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INTRODUCTIE 

Chemicaliën zijn en worden geproduceerd om de kwaliteit van 
ons dagelijks leven te verbeteren. De producten waarin de che-
micaliën aanwezig zijn, worden gebruikt voor verschillende 
doeleinden, waaronder huishoudelijke, bv’s oppervlakte ac-
tieve stoffen, conserveringsmiddelen, ingrediënten in 
persoonlijke verzorgingsproducten, zoals parabenen, maar ook 
verschillende geneesmiddelen om ziekten te bestrijden of li-
chaamsfuncties te reguleren, en additieven om de kwaliteit van 
kunststoffen te verbeteren, en vlamvertragers om het brandge-
vaar te verminderen. Pesticiden beperken de verspreiding van 
ziekten zoals malaria of beschermen het gewas tegen insecten, 
ziekten enz., om de opbrengst van de landbouw te verhogen. 
Een behoorlijk deel van deze door de mens gemaakte chemica-
liën zijn persistent en belanden via lucht, regen of afvalwater in 
de waterige omgeving en kunnen onbedoeld een negatieve in-
vloed hebben op het ecosysteem en alle organismen, inclusief 
mensen. Om het milieu te beschermen, werden systemen ont-
wikkeld om de uitstoot te verminderen, ook naar het waterige 
milieu. Water is essentieel voor bijna alle leven op aarde. Tege-
lijkertijd distribueert water chemische afvalstoffen door het 
milieu. Regelgeving wordt uitgevoerd door lokale en internati-
onale verdragen, en autoriteiten, bijvoorbeeld de “Oslo and 
Paris Convention (OSPAR) for the Prevention of Marine Pollu-
tion from Land-Based Sources” in het noordoostelijke 
Atlantische gebied werd opgericht in 1974. OSPAR streeft er-
naar de concentraties van chemische verontreinigingen in het 
mariene milieu terug te brengen tot zo laag als achtergrondni-
veau. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) reguleert het 
binnen- en kust- aquatisch milieu in Europa. De KRW identifi-
ceerde een aantal prioritaire chemische stoffen waarvoor 
milieukwaliteitsnormen (EQS) zijn overeengekomen. EQS zijn 
maximale concentraties die naar verwachting een verwaarloos-
baar effect op het milieu en het menselijk leven hebben. 
Concentraties van deze prioritaire chemische stoffen, en om lo-
kale redenen veel andere chemische stoffen, worden 
gecontroleerd om de naleving van WFD-EQS of andere kwali-
teitsnormen te testen. 

Voor de nauwelijks in wateroplosbare hydrofobe organi-
sche chemicaliën/stoffen (HOC) is het een enorme uitdaging 
met behulp van klassieke bemonstering en daaropvolgende ana-
lyse, rationele monitoring van concentraties uit te voeren die 

een adequate maat zijn voor het risico van de HOC. Om een 
maat voor het risico te vertegenwoordigen en gemeten concen-
traties realistisch te vergelijken, moeten concentraties op een 
constante en gedefinieerde basis worden uitgedrukt. Dat is bij 
voorkeur een zuivere fase, bijvoorbeeld zuiver water. Voor de 
goed in wateroplosbare stoffen, kunnen concentraties in water 
worden getoetst zoals ze worden gemeten in totaal watermon-
sters, maar HOC hebben een lage waterige oplosbaarheid en 
sorberen aan alles wat in het water is gesuspendeerd. De fractie 
die vrij opgelost is de water fase neemt af met toenemende HOC 
hydrofobiciteit (uitgedrukt in de octanol–waterverdelingscoëf-
ficiënt: (𝐾𝐾OW

 ). Zo zijn HOC-concentraties in oppervlaktewater-
monsters gerelateerd aan de aanwezige hoeveelheden opgeloste 
en zwevende deeltjes (SPM) en hun samenstelling in termen 
van organische stof. Omdat HOC aan filters sorberen, en HOC 
gebonden aan opgeloste organische stof (DOC) filters passeren, 
is filtratie is geen haalbare optie om HOC te isoleren in zuiver 
opgeloste fase. Bovendien zijn de vrij opgeloste concentraties 
van HOC in water altijd erg laag en analytisch moeilijker te be-
palen naarmate de KOW van de HOC toeneemt.  

De klassieke waterbemonstering en analyse voor HOC 
wordt geëvalueerd in Hoofdstuk 2 waar uitgebreid wordt be-
sproken op welke basis HOC-concentraties idealiter uitgedrukt 
zouden moeten worden om vergelijkbare data te leveren. Ge-
zien de vooruitgang van de wetenschap op dat moment, werd 
het monitoren van HOC in zwevende stof (ZS) bemonsterd door 
een doorstroomcentrifuge en het uitdrukken van de HOC-
concentratie op organische koolstof (OC) -basis aanbevolen 
voor monitoring en beoordeling. Het uitdrukken van HOC-
concentraties op basis van OC als representatief voor organi-
sche stof, vermindert de bemonsteringsvariabiliteit 
aanmerkelijk, en maakt, in vergelijking met totaal water, een 
betere beoordeling mogelijk van de milieukwaliteit in ruimte en 
tijd. Uiteraard wordt voor het meten van HOC-fluxen bij voor-
keur totaal water gemeten, of, wanneer HOC dominant aan ZS 
is gebonden, als het product van het ZS-transport en de HOC-
concentratie in het ZS. 

