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Hormoonverstorende stoffen (EDCs) zijn een heterogene groep 
verbindingen die het endocrien systeem kunnen verstoren, wat kan 
leiden tot nadelige gezondheidseffecten. Deze storing kan veroorzaakt 
worden door interactie met hormonale receptoren. Een techniek die 
gebruikt kan worden om Endocriene activiteiten te bepalen is de CALUX 
bioassay, die in dit proefschrift gebruikt wordt om endocrien actieve 
stoffen (EAS) in tandheelkundige materialen en voedsel te onderzoeken. 
Het eerste project dat besproken wordt in dit proefschrift is het gebruik 
van de CALUX bioassay of de aanwezigheid van EAS in tandheelkundige 
materialen te achterhalen. Voornamelijk de aanwezigheid van BPA en 
gerelateerde componenten in composietvullingen is alarmerend, 
aangezien het een bekende estrogene hormoonverstoorder is. BPA 
wordt gebruikt tijdens de synthese van monomeren die gebruikt worden 
in deze composieten, waardoor BPA aanwezig kan zijn in het finale 
product als onzuiverheid. Verder werden ook andere componenten 
(monomeren, initiators, stabilisatoren) die een structurele gelijkenis 
vertonen met BPA geanalyseerd, alsook het eluaat van commercieel 
verkrijgbare composieten. De belangrijkste blootstellingsroute voor EAS 
is voedsel, waardoor verschillende mogelijke contaminanten in voedsel 
ook bestudeerd werden in dit proefschrift. Een belangrijke subgroep 
hiervan zijn de ‘Mineral oil hydrocarbons’ (MOH), welke kunnen 
toegevoegd worden aan voedsel als additieven, maar ze kunnen ook 
terecht komen in de voedselketen als contaminatie tijdens het 
productieproces, of door migratie van het verpakkingsmateriaal. MOH 
zijn gelinkt aan verschillende negatieve gezondheidseffecten, 
waaronder carcinogeniteit en hormoonverstoring. Andere groepen van 
verbindingen die aanwezig zijn in voedsel, zoals fyto-estrogenen, 
pesticiden en additieven werden ook onderzocht. Een actueel probleem 
bij het testen en reguleren van EDCs is dat ze momenteel op een 
individuele basis beoordeeld worden, hoewel we blootgesteld worden 
aan meerdere stoffen tegelijkertijd vanwege het wijdverspreide gebruik 
van deze componenten. Het is echter mogelijk dat cocktail 
effecten optreden, waardoor de algehele activiteit van de 
verbindingen verandert wanneer ze aanwezig zijn in een mengsel. 
Daarom is het nodig om de huidige toxicologische 
beoordelingsmethoden te verbreden, rekening houdend met 
mengsels, wat in dit proefschrift onderzocht wordt. Tenslotte 
werd de estrogene activiteit van bio-gebaseerde alternatieven voor 
nonylfenolen en bisfenolen bepaald om te achterhalen of ze 
geschikt zijn als vellige(re) en hernieuwbare vervangers van deze 
veel gebruikte componenten. 
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