
GEZONDHEID EN STOFFEN WAARMEE
WE IN HET HUISHOUDEN IN
KONTAKT KOMENLucas Reijnders

I n het huishouden komen we met alle
mogelijke verschillende stoffen in aanra-

king. Onder deze stoffen bevinden zich vele
natuurstoffen, zoals eiwitten en, vitamines,
maar daarnaast ook vele tienduizenden door
de mens gemaakte, synthetische, stoffen.
Wetenschapsmensen, die zich bezig houden
met de invloed van stoffen op de gezondheid,
delen de stoffen waarmee we in kontakt
komen vaak in in twee groepen. De eerste
groep bestaat uit stoffen, waarvan te weinig
niet goed voor je is en waarvan te veel ook
niet goed voor je is. Tot deze groep behoren
stoffen als zuurstof, vet en ijzer. Een tekort
aan ijzer, bijvoorbeeld, is ongezond en leidt
tot bloedarmoede, maar te veel ijzer in de
voeding is ook niet goed, want zulks kan
maag- en darmklachten en een 'ijzerstape-
lingsziekte' veroorzaken. Ook geneesmiddelen
kunnen tot deze groep van stoffen gerekend
worden, zij het dat geneesmiddelen nogal
vaak tegelijkertijd goed doen en kwaad doen
(bijwerkingen veroorzaken).

Een tweede groep stoffen is nooit goed
voor je gezondheid. Op hun best doen deze
stoffen geen kwaad maar in de praktijk, en
zeker als het om grote hoeveelheden gaat
waaraan je wordt blootgesteld, veroorzaken ze
nogal eens gezondheidsschade. Tot deze
groep stoffen behoren veel synthetische, door
de mens gemaakte, verbindingen, zoals kleur-
stoffen die aan voedsel en kosmetika worden
toegevoegd, bestrijdingsmiddelen en bestand-
delen van plastics. Ook gifstoffen, die door
andere levende wezens, bijvoorbeeld schim-
mels en bakteriën, worden gemaakt behoren
tot deze tweede groep.

Van alle stoffen, waarmee we in het
huishouden in kontakt komen- kan gezegd
worden dat ze onder bepaalde omstandigheden
schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
Sommige stoffen geven bij een leefpatroon,
dat in brede kring als normaal wordt be-
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schouwd, aanleiding tot ongewenste effekten
op het lichaam. Tabak, dat bij verroken de
kans op longkanker en snelle 'aderverkalking'
aanmerkelijk vergroot, vormt daar het bekend-
ste voorbeeld van.

Gebruik van geneesmiddelen heeft nogal
vaak, naast gewenste effekten, ook ongewens-
te konsekwenties. Gebruik van slaapmiddelen
leidt nogal eens tot koncentratiestoornissen
overdag, gebruik van bepaalde hormonen
(oestrogenen) tegen vervelende bijverschijnse-
len van de overgang (menopauze) vergroot
vermoedelijk de kans op kanker, en gebruik
van 'de pil' geeft een verhoogde kans op
thrombose.

Voeding
In de sfeer van voeding zijn er sterke

aanwijzingen, dat een doorsnee Nederlander
ongeveer dubbel zoveel suiker eet als goed voor

hem of haar is, en dat de hoeveelheid vet die we
in doorsnee eten zeker zo'n 50% meer is dan
goed is voor hart en bloedvaten.

Over de effekten van wat als 'normaal
gebruik van stoffen' beschouwd wordt is nog
veel onduidelijk. Dit is al het geval bij
geneesmiddelen, waarvan — ondanks tamelijk
grondig onderzoek voorafgaand aan het ge-
bruik - bij herhaling 'nieuwe onverwachte'
onplezierige bijwerkingen worden gemeld,
maar het geldt zeker ook voor bijvoorbeeld
zaken als voeding en doe-het-zelf spullen.

Om met een voorbeeld uit de sfeer van
de voeding te beginnen. Twee Amerikaanse
onderzoekers, Wynder en Gori geheten, heb-
ben een studie gemaakt over de vermoedelijke
oorzaken van kanker bij Amerikaanse mannen
en vrouwen. En hoewel de Nederlandse
'Noorderling* geen Amerikaan(se) is, is het
niet waarschijnlijk dat de doorsnee bewoner



van het Noorden des Lands (althans in dit
opzicht) veel van de doorsnee Amerikaan(se)
zal verschillen. Volgens de schatting van
Wynder en Gori kan 40% van alle gevallen
van kanker bij Amerikaanse mannen en
55-60% van alle gevallen van kanker bij
Amerikaanse vrouwen worden toegeschreven
aan (verkeerde) voeding. Daarmee zou het
eten een nog veel grotere zondebok zijn dan
roken.