Concentraties op basis van OC zijn op grote schaal toege-
past door OSPAR voor ruimtelijke en temporele trend 
monitoring, vaak in sediment fracties < 20 of < 63 μm, geïso-
leerd uit het zand door nat zeven met behulp van lokaal water. 
Zoals hierboven aangegeven, het uitdrukken van HOC-
concentraties op OC vermindert de variabiliteit, maar dit is  
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afhankelijk van stabiele eigenschappen van organisch materiaal 
in tijd en ruimte. Echter, de sorptie-eigenschappen van het or-
ganische materiaal kunnen variabel zijn. Afhankelijk van de 
oorsprong kan vooral sediment variabele hoeveelheden steen-
kool of roet koolstof (SC) bevatten die, in vergelijking met 
regulier OC afkomstig van plankton en plantaardig materiaal, 
een variabele en altijd veel grotere affiniteit voor HOC hebben 
die niet noodzakelijkerwijs gerelateerd is aan de KOW. Dit is met 
name relevant voor de beoordeling van verontreinigd sediment 
zoals behandeld in Hoofdstuk 6. 

Naast water- en sedimentmonitoring, worden HOC concen-
traties in biota (vissen en ook mosselen) gebruikt om de 
milieukwaliteit te beoordelen. OSPAR monitort al meer dan 
drie decennia HOC in zeevis en mosselen. Monitoring met co-
genetische mosselen die in kooien in water worden 
uitgehangen, wordt ook toegepast om de milieukwaliteit te ver-
gelijken aan de hand van de concentraties die zij verkrijgen 
door opname. De KRW gebruikt voor een aantal prioritaire ver-
bindingen monitoring in vis om te controleren of deze aan de 
EQS voldoen. Het is echter erg moeilijk om een vissoort te vin-
den die voldoet aan de gestelde criteria, waaronder een trofisch 
niveau (TL) van 4. De richtlijn 2013/39/EU biedt de lidstaten 
de mogelijkheid om alternatieve methoden toe te passen zolang 
ze net zo goed zijn en dezelfde bescherming bieden. 

PASSIVE SAMPLING EN CHEMISCHE ACTIVITEIT 

Monitoring van HOC of andere verbindingen in het milieu 
wordt over het algemeen gedaan door het bepalen van de con-
centratie van die HOC in een monster uit die omgeving dat 
wordt geanalyseerd in het laboratorium, bijvoorbeeld water, se-
diment of biota. Twee en een half decennia geleden werden 
platte lage-dichtheid polyethyleen (LDPE) slangen gevuld met 
trioleïne geïntroduceerd als passieve samplers (PSd) die passief 
HOC absorberen uit de waterige omgeving waarin ze werden 
blootgesteld. De hoeveelheid HOC die de PSd absorbeert is een 
maat voor de HOC concentratie in het milieu. Lipide gevulde 
PSd werden/worden geleidelijk vervangen door enkelvoudige-
fase polymere PSd bestande uit bijvoorbeeld vellen LDPE of 
siliconen. 

De opname van HOC door een PSd wordt gedreven door de 
chemische activiteit (CA) gradiënt van de HOC tussen de wa-
terfase en de PSd. De CA is in wezen de verhouding tussen 
HOC’s concentratie en oplosbaarheid (opnamecapaciteit). CA 
is onafhankelijk van de temperatuur en grootte van het systeem. 
In evenwicht, is de CA hetzelfde voor de waterfase en de PSd, 
met een PSd – water concentratie verhouding gelijk aan de PSd 
–water verdelingscoëfficiënt (KPW). Derhalve wordt de PSd op-
name veroorzaakt door een veel hogere oplosbaarheid van HOC 
in de PSd dan in het omringende water. Evenwichtsconcentra-
ties in PSd s die aan verschillende matrices zijn blootgesteld,

weerspiegelen direct hoe de CAs in deze matrices zich tot el-
kaar verhouden. Een passieve sampler is min of meer een soort 
thermometer en net als de CA is de temperatuur gelijk aan de 
verhouding van de interne energie (J kg-1) en de warmtecapa-
citeit (J kg-1 °K-1) van het onderzoeksobject. Dus voor het 
berekenen van de temperatuur uit de interne energie moet de 
warmtecapaciteit bekend zijn. In het geval dat de warmtecapa-
citeit onbekend is, is de interne energie nog steeds proportioneel 
aan de temperatuur als de vergelijken objecten dezelfde warm-
tecapaciteit hebben. Dit benadrukt dat HOC concentraties op 
dezelfde basis moeten worden uitgedrukt om te kunnen worden 
vergeleken.  

Een juiste basis is daarom even belangrijk als de nauwkeu-
rige meting van de HOC-concentratie. Kennis over 
monstereigenschappen of samenstelling ontbreekt vaak en in 
dat geval is het de beste aanpak om ze constant te houden, bij-
voorbeeld zoals het geval kan zijn voor de vrij opgeloste fase. 
Op dit punt is de PSd superieur met zijn constante opname ei-
genschappen. Verkregen evenwichtsconcentraties in PS kunnen 
worden geconvergeerd naar elke matrix waarvoor de PS–
matrix-verdelingscoëfficiënt bekend is. Een nadeel is echter dat 
er vaak geen evenwicht wordt bereikt, ook wanneer mechani-
sche of andere middelen worden toegepast om de kinetiek te 
versnellen. Waar evenwicht niet mogelijk is, kan een eerste 
orde kinetisch opnamemodel worden toegepast. Omdat de PSd 
–wateruitwisseling isotroop is, is de uitwisselingsconstante 
voor opname dezelfde als voor afgifte. Deze afgiftesnelheid kan 
in situ worden bepaald uit de restfracties van “Performance Re-
ference Compounds” (PRC), stoffen die die niet in het milieu 
voor komen en voorafgaand aan de blootstelling aan de PSd 

