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ABSTRACT

In 1991 a study was reported, to determine the exposure for the general Dutch population to

dioxins and related compounds from food. In that study concentrations of the compounds of

interest in relevant food items were combined with intake data. The results were used in a

scenario analysis, to define a standard for dioxins and related compounds in cow's mi Ik fat,

according to the Food Commodities Act. In this study it was noticed, that the median intake by

the Dutch population was notably less than expected on the basis of former national and

international studies on the same subject. A series of arguments were advanced to explain the

differences. It was decided to determine the amount of dioxins and related compounds in a series

of food duplicates, to test the relevanee of the various arguments.

Results of chemical analysis showed that the median intake for the study in 1991 was identical to

the one from the food duplicates, for the tetradioxin, the pentadioxin and pentafurans, a few

hexafurans, and planar PCB 126 and 169. For all other congeners, median intake from the food

duplicates was statistically significant higher compared to the 1991 study. It is shown that these

differences are not likely caused by bias in the food consumption inquiry, and not by additional

exposure from vegetables and fruit, or food preparation processes. It was concluded, that the

difference could be explained ifthe concentrations ofthe higher chlorinated congeners, and PCB

77 in various food items was decreased in time.
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SAMENV ATTING

In 1991 werd een onderzoek gerapporteerd, waarin de blootstelling van de Nederlandse bevolking

aan dioxinen, furanen en planaire PCB's via de voeding was bepaald op basis van analyse in

verschillende voedingsmiddelen in combinatie met consumptiegegevens. Dit onderzoek diende als

basis voor een scenario-analyse, waarmee de Warenwetnorm voor dioxine en verwante

verbindingen in koemelkvet is vastgesteld. Uit deze studie bleek, dat de mediane blootstelling

lager was, dan op basis van buitenlandse gegevens en eerdere schattingen voor Nederland werd

verwacht. Voor deze verschillen waren een aantal argumenten denkbaar, en er werd besloten om

door middel van een onderzoek naar de gehalten dioxinen, furanen en planaire PCB's in 10

duplicaat-voedingen de verschillende hypothesen te toetsen.

De resultaten toonden, dat de mediane inname op basis van de duplicaat-voedingen niet

verschilden van die uit het onderzoek van 1991, voor tetra- en pentadioxine, pentafuranen en

enige hexafuranen, en voor PCB 126 en PCB 169. Voor alle andere congeneren was de mediane

inname via de duplicaatvoedingen aanzienlijk hoger. De verschillen kunnen niet verklaard worden

op basis van mogelijke onderrapportage in de VCP-studie, en niet ten gevolge van inname via

groenten en fruit, en ook niet ten gevolge van de bereidingswijze van het voedsel. Er werd

geconcludeerd op basis van de oorsprong van de monsters, dat de verschillen verklaard kunnen

worden, als wordt verondersteld, dat de voedingsmiddelen in het verleden hogere gehalten hexa-,

hepta- en octadioxinen en -furanen, en PCB- 77 bevatten.
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1 INLEIDING

In 1989 werd aangetoond dat rondom afvalverbrandingsinstallaties verhoogde gehalten TEQ in

koemelk gevonden konden worden (Liem et al., 1989). Daarom is in 1990 en 1991 door het

RIVM een grootschalig onderzoek uitgevoerd, waarin de blootstelling van de algehele Nederlandse

bevolking aan 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en planaire PCB's via de voe-

ding werd bepaald. Het doel was om tot een normstelling voor dioxine en verwante verbindingen

in koemelkvet te komen, waarmee de lokale verontreiniging van koemelk kan worden gecon-

troleerd. Het onderzoek bestond uit een selectie van een aantal voedingsmiddelen, welke een bron

van blootstelling aan dioxinen en verwante verbindingen zouden kunnen zijn. De resultaten van

analytisch onderzoek aan deze monsters werden vervolgens gebruikt in combinatie met een

computer-bestand met consumptiegegevens van 5989 individuen uit 1987 en 1988 (VCP, 1988),

waarmee een databestand van de dagelijkse inname van 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde dioxinen en

furanen, en planaire PCB's werd samengesteld. Uit een statistische analyse van dit bestand werd

de mediane dagelijkse inname van (i)-TEQ en (PCB)- TEQ, en de verdeling in relatie tot de leeftijd

bepaald. Uit deze informatie werd vervolgens met een scenario-analyse een advieswaarde voor

TEQ in koemelkvet afgeleid (Liem et al., 1991; Theelen et al., 1993).