Waar zit 'm dat nu precies in? Volgens
Wynder en Gori is het aannemelijk dat be-
paalde onwenselijke stoffen in de voeding
(met exotische namen als aflatoxines en
nitrosamines) een zekere bijdrage leveren aan
de kans op kanker.

Een grotere bijdrage komt volgens hen
echter vermoedelijk van bepaalde oneven-
wichtigheden in de voeding. Deze oneven-
wichtigheden betreffen stoffen waarvan teveel
en te weinig allebei niet goed zijn. Zij denken
daarbij aan onevenwichtigheden als te weinig
vezels (te weinig bruinbrood) en teveel vet.
Zeker zijn ze daar niet van, maar het lijkt
inderdaad wel aannemelijk dat minder vet en
meer vezels in het doorsnee menu de kans op
kanker kan verkleinen. Maar - zo stellen
Wynder en Gori vast - er is nog veel onder-
zoek nodig om met zekerheid en precies te
kunnen zeggen welke stoffen in de voeding
tot kanker aanleiding geven.

De 'gezondheid' van doe-het-zelf spullen
is omgeven door een nog grotere waas van
onduidelijkheid. Op basis van gegevens over
de kwalen, die mensen oplopen bij blootstel-
ling op het werk aan stoffen, die hun intrede
hebben gedaan bij het doe-het-zelven is er
flink wat twijfel mogelijk aan de 'gezondheid'
van pakweg Hercules asbestpluggen, een
houtimpregneermiddel als PCP (pentachloor-
fenol), chromaatverf, en epoxy-lijmen, welke
laatste veelal het vermoedelijk kankerverwek-
kende epichloorhydrine bevatten. Zeker: de
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blootstelling van de doe-het-zelver aan de
betrokken 'verdachte' stoffen is veel minder
langdurig dan in het beroep gebruikelijk is, en
dit vermindert het gezondheids risiko aanmer-
kelijk. Maar het is allerminst uitgesloten, dat
blootstelling aan verdachte stoffen in doe-het-
zelf produkten de ongezonde druppel is die de
emmer doet overlopen. Naarmate mensen
meer op hun gezondheid gaan letten wordt
'gezondheid' van een produkt een belangrijker
verkoop-argument.

Kosmetika
Eén van de produktgroepen, ten aanzien

waarvan het verkoop-argument 'gezondheid'
een toenemende rol speelt is die van de
kosmetika. Wie de zaak echter wat nader
bekijkt merkt al gauw dat kosmetika, die als
gezond worden aangeprezen geen bijdrage van
betekenis leveren aan de gezondheid. Dit in
tegenstelling tot gewone zeep (onovertroffen
voor gebruik op de normale huid), licht
schurende zeep (onovertroffen bij de bestrij-
ding van acné), tandpasta en vaseline (onover-
troffen bij de bestrijding van huid-irritatie
door vetgebrek).

Kosmetika, die 'de huid voeden' voeden
weliswaar uitstekend de portemonnee van
fabrikant en handelaar maar voeden de huid
onvergelijkbaar veel slechter dan gezond eten,
en kosmetika 'dié de huid beter laten ademen'
berusten op de onjuiste veronderstelling, dat
de mens een plant zou zijn. Beweringen als
zouden bepaalde kosmetika tegen luchtveront-
reiniging beschermen of verjongen zijn onbe-
wezen. Daartegenover staat dat gebruik van
gezichts-kosmetika vermoedelijk de kans op
acné aanmerkelijk vergroot en dat veel
kosmetika nogal eens aanleiding geven tot
irritatie en overgevoeligheidsreakties. Een in
gezondheidsopzicht buitengewoon twijfelach-
tige groep van kosmetika wordt gevormd door
de permanente haarverven. Dit zijn haarver-
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ven, die er niet door walsen van het haar
uitgaan. Er zijn aanwijzingen, dat bepaalde
kleurende bestanddelen van deze haarverven
kankerverwekkend zijn en in kleine hoeveel-
heden door de huid het lichaam binnen-
dringen. Volgens een onderzoek onder kap-
sters in Denemarken hebben deze een vermoe-
delijk dubbel zo grote kans om kanker te
krijgen als een vergelijkbare groep doorsnee
Deensen, en moet dit waarschijnlijk aan het
veelvuldig gebruik van permanente haarverven
worden toegeschreven. Kortom: gebruik liever
henna of 'kleurspoelingen'.

