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Uit veiligheidsoogpunt voegen we al bijna een halve eeuw 
vlamvertragers toe aan kunststoffen, kunstvezels, harsen en 
schuimrubbers. Veel van die toevoegingen blijven niet netjes 
in het polymeer zitten: ze migreren in kleine hoeveelheden 
geleidelijk naar de omgeving. Daardoor kunnen we vlamver-
tragers terugvinden in stof, rioolslib, wilde dieren en ons 

bloed. De kunststofi ndustrie is op zoek gegaan naar uiteenlo-
pende alternatieve stoffen. Die zijn deels beschikbaar in de 
vorm van minerale vlamvertragers en fosforverbindingen. 
Een andere innovatie is vlamvertragende ketens inbouwen in 
polymeren, zodat stoffen minder snel in het milieu terecht 
kunnen komen. 

Vlamvertragers
Beschermers die van geen wijken weten
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D
e moderne mens leeft in een 
brandbare omgeving, want we 
zijn in een halve eeuw almaar 
meer van aardolie afgeleide 

polymeren gaan gebruiken. De plastics, 
harsen en vezels waarmee we ons tegen-
woordig omgeven zijn comfortabel, maar 
ook rijk aan koolstof en waterstof; de ener-
giedichtheid komt in de buurt van steen-
kool of benzine. Kunststoffen zijn kortom 
een goede brandstof. 
Wie met die chemische blik even om zich 
heen kijkt, realiseert zich de omvang van 
de brandstapel: van het fleecevest van 
poly etheentereftalaat, via het acrylonitril-
butadiëen-styreen-omhulsel van tv en 
computer, tot polyester in de vloerbedek-
king en polyurethaanschuim in de driezits-
bank. Om nog maar te zwijgen van een  
auto-interieur, waar heel veel van die 
synthe tische stoffen in een kleine ruimte 
worden toegepast. 

Brandvertragende werking
De opmars van kunststoffen brengt risico’s 
met zich mee: een klein vlammetje zou in 
korte tijd tot een vuurzee kunnen uitgroei-
en. Een brandje is namelijk onder de juiste 
omstandigheden een zichzelf stimulerende 
kettingreactie. Dat risico hebben overhe-

den sinds de jaren zestig proberen te ver-
kleinen door eisen te stellen aan brandvei-
ligheid van kleren, meubels en bekleding. 
In Nederland regelt bijvoorbeeld de Wa-
renwet de brandveiligheid van kleding. Dat 
wil onder meer zeggen dat na contact met 
een open vlam het vuur niet te snel vat 
mag krijgen en om zich heen mag grijpen. 
Zulke normen gelden ook voor kunststof-
fen van elektronische apparaten of matras-
vulling. Wettelijke regels voor brandveilig-
heid zijn gericht op brandvertraging, 
waardoor er meer tijd is om te blussen of 
te vluchten.
Om dat doel te bereiken, voegen fabrikan-
ten vlamvertragers, ook wel brandvertra-
gers genoemd, toe aan plastics en kunstve-
zels. Veel vlamvertragers zijn toevoegingen 
die je door het polymeer mengt, een kleiner 
aantal bind je chemisch aan de kunststof. 
De brandvertragende werking verloopt via 
verschillende mechanismes. Sommige stof-
fen verhogen de ontbrandingstemperatuur 
van het plastic, of ze zorgen bij verhitting 
voor verkoling van het oppervlak, waar-
door zuurstof minder toegang heeft. 
Stoffen als aluminiumhydroxide geven bij 
verhitting waterdamp af. Andere brandver-
tragers, met broom-, chloor- en fosfor-
atomen, werken vooral in de gasfase, nadat 

er vuur is ontstaan. Ze vangen radicalen af, 
waardoor de vlam meer moeite heeft om 
zichzelf in stand te houden. 
Zulke brandwerende toevoegingen vormen 
een belangrijk bestanddeel: kunststoffen 
bevatten tussen de 5 en 60 % vlamvertra-
gers. Alleen al het feit dat een kunststof 
bijvoorbeeld voor de helft bestaat uit niet-
brandbaar magnesiumhydroxide heeft van-
zelfsprekend een brandvertragende 
wer king. 

Tweehonderd verbindingen
Ten opzichte van andere toevoegingen