Uit het onderzoek bleek, dat de mediane inname slechts de helft was van eerdere schattingen voor

Nederland op basis van gemiddelde consumptie-cijfers, zoals eerder is gerapporteerd door

Theelen (1989). Ook was de uitkomst noemenswaardig lager dan de resultaten van onderzoek

naar blootstelling aan dioxine en verwante verbindingen in diverse andere landen (Theelen, 1991).

Een oorzaak voor de lagere inname in de studie zou kunnen zijn, dat bij de berekening van de

inname in 1991 diverse voedingsprodukten buiten beschouwing waren gelaten. Het betrof hier de

categorieën wild, en voedingsmiddelen met graan, die wel waren bemonsterd, maar waarvan ten

tijde van de rapportage in 1991 de gehalten 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen en

planaire PCB's nog niet beschikbaar waren.

Een tweede reden voor de waargenomen verschillen zou kunnen zijn, dat bij de monstemame ten

onrechte bepaalde voedingsmiddelen buiten beschouwing zijn gelaten. Volgens Di Dominico

(1990) bijvoorbeeld, zijn voor de blootstelling aan 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde dioxinen en

furanen groenten en fruit relevant, terwijl deze produkten niet bemonsterd waren.

Schoeller (1990) meldt dat er vaak onderrapportage van voedselinname plaatsvindt bij de op-
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schrijfmethode, welke gebruikt is bij het tot stand komen van het oorspronkelijke bestand van de

consumptiegegevens. In dat geval is ook een onderschatting van de inname van TEQ te

verwachten.

Bovendien geeft de studie in 1991 geen inzicht in een additionele blootstelling ten gevolge van de

methode van bereiding van voeding, zoals bakken en braden.

Daarom werd besloten de gehalten 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en planaire

PCB's in duplicaat 24-uurs voedingen te onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek zouden

vergeleken moeten worden met de resultaten van het onderzoek van 1991 om daarmee de

genoemde kanttekeningen te toetsen.

De meetgegevens zijn tot stand gekomen in 1992. De hieruit berekende inname gegevens zijn

vervolgens uitgebreid besproken in de Werkgroep Dioxinen in Voeding. Naast een overzicht van

deze innamegegevens worden in dit rapport de resultaten samengevat van de statistische analyses

die zijn uitgevoerd op basis van voorstellen uit de betreffende Werkgroep.
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2 MATERIALENEN METHODEN

2.1 Duplicaatvoedingen

De monsters waren afkomstig uit het laatste onderzoek in duplicaat 24-uurs voedingen en

dateerden van oktober 1984 en maart 1985. De monsters zijn tot het moment van analyse in

gevriesdroogde vorm bewaard. Hieruit werden 10 monsters al random geselecteerd. Het

oorspronkelijke gewicht, het gewichtspercentage van het residu na vriesdrogen en het procentuele

vetgehalte van het gevriesdroogde monster was beschikbaar. Ook was de leeftijd en het lichaams-

gewicht van de monsternemer (consument) van ieder monster bekend. Bovendien was per

monster een volgnummer beschikbaar, dat correspondeert met de nummering in de rapportage van

het voormalige onderzoek naar PCB's van Liem el al. (1988), waarmee desgewenst aanvullende

enquête-gegevens opgevraagd kunnen worden.

2.2 Chemische analyse

Van de tien geselecteerde monsters zijn gevriesdroogde porties van 25 gram in bewerking

genomen voor de bepaling van de 2,3,7,8-chloor gesubstitueerde PCDD's en PCDF's en van de

drie 3,3',4,4'-chloor gesubstitueerde tvsti-ortho planaire PCB's met IUPAC nummers 77,126 en

169. De analyses zijn uitgevoerd volgens standaardwerkwijzen voor melkvet en zijn uitvoerig

elders beschreven (Liem el al., 1990; Velde el al., 1994). De methode berust op een extractie van

het analysemonster met dichloormethaan, een zuivering over achtereenvolgens actieve kool en

aluminiwnoxyde en analyse met behulp van capillaire gaschromatografie en hoogoplossend

vermogen massaspectrometrie (GC/HRMS).