Giftige stoffen wet
Zoals hierboven reeds gezegd tasten we

in veel punten nog in het duister over de
vraag of bepaalde stoffen kwaad kunnen, en
zo ja hoeveel kwaad dan. Dat geldt onder
meer voor diverse stoffen die in de voeding
voorkomen, voor zeer veel doe-het-zelf pro-
dukten, voor heel wat bestanddelen van
kosmetika, voor flink wat kunststoffen die ons
omgeven en voor een niet onbelangrijk aantal
bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en onge-
dierte, die nogal eens in huishoudens gebruikt
worden. En zelfs al zouden we wel voldoende
weten over de giftigheid van dit soort stoffen,
dan is het in nogal wat gevallen wettelijk
bezien niet mogelijk om tegen bepaalde
stoffen afdoende maatregelen te treffen. In de
Verenigde Staten heeft men, om op dit punt
orde op zaken te stellen, besloten tot de
uitvaardiging van een Toxic Substances Act,
een giftige stoffen wet. Volgens deze wet
moet de kennis over de giftigheid van door de
mens gemaakte stoffen, die men nieuw op de
markt wil brengen aan behoorlijk hoge eisen
voldoen en is het mogelijk het gebruik van
zulke nieuwe stoffen aan beperkingen te
onderwerpen of te verbieden. Stoffen die al
op de markt zijn moeten nader onderzocht
worden, en als blijkt dat er iets niet lekker

mee zit dan is het mogelijk ook het gebruik
van deze stoffen te beperken of te verbieden.
Ook Nederland zou zo'n wet moeten krijgen.

Behalve gezondheidsschade door 'nor-
maal gebruik' van stoffen kan ook gezond-
heidsschade door 'abnormaal gebruik' van
stoffen optreden. Verder komen ook nogal
eens vergiftigingen voor door ongelukken en
ongelukjes.

Zo komen flink wat gevallen voor van
gezondheidsschade door verslaving aan
'drugs', zoals vermageringsmiddelen, laxeer-
middelen, 'hard drugs', zoals heroïne, en
slaapmiddelen. Kinderen lopen nogal eens
ernstige vergiftigingen op van het eten van
wasmiddel, het drinken van wasbenzine of
bleekwater of het snoepen van 'staalpillen'.
En kunststoffen wasemen bij brand vaak
flinke hoeveelheden giftige dampen uit. Aan
de beperking van dit soort gezondheidsschade
wordt nog maar weinig aandacht besteed.
Niettemin is het waarschijnlijk technisch
gesproken mogelijk zulk soort gezondheids-
schade aanmerkelijk terug te dringen. Bleek-
water, wasbenzine en medicijnen kunnen
worden afgesloten met sluitingen, die bestand
zijn tegen de inventiviteit van kinderen. In de
Verenigde Staten zijn dit soort 'kinder-besten-
dige' afsluitingen al voor een flink aantal pro-
dukten verplicht gesteld. Sommige 'drugs'
verslaven minder dan andere. Dtt geldt zowel
voor de hard drugs als voor de geneesmid-
delen. Van laxeermiddelen en slaapmiddelen
zijn middelen op de markt die ongeveer even
werkzaam zijn maar sterk verschillen wat be-
treft de kans op verslaving en de eventuele
gezondheidsschade daardoor. Een verbod op
de 'engere geneesmiddelen' zou hier een
goede schade-beperkende maatregel zijn.

Verslavende vermageringsmiddelen heb-
ben op de wat langere duur geen bewezen
vermagerend effekt en kunnen maar beter
helemaal verboden worden.



En de kans om door kunststoffen bij
brand vergiftigd te worden kan worden
beperkt door een verstandige wettelijke rege-
ling, die het gebruik van bepaalde kunststof-
fen in huisraad verbied, en het gebruik van
effektieve brandvertragende middelen ver-
plicht stelt.

Een situatie, waarin iedereen geheel ge-
zond omspringt met de stoffen waarmee men
in het huishouden in kontakt komt is naar alle
waarschijnlijkheid onbereikbaar, maar dat we
door verstandige wetgeving gezondheidsscha-
de aanmerkelijk kunnen verminderen, dat
staat wel vast. ff
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