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Liberale ziekenfondsen in de strijd tegen
hormoonverstorende stoffen
Nu alsmaar méér bewijs aan het licht komt van de schade die hormoonverstorende stoffen
teweegbrengen, heeft de internationale organisatie van ziekenfondsen AIM (Association Internationale de
la Mutualité) de Europese Commissie opgeroepen om meer maatregelen te nemen. De Liberale
Mutualiteiten betreuren dan ook de lauwe reactie van de Commissie daarop.
Hormoonverstorende stoffen – internationaal omschreven als EDC’s (endocrine disrupting chemicals) – is een
verzamelnaam voor meer dan 1.300 chemische stoffen die de hormoonhuishouding ernstig in gevaar kunnen
brengen.
De toename van aandoeningen die gelinkt zijn aan EDC’s kan niet langer genegeerd worden: verminderde
vruchtbaarheid, genitale afwijkingen, vroeggeboorten en andere zwangerschaps-problemen, obesitas en type 2
diabetes, astma en leukemie bij kinderen en hormoongerelateerde kankers zijn drastisch toegenomen gedurende
de voorbije decennia.
Eerst in juni 2016, drie jaar later dan oorspronkelijk voorzien, heeft de Europese Commissie een lijst gepubliceerd
van wetenschappelijke criteria om chemische stoffen te identificeren met hormoonverstorende eigenschappen.
Het is de bedoeling dat die lijst zal dienen om EDC’s te bannen in de pesticiden, de biociden en de cosmetica,
maar ook om o.m. de kwaliteit van het drinkwater te beschermen.
Dat klinkt allemaal mooi, maar het probleem is echter dat de Commissie een te hoge bewijslast eist voordat een
product als hormoonverstorend wordt erkend en in zoveel uitzonderingen voorziet, dat de meeste EDC’s gewoon
verder gebruikt kunnen worden.
Om die reden vraagt AIM dat de Europese Commissie het voorzorgsprincipe zou hanteren en een reeks van
wetenschappelijk onderbouwde criteria voor EDC’s zou vaststellen op basis van toxicologische en
epidemiologische studies. AIM vraagt ook een onderscheid tussen EDC’s in functie van het niveau van
bewijsvoering, nl. hormoonverstoorders, waarschijnlijke hormoonverstoorders en endocrien actieve stoffen. Dit
maakt het gemakkelijker om een aangepaste regelgeving in te voeren.
Tenslotte moet de problematiek ook transversaal – in de verschillende beleidsdomeinen samen – worden
aangepakt in plaats van enkel maar via het thema ‘leefmilieu’.
De Belgische Liberale Mutualiteiten onderschrijven die verklaring volledig. Ze betreuren dan ook het feit dat
Europa in deze materie die de volksgezondheid van 508 miljoen inwoners op het spel blijft zetten.
Hoewel het niet mogelijk is om de EDC’s volledig uit onze leefwereld te bannen, kan het drastisch verminderen
ervan door het gebruik van minder schadelijke alternatieven een gezondheidswinst opleveren, in de eerste plaats
voor de bevolking, maar ook voor de uitgaven voor de ziekteverzekering. In plaats van onmogelijk harde
bewijzen voor de schadelijke werking te eisen, zou de Commissie beter onderzoek laten verrichten naar de
gezondheidsvoordelen die het bannen van alvast de schadelijkste producten kan opleveren.
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