Met de toegepaste methode worden bepalingsgrenzen bereikt van 0,1 pg congeneer/g vet. Uit

interne kwaliteitscontrolegegevens kan over de periode van meerdere jaren een lange termijn

worden reproduceerbaarheid afgeleid. De relatieve standaarddeviaties (RSD) blijken voor de

verschillende congeneren afhankelijk van het gehalte te variëren: ver boven de bepalingsgrens

worden RSD's gevonden van kleiner dan 10%; op het niveau van de bepalingsgrens dient rekening
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te worden gehouden met RSD's variërend van 20 tot 100%. Wanneer de PCDD, PCDF en PCB

gehalten worden uitgedrukt in 2,3,7,8-TCDD toxiciteits equivalenten (TEQ), onder

gebruikmaking van de Internationale Toxiciteits Equivalentie Factoren (i-TEF's) (Van Zorge et

al., 1989) voor de PCDD's en PCDF's en de interim TEF's zoals voorgesteld door de WHO

voor de drie planaire PCB's 77, 126 en 169 (Ahlborg et al., 1994), bedraagt de RSD in beide

gevallen (respectievelijk (i)-TEQ en (who)-TEQ) circa 5% (Liem et al., 1995).

De analysegegevens worden in het laboratorium na elk onderzoek vastgelegd in een

onderzoeksdossier. De gegevens uit het onderhavige onderzoek zijn gearchiveerd in

onderzoeksdossier LOCDOC 201/95. Analysegegevens en resultaten van de GC/MS-analyses

zijn intern gerapporteerd onder LOCDOC nummers 344/92 LOC-MS/AdB (d.d. 7 april 1992) en

447/92 LOC-MS/EvdH (d.d. 11 mei 1992).

2.3 Inname van dioxinen en furanen, en planaire PCB's

Uit gegevens over het gewicht van het ingezamelde materiaal, het droge stof gehalte na

vriesdrogen, en het vetgehalte van het gevriesdroogde materiaal, werd de totale vetinname per

monsternemer vastgesteld. De innamen van de congeneren werden bepaald uit het gehalte van het

congeneer per gram vet, zoals gemeten bij de chemische analyse, en de totale vet inname van de

monsternemer. Op basis van het lichaamsgewicht werd per individu de dagelijkse inname per

kilogram lichaamsgewicht berekend.

2.4 Statistische analyse

De leeftijd van de 10 monsternemers varieerde van 30 tot 67 jaar. Uit de studie van 1991 (VCP-

studie) bleek, dat de mediane inname en verdeling afhankelijk is van de leeftijd voor personen tot

ongeveer 20 jaar. Inname van 2,3,7,8-TCDD en (i)-TEQ voor volwassenen vertoonde geen

leeftijdsafhankelijke variatie. Daarom werd de dagelijkse inname volgens de duplicaat voedingen

vergeleken met de dagelijkse inname van de congeneren van de volwassenen van 30 tot 67 jaar uit
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de VCP-studie. Deze vergelijking geschiedde voor de verschillende congeneren afzonderlijk.

Daarvoor werd uit de data van de VCP-studie de inname van de verschillende 2,3,7,8

chloorgesubstitueerde dioxinen en furanen, en planaire PCB's van de eerste consumptie-dag voor

volwassenen van 30 tot 67 jaar geselecteerd, inclusief de inname via graan en wild.

Allereerst werden de varianties van beide verdelingen per congeneer door een F-test over log-

getransformeerde waarden vergeleken. Omdat daaruit bleek, dat de varianties van met name hexa-,

hepta- en octachloordioxine statistisch significant verschilden, werd voor alle congeneren met de

verdelingsvrije toets volgens Wilcoxon-Mann- Whitney onderzocht of de twee steekproeven

eenzelfde mediaan hebben (Sokal en Rohlf, 1981, P 433). De toetsen werden uitgevoerd met Stata

R2.05 (CRC, Los Angeles, 1989).
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3 RESULTATEN

3.1 Gehalten van dioxinen en furanen, en planaire PCB's

De gehalten van de zeventien 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en drie planaire

PCB's in de 10 duplicaat 24-uurs voedingen staan in bijlage 1. Tevens zijn daarin gegevens van de

monsters, en de monsternemers opgenomen.

