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Holtenaar Robin Braamhaar (32) schrok bij een proef van de         hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in zijn ontlasting

pesticiden en de effecten ervan op de 
mens: een gesprek met onderzoeker Jel-
mer Buijs. Dat gaf hem het laatste zetje 
om in actie te komen. „Een paar minuten 
later had ik Buijs aan de lijn.”

Het leidde tot een bijzondere samen-
werking. Het gesprek in de podcast ging 
over bestrijdingsmiddelen in ontlasting 
en of dat schadelijk is. Wat Braamhaar de 
vraag ontlokte wat er in zíjn lichaam zit. 
En of daar iets aan verandert wanneer hij 
puur biologisch zou eten. Een uniek on-
derzoek volgde. Buijs: „Op deze manier is 
het niet eerder gedaan.”

Dát er iets gevonden zou worden, stond 
vast. Dat pesticiden in het lijf ernstige ge-
volgen kunnen hebben voor de gezond-
heid, wordt ook steeds duidelijker. De 
Gezondheidsraad buigt zich er al over en 
ziet verontrustende verbanden. Niet gek, 
het is immers gif. Welke gevolgen pestici-
den hebben, moet onder meer blijken uit 
het Sprint-onderzoek, dat al een jaar of 
drie loopt bij Wageningen Universiteit.

De eerste resultaten zijn niet bepaald 
geruststellend. Huisstof in Nederlandse 
boerderijen bevat bijvoorbeeld grote aan-
tallen bestrijdingsmiddelen. Ook in poep, 
urine en bloed van boeren en in hun om-
geving zijn restanten of afbraakproduc-
ten van de middelen aanwezig. Dat is al 
aangetoond bij degenen die pesticiden 
toepassen. Wat Braamhaar wil weten: zit-
ten er pesticiden in mijn lijf wanneer ik 
alleen groente, fruit en levensmiddelen 
uit de supermarkt eet?

Onderzoekers maken zich in elk geval 
grote zorgen over mogelijke gevolgen. Dat 
gaat dwars in tegen wat het College voor 
de toelating van gewasbeschermingsmid-
delen en biociden (Ctgb) vaak zegt. Dat 
orgaan beoordeelt of pesticiden veilig 
toegepast kunnen worden. Menig land-
bouwgif wordt, bij de juiste wijze van 
toepassen, als ‘veilig’ beoordeeld. Maar er 
zijn sterke aanwijzingen dat er veel mis is.

Verouderde proeven
Volgens Violette Geissen, de hoogleraar 
die het Europese Sprint-onderzoek leidt, 
zijn de testmethoden voor pesticiden in 
de jaren 90 van de vorige eeuw ontwik-
keld. De verouderde, veelal door de pesti-
cidenproducenten zelf uitgevoerde proe-
ven, brengen volgens haar niet de werke-
lijke risico’s in beeld. Ze wijst er op dat 
onafhankelijk wetenschappelijk onder-
zoek herhaaldelijk de schadelijkheid van 
glyfosaathoudende producten als Roun-
dup aantoonde. Dat glyfosaat, dat zit ook 
in zijn ontlasting, ontdekte Braamhaar.

Hij ging niet over een nacht ijs. Zo at hij 
twee weken niets anders dan regulier, 

niet-biologisch voedsel. In een bestand 
hield hij nauwgezet bij wat hij at en waar 
het in was verpakt. „Want je weet niet of 
daar ook wat in zit”, legt Braamhaar uit. 
„Ja, dat was veel werk.” Wat zijn lichaam 
langs natuurlijke weg verliet - vast en 
vloeibaar - sloeg hij op in laboratorium-
potjes, die hij van Buijs kreeg. Ze werden 
tijdelijk opgeslagen in Braamhaars diep-
vries. Er volgden immers nóg twee weken 
van verzamelen, voordat alles werd opge-
stuurd naar het laboratorium. Ook zijn 
de potjes zo geconstrueerd, dat ze machi-
naal geopend worden en de inhoud zo 
wordt verwerkt dat niemand eraan hoeft 
te komen. Maar vóór die tweede periode 
was er een strenge opruimactie. Alles wat 
regulier was, ging naar de kelder. Voor 
een goede vergelijking mocht er geen 
spoor van ‘gewoon’ voedsel meer Braam-
haars lichaam in. In die periode winkelde 
hij vooral bij natuurwinkel Ekoplaza.
Buijs: „Dat tweede deel, ook twee weken, 
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obin Braamhaar (32) is be-
gaan met aarde, natuur, 
medemens en wilde wel-
eens zien wat er allemaal 
aan bestrijdingsmiddelen 
door zijn lichaam trekt na 

