8-
chloor gecc;ubstiLueerde dioxinen en furanen, en planaire PCB' s berekend. Daar Loc
werden de voedingsprodukten via hun NEVO-kode allereerst aan een categorie van
voedingsmiddelen toegekend. Deze toewijzing vond plaats conform Liem et al.

(1991) . Vanwege het beperkt aantal voedingsmiddelen in de recalls werden enige
categorieën gecombineerd. De produkt en met vette en magere zeevis, en de zoet-
watervis werden gecombineerd tot één categorie vis. Produkt en ui t de categorieën
met paardevlees en wild werden door de onderzochte populatie niet gegeten, en
konden derhalve vervallen.
Een twintigtal produkten kon echter niet op basis van de eerdere studie aan de
algehele Nederlandse bevolking geclassificeerd worden. Deze werden daarom afzon-
derlijk beoordeeld en op basis van het soort vet in het produkt alsnog In een
bestaande categorie ingedeeld. Aan iedere categorie werd een gehalte (il-TEQ
en (pcb)-TEQ op vetbasis toegekend, zoals die was bepaald in het onderzoek van
Liem et al. (1991). In combinatie met het percentage vet (NEVO, 1988; Van der
Heijden) werd vervolgens de concentratie 2,3,7, 8-chloor gesc:bstitueerde dioxinen
en furanen, en planaire PCB's van alle voedingsmiddelen op produktbasis berekend.
Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen het gehalte 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde
dioxinen en furanen, als (i)-TEQ enerzijds, en de planaire PCB's als (pcb)-TEQ
anderz j jeh; .
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Een uitbreiding van de studie van Liem et al. (1991) is, dat in dit onder~oek

bij Turken de blootstelling aan 2,3,7,8-chloor gesubstitueerde dioxinen en f ur e -

nen, en planaire PCB's via produkten met granen toegevoegd is. De?e gehaltes

waren ten tijde van de rapportage van blootstelling voor de algehele Nederlandse

bevolking nog niet beschikbaar. Voor de produkten met graan werd een gehalte

van 0,4 pg (i)-TEQ, en van 1,6 pg (pcb)-TEQ per gram vet bij de berekeningen
gebruikt.

Voor de berekening van de individuele inname werden de geconsumeerde hoeveelheden
vermenigvuldigd met de gehaltes (i)-TEQ en (pcb)-TEQ op produktbasis. Daarbij

werden alle produkten uit een categorie gesommeerd, zodat per individu per dag
uiteindel i jk de inname van (i) -TEQen (pcb) -TEQper categorie bekend was. Sommatie

van de bi jdrage van alle categorieën tezamen ga f vervolgens de tota Ie b l ootste 1-

ling per persoon per dag via de voeding.

2.3 Statistische methode

umdat b i j het onderzoek bij de Turken alleen volwassen individuen betrokken war en ,

en het aantal geïnterviewde personen beperkt was, werd een regressie-analyse

van inname in relatie tot de leeftijd niet zinvol geacht.

Met behulp van een variantie-analyse werd onderzocht hoe de variantie in inname

van TEQ tussen de twee dagen van eenzelfde individu zich verhoudt tol die tussen
de verschillende individuen. Bij deze analyse werden alle 69 pe r aon en betrokken,

die aan twee interviews hadden deelgenomen. Daaruit bleek, dat de va ri ant i e binnen

één persoon over de twee dagen aa nz ienLi j k kleiner is dan tussen de verschillende

personen. Daarom werden van deze 69 personen alle innamen van (i) -TEQ, en (pcb)-

TEQ per categorie over de twee dagen gemiddeld. De innamen van de overige 14

per r.oncn wordc n ve r vo l.qenc daaraan toegevoegd, zodat uiteindelijk per categorie
voor (i)-TEQ resp. (pcb)-TEQ een reeks van 83 waarden verder geanalyseerd kon

worden. Omdat er geen correctie voor binnen-indi vidu-variantie heeft plaatsgevon-
den, conform Liem et al (1991), za I er sprake zijn van een geringe overschatting

van de breedte van de verdeling.
In analogie met de rapportage door Liem et al. (1991) werd de verdeling van inname

(i) -TEQ en (pcb) -TEQ ui tgedrukt in mediaan en percentielen. Daarbij werd gekozen

voor de bepaling van de mediaan en het 95-ste percentiel. Voor de bepaling van

de mediane inname per categorie en het 95-ste percentiel werd eerst de verdeling

van de inname van totaal (i)-TEQ en (pcb)-TEQ op normaliteit getoetst. Vervolgens

werd een transformatie uitgevoerd omde verdeling te normaliseren. Het getransfor-
meerde gemiddelde en de bijbehorende variantie werden vervolgens via een terug-

transformatie omgezet in de mediane inname en het 95-ste percentiel (Sokal en

Rohlf, 1981).

