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Microplastics

P

klein, maar niet altijd fijn

lasticsoep, rommel op het strand en zeedieren die bekneld raken of
stikken in stukken plastic. Het is een beeld waar we langzamerhand
aan gewend lijken te raken. Toch zijn het niet alleen grotere stukken
plastic die schade aan kunnen richten. De zogeheten microplastics worden
steeds beter onderzocht, met name hun effect op het marine leven. Hieruit
blijkt dat niet alleen zeeën en oceanen vervuild zijn met microplastics, maar
ook zoete wateren1,2. Zelfs in literflessen mineraalwater worden gemiddeld
325 minuscule plasticdeeltjes gevonden3. Maar wat zijn microplastics nou
eigenlijk? Waar komen ze vandaan en wat voor effect hebben ze op de
gezondheid van mariene fauna?

Microplastics zijn kleine plastic deeltjes
van kleiner dan 5mm. Ze ontstaan
onder andere doordat grotere stukken
plastic niet vergaan maar fragmenteren
tot kleinere stukjes die zelfs zo klein als
één nanometer kunnen zijn5. Hoewel
dit de meest bekende bron is, is dit een
secundaire bron van microplastics1.
Primaire microplastics zijn afkomstig uit
schoonmaakmiddelen en cosmetische
producten die via het rioolwater in
rivieren en zeeën terecht komen,
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maar ook vanuit de plasticindustrie
en het wassen van synthetische
kleding1. Bij cosmetische producten
kun je onder andere denken aan
tandpasta en huidscrubs, waarin
plastic ‘microbeads’ worden gebruikt
als schuurmiddel6. Uit onderzoek is
zelfs gebleken dat bij verschillende
gezichtsscrubs per gebruik 4594
tot 94500 microbeads terecht
kunnen komen in het spoelwater7.
De meeste cosmeticamerken gaan
over op alternatieven, waarbij je
kan denken aan vruchtenpitten,
zand, gemalen bamboe en andere
natuurlijke verbindingen8.

Figuur 1 - Een overleden
albatros met een maag vol
plastic, bij Hawaii; (4)
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Van alle incidenten
met mariene fauna
wordt ruim 30% veroorzaakt door opname van
microplastics.
55%
van deze incidenten
wordt
veroorzaakt
Figuur 2 - Tandpasta met door
verstrikking
in
microbeads; (20)
grotere stukken plastic en
visnetten. Daarnaast is ingestie
van plastic op alle trofische niveaus
aangetoond, van plankton en dolfijnen
tot zeevogels9. Dit brengt de nodige
risico’s met zich mee; Er is namelijk
bewijs voor darmwandpassage
van microplastics waardoor deze
ook andere weefsels kunnen
bereiken10. De effecten hiervan zijn
nog onduidelijk.
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Er worden aan plastic
verschillende
toxische
stoffen toegevoegd, die
vervolgens via bioaccumulatieve
processen
kunnen
ophopen
in
verschillende
zeeorganismen en uiteindelijk
ook in mensen. Dit kan leiden
tot onder meer endocriene
verstoringen. Dit is al bekend van
een aantal van deze additieven, zoals
bisphenol A en verschillende ftalaten.
Deze stoffen dragen bij aan plasticiteit
en viscositeit van plastic en zorgen
ervoor dat het beter bestand is tegen
hitte en licht9,12.
Daarnaast
kunnen
microplastics
fungeren als vector voor hydrofobe
verontreinigende
stoffen,
zoals

Figuur 3 - Bronnen van microplastics; (11)
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polychloorbifenyl-achtige stoffen (PCBs)
en dichloordifenyltrichloorethaan (DDT).
Door het grote bindingsoppervlak en
de intrinsieke hydrofobiciteit is met
name deze chemische adsorptie het
middelpunt van de zorgen rondom de
effecten van microplastics10. PCBs
kunnen carcinogene, mutagene en/of
teratogene eigenschappen hebben13
en DDT kan leiden tot neurologische
verschijnselen en immuundeficiëntie14.
Deze stoffen kunnen vrijkomen als
ze worden opgenomen door levende
organismen. Het is ook al aangetoond
dat het vrijkomen van de stoffen
versneld gebeurd in organismen in
vergelijking tot in zeewater15.