3.2 Inname van dioxinen en furanen, en planaire PCB's

De innamen van de verschillende congeneren van de verschillende monsternemers, zoals die is

berekend uit de gehalten in de duplicaatvoedingen staan in bijlage 2. Daarin is ook het gehalte (i)-

TEQ en (who)-TEQ opgenomen. Uitgaande van het lichaamsgewicht van de betreffende

monsternemer werd de inname per kg lichaamsgewicht bepaald. Deze waarden staan vermeld in

bijlage 3.

Uit de resultaten blijkt, dat de mediane inname uit deze duplicaat 24-uurs voedingen

138 pg (i)-TEQ/dag bedraagt (35 tot 1211 pg (i)-TEQ/dag). De waarden komen overeen met 1,9

pg (i)-TEQ/kg.dag (0,5 tot 20,2 pg (i)-TEQ/kg.dag). De mediane inname van planaire PCB's

bedroeg 98 pg (who)-TEQ/dag (38 tot 266 (who)-TEQ/dag). Dat komt overeen met een mediaan

van 1,5 pg (who)-TEQ/kg.dag (0,6 tot 3,9 pg (who)-TEQ/kg.dag).

3.3 Statistische vergelijking

De resultaten van de statistische vergelijking van de inname van de verschillende congeneren van

de VCP-studie van 1991 met de inname volgens de 10 duplicaat 24-uurs voedingen staan in

bijlage 4. De mediaan van de duplicaatvoedingen was voor de meeste congeneren statistisch

significant hoger dan die van de VCP-studie. Echter voor de tetra- en pentadioxine, de twee

pentafuranen, en enige hexafuranen, en PCB-126 en -169 waren de medianen statistisch gelijk.
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4 DISCUSSIE

Het doel van de studie naar de gehalten 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en

planaire PCB's in duplicaat 24-uurs voedingen was de vergelijking van de inname zoals die

bepaald is op basis van duplicaatvoedingen, met de resultaten van de VCP-studie op basis van

consumptiepatronen en gehalten in diverse voedingsmiddelen. Uit de statistische vergelijking van

beide studies blijkt, dat voor een aantal congeneren de verdelingen (na logtransformatie) van

inname tussen beide studies niet hetzelfde waren. Daarnaast bleek, dat de dagelijkse inname van

hoger gechloreerde dioxinen en furanen, en PCB-77 statistisch significant groter was in de

duplicaat 24-uurs voedingen, dan die van de VCP-studie.

4.1 Verschillen ten gevolge van opzet van beide studies

Het verschil tussen de verdelingen kan voortvloeien uit de verschillende opzet van beide

onderzoeken. De variatie in de inname volgens de VCP-studie wordt alleen bepaald door de

verschillen in consumptiepatronen tussen de individuen, omdat voor alle individuen de inname is

berekend met dezelfde gehalten dioxinen, furanen en PCB in de voedingsmiddelen. Bij de

duplicaatvoedingen echter wordt de variatie bepaald door de verschillende consumptie

gewoonten, èn ook door mogelijke variatie in de gehalten in de voedingsmiddelen, omdat deze van

verschillende monsters afkomstig zijn. Men kan dan verwachten, dat de verdeling van de inname

op basis van de duplicaatvoedingen breder is dan die uit de VCP studie. Verschillen in medianen

zal men echter op basis van de verschillende proefopzetten niet verwachten.

4.2 Toetsen van oorspronkelijke hypothese

De oorspronkelijke hypothese was, dat er sprake zou kunnen zijn van een onderschatting in de

VCP-studie ten gevolge van een beperkte monstername, of onderrapportage van consump-

tiegegevens. Daarnaast zou de bereiding van de voedingsmiddelen van invloed kunnen zijn op de

inname van dioxine en verwante verbindingen via de voeding.
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Onderrapportage. De resultaten geven geen aanleiding te concluderen, dat er sprake is geweest

van een onderrapportage in de oorspronkelijke gegevens van 1991. Immers, indien de feitelijke

inname groter zou zijn geweest dan die in de VCP-studie werd gerapporteerd, dan zouden voor

àlle congeneren in de duplicaat 24-uurs voedingen grotere innamen gevonden moeten worden.

