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HORMOONVERSTORENDE STOFFEN
Hormonen 

Wat zijn hormonen?

= boodschappers: geproduceerd 
door endocriene klieren

bloedbaan

receptoren

lever

afbraak

 organen
 weefsels
 cellen



HORMOONVERSTORENDE STOFFEN
Hormonen 

Soorten hormonen

Adrenaline Insuline

Noradrenaline Oestrogeen

Aldosteron Progesteron

Cortisol Testosteron

Ghreline Oxytocine

Leptine Schildklierhormoon

Glucagon Melatonine



HORMOONVERSTORENDE STOFFEN
Hormonen 

 Langdurige processen

 Groei en ontwikkeling van een kind

 Puberteit

 Ontwikkelen voortplantingsorganen

 Zwangerschap 

 Menopauze

Kortstondige functies

 Stofwisseling

 Spijsvertering

 Dorstgevoel

 Bloeddruk

 Urineafscheiding

 Zouthuishouding

 Menstruatie

 Productie spermacellen

 Orgaanfuncties

 Angstreacties

 Gevoelens en emoties



HORMOONVERSTORENDE STOFFEN
Hormoonverstorende stoffen = hormoonontregelaars

Chemische stoffen: lijken op natuurlijke hormonen

Worden niet herkend als lichaamsvreemd

Verhinderen de echte hormonen om hun functie uit te 
oefenen.

• werking hormonen nabootsen

• werking hormonen verhinderen

Endocrine Disrupting Chemicals (EDC)



HORMOONONTREGELAARS (HO)
Pathologieën

https://www.env-health.org/category/infographics/toxic-chemicals-infographics/

https://www.env-health.org/category/infographics/toxic-chemicals-infographics/


HORMOONONTREGELAARS (HO)
Hoe komen we ermee in contact? 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-037_endocrine_disruptors_throughout_your_day.pdf

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-037_endocrine_disruptors_throughout_your_day.pdf
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HORMOONONTREGELAARS (HO)
Moeilijke identificatie 

Zeer lage dosissen kunnen effect hebben

Windows of exposure

prenataal puberteit zwangerschap Menopauze 



HOE BLOOTSTELLING AAN HO VERMINDEREN

Industrie

Overheid

Burger

Middenveld
(Kom op tegen 

Kanker)

• sensibiliseren en informeren
• wegen op het politieke beleid
• wegen op stakeholders
• wetenschappelijke projecten 

Stakeholders 
met grote 

impact



HOE BLOOTSTELLING AAN HO VERMINDEREN

Industrie

Overheid
(EU, FOD 

Volksgezondheid)

Burger

Middenveld
(Kom op tegen 

Kanker)

• Gedrag aanpassen

Industrie

Overheid

Burger
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met grote 

impact



HORMOONONTREGELAARS
Wat kan je zelf doen om je  blootstelling te verkleinen?  

Eten en drinken

Eet gevarieerd en het liefst biologisch of was je fruit en groenten goed

Vermijd verbrande voeding

Warm eten op in een glazen of porseleinen bakje

Was keukengerei en textiel voor een eerste gebruik

Beperk blikvoeding

Vermijd verpakkingsmateriaal waar bisfenol of ftalaten in verwerkt zijn



https://www.bef-de.org/wp-content/uploads/2020/02/brochure_LKM_ENG_referenzen_LowRes.pdf

https://www.bef-de.org/wp-content/uploads/2020/02/brochure_LKM_ENG_referenzen_LowRes.pdf


Verzorging

Vermijd verzorgingsproducten met parabenen, aroma, parfum

Yuka app, Kemiluppen, Toxfox

Wat kan je zelf doen om je risico te verkleinen?  
HORMOONONTREGELAARS



Voeding 
score (100%): 60% voedingswaarde + 30% 
additieven + 10% uit de organische dimensie.

De voedingswaarde score is gebaseerd op de 
Nutri-score.

Additieven: aanbevelingen van EFSA, ANSES en de 
IARC. 

organische component: Europese groen blad 
label, draagt 10% bij tot de beoordeling. 

Yuka app (https://yuka.io/en/app/)
HORMOONONTREGELAARS



Yuka app (https://yuka.io/en/app/)
HORMOONONTREGELAARS

Verzorging
Ieder ingrediënt wordt geanalyseerd naar risico 
niveau zoals hormoonverstoorder, carcinogeen, 
allergeen, irriterend. 

Ze worden geklasseerd in 4 categorieën: geen risico, 
laag risico, matig risico en hoog risico.

hoog risico ingrediënt: onmiddellijk zeer lage score 
(lager dan 25/100)

matig risico ingrediënt: lage score (lager dan 50/100) 
gegeven.

 Caudalie: schrapte benzylsalicylaat uit zijn zonnecrème
 L’occitane: schrapte het bewaarmiddel fenoxyethanol en

dimethicone uit een bodylotion



Schoonmaak

Gebruik schoonmaakmiddelen met een ecolabel of zonder parfum

Ventileer en reinig je huis regelmatig

Ventileer extra 

als je nieuwe meubels hebt

als je pas geschilderd hebt

als je nieuwe elektronica hebt

Wat kan je zelf doen om je risico te verkleinen?  

HORMOONONTREGELAARS



Kinderen

 Kies speelgoed met CE-merk

 Vermijd geparfumeerd speelgoed

 Geef voorkeur aan kleding van katoen, wol, linnen en zijde en vermijd 
synthetische stoffen

 Was kinderkleding voor eerste gebruik

Wat kan je zelf doen om je risico te verkleinen?  

HORMOONONTREGELAARS



Bedankt voor uw aandacht

ann.gils@komoptegenkanker.be

mailto:ann.gils@komoptegenkanker.be