werden gedoseerd. Deze afgiftesnelheid wordt gebruikt als een 
opnamesnelheid, waarmee evenwichtsconcentraties in de PSd 

kunnen worden berekend, zelfs wanneer het evenwicht niet 
werd bereikt. Vervolgens worden de evenwichtsconcentraties 
van HOC in the PSd geconverteerd naar de gewenste matrix, 
bijvoorbeeld vrij opgelost in water of op lipide-basis. Merk op 
dat het concept van chemische activiteit voornamelijk wordt ge-
bruikt om de principes en voordelen van PS uit te leggen en 
verder niet kwantitatief wordt gebruikt. Evenredigheid van de 
klassieke concentratiebenadering met de CA wordt verzekerd 
door concentraties uit te drukken op een gedefinieerde basis, 
bijvoorbeeld vrij opgelost in zuiver water of op lipide-basis.

PASSIVE SAMPLING – BLOOTGESTELDE MOSSELEN 

In 2001 is het Rijksinstituut voor Kust- en Zee/RIKZ gestart 
met het monitoren van polygechlooreerde bifenylen (PCB) en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met behulp 
van siliconen PSd naast co–genetische mosselen (Mytilus edu-
lis) op acht locaties langs de Nederlandse kust. Sinds 1990 
werden in het zogenaamde ABM-programma deze mosselen in 
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de herfst en winter gedurende zes weken blootgesteld. In 
Hoofdstuk 3 worden de resultaten gerapporteerd die zijn ver-
kregen in de eerste vier jaar van parallelle monitoring. De PSd 
werden in tweevoud blootgesteld en de CV van gemiddeld rond 
8% laat zien dat de variatie van veld bemonstering geen rele-
vant probleem is in PS. Dit werk omvatte ook de eerste 
toepassing van de co-solvent methode om de PSd – water ver-
delingscoëfficiënten te bepalen, welke methode later werd 
herhaald en uitgebreider onderzocht (Hoofdstuk 4). Vooraf-
gaand aan de blootstelling werden PRC aan de PSd gedoseerd 
en de achtergebleven fracties werden gebruikt om de opname 
van verontreiniging om te zetten in een vrij opgeloste concen-
tratie (CW) met de op dat moment beschikbare benaderingen. Er 
werd een goede correlatie waargenomen tussen verkregen CW 
en concentraties in mosselvlees. Bioaccumulatiefactoren (BAF) 
waren in de winter gemiddeld iets hoger dan in de herfst, terwijl 
de herfstbemonsteringen een lagere variatie vertoonden in de 
tijd. Over het algemeen werd een goede relatie tussen log BAF 
en log KOW waargenomen met een helling in overeenstemming 
met de literatuur. Alleen BAF-waarden voor PCB 170 en 180 
vertoonden consistent lagere waarden, terwijl dit niet het geval 
was voor PCB 187. Concentraties bepaald in mosselen en met 
behulp van PS volgden meestal hetzelfde profiel over seizoe-
nen, en ook over locaties. Zo daalde de pyreen–fluorantheen 
verhouding van 2,2 in de Westerschelde tot ~ 1 op de kust lo-
caties stroomafwaarts, en tot 0,4 bij verder gelegen locaties in 
exact hetzelfde profiel voor mosselen en PSd. De belangrijkste 
voordelen van PS ten opzichte van de monitoring door mosse-
len zijn (1) het ontbreken van een initiële concentratie en (2) 
geen natuurlijke variabiliteit die onvermijdelijk is geassocieerd 
met levend materiaal. De monitoring met PS in parallel met het 
mosselen bood een zeer nuttige leerervaring en een basis voor 
later werk. In wezen kan PS zelfs een betere methode zijn voor 
het meten van biologische beschikbaarheid dan het gebruik van 
blootgestelde mosselen. 

POLYMEER-WATER VERDELINGSCOËFFICIËNTEN 

Hoofdstuk 4 beschrijft de bepaling van PSd – water verdelings-
coëfficiënten (KPW, L kg-1) voor hexachloorbenzeen (HCB), 
een aantal polychloorbenylen (PCB) en de EPA-16 reeks poly-
cyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). De set bevatte 
ook PCB's die niet voorkomen in technische PCB-mengsels en 
verschillende gedeutereerde PAK's, die in aanmerking kwamen 
voor toepassing als PRC voor in-situ kalibratie van de 
PSd – water uitwisselingssnelheid bij veldblootstellingen. De 
bepaling van de KPW wordt gewoonlijk uitgevoerd door equili-
bratie van het polymeer waar de PSd van is gemaakt met een 
volume water waaraan de genoemde HOC gedoseerd zijn, ge-
volgd door de analyse van concentraties HOC in beide fasen 