Groenten en fruit. Indien bij de monstername relevante voedingsmiddelen vergeten zijn, dan

zouden deze voedingsmiddelen zeer veel hexa-, hepta-, en octachloor gesubstitueerde dioxinen en

furanen, en PCB-77 moeten bevatten, en geen detecteerbare hoeveelheden tetra- en pentachioor

gesubstitueerde. De veronderstelling, dat groenten voor de hogere inname op basis van de

duplicaat 24-uurs voedingen verantwoordelijk zijn, kan getoetst worden. Liem et al. (1993)

hebben de gehalten van de 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde dioxinen en furanen in boerenkool van

verdachte en onverdachte gebieden gerapporteerd. Met dat rapport kan men de inname van de

verschillende congeneren uit groenten schatten. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten genomen.

Er is uitgegaan van een gemiddelde consumptie van 2 g boerenkool, 270 g groenten en fruit en 6 g

peulvruchten op basis van vers produkt per dag (VCP, 1988), en de concentratie van de

congeneren werd geschat op 20% van die van boerenkool voor groenten en fruit, en 10% voor

peulvruchten. Het droge stof gehalte is op 15% gesteld. De resultaten van deze berekening staan

in de bijlage 5. Wanneer de waarden vergeleken worden met de verschillen tussen de VCP-studie

en die uit de duplicaat 24-uurs voedingen, kan men concluderen, dat de hogere inname uit de

duplicaatvoedingen niet enkel door blootstelling uit groenten en fruit verklaard kan worden.

Bereidingswijze. De veronderstelling, dat de verschillen tussen de VCP-studie en de resultaten

van de duplicaat 24-uurs voedingen door de bereiding van de voedingen ten gevolge van bakken en

braden verklaard kunnen worden is niet zonder meer te toetsen, omdat er geen informatie

gevonden is, waarin het verschil tussen de concentraties van de 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde

dioxinen en furanen, en planaire PCB's bij bereide en niet bereide produkten gemeten is. Alleen

Fürst el al. (1991) hebben (i)-TEQ in ingeblikt vlees gerapporteerd, welke vergelijkbaar is met de

concentraties in niet bereid varkensvlees, schapevlees en rundvlees, maar het is daarbij niet

duidelijk op welke wijze dit ingeblikte vlees bereid is. Wanneer men bovendien de enquête-gege-

vens van de monsternemer met volgnummer 136 uit de duplicaat 24-uurs voedingen bekijkt, valt

op, dat juist bij deze monsternemer geen gebakken of gebraden voedingsmiddelen in de duplicaat
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24-uur voeding worden aangetroffen, terwijl de inname zeer hoog is. Een additionele bijdrage aan

de blootstelling vanuit het bakken en braden van voedsel lijkt dan ook niet erg aannemelijk.

Tijdstip van monstername. Een mogelijke verklaring voor de verschillen tussen beide studies kan

worden gevonden in het feit dat de duplicaatvoedingen bemonsterd zijn in 1984 en 1985, terwijl

de resultaten van de VCP-studie afkomstig zijn van consumptiegegevens van 1987 en 1988, in

combinatie met gehalten in voedingsmiddelen, die in 1990 en 1991 zijn bemonsterd.

Als verondersteld wordt, dat de consumptiegewoonten van 1984 en 1985 afwijken van die van

1987 en 1988, dan moet geconcludeerd worden, dat deze verschillen zich alleen beperken tot de

voedingsmiddelen met een substantiële bijdrage aan de hexa-, hepta-, en octachloor

gesubstitueerde dioxinen en furanen, en PCB- 77. Als echter verondersteld wordt, dat de

consumptiegewoonten van 1984 en 1985 niet substantieel afwijken van die van 1987 en 1988,

dan moet geconcludeerd worden, dat verschillende gehalten in diverse voedingsmiddelen van 1984

en 1985 versus 1990 en 1991 verantwoordelijk zijn voor de verschillen tussen beide studies. De

relevante voedingsmiddelen zouden dan in 1984 en 1985 een aanmerkelijk hoger gehalte aan hexa-,

hepta- en octachloor gesubstitueerde dioxinen en furanen, en PCB-77 moeten hebben gehad. Deze

veronderstelling is vooralsnog niet toetsbaar, omdat er op dit moment nog geen vergelijkbare gege-

vens beschikbaar zijn van het voorkomen van de betreffende congeneren in verschillende voe-

dingsmiddelen van 1984 en 1985.
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Bijlage 1 Enquêtegegevens van de monsternemer en monsters van 10 duplicaat 24-uurs voedingen (Liem et al., 1988), en de in deze
monsters gevonden concentraties van de 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde PCDD's, PCDF's en planaire PCB's.