Voor de berekening van de dagelijkse inname per kg lichaamsgewicht werd de gemid-

delde inname over de twee dagen bij de 69 personen, en de inname van de overige

14 personen gedeeld door het lichaamsgewicht van het individu. Van deze waarden

werden vervolgens ook de mediaan en het 95-ste percentiel berekend, waarbij
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dezelfde methode van transformatie werd toegepast.
Alle gerapporteerde statistische bewerkingen werden ui tgevoerd met Stata H2. 05
(CRC, Los Angeles, Californië).

2.4 Relatieve bijdrage van de categorieën van voedingsmiddelen

Om de bi jdrage van de verschillende categorieën van voedingsmiddelen te bepalen
werd per persoon de totale inname van (i)-TEQ resp. (pcb)-TEQ minus de inname
van de betreffende voedingscategorie bepaald conform Liem et al. (1991). De
bijdrage van de categorie is dan gelijk aan het verschil tussen het gemiddelde
van de totale inname en de gemiddelde inname zonder de betreffende categorie.
De relatieve bijdrage werd daaruit berekend als percentage ten opzichte van de
totale inname. Alle gemiddelden werden daarbij door middel van transformatie
bepaald.

2.5 Scenalio-analyse van TEQ in schapevlees

Om inzicht te krijgen in het belang van de mogelijke consequenties van heL voorko-
men van verhoogde geha 1tes dioxine en verwante verbindingen in schapevlees ten
gevolge van lokale contaminatie, werd een scenario-analyse uitgevoerd conform
Liem et al. (1991). Daarbij werd uitgegaan van de totale dagelijkse inname van
TEQ uit dioxinen, furanen, èn planaire PCB's per kg lichaamsgewicht minus de
bijdrage uit schapevlees en -kaas. Door nu het gehalte TEQ in produkten met
schapevet door oplopende concentraties van 0, 1, 2, .. 20 pg TEQ per gram vet
te varièren, werden nieuwe data van dagelijkse inname berekend. Uit deze data
werd een verdeling van dagelijk,;e inname per gehalte TEQ in schapevet verkregen.
Omdat het consumptie-onderzoek alleen betrekking had op volwassenen en er dienten-
gevolge geen leeftijdsafhankelijk model werd gebruikt, werd deze verdeling direct
vergeleken met de TOl van 10 pg TEQ/kg.dag. Daardoor kon het percentage van de
volwassen Turken in Nederland dat deze TOl overschrijdt bij toenemende concentra-
ties dioxine en verwante verbindingen in schapevet worden bepaald.



6

3 . RESULT.Z\TEN

3.1 Inname van 2,3,7,8-ch100r gesubstitueerde dioxinen en furanen, en planaire

PCR's

Histogrammen van de totale inname TEQ en de inname TEQ per kg lichaamsgewicht

zijn opgenomen in de bijlage in figuren 1 en 2. Deze figuren laten zien, dat

de verdeling van de data niet standaard-normaal is. Een quantiel-normaal diagram

van de totale inname, zoals in de bijlage is opgenomen in figuur 3 laat duidelijk

zien dat de mediaan van de verdeling niet overeenkomt met het gemiddelde. Met

een tranc;formatie door middel van de vierkantswortels van de individuele totale

inname bleek de verdeling beter genormaliseerd te zijn, dan met een logaritmische
transformatie, die werd gebruikt in de studie van Liem et al. (J991). Hcl resul-

taat van de vierkantswortel-transformatie wordt duidelijk uit. het quanliel-nonnaal
diagram van de get.ransformeerde waarden in de bijlage in figuur 4. Deze t r ens f or >

malie werd dan ook in alle verdere dat.a-analyse toegepast.

Uil de data werd de gemiddelde dagelijkse inname en het 95-ste percentiel per

persoon berekend, en de gemiddelde dagelijkse inname en het 9~-sle pClcenLi81

per kg lichaamsgewicht. Deze resultaten slaan in de onderstaande tabel 1.

