
In november 2019 stelt het IGJ: “In hoeverre het effect van NDMA op kinderen 
anders is, is ook nog onderwerp van onderzoek. (…) Vooralsnog gaan wij ervanuit 
dat het risico van de NDMA ook voor kinderen zeer klein is”. Dit is de reactie van 
de toezichthouder op de kritiek van de toxicologen.  

 
Verzoek reactie IGJ (5-09-2020) 
  
Graag willen we IGJ verzoeken om reactie op het volgende:  
  
In onze uitzending zal een moeder aan het woord komen wiens drie maanden oude baby 
Ranitidine heeft geslikt. Nadat de baby één jaar lang dit middel gebruikte werd het 
gerecalled.   
  
De moeder heeft na de recall contact opgenomen met de IGJ omdat ze o.a. wilde weten 
wat de aangetroffen NDMA vervuiling betekent voor de gezondheidsrisico’s voor haar 
baby. Ze wilde weten of zeer kleine kinderen in het geval van de vervuilde Ranitidine een 
ander risico lopen dan volwassenen.  
  
Op 14 november 2019 ontving de moeder een e-mail van een medewerker Landelijk 
Meldpunt Zorg die haar op dat punt liet weten:  
  
“In hoeverre het effect van NDMA op kinderen anders is, is ook nog onderwerp van 
onderzoek. Enerzijds hebben kinderen natuurlijk minder lichaamsgewicht, anderzijds 
krijgen zij ook een daarop aangepaste dosering van een geneesmiddel. Vooralsnog gaan 
wij ervanuit dat het risico van de NDMA ook voor kinderen zeer klein is. Daarin telt ook 
mee dat de limiet die is vastgesteld gebaseerd is op zeer langdurig (dus jarenlang) 
gebruik. De periode waarin uw kind dit geneesmiddel heeft gekregen is veel korter.” 
  
Toxicologen stellen dat de risico’s voor jonge kinderen anders zijn dan voor volwassenen. 
Volgens de experts is uit dierproefstudies bekend dat als NDMA in een vroege leeftijd aan 
proefdieren wordt gegeven de gevoeligheid globaal met een factor vijf of meer toeneemt. 
Met andere woorden: Het risico voor jonge kinderen is vijf keer hoger dan bij 
volwassenen. Toxicologen pleiten voor strengere normen omdat de huidige norm 
gebaseerd is op volwassenen en voor baby’s lager zou moeten zijn.  
  
Graag ontvangen we de reactie van IGJ  zo snel mogelijk maar iig voor a.s. maandag, 7 
september, 12.00 uur.  
  
 
 
Reactie CBG (7-09-2020)  
  
We onderschrijven de stelling dat kinderen gevoeliger zijn dan volwassenen, maar in de 
risico-uitkomst hebben we daar al rekening mee gehouden. Een aparte veiligheidsfactor 
is dus niet nodig.  
  
Inhoudelijke achtergrond 
De literatuur die aangehaald wordt geeft aan dat er gemiddeld gezien een grotere 
gevoeligheid van jonge dieren is waargenomen na blootstelling aan genotoxische 
carcinogenen vergeleken met volwassen dieren. Het gaat hierbij met name om 
experimenten waarbij herhaald of levenslang is blootgesteld. Het is een gemiddelde 
waarbij de spreiding tussen de verschillende stoffen groot is (sommige stoffen zijn 
potenter in jonge dieren, andere weer in volwassen dieren) en zelfs voor een en dezelfde 
stof in één experiment kan de ratio van de potentie in juveniele en volwassen dieren 
zowel ten gunste van de juveniele als ten gunste van de volwassen dieren uitvallen. 
Desalniettemin, gemiddeld genomen lijkt er een grotere gevoeligheid in jonge dieren te 



zijn. Belangrijke bepalende factoren zijn o.a. de effectiviteit waarmee een stof door het 
lichaam onschadelijk gemaakt wordt, of juist omgezet wordt naar een toxisch verbinding. 
  
In de dagelijkse risicoschatting is het meestal niet mogelijk alle afzonderlijke factoren 
mee te wegen, al is het maar dat die gegevens er meestal niet zijn. Daarom wordt er 
met default onzekerheidsfactoren gewerkt. Voor genotoxische onzuiverheden in 
geneesmiddelen wordt een theoretisch kankerrisico van 1 op 100000 berekent en 
volgens de huidige regelgeving (ICH M7) geeft dat voldoende bescherming voor de 
gehele patiëntenpopulatie. Deze benadering is vergelijkbaar met die van de EFSA, welke 
de Margin of Exposure (MOE) gebruikt. In hun benadering wordt bovenop de gebruikelijk 
interspeciesfactor van 100 een ‘genetische gevoeligheidsfactor’ van 10 en een extra 
factor van 10 uit voorzorg gebruikt, wat leidt tot de MOE van 10000. Zet je die af tegen 
een dierexperimenteel vastgesteld risico van 10%, dan komen we eveneens op een 
risicogrens van 1:100000 waaronder het risico als ‘low concern’ wordt gezien. 
  
Bij de ontwikkeling van ICH M7 is het verschil in gevoeligheid van subpopulaties wel in 
ogenschouw genomen. De lineaire benadering in de extrapolatie van het kankerrisico bij 
hoge doseringen in dieren naar lage doseringen maakt dat de schatting van het risico bij 
die lage doseringen erg conservatief is: Het is een theoretische benadering en in 
werkelijkheid zullen allerlei processen zoals repair-mechanismen die bij lage 
blootstellingen nog voldoende intact zijn en metabolisme van de stoffen ertoe bijdragen 
dat het feitelijke kankerrisico kleiner dan theoretisch berekend zal zijn. Vanwege deze 
conservatieve benadering wordt er vanuit gegaan dat de afgeleide limieten ook 
voldoende beschermend zullen zijn voor de gevoeligste subpopulaties, waaronder 
kinderen. 
  
 