Monsternemer
Volgnummer 4 12 27 33 46 105 .111 136 144 151
Leeftijd Daar] 66 35 38 30 39 33 40 50 36 36
Lichaamsgewicht [kg] 69 68 70 69 79 68 80 60 55 72
Vetinname [g/dag] 62 38 90 56 113 146 81 54 41 96

Concentratie [pglg vet 1
2378-TCDD ° ° 0,2 ° ° 0,2 0,3 0,2 0,6 °12378-PeCDD 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,6 0,5 0,6 0,4
123478-HxCDD 0,2 0,3 0,5 0,3 0,6 0,5 0,7 3 2,9 1,6
123678-HxCDD 0,7 0,7 1 0,6 1,5 2,4 2,4 16,4 2 1,3
123789-HxCDD 0,3 0,4 0,4 0,2 0,9 1 0,7 7,7 0,8 0,4
1234678- HpCD D 6,2 10,6 8,3 5,3 12,6 99,9 18 1297,4 22,5 6,1
OCDD 54,1 71,2 86,3 33,3 90,1 390,5 81,1 4943,1 92,6 41
2378-TCDF 1,9 1,3 2,8 0,8 1,2 1,1 1,8 2,5 1,4 0,5
12378-PeCDF ° ° 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 °23478-PeCDF 0,6 0,5 0,6 0,5 1 1,1 0,9 1,4 0,7 1,2
123478-HxCDF 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 0,7 1,2 0,6
123678-HxCDF 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
234678-HxCDF 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6
1234678- HpCD F 1,4 1,1 2,7 1,6 4,3 1,6 7 6,8 5,1 1,6
1234789- HpCD F 0,1 ° 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 0,3 0,1
OCDF 1,4 2,5 3,4 0,9 2,7 2,7 4,5 28,9 3,9 1,3
PCB-77 36 91 89 49 63 597 234 1399 294 132
PCB-126 8,2 9,6 9,3 8,4 13,7 15 28 23,5 8,7 11,5
PCB-169 1,8 1,4 1,8 1,9 2,8 2,5 2,6 3,3 1,7 2,3



Bijlage2 Inname van de 2,3,7,8chloorgesubstitueerdePCDD's, PCDF's en planairePCB's uit10 duplicaat24-uursvoedingen
inpg perdag.

2378-TCDD 0 0 18 0 0 29 ·24 11 25 0
12378-PeCDD 12 11 36 11 45 44 48 27 25 39
123478-HxCDD 12 11 45 17 68 73 56 163 120 154
123678-HxCDD 43 26 90 34 169 351 193 890 82 125
123789-HxCDD 19 15 36 11 102 146 56 418 33 39
1234678-HpCDD 383 399 750 297 1424 14599 1449 70376 927 588
OCDD 3343 2679 7800 1868 10180 57068 6531 268132 3817 3949

2378-TCDF 117 49 253 45 136 161 145 136 58 48
12378-PeCDF 0 0 18 6 11 29 32 11 8 0
23478-PeCDF 37 19 54 28 113 161 72 76 29 116
123478-HxCDF 25 8 36 22 68 73 72 38 49 58
123678-HxCDF 19 8 27 11 45 58 40 27 21 48
234678-HxCDF 19 8 27 11 45 58 40 33 21 58
1234678-HpCDF 87 41 244 90 486 234 564 369 210 154
1234789-HpCDF 6 0 18 6 23 15 16 33 12 10
OCDF 87 94 307 50 305 395 362 1568 161 125

PCB-77 2225 3424 8044 2749 7118 87246 18843 75887 12117 12714
PCB-126 507 361 841 471 1548 2192 2255 1275 359 1108
PCB-169 111 53 163 107 316 365 209 179 70 222

(i)-TEQ 58 35 134 41 173 431 174 1211 106 142
(who)-TEQ 53 38 90 58 162 266 237 167 43 119



Bijlage 3 Inname van 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde PCDD's, PCDF's en planaire PCB's uit 10 duplicaat 24-uurs voedingen in
pg per kg lichaamsgewicht per dag