Tabel 1:

Inname van 2,3,7,8-chloor gesubstitueerde dioxinen en Euranen als (i}-TEQ, en

planaire PCB's als (pcb) -TEQ, via de voeding voor de volwassen Turken in Neder-

land, tolaal en per kg lichaamsgewicht.. Gemiddelde en 95-ste percent.uele waarde

lpg TEQ/dag] lpg TEQ/kg.dag]

gem. 95 % gem. 95 %

dioxinen en furanen 84 171 1,13 2,32

planaire PCB's 110 221 1, 48 2,99

dioxinen, furanen en PCB's 194 390 2,62 5,32

3.2 Relat.ieve bijdrage van de cat.egorieën van voedingsmiddelen

De procent.uele bijdrage van de diverse cat.egorieën st.aan in tabel 2. Daaruit

wordt duidelijk, dat de belangrijkste bijdrage aan de dagelijkse inname van

2,3,7, 8-chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen bij Turkse volwassenen komt
van boter, schapevlees en rund, en in mindere mate van kaas. De bijdrage van

de categorieën aan de inname van planaire PCB's vertoont. een vergelijkbaar beeld,

met uit:::ondering van de categorie met graanprodukten. Deze resultaten st.aan ook

weergegeven in de bijlage in figuur 5 en 6.
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Tabel 2:
Bijdrage van de diverse categorieën van voedingsmiddelen aan de totale dagelijkse
inname van 2,3,7, 8-chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen ((i)-TEQ) r en pla-
naire PCB's ((pcb)-TEQ) via de voeding voor de volwassen Turken in Nederland,
in procenten

(i)-TEQ (pcb) -TEQ
boter 24 n
schaap 23 19
rund 19 19

kaas 11 1/

graanprodukten 3 9
melk 8 S

kip 6 5

eieren 6 5

industriële oliën en vetten 3 4
noten 2 3

v i s 1 /

vleeswaren 1 <]
plantaardige oliën <1 <1
varken <1 <1

3.3 Scenario-analyse van TEQ in schapevlees

Wanneer de dagelijkse inname van 2,3,7,8-chloor gesubstitueerde dioxinen en
furanen, en planaire PCB's per kg lichaamsgewicht wordt bepaald met toenemende
concentratie TEQ in schapevet, dan blijkt dat de 1'01 van 10 pg TEQ/kg.dag door
1% van de onderzochte volwassen Turken overschreden wordt bij een gehalte van
13 pg TEO/g schapevet. Bij 18 pg TEQ/g schapevet is de overschrijding 5%.
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4. DJSCUSSIC

4.1 Inname van 2,3, 7, 8-chloor gesubst i tueerde dioxinen en furanen, en p1ana i re

PCB's

Uit de rapportage van Hulshof (1993) blijkt, dat de deelnemers hun voedselinname

onderrapporteerde. Deze onderschatting deed zich vooral voor bij personen met

overgewicht. Een correctie voor deze onderschatting is niet mogelijk, omdat daar-

voor van alle geconsumeerde voedingsmiddelen de mate van onderschatting bekend

moet zijn. De vergelijkende conclusies worden dan ook getrokken vanuit de hier

gerapporteerde resultaten, die immers enkel op basis van de beschikbaar gestelde

gegevens konden worden berekend.

Wanneer men de resultaten van dit onderzoek bij de Turkse populatie .i n Nederland

wil vergelijken met de resultaten van Liem et: al. (1991) van de algehele Neder-

landse populatie, dient men rekening te houden met het feit, dat het onderzoek

bij de Turken alleen betrekking heeft op volwassenen. Liem et aJ. (1991) rapporte-
ren een leeftijdsafhankelijke verdeling van de inname van dioxine en verwante

vClbindingen via de voeding, terwijl in deze rapportage slechts sprake is van

één verdeling over alle volwassenen. Uit de studie van de algehele nederlandse

populatie blijkt echter, dat zowel de gemiddelde dagelijkse bloot~telling als
de percentielen voor indi viduen van 20 tot 70 jaar vrijwel constant zijn. Dienten-

gevolge kan de inname van een willekeurige leeftijdsgroep boven de 20 jaar uit
de stud ic van de algehele bevol k i ng vergeleken worden met de r e su l t.a ten van deze

