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Abbreviations 
 
2,3,7,8-TCDD 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin 
2,3,7,8-TCDF 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran 
AcN Acetonitrile 
APCI  Atmospheric pressure chemical ionization 
ASE Accelerated solvent extraction 
BCR Community bureau of reference 
BFR Brominated flame retardant 
Bw Bodyweight 
CE  Collision energy 
CID  Collision induced dissociation 
CP Chlorinated paraffin 
CRM Certified reference material 
DCM Dichloromethane 
DDT Dichlorodiphenyltrichloroethane 
DMSO Dimethylsulfoxide 
DNFCS Dutch national food consumption survey 
dl-PCB Dioxin-like PCB 
ECD Electron capture detection 
ECF  Electrochemical fluorination 
ECNI Electron capture negative ionisation 
EFSA European food safety authority 
EI  Electron ionization 
ESI  Electrospray ionization 
FTOH  Fluorotelomer alcohol 
GC  Gas chromatography 
GCxGC Comprehensive multidimensional gas chromatography 
GFF Glass fiber filter 
GPC Gel permeation chromatography 
HBCD Hexabromocyclododecane 
HCB Hexachlorobenzene 
HCBD Hexachlorobutadiene 
HCH Hexachlorocyclohexane 
HxCDD Hexachlorodibenzo-p-dioxin 
HxCDF Hexachlorodibenzofuran 
HpCDD Heptachlorodibenzo-p-dioxin 
HpCDF Heptachlorodibenzofuran 
HPLC  High performance liquid chromatography 
HRMS  High resolution mass spectrometry 
ILS Interlaboratory study 
IPE Ion pair extraction 
IS  Internal standard 
ITMS Ion trap mass spectrometry 
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LC Liquid chromatography 
LCCP Long chain chlorinated paraffin 
LLE Liquid-liquid extraction 
LOD Limit of detection 
LOQ  Limit of quantification 
LRM Laboratory reference material 
LSE Liquid solid extraction 
LVI Large volume injection 
MCCP Medium chain chlorinated paraffin 
MeOH Methanol 
ML Maximum level 
MRM  Multiple reaction monitoring 
MS  Mass spectrometry 
MS/MS  Tandem mass spectrometry 
MTBE Methyl-tert-butylether 
m/z  Mass-charge-ratio 
NCI Negative chemical ionisation 
NOAEL  No observable adverse effect level 
OCDD Octachlorodibenzo-p-dioxin 
OCDF Octachlorodibenzofuran 
OCP Organochlorine pesticide 
PBB Polybrominated biphenyl 
PBDE Polybrominated diphenyl ether 
PCA Principal component analysis 
PCB Polychlorinated biphenyl 
PCI Positive chemical ionisation 
PCN Polychlorinated naphthalene 
PeCDD Pentachlorodibenzo-p-dioxin 
PeCDF Pentachlorodibenzofuran 
PFAS  Polyfluoroalkylated substance 
PFBA Perfluorobutanoic acid 
PFBS Perfluorobutane sulfonate 
PFC  Perfluorinated compound 
PFCA  Perfluorocarboxylic acid 
PFDA Perfluorodecanoic acid 
PFDS Perfluorodecane sulfonate 
PFDoA Perfluorododecanoic acid 
PFHpA Perfluoroheptanoic acid 
PFHxA Perfluorohexanoic acid 
PFHxS Perfluorohexane sulfonate 
PFNA Perfluorononanoic acid 
PFOA Perfluorooctanoic acid 
PFOS Perfluoroctane sulfonate 
PFOSA Perfluoroctane sulfonamide 
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PFPeA Perfluoropentanoic acid 
PFSA  Perfluorinated sufonates  
PFTeA Perfluorotetradecanoic acid 
PFTrA Perfluorotridecanoic acid 
PFUnA Perfluoroundecanoic acid 