2378-TCDD 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 .0,3 0,2 0,4 0,0
12378-PeCDD 0,2 0,2 0,5 0,2 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5
123478-HxCDD 0,2 0,2 0,6 0,2 0,9 1,1 0,7 2,7 2,2 2,1
123678-HxCDD 0,6 0,4 1,3 0,5 2,1 5,2 2,4 14,8 1,5 1,7
123789-HxCDD 0,3 0,2 0,5 0,2 1,3 2,1 0,7 7,0 0,6 0,5
1234678-HpCDD 5,6 5,9 10,7 4,3 18,0 214,7 18,1 1172,9 16,9 8,2
OCDD 48,5 39,4 111,4 27,1 128,9 839,2 81,6 4468,9 69,4 54,8

2378-TCDF 1,7 0,7 3,6 0,7 1,7 2,4 1,8 2,3 1,0 0,7
12378-PeCDF 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0
23478-PeCDF 0,5 0,3 0,8 0,4 1,4 2,4 0,9 1,3 0,5 1,6
123478-HxCDF 0,4 0,1 0,5 0,3 0,9 1,1 0,9 0,6 0,9 0,8
123678-HxCDF 0,3 0,1 0,4 0,2 0,6 0,9 0,5 0,5 0,4 0,7
234678-HxCDF 0,3 0,1 0,4 0,2 0,6 0,9 0,5 0,5 0,4 0,8
1234678-HpCDF 1,3 0,6 3,5 1,3 6,1 3,4 7,0 6,1 3,8 2,1
1234789-HpCDF 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1
OCDF 1,3 1,4 4,4 0,7 3,9 5,8 4,5 26,1 2,9 1,7

PCB-77 32,2 50,3 114,9 39,8 90,1 1283,0 235,5 1264,8 220,3 176,6
PCB-126 7,3 5,3 12,0 6,8 19,6 32,2 28,2 21,2 6,5 15,4
PCB-169 1,6 0,8 2,3 1,5 4,0 5,4 2,6 3,0 1,3 3,1

(i)-TEQ 0,8 0,5 1,9 0,6 2,2 6,3 2,2 20,2 1,9 2,0
(who)-TEQ 0,8 0,6 1,3 0,8 2,1 3,9 3,0 2,8 0,8 1,7
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Bijlage 4 Resultaten van de statistische analyse van de congeneren in duplicaat 24-uurs

voedingen (N=10) in vergelijking met de inname, zoals bepaald is in de VCP-

study (N=2802)

mediaan [pg/dag]

VCP duplicaten p(z)

2378-TCDD 13 19 2ns.

12378-PeCDD 25 26 ns.

123478-HxCDD 16 50 0,001

123678-HxCDD 42 114 0,002

123789-HxCDD 20 47 0,006

1234678-HpCDD 180 1444 <0,001

OCDD 1475 8513 <0,001

2378-TCDF 24 19 <0,001

12378-PeCDF 6 91 ns.

23478-PeCDF 50 57 ns.

123478-HxCDF 23 38 0,01

123678-HxCDF 17 26 0,05

234678-HxCDF 23 27 ns.

1234678-HpCDF 58 190 <0,001

OCDF 51 211 <0,001

PCB-77 1647 10871 <0,001

PCB-126 744 881 ns.

PCB-169 150 153 ns.

(i)-TEQ 73 138 0,03

(who)-TEQ 77 98 ns.

'na correctie op basis van halve detectielimiet

2ns.: niet statistisch significant verschillend
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Bijlage 5 Dagelijkse inname van 2,3,7,8 chloor gesubstitueerde PCDD's en PCDF's uit

groenten, berekend op basis van gehalten in boerenkooi (Liem el al, 1993)

boerenkool mname

[pg/g ds.] [pg/dag]

2378-TCDD 0,18 2

12378-PeCDD 0,25 2

123478-HxCDD 0,15 1

123678-HxCDD 0,33 3

123789-HxCDD 0,27 2

1234678- HpCD D 4,3 37

OCDD 19 161

2378-TCDF 0,71 6

12378-PeCDF 0,59 5

23478-PeCDF 0,43 4

123478-HxCDF 0,32 3

123678-HxCDF 0,30 3

123789-HxCDF 0,02 °234678-HxCDF 0,36 3

1234678-HpCDF 1,2 10

1234789-HpCDF 0,11 1

OCDF 0,71 6