studie bij de Turkse populatie in Nederland. De mediane inname van de algehele

vol wa ss en bevol king in Neder1 and van de 2,3,7,8 chloor gesubsti tueerde dioxinen

en furanen bedraagt 1 pg (i)-TEQ/kg.dag met een 95-ste percentiel van 1,8 pg

(j ) -TEi,.l/kg.dag. Zoals uit het hier gerapporteerde onderzoek bl i j kt, i~; de gemid-

delde b l oot.s t.c l Li nç van de Tur kse populatie iets hoger. Hetzelfde blijkt te gelden

voor de blootstelling aan planaire PCB's. Het verschil tussen de result.aten van

beide studies zal feitelijk kleiner zijn, omdat in de studie bij de Turken de

blootstel] ing aan 2,3,7, 8-chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en p l a ria i re

PCB's ui t produkten met graan toegevoegd is, welke in de studie met de Nederlandse

populatje niet meegeteld is. Er kan dan ook op basis van de resultaten van het

hier gerapporteerde onderzoek geconcludeerd worden, dat de totale blootst.elling

aan TEQvia de voeding voor de Turkse populatie in Nederland nauwelijks afwijkt

van die van de algehele Nederlandse populatie.

4.2 Relatieve bijdrage van de categorieèn van voedingsmiddelen

De bovenstaande conclusie is des te opmerkelijker, omdat bij vergelijking van

de resultaten van de studie aan de Nederlands populatie en di e van de volwassen

Turken in Nederland er wel een duidelijk verschil blijkt te bestaan in de bijdra-

gen van de diverse categorieën. Uit de studie van Liem et al. (1991) is duidelijk,
dat vooral melkprodukten, kaas en produkten met industrièle oliën en vetten,
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en In mindere mate vleeswaren, rund- en varkensvlees, en boter voor de totale
blootstelling verantwoordelijk zijn. De bijdrage van schapevlees was daarbij
te verwaarlozen. Bij de Turkse populatie in Nederland echter is de bijdrage van
schapevlees hoger, zoals te verwachten was, maar boter en rundvlees blijken
minstens zo belangrijk. Juist de melkprodukten en de produkten met industriële
oliën en vetten zijn hier van ondergeschikt belang. De blootstelling uit produkten
met varkensvlees en vleeswaren is bij de Turken te verwaarlozen. Volgens Hulshof
(1993) neemt bij de Turkse populatie consumptie van brood, rijst en meelprodukten,
inclusief deegwaren een zeer belangrijke plaats in. Uit een nadere analyse van
het inname bestand bleek dat de gemiddelde inname van vet ui t produkt en met granen
5 g per dag was. Bij de algehele Nederlands populatie is de gemiddelde inname
slechts 2 g vet uit voedingsmiddelen met graan (VCP, 1988). De blootstelling
uit produkt en met graan zal dus bij de algehele bevolking kleiner zijn, dan die
bij de Turkse populatie in Nederland.

4.3 Scenario-analyse van TEQ in schapevlees

Uit de verdeling van de inname en uit de scenario-analyse blijkt, dat de TDl
van 10 pg TEQ/kg.dag niet deor de volwassen Turken in Nederland overschreden
wordt, wanneer bij de berekening van de dagelijkse inname wordt uitgegaan van
een concentratie van 1,85 pg (i)-TEQ, en 2 pg (pcb)-TEQ per gram schapevet,
conform Liem et al. (1991).

De scenario-analyse voorspelt een overschrijding van de TOl voor lf,van de voIwac >