(polymeer: CP en water: CW). Ondanks verhoogde doserings-
concentraties worden de concentraties in de waterfase na 
equilibratie met het polymeer echter steeds lager naarmate de 
hydrofobiciteit toeneemt, en zijn ze daarom moeilijker nauw-
keurig te meten voor HOC met hogere hydrofobiciteit. 
Bovendien kan sorptie van HOC optreden aan de wand van de 
container en aan deeltjes of opgeloste organische stof (DOC) 
aanwezig in het water of gegroeid tijdens de gewoonlijk lange 
evenwichtstijd. Verder, met toenemende hydrofobiciteit zal een 
groter deel van HOC in de waterfase aan DOC worden geabsor-
beerd, en de concentratie die in de waterfase na evenwicht 
wordt bepaald, kan een overschatting zijn van de vrij opgeloste 
concentratie in zuiver water. Om de afwezigheid van overschat-
ting door DOC-gebonden fracties te valideren, werden 
partitiecoëfficiënten bepaald in ultra puur water maar ook in een 
reeks methanol-watermengsels (KPM) variërend van 10 tot 
100% methanol in stappen van ongeveer 10%. Met toenemende 
methanol gehalte neemt de KPM snel af en kan nauwkeuriger 
worden gemeten, terwijl ook sorptie aan mogelijk aanwezig 
DOC afneemt. Deze KPM werden bepaald voor een aantal sili-
conenmaterialen (SR) van verschillende leveranciers, evenals 
voor verschillende partijen en diktes van één leverancier, en 
lage dichtheid polyethyleen (LDPE). Verschillende co-solvent 
modellen die het effect van methanol gehalte op de KPM voor-
spellen, werden getest om de KPW in zuiver water te valideren. 
Lineaire regressie van log KPM met de molfractie methanol (x) 
over het bereik van 0 < x < 0,3 (0–50% v/v), leverde KPW op die 
nauw overeenkwamen met gemeten KPW voor het gehele toege-
paste HOC hydrofobiciteitsbereik. Dit was zelfs het geval als 
de twee meest waterige equilibraties van regressie werden uit-
gesloten. (Fig. 2, pagina 61). Verhoogde CW door DOC 
gebonden HOC fracties zou zich manifesteren in gemeten KPW 
die toenemend lager zijn dan de KPW verkregen door extrapola-
tie, naarmate HOC’s hydrofobiciteit toeneemt. Van een 
dergelijk effect was geen spoor en de resultaten van lineaire re-
gressie werden beschouwd als de meest juiste waarde voor KPW. 

De KPW voor LDPE lieten een acceptabele overeenkomst 
zien met drie van de vier datasets die in de literatuur zijn ge-
vonden. Voor de log KPW van PSd op siliconenbasis vertoonden 
de relaties met literatuurgegevens vaak regressiecoëfficiënten 
die dichtbij één lagen, maar verschilden in asafsnede, waar-
schijnlijk als gevolg van een enigszins verschillende aard tussen 
de materialen (verschillende fabrikanten). Ook voor de vijf ver-
schillende siliconenpolymeren in dit onderzoek verschilden de 
regressiecoëfficiënten van log KPW van PCB versus log KOW, of-
wel molecuulmassa (M), niet meer dan 3%, respectievelijk 2%. 
Voor de log KPW van PCB gaf een simpele regressie versus een 
combinatie van M en een specificatie van chlooratoomsubstitu-
tie, een drie keer lagere standaardfout dan regressie versus de 
(algemeen gebruikte) log KOW van Hawker en Connell (2008). 
Ook voor de PAH liet de regressie van PAH versus M de laagste 
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standaardfout zien. Omdat de regressiecoëfficiënten van de 
log KPW – log KOW relatie voor siliconen en LDPE sterk ver-
schilden, wordt de polymeer–water partitie niet uitsluitend 
bepaald door hydrofobe interactie en zijn stof specifieke inter-
acties in het polymeer ook belangrijk. Dat betekent dat andere 
stofgroepen afzonderlijke meting en modellering vereisen. 

 

KALIBRATIE VAN DE OPNAMESNELHEID  

Indien met PS evenwicht wordt bereikt tijdens de blootstelling 
in het milieu, is de conversie van de PSd opname een eenvou-
dige deling van de opname (NP)  door mPKPW, waarbij mP de 
massa van de PSd is. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe het PS-proces 
kan worden gekalibreerd als er geen evenwicht wordt bereikt. 
Het product mPKPW heeft eenheden van volume (L) en is de ca-
paciteit van de PSd, uitgedrukt in een watervolume. Met 
toenemende KPW zal de capaciteit van de PSd het bemonsterd 
volume overtreffen en zal er geen evenwicht worden bereikt. In 
dat geval is kalibratie van de opnamesnelheid nodig om de mate 
van evenwicht te bepalen. Omdat de veldomstandigheden on-
voorspelbaar variabel zijn, is een in situ kalibratie nodig, wat in 
wezen een schatting is van het watervolume dat per tijdseenheid 
werd "geëxtraheerd", d.w.z. bemonsteringssnelheid (RS, L d-1). 
De RS kwantificeert het transport van HOC naar de PSd en wordt 
gecontroleerd door de dikte van de waterige grenslaag (WBL) 
aan het PSd -oppervlak en de diffusie van HOC door de WBL 
en in de PSd. Omdat de oplosbaarheid van HOC in het polymeer 
veel hoger is dan in de waterfase, is de transportweerstand in 
het polymeer verwaarloosbaar in vergelijking met die van de 
WBL. Volgens de theorie in chemische technologie is het 
transport door de WBL evenredig met de waterige diffusieco-
efficiënt van de HOC tot de macht 2 3⁄ , d.i., DW