PLE Pressurised liquid extraction 
POP  Persistent organic pollutant 
PUF Polyurethane foam 
QCB Pentachlorobenzene 
QQQ Triple quadrupole 
RSD Relative standard deviation 
SAQ Standard addition quantification 
SBCCQ Solvent based calibration curve quantification 
SCCP Short chain chlorinated paraffin 
SD  Standard deviation 
SIM  Selected ion monitoring 
SPE Solid phase extraction 
SRM Standard reference material 
SS  Standard solution 
TBBP-A Tetrabromobisphenol-A 
TCDD tetrachlorodibenzo-p-dioxin 
TCDF tetrachlorodibenzofuran  
TDI Tolerable Daily Intake 
TEF Toxic equivalency factors 
TEQ Toxic equivalents 
TH-PFOS Tetrahydropolyfluorooctanesulfonate 
TOFMS Time of flight mass spectrometry 
WHO World Health Organisation 
ww  Wet weight 
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Dankwoord 
 
Het is af. Hier ligt het dan. Na veel lange avonden en soms korte nachten is 
mijn proefschrift klaar. Het avontuur begon drie jaar geleden met de 
gedachte om de resultaten van een aantal studies bij elkaar te brengen. Om 
het een mooi geheel te maken is het uitgebreid met nog enkele studies, en 
nog wat, en nog wat…. En dat alles ligt nu hier voor me.  
 
Ook ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb met veel mensen van binnen en 
buiten het instituut samengewerkt. Het is een genoegen geweest om met al 
deze getalenteerde en gedreven collega’s te werken aan een breed scala 
van onderwerpen. Al die mensen verdienen een bedankje.  
 
Allereerst Jacob, een groot dank-je-wel voor jou. We werken nu zo’n negen 
jaar samen en ik heb erg veel van je geleerd. Of het nu de analyse van 
contaminanten is, het schrijven van een goed onderzoeksvoorstel of 
publicatie, of enkele voetstappen op het managementpad, ik heb steeds bij 
je binnen kunnen lopen voor advies. Je weet goede wetenschap te 
combineren met zakelijkheid, en daarbij creëer je ook nog een prettige 
omgeving om in te werken. Voor mij is het erg stimulerend om met je samen 
te werken. Ondanks je drukke bestaan heb jij hier ook flink wat uren in gestopt 
om de stukken van commentaar te voorzien en met suggesties te komen om 
het geheel te verbeteren. Nogmaals dank!!  
 
En Pim, ook jij natuurlijk heel veel dank. Het is een plezier om met je samen te 
werken. Altijd kan ik even binnen lopen en meestal loop ik dan weer met een 
paar ideeën naar buiten. Van een paar stukken in dit proefschrift kunnen we 
nog mooie publicaties maken. Daarnaast weet je ook erg goed je weg te 
vinden in grote kluwen data. Na een uurtje stoeien met de gegevens rollen er 
dan opeens mooie profielen en PCA plots uit. Bedankt!! 
 
En dan mijn andere C&B collega’s. Ike, met jou heb ik al lang samengewerkt. 
Je bent op dezelfde dag begonnen op het RIVO en samen naar het IVM 
gegaan. Ik kan blind vertrouwen op de getallen die ik van je krijg. Aan een 
half woord heb je vaak al genoeg. En het is plezierig samenwerken met jou, 
maar dat kan ook niet anders want jij bent ook zo’n Myers-Briggs ESTP typetje 
(of was het nou ESTJ?).  
 
En natuurlijk veel dank voor labhoofd Bert die zorgt dat alles altijd voor elkaar 
komt, Kees (de SMF tornado op de fiets), Sicco en Martin (samen sleutelen 
aan een lekkende GC injector in Nairobi – yes!! eindelijk scherpe pieken), 
Petra, Gerda, Riet, Jacco, de biojongens Peter en Jorke, de PhD’s Eszter, Thijs 
en Adriana en alle stagiaires en gastmedewerkers. Het is altijd leuk om het lab 
binnen te lopen of om 3 uur met z’n allen koffie te drinken.  
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En niet te vergeten de collega wetenschappers. Marja zullen we binnenkort 
weer een voorstel in elkaar draaien? Jammer dat we het niet gehaald 
hadden, maar het ging als een trein. Timo en Juliette (de andere wijzen uit 
het Oosten), op vrijdagnacht 00.30 uur met z’n allen on-line om aan het 
Obelix voorstel te werken, en het was het waard. En ook Jan Willem, Bert, 
Heather en Harry. Dank jullie allemaal voor de lol, de inspiratie, het 
samenwerken en nog veel meer!!  
 