sen Turken in Nederland bij 13 pg TEQ/g. In de rapportage van het onderzoek naar
de gehalten in schapevlees in de buurt van lokale bronnen van de Jong et al.
(199(1) en Liem et a}. (1993) zijn alleen de 2,3,7,8 chloor ge~;ubstitueelde dioxi-
nen en [Ulanen bepaald. De maximale concentratie daarbij was 20 pg (i)-TEQ/g
vet. Lokale bronnen van emissies van dioxinen en furanen blijken echter ook
verantwoordelijk te zijn voor een uitstoot van planaire PCB's (Theelen et al.
1993) . Dientengevolge zal de maximale concentratie TEQ, inclusief p lana ire PCB's
in schape ve t hoger zijn dan 20 pg TEQ/g. Bovendien zullen de re verhoogde gehal tes
d iox i nes.. f urarion en PCB's in schapevet worden aangetroffen rondom lokale bronnen,
die ook verantwoordelijk zijn voor verhoogde gehaltes in melk- en rundvet. Hoewel
de bi jdrage van melkprodukten aan de blootstelling via de voeding bij de Turkse
populatie geringer is dan die bij de algehele Nederlandse populatie, blijkt dut
boter en rundvet bij Turken belangrijker zijn. In totaal is zelfs de bijdrage
van melk- en rundvet, inclusief boter en kaas 60%, terwijl die voor de totale
Nederlandse populatie 50% bedraagt. Daaruit kan geconcludeerd worden, dat bij
blootstelling aan melk- en rundvet van 6 pg TEQ/g, het maximum tocl aatbare conform
de Warenwet, de TOl van 10 pg/kg.dag door meer dan 1% van de Turkse populatie
in Nederland overschreden wordt. Bij de bepaling van deze norm is uitgegaan van
een achtergrond-concentratie TEQ in schapevet, zodat bij een actueel gehalte
van 6 pg TEQ/g melkvet er ook bij de Turkse populatie in Nederland geen ruimte
meer bestaat voor verhoogde gehaltes dioxine en verwante verb indingen in schap-
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evet. De \o-Jarenwetnormvoor melk biedt dus geen bescherming voor een gecombineerde
blootstelling aan voedingsprodukten van lokaal gecontamineerde runderen en schapen
voor de Turkse populatie. Een normering van schapevet is dan alleen zinvol in
combinatie met een aangepaste normering van koemelkvet.
Tengevolge van het reit dat de gecontamineerde melk met een concentratie van
meer dan 6 pg TEQ/g melkvet uit de handel genomen wordt, zal de kans op een
mogelijke gecombineerde blootstelling aan lokaal gecontamineerd melk- èn schapevet
zeer gering zijn. Bovendien heeft de nieuwe Richtlijn Verbranden van 1989 een
aanzienlijke beperking van de uitstoot van gechloreerde d iox inen en f uranen tot
gevolg. Door Slob et al. (1992) werd geconcludeerd, dat indien aan de RV'89 is
voldaan, contaminatie van koemelk door van AVI' smet 2,3,7, 8-chloor gesubst itueer-
de dioxinen en ruranen te verwaarlozen is. Men kan dan ook verwachten, dat ook
de contaminatie van schapevet door deze bronnen aanzienlijk za] verminderen.
Men mag dan ook concluderen, dat door de reeds getroffen bron gerichte maatregelen
ten gevolge van de lokale contaminatie van koemelkvet door dioxine verwante
verbindingen de hier gesignaleerde problematiek ten gevolge van consumptie van
schapevlees door Turken in Nederland ook effectief gereguleerd wordt.
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6. BIJLAGEN
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Figuur 1:
Histogram van de inname per persoon van het totaal 2,3,7,8-chloor
gesubstitueerde dioxinen en furanen, en planaire PCB's als som van (i)-TEQ
en (pcb)-TEQ bij volwassen Turken in Nederland
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Figuur 2:
Histogram van de inname per kg lichaamsgewicht van het totaal 2,3,7,8-
chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en planaire PCB's als som van
(i)-TEQ en (pcb)-TEQ bij volwassen Turken in Nederland
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Figuur 3:
Ouantiel-normaal diagram van de inname per persoon van het totaal 2,3,7,8-
chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en planaire PCB's als som van
(i)-TEQ en (pcb)-TEQ bij volwassen Turken in Nederland
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Figuur 4:

Quantiel-normaal diagram van de inname per persoon van het totaal 2,3,7,8-
chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en planaire PCB's als som van
(i)-TEQ en (pcb)-TEQ bij volwassen Turken in Nederland, na transformatie
door de vierkantswortel van de inname
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Figuur 5:
Bijdrage van de categorieën van voedingsmiddelen aan de totale dagelijkse
inname van 2,3, 7,8-chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen ((i)-TEQ) via
de voeding voor de volwassen Turkse populatie in Nederland
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Figuur 6:
Bijdrage van de categorieën van voedingsmiddelen aan de totale dagelijkse
inname van planaire PCB's ((pcb)-TEQ) via de voeding voor de volwassen
Turkse populatie in Nederland
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