2/3. Derhalve is de 
dikte van de WBL, die afhankelijk is van de lokale stroming of 
turbulentie, de factor om te kalibreren door middel van 
RS=FDW

2/3, waarin F een proportionaliteit factor is die het effect 
omvat van veldomstandigheden die de WBL-dikte bepalen en 
de geometrie van de bemonsteringsinrichting op de opname, 
evenals als conversie van eenheden. Dit model werd getest en 
relaties van gemeten RS – M en RS – Vm toonden hellingen die 
niet significant verschilden van hellingen berekend met DW

  
voorspeld door verschillende relaties uit de literatuur. Ten slotte 
werd RS=F M-0.47 als model voorgesteld. De proportionaliteit 
factor F kan worden bepaald door gemodelleerde PRC-afgifte 
te fitten aan werkelijk gemeten fracties met niet-lineaire klein-
ste kwadraten regressie (NLS) en F als aanpasbare parameter. 
De verkregen F kan vervolgens worden gebruikt om de RS voor 
doelverbindingen te berekenen. Deze methode werd parallel ge-
publiceerd, evenals richtlijnen voor praktische toepassing. Een 
korte beschrijving wordt gegeven in Hoofdstuk 9, S10 

MULTI-RATIO PASSIVE SAMPLING VAN SEDIMENT 

Vanwege de proportionaliteit met CA wordt de CW van HOC in 
porie-water van sediment beschouwd als een goede voorspeller 
voor de concentratie die kan worden bereikt in bentische orga-
nismen. Voor sediment bleek dat er naast een HOC-fractie die 
gebonden is aan organische materiaal door hydrofobe binding, 
andere fracties bestaan die sterker zijn gebonden, zoals bijvoor-
beeld aan roet of andere vormen van harde koolstof materialen 
die in het sediment aanwezig kunnen zijn. Deze laatste fracties 
zijn praktisch niet biologisch beschikbaar en alleen de reguliere 
‘partitie-gebonden" fractie is beschikbaar (water uitwisselbaar) 
en vertegenwoordigt het risico voor bentische organismen. In 
Hoofdstuk 6 wordt een sediment–PS-methode geïntroduceerd 
waarmee zowel de CW als de beschikbare concentratie in sedi-
ment kan worden bepaald. 

Onderzoek naar de opname- of evenwichtssnelheid toonde 
aan dat PSd – sediment-suspensie-uitwisseling sneller was voor 
dichtere suspensies, waarschijnlijk als gevolg van intensiever 
contact tussen PSd en sediment. Verder werd aangetoond dat het 
bereiken van evenwicht sneller was als de PSd–sediment-mas-
saverhouding hoger was, terwijl de langste evenwichtstijd 
nodig is voor een lage PSd – sediment-massaverhouding.  

Voor de bepaling van HOC's CW in sediment wordt een 
monster van het sediment in het laboratorium geschud met een 
PSd totdat evenwicht is bereikt. Na evenwicht wordt CW bere-
kend door de hoeveelheid HOC in de PSd (NP) te delen door zijn 
watervolumecapaciteit, mPKPW. Dit levert echter een CW nadat 
de PSd een deel van de HOC uit het sediment heeft opgenomen 
en dus wordt een lagere CW verkregen dan oorspronkelijk, voor-
dat de PSd werd toegevoegd (CW,0). 

Met multi–ratio passive sampling wordt dit nadeel omgezet 
in een voordeel. Door sediment en PSd in evenwicht te brengen 
in een aantal, erg verschillende PSd – sediment massa ratio’s, 
ontstaan situaties waarin CW slechts weinig wordt beïnvloed en 
uitgeput, net als de met water uitwisselbare fractie. De CW,0 en 
de beschikbare concentratie (CAS,0) kunnen als aanpasbare para-
meters worden bepaald door daarmee gemodelleerde 
concentraties in de PS (CP) te fitten met de gemeten waardes 
met behulp van NLS als functie van de PSd – sediment massa 
ratio (mP mS⁄ ). Vervolgens kan de sediment-water verdelings-
coëfficiënt van de beschikbare fractie worden berekend als 
KAS,W= CAS,0 CW,0⁄  en uitgedrukt op OC door KOC=KAS,w/fOC. 
Multi–ratio passive sampling werd toegepast op drie soorten-
sedimenten; uit een haven, een estuarium en een zeegebied. Uit 
de resultaten bleek dat toegankelijke concentraties van 13 
PAK's een factor 2 tot 10 lager waren dan de totale concentra-
ties, ruwweg nam de beschikbare portie af naarmate HOC’s 
hydrofobiciteit toenam. Beschikbare concentraties van PCB in 
het havensediment waren slechts iets lager dan de totale con-
centraties zonder relatie met de KOW. De KOC voor de 
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beschikbare concentraties waren gerelateerd aan de KOW, en 
voor PAK's meestal iets hoger dan de KOW. Toepassing van de 
USA EPA evenwichtsverdeling sediment benchmarks die de 
gemeten parameters uitdrukken als som van toxische eenheden 
(PSTU), resulteerde in een veel hogere waarde bij gebruik van 
de totale concentraties dan bij gebruik van CW,0 of CAS,0,, terwijl 
de laatste twee met elkaar overeenkwamen.  

Bijgevolg kan multi–ratio passive sampling bijdragen tot 
een meer realistische risicobeoordeling. 