Goede herinneringen bewaar ik ook aan de ex-collega’s van IMARES. Judith, 
Quy, Marco, Michiel, Peter, Christiaan, Gerda, Evert en alle anderen. Zonder 
jullie goede inzet was een deel van dit werk niet mogelijk geweest. En het was 
erg leuk met jullie samen te werken. Daar doet een scheiding niets aan af.  
 
I had the luck and pleasure to collaborate with several great (inter)national 
colleagues. Some parts of this work would not have been possible without 
your contributions. Special thanks to all (inter)national co-authors. I enjoyed 
the stimulating discussions at several meetings. These meetings brought me to 
great places like Lyon, Toronto, Tromsø, Stockholm, Barcelona, Nairobi etc. I 
hope to meet you all again soon. 
 
Dit proefschrift had er niet zo mooi uitgezien als Rachel er niet bij betrokken 
was geraakt. Je hebt er een mooi boekje van gemaakt!! And Annika, thanks 
for the creating the wonderful dietary exposure picture.  
  
Gelukkig is er naast werk ook nog een privé. Dat heb ik wel een beetje 
verwaarloosd de laatste tijd, maar dat halen we wel weer in. Ik begin bij mijn 
vrienden. Samen op vakantie, Oerol, naar het strand, eten, naar de kermis, 
borrelen en wandelen. Goede gesprekken over hobbies, werk, het leven en 
de laatste jaren vooral ook over de kroost. De WHW vakantie is elk jaar een 
mannen-onder-elkaar hoogtepuntje. Dat gaan we natuurlijk gewoon blijven 
volhouden tot we 85 zijn!  Als kersverse Arnhemmer ga ik jullie -Haarlemmers- 
natuurlijk niet vergeten. De plannen voor korte vakanties in Haarlem zijn al 
gemaakt! 
 
De Eindhovenseweg is een belangrijke plek. In een ruim en warm nest ben ik 
opgegroeid en gevormd, tussen de koeien, het gras en de immer volle 
theepot. Pap en mam, heel veel dank voor die goeie tijd op de 
Eindhovenseweg en het vertrouwen dat jullie in me hebben gehad. Ik beloof 
dat ik weer vaker een tas thee kom drinken. Heel veel plezier heb ik ook 
gehad met al mijn broers en zussen. Frans, Adelien, Gerie, Carla, René (ik kom 
weer langs voor een rondje in de duinen), Sjanette, Wilma (zet hem op he!!) 
en ’s Jeroen. En jullie aanhang en kroost niet te vergeten. Dank!! 



Dankwoord 

345 

 
Maar het allerbelangrijkste, het allermooiste en het allerliefste zijn die drie lieve 
meiden. Lieve Jolanda, heel veel dank voor je aanmoedigingen, je steun en 
je geduld. Je bent een enorme lieverd!! Samen kunnen we de hele wereld 
aan. Ik ben nu klaar, mijn laptop gaat uit. Nog een paar dagen en dan komt 
er weer wat rust in mijn hoofd. Dan ben ik weer wat vaker ook geestelijk 
aanwezig in plaats van af en toe op te kijken vanachter het schermpje. We 
gaan nog heel lang genieten van elkaar en van onze twee möpkes, Pieneke 
en Sammie. Jullie zijn echt de allerleukste hobby die ik ooit heb gehad. Wat 
een feest om met jullie te spelen, daar kan echt niks tegenop. Dikke kus!! 
 
Stefan 
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