het eten. „Die vraag kwam op mijn pad”, 
zegt hij. Het pad naar zelfonderzoek had 
een aanloop nodig. De productontwikke-
laar en zijn vriendin reisden twee jaar 
door Europa, zagen veel dingen die niet 
strookten met de mooie toekomst die ie-
dereen voor de aarde en de mensheid wil 
en hadden de tijd het daar met elkaar over 
te hebben. Weer thuis keek hij net even 
anders naar de wereld.

Zo verbaasde hij zich erover dat bij de 
Welkoop nog steeds Roundup te koop is. 
„Waarom? vroeg ik. Op de verpakking 
stond een rood kruis door een paarden-
bloem”, legt hij uit. „Een paardenbloem 
kun je gewoon eten. Waarom verkopen 
ze dan een product dat de paardenbloem 
doodt? Als dit op de natuur wordt gespo-
ten, waar blijft het dan?, vroeg ik mij af.”

Podcast
Hij hoorde diezelfde dag een podcast over 
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maakte het onderzoek uniek.”
De onderzoeker is zijdelings betrokken 

bij het Sprint-onderzoek van Geissen. „Ik 
zit in de klankbordgroep.” Hij mag wel 
specialist genoemd worden op het terrein 
van pesticidenonderzoek. Zo was hij be-
trokken bij de metingen die de Drentse 
bewonersgroep Meten=Weten liet doen 
naar de aanwezigheid van gewasbescher-
mingsmiddelen in natuurgebieden. De 
conclusie was dat pesticiden zich over 
een veel grotere afstand verplaatsen dan 
eerder werd aangenomen. Inmiddels lo-

pen er juridische procedures van Meten= 
Weten tegen de teelt van lelies in Overijs-
sel, Drenthe en Friesland. In Overijssel 
gebeurt dat onder meer rond Hardenberg 
en Ommen. Onderzoeken bij bollentelers 
toonden jaren geleden al aan dat in hun 
urine, maar ook in die van mensen die op 
meer dan 500 meter wonen, sporen van 
pesticiden zitten.

Nu woont Braamhaar niet in de buurt 
van een bollenteler. Zelfs niet tussen wei-
landen of akkers waar de spuitmachine 
van een boer rijdt. Hij gaat er vanuit dat 

wat in zijn lijf zit in belangrijke mate uit 
zijn voedsel komt. Al is dat niet met abso-
lute zekerheid te zeggen, sinds duidelijk 
is dat pesticiden zich via lucht en water 
over grotere afstanden verspreiden.

Die tweede periode was voor Buijs es-
sentieel deel van het onderzoek. „Er zijn 
weleens van dit soort testen gedaan, maar 
dan werd bijvoorbeeld een dag biologisch 
gegeten. Hier was het twee weken.”

De uitslag van de laboratoriumanalyses 
waren vervolgens volkomen helder. De 
pesticiden in de ontlasting van Braam-
haar hadden namen als chloorpropham, 
indoxacarb en pyraclostrobin. De lijst was 
veel langer. Bij het grote publiek klinken 
bepaalde stofnamen bekender: DEET 
(toegepast in antimuggenspray), glyfos-
aat (belangrijkste bestanddeel van Roun-
dup) en fipronil (bekend van de affaire 
met Nederlandse eieren waarin het werd 
aangetroffen). Braamhaar: „Shocking!”

Eigenlijk zou iedereen geschokt moe-
ten zijn, vindt hij. Het zat in zijn ontlas-
ting, dus ook in zijn lichaam. En wat voor 
hem geldt, geldt voor iedereen die regu-
liere groente en fruit uit de supermarkt 
haalt. Direct verband tussen ziektes en 
pesticiden is wetenschappelijk lastig aan 
te tonen.

Stijging gevallen parkinson
Maar, zegt Buijs: „De stijging van het aan-
tal gevallen van kanker en parkinson 
komt niet uit de lucht vallen.” Vooral de 
relatie met parkinson ligt onder een ver-
grootglas. Hoogleraar Bas Bloem, neuro-
loog in Radboud Universitair Medisch 
Centrum, doet al jaren onderzoek. „De 
link met chemische gewasbescherming is 
evident”, stelt hij. Buijs: „De vraag is niet 
óf je ziek wordt van pesticiden, maar 
wannéér en wáár je last van krijgt.”

Met de kale cijfers die Braamhaar van 
het laboratorium kreeg, kon de zelftester 
niet zoveel. Daarvoor had hij duiding van 
Buijs nodig. „Wat je uit de data kunt ha-
len, is dat de belasting met pesticiden na 
twee weken biologisch eten vier keer la-
ger is dan daarvoor.” Dat na twee weken 
biologisch eten nog steeds pesticiden te 
vinden zijn, is volgens Buijs niet vreemd. 
,,De kans dat je niets vindt wanneer je al-
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leen biologisch eet, is nihil. Bij eerdere 
onderzoeken werden onkruidbestrij-
dingsmiddelen gevonden in luiers van 
baby’s. Het is er overal en altijd.”

Toch zijn de gevonden waarden op 
zichzelf ‘niet verontrustend’, meldt 
Buijs. Al is dat maar hoe je het bekijkt. 
Geissen: „Ook heel kleine hoeveelheden 
pesticiderestanten kunnen voor grote 
veranderingen zorgen. Wetenschappe-
lijke studies laten zien dat gunstige bac-
teriën in de darmen kunnen verdwijnen, 
wanneer ze in contact komen met gly-
fosaat. Dat zijn bacteriën die het im-
muunsysteem van mensen stimuleren 
en regelen. Doordat het immuunsysteem 
wordt aangetast, gaat de weerstand ach-
teruit. Cocktails van pesticiden kunnen 
hier waarschijnlijk nog meer schade aan-
richten. Risicogrenzen ontbreken op dit 
punt.”

Ofwel: ook kleine hoeveelheden kun-
nen schadelijke gevolgen hebben. Buijs: 
„Er zijn ontelbaar veel combinaties mo-
gelijk van verschillende bestrijdingsmid-
delen, de effecten daarvan zijn volkomen 
onbekend.” Volgens hem zijn daarom de 
toegestane hoeveelheden pesticiden die 
op levensmiddelen mogen achterblijven, 
de ‘maximale residulimieten’, zeer aan-
vechtbaar. „Het zegt niets over wat het 
met je doet op langere termijn. Via het 
toilet komen ze sowieso in ons leefmi-
lieu terecht. Het staat vast dat die emis-
sies schadelijk zijn voor ons leefmilieu. Is 
het dan niet voor de hand liggend dat ze 
ook voor ons schadelijk zijn?”

Geissen: „Als je voedsel in de super-
markt haalt, lees je dat er E-nummer x of 
y in zit. Heb je ooit gezien dat erop staat: 
Dit en dit pesticide kan erin zitten?”

Volgens haar bevat 29 procent van al 
het geteste voedsel een cocktail van pes-
ticiden. Maximale waarden voor cock-
tails in de bodem of in voedsel bestaan 
echter niet. Er is voor elke stof apart een 
maximale hoeveelheid. „Als je er daar-
van twintig verschillende in je eten hebt, 
is het nog altijd goed.”

Bijzonder geregeld
Buijs: „Het is in Nederland heel bijzon-
der geregeld. De natuur is soms beter be-
schermd tegen pesticiden dan mensen. 
Er zijn tal van regels om te voorkomen 
dat landbouwgif in de natuur terecht kan 
komen, maar de hoeveelheden die in 
voedsel mogen zitten, zijn veel groter, 
soms wel duizenden malen meer.  Met 
pesticiden die je in je ontlasting aantreft, 
kun je juridisch gezien helemaal niets. 
Zelfs niet als je ziek geworden bent.”

Het onderzoek kostte Braamhaar 2500 
euro van zijn spaargeld, maar dat had hij 
ervoor over. Een crowdfunding leverde 
hem 550 euro op. Zijn gangbare voeding 
staat nog steeds in de kelder. „En komt 
de keuken niet meer in. Als je dit alle-
maal weet, kun je ook niet meer anders.”

Er zit verontwaardiging in zijn stem. 
„Hoe kun je eten in de supermarkt leg-
gen, als je niet heel zeker weet dat het 
geen schade veroorzaakt? Daar moet veel 
meer transparantie over komen.” Zijn 
vriendin en hijzelf weten het heel zeker 
nu: ze eten alleen nog maar biologisch.