 

POLYMEER-LIPIDE PARTITIE COEFFCIENTS 

Passieve bemonstering is bij uitstek geschikt voor multimedia-
monitoring. Door evenwicht van PS met diverse milieumedia, 
kunnen de HOC niveaus in deze compartimenten in dezelfde 
eenheden worden vergeleken. Om ook een vergelijking met 
concentraties in biota te kunne maken zijn PS-lipide verdelings-
coëfficiënten nodig (Hoofdstuk 7) om HOC's 
evenwichtsconcentraties te converteren naar lipide-basis. Poly-
meer–lipide verdelingscoëfficiënten (KPL) van verschillende 
PCB, PAK en organochloorbestrijdingsmiddelen werden be-
paald voor twee siliconen en lage-dichtheid polyethyleen 
(LDPE). Hiervoor werden gestapelde polymeren-schijven, ver-
rijkt met PRC, in contact gebracht met lipide gedoseerd met 
HOC. Equilibraties werden uitgevoerd met visolie en trioleïne 
bij 4 ° C en 20 ° C gedurende verschillende tijdsperioden. Ver-
der werden diffusiecoëfficiënten van lipide in de polymeren 
bepaald uit lipide transport door een stapel van 6 polymeerschij-
ven waarbij alleen aan de onderste schijf lipide was gedoseerd. 
Uit een diepgaande evaluatie bleek (i) dat KPL onafhankelijk 
was van lipide type en temperatuur, (ii) dat diffusiecoëfficiën-
ten van lipide in  de polymeren hoger waren dan de 
voorspellingen op basis van hun moleculair volume, (iii) dat si-
liconen een hogere lipide diffusie en 4× lagere lipide opname 
vertoonden in vergelijking met LDPE, en (iv) dat geabsor-
beerde lipide zich gedroeg als een co-oplosmiddel en de KPL niet 
meetbaar beïnvloedde, zoals kon worden aangetoond voor 
HOC van kleine moleculaire grootte.  

Met de verkregen KPL kunnen concentraties in PSd die in 
verschillende media zijn geëquilibreerd, worden omgezet naar 
lipide–basis, waardoor de koppeling van het thermodynamische 
niveau in biota-lipide en in die media kan worden beoordeeld. 
De LDPE–lipide verdelingscoëfficiënten kunnen ook van nut 
zijn voor een thermodynamisch verantwoorde risicobeoorde-
ling van HOC in microplastics. 

 

EVENWICHTS PASSIVE SAMPLING IN BIOTA 

Passive sampling wordt traditioneel toegepast om vrij opgeloste 
concentraties (CW) van HOC in oppervlakte- en sedimentporie-
water te schatten als relevante parameter voor de beoordeling 

van de blootstelling van aquatische organismen. HOC concen-
traties in PSd na evenwichts-PS (EPS) in verschillende 
milieumedia werden ook door deling met KPL geconverteerd 
naar lipide-basis (CL). Evenzo beschrijft Hoofdstuk 8 onder-
zoek hoe EPS kan worden uitgevoerd door equilibratie van 
silicone PSd met weefsel, b.v. visfilet. Bij in–weefsel EPS, wor-
den dunne PSd statisch blootgesteld in weefsel bij 4° C 
gedurende maximaal zeven dagen. Deze toepassing van EPS 
leek te worden beperkt tot lipide-rijke visweefsels (zalm en kar-
per als in dit werk) omdat geen evenwicht werd bereikt voor 
mager weefsel (b.v. lipide gehaltes ≤ 1%, snoekbaars) zelfs na 
zeven dagen blootstelling. Dit wordt veroorzaakt door de lage 
HOC opnamecapaciteit in mager weefsel waardoor de opname 
van de PSd het oppervlak sterk uit put doordat tarnsport van 
HOC uit diepere lagen te traag is. Dit werd bevestigd door de 
onvolledige afgifte van PRC die vóór blootstelling aan de sam-
plers waren gedoseerd. Voor opeenvolgende PSd 
blootstellingen van één dag aan hetzelfde weefseloppervlak was 
de resterende PRC-fractie in de sampler groter voor elke nieuwe 
blootstelling, wat aangeeft dat de opgenomen PRC gedeeltelijk 
op of nabij het weefselcontactoppervlak bleven, terwijl an-
dersom de opname van HOC na elke opeenvolgende 
blootstelling lager werd door uitputting. Blootstellingen met 
herplaatsen van de PSd naar vers weefsel door afsnijden van de 
contact laag, verbeterde de evenwichtssnelheid, maar voor ma-
ger weefsel (<1% lipide), waren zelfs tien verversingen niet 
voldoende. Modellering suggereerde dat om in twee dagen 90% 
evenwicht te bereiken in dergelijk mager weefsel, de PSd ten 
minste elke drie uur moest worden verplaatst, wat niet praktisch 
is uit te voeren binnen normale werkschema's. 