Figuur 4 - Chemische
structuur van bisfenol A (BPA) Toch
zijn
onderzoekers
nog niet helemaal uit over de effecten
die toxische microplastics nou precies
hebben op onze gezondheid. In een
report van GESAMP, (Group of Experts
on the Scientific Aspects of Marine
Environmental Protection) uit 2015
wordt een aanbeveling gedaan voor
meer onderzoek naar de effecten
van microplastic op cellen, maar ook
naar de blootstelling via bijvoorbeeld
mosselen in ons dieet16. De enige stof
waar al meer onderzoek naar is gedaan
met betrekking tot humane gezondheid
is bisphenol A (BPA).
BPA kan binden aan steroïde
hormoonreceptoren17. Zo kan het
zorgen voor verstoring van het
schildklierhormoon maar ook een
aantasting van de werking van betacellen in de alvleesklier veroorzaken,
wat een verstoring van de regulatie
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van glucose en vetmetabolisme
geeft17,18. BPA kan op deze manier
dus ook obesitas tot gevolg
hebben18. Daarnaast is er ook een
relatie tussen urine BPA dosis en de
ontwikkeling van diabetes mellitus19.
De dosis BPA waar de gemiddelde
populatie aan wordt vastgesteld kan
al verstrekkende gevolgen hebben,
zoals een abnormale ontwikkeling van
het mannelijke urogenitaal apparaat,
alsmede een stijging van de hormonaal
gemedieerde tumoren als borst- en
prostaatkanker17. Het is nog niet
opgehelderd of het vrijkomen van BPA
uit opgenomen microplastics bijdraagt
aan humane blootstelling. Wel is het
zo dat er hogere plasmaconcentraties
worden gevonden dan waar men aan
zou worden blootgesteld door eten en
drinken, waarbij vaak BPA aanwezig
is in de verpakking. Daarom is het
aannemelijk dat er andere routes van
blootstelling zijn, zoals bijvoorbeeld
opname van microplastics die BPA
bevatten17.

Dat plastic in de oceanen veel
problemen met zich
meebrengt
moge
duidelijk zijn, maar
wat gaan we daaraan
doen? Boyan Slat
heeft daar misschien
wel een antwoord op.
Samen met een groot
team ontwikkelt hij een
systeem om bergen
plastic uit de zee te
vissen. Het systeem
maakt gebruik van de
oceaanstromen zelf,
zodat het opruimen
van de oceanen met relatief lage
kosten en in een hoge snelheid kan
plaatsvinden. Doordat het systeem
drijft op de oceanen ondergaat het
dezelfde stromen en krachten die het
plastic in het water ondervindt. Zo komt

Figuur 5 - Schematische
weergave van het passieve
plastic 'vang-systeem' van
Boyan Slat
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het systeem terecht op de plek waar
ook de hoogste concentratie plastic
is. Door bepaalde onderstromen in de
oceanen verzamelt het meeste plastic
zich namelijk op een aantal punten, de
zogeheten ‘garbage patches’. Het team
van Boyan richt zich daarnaast ook op
oplossingen voor het recyclen van het
plastic, als dat eenmaal verzameld
is en uit de oceaan is gehaald. Als je
meer wil weten over dit interessante
project, neem dan een kijkje op www.
theoceancleanup.com !

Figuur 6 - De locatie van de
drijvende 'garbage patches'
Microplastics zijn dus hele kleine
stukjes plastic die afkomstig zijn uit
de industrie of die restanten zijn van
grotere stukken plastic in de oceaan.
Het plastic-probleem is dus tweeledig
en de oplossing dient dat dus ook te
zijn. Door steeds minder gebruik te
maken van microplastic in cosmetica
en de industrie én door het minderen
in het plastic gebruik zouden we al een
heel eind moeten komen. Ondertussen

filtert Boyan Slat stukje bij beetje ons
afval van de afgelopen decennia uit de
oceaan en heel misschien kunnen we
dan onze uitputtende impact op deze
aarde een klein beetje terugdraaien.
Het onderzoek naar microplastics staat
nog wel in de kinderschoenen, maar
ik verwacht dat we daar de komende
jaren alleen maar meer over gaan
horen. Tot die tijd is het misschien
verstandig om toch maar eens op
pinterest op zoek te gaan naar DIY
scrubs. Wil je daarnaast nog een extra

steentje bijdragen? Help dan mee met
de grote beach cleanup van Boskalis!
Met deze beach cleanup tour wordt
van 1 t/m 15 september 2019 de hele
noordzeekust schoongemaakt. Zo komt
er weer een stukje minder plastic in
de zee. Als zulke kleine stukjes plastic
grote effecten kunnen hebben, heeft
een kleine effort uiteindelijk vast ook
een groot effect!
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