Vervolgens werd een systeem van continue verplaatsing 
toegepast door weefsel in kleine blokjes te snijden en een vol-
doende/overtollige hoeveelheid weefsel met de PSd in een pot 
van 2 liter bij 4 ° C te rollen. Om het weefsel in de pot in bewe-
ging te houden, werd tot 20% Milli-Q water toegevoegd. Deze 
aanpak bood evenwicht binnen twee dagen, zelfs voor het ma-
gere snoekbaarsweefsel. De resultaten voor karper en zalm na 
evenwicht door contact blootstelling, kwamen goed overeen 
met de resultaten die door het rollen zijn verkregen, wat erop 
wijst dat twee dagen rollen geen merkbare invloed had op de 
sorptie eigenschappen van het weefsel. Visweefsel dat in de 
vorm van blokjes is gesneden, laat het weefsel min of meer in-
tact en is een veilig alternatief voor gehomogeniseerd 
visweefsel, waarbij het nog steeds mogelijk is om individuele 
vissen te poolen wat nodig is om de variabiliteit tussen indivi-
duen te middelen. Er worden richtlijnen gegeven voor het 
selecteren van geschikte weefsel – PSd massaverhoudingen die 
uitputting van HOC voorkomen. Volledige afgifte van PRC ge-
doseerd aan de PSd voorafgaand aan blootstelling, is een 
adequate kwaliteitscontrole die zowel evenwicht als afwezig-
heid van uitputting bevestigt. 
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Gemiddeld komt CL bepaald door EPS goed overeen met 
conventionele vloeistof extractie voor de zalm en karper met 
een hoger lipide gehalte. Voor snoekbaars vertoonde conven-
tionele oplosmiddelextractie een lagere CL dan EPS, 
waarschijnlijk omdat zeer lage lipide-gehaltes gemakkelijk 
overschat worden door co-extractie van niet-lipide-materiaal. 
Ook kan lipide deels gedispergeerd of opgelost in het weefsel 
aanwezig zijn, en dan niet bijdraagt aan HOC’s opnamecapaci-
teit. Verwacht mag worden dat de CL bepaald door in-weefsel 
EPS uitgedrukt op gedefinieerd lipide, nauwkeuriger de CA van 
HOC in visweefsel weergeeft dan CL door conventionele oplos-
middelextractie waarbij het lipide gehalte operationeel is 
gedefinieerd. Verder werd geconcludeerd dat CL door EPS in 
weefsel, sediment en water een geschikte parameter is om 
meerdere media onderling te evalueren. Bijvoorbeeld, vergelij-
king van waterige blootstellingsniveaus versus werkelijke 
niveaus in organismen, maar ook vissoorten van verschillende 
trofische niveaus onderling in termen van biomagnificatie. 

Wanneer de relaties tussen CL door in-weefsel EPS en wa-
terig PS voldoende zijn onderbouwd, kan waterig PS een 
haalbaar alternatief zijn voor conventionele HOC monitoring in 
biota waarbij het weefsel zelf wordt geëxtraheerd. In vergelij-
king met HOC monitoring in biota lijkt waterige PS 
kosteneffectief en zal het bijdragen aan het dierenwelzijn. 

 

ONTRAFELING VAN DE RELATIE TUSSEN HOC IN VIS 
VAN DIVERS TROFISCHE NIVEAU EN WATER 

De HOC concentraties in aquatische biota worden gebruikt 
voor het toezicht op de naleving, evenals tijd en ruimtelijke 
trends in de waterige omgeving (Europese Unie Kaderrichtlijn 
Water, OSPAR). De HOC-niveaus in biota zijn echter afhanke-
lijk van verschillende biologische factoren, zoals het lipide 
gehalte, geslacht, leeftijd, trofisch niveau, voedingsgewoonten, 
beschikbaarheid van voedsel, migratiegedrag en seizoensin-
vloeden. Bovendien moet voor de inschatting van de 
biomagnificatie van HOC het trofische niveau van de organis-
men (TL) in aanmerking worden genomen, in combinatie met 
correctie voor andere niet-controleerbare factoren, zoals het li-
pide gehalte. Waargenomen is dat het thermodynamische 
niveau van persistente HOC, uitgedrukt als de concentratie op 
lipide basis (CL

 ), toe neemt van primaire producenten, via pri-
maire consumenten naar predators, met een trofische 
magnificatie factor voor elke TL-eenheid. De algemene aan-
name is dat trofische magnificatie de CL

  progressief verhoogt 
boven de CL

 -equivalent voor water (CL⇌water
 ) en sediment 

(CL⇌sediment
 ) in zijn habitat. Recente literatuur laat zien dat CL

  
voor PCB in vissen met een TL tot 4, lager is dan CL⇌sediment

 . 
In Hoofdstuk 9 wordt beschreven hoe dit fenomeen wordt 

ontrafeld door veldonderzoek. In drie waterlichamen in Tsje-
chië (locaties A en C) en Slowakije (locatie B) met 

verschillende verontreinigingsniveaus, werd HOC (PCB, DDx 
en BDE) gemeten in filet en lever van vis met verschillende TL 
door conventionele extractie (CL

 ) en in-tissue EPS (CL⇌tissue
 , 

Hoofdstuk 8). Verder werd de TL vastgesteld op basis van de 
stikstof isotoop ratio (δ15N) bepaald in het visweefsel en in ver-
zamelde mosselen welke als basislijn werden beschouwd met 
een aangenomen TL van 2. Op locatie A werden vijf soorten vis 
met een TL variërend van 1,2 tot 3,9; op locatie B negen soorten 
met TL variërend van 2,3 tot 3,6; en op locatie C werden drie 
soorten van TL rond 3; verzameld. De PS in de waterfase voor 
de bepaling van CL⇌water

 , werden uitgevoerd in alle drie locaties 
op meerdere punten en tijdstippen. De evaluatie van de gege-
vens heeft geleid tot een aantal conclusies en hoogtepunten.  

De verschillen tussen alle vier verkregen weefselgegevens: 
lever, filet, door twee methoden, waren vrij klein, terwijl vis-
groepen van dezelfde soort een orde van grootte konden 
verschillen. 

Trofische magnificatie volgde het verwachte profiel door 
sterk toe te nemen in de richting van HOC met hogere hydrofo-
biciteit. Echter, terwijl werd verwacht dat CL

  bij TL = 1, het 
begin van de voedselketen, op het niveau van CL⇌water

  zou lig-
gen, werd dit niveau pas benaderd na trofische magnificatie tot 
TL = 4 (zie Fig. op pagina 206 en 244). Alleen de CL

  voor pen-
tachloorbenzeen dat geen biomagnificatie vertoonde en 
waarschijnlijk in evenwicht was met de waterfase, was van het-
zelfde niveau als CL⇌water

 . Naarmate de HOC hydrofobiciteit 
toenam waren CL

  bij het begin van de voedselketen meer lager 
dan CL⇌water

 .  
De hypothese is dat dit komt doordat organismen/planten 

aan het begin van de voedselketen geen evenwicht bereiken met 
de waterfase voordat ze geconsumeerd worden. Bevestiging 
werd gevonden door schatting van algen evenwichtssnelheden 
met behulp van PS-opnamemodellering met massatransportco-
efficiënten afgeleid van verschillende gepubliceerde 
laboratoriumopnamestudies. Dit liet zien dat bij een aangeno-
men levensduur voor algen van ongeveer 10 dagen, evenwicht 
alleen kon worden verwacht voor HOC met bioconcentratiefac-
toren (BCF) tot 105,5. Gepubliceerde algenafgiftecurves voor 
PCB, gemeten met gas-purging (deze spiegelen de opname), 
lieten 90% afgiftetijden zien die goed overeenkwamen met de 
gemodelleerde 90% evenwichtsopnametijden, wat de hypo-
these hierboven verder ondersteunt. 

Het bovenstaande suggereert ook dat bioaccumulatiefacto-
ren (BAF) meestal operationeel zijn gedefinieerd en 
weerspiegelen over het algemeen een niet-evenwichtssituatie, 
vooral in veldmetingen. Een interessant detail is dat modelle-
ring liet zien dat in waterige laboratorium equilibraties waarin 
algen worden blootgesteld aan HOC, de tijd om binnen 10% 
van het evenwicht te komen meestal langer is voor de waterfase 
dan de algen en het verschil toeneemt met hydrofobiciteit. Om-
dat het de praktijk is om het evenwicht te 'bevestigen' met 
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constante concentraties in de algen kunnen ook BAF gemeten 
in het laboratorium te lijden hebben onder onderschatting. 

De CL in vissen van TL <4 lager dan CL⇌water
  of CL⇌sediment

 , 
was eerder waargenomen wat aangeeft dat deze parameters nut-
tig zijn in bioaccumulatie onderzoek zoals blijkt uit dit werk. 
PS werd ook voorgesteld een werkbaar alternatief voor chemi-
sche monitoring in biota. Inderdaad, dit werk toonde voor drie 
locaties CL⇌water

  die vergelijkbaar waren vis data geextrapola-
teerd naar TL = 4. Bovendien was, vanwege de grote 

natuurlijke variabiliteit tussen vissen, het 95% betrouwbaar-
heidsinterval voor de CL

  resulterend uit extrapolatie naar 
TL = 4 met 20 vismonsters, 2 keer hoger vergeleken met 
CL⇌water

 , waarvoor slechts vier PSd s werden blootgesteld. Naast 
een lagere variabiliteit weerspiegelt PS ook het blootstellings-
nivo voor HOC die geen magnificatie vertonen omdat ze in de 
vis worden gemetaboliseerd, maar toch een risico kunnen vor-
men voor zijn welzijn ervan. 

 
 
 

CONCLUSIES 

Het werk in dit proefschrift, aangevuld met andere ondersteu-
nende publicaties in de literatuur, geeft een gedetailleerde 
beschrijving van de toepassing van passive sampling (PS) voor 
neutrale hydrofobe organische verbindingen (HOC) in de wate-
rige omgeving. Het bevat kalibratiegegevens en beschrijft 
knowhow van PS. Aanvankelijk, was PS een methode om vrij 
opgeloste concentraties te bepalen als "biologisch beschikbare" 
concentraties. In feite is de reden waarom de concentratie in or-
ganismen kan worden gerelateerd aan de vrij opgeloste 
concentratie, zijn proportionaliteit met de chemische activiteit. 
Desalniettemin komt de opname net zo goed, of waarschijnlijk 
vooral, uit andere compartimenten in het milieu met gelijke 
chemische activiteit. 

 
 

De huidige trend om resultaten van PS op lipide-basis uit te 
drukken draagt positief bij aan de positie van PS als geschikt 
instrument voor de beoordeling van het risico van HOC niveaus 
voor biota. Het gepresenteerde veldwerk laat zien dat PS in de 
waterfase concentraties op lipide-basis oplevert die vergelijk-
baar zijn, of zelfs iets hoger, dan verkregen met uitgebreide vis 
monitoring. Dit betekent dat toetsing met resultaten van PS vol-
doet aan de voorwaarde van "gelijk beschermingsniveau" en PS 
kan worden toegepast voor WFD-monitoring van HOC en ook 
voor ruimtelijke en trendmonitoring in het OSPAR-programma 
of andere situaties waarin kennis over het HOC-blootstel-
lingsniveau relevant is. 

 
 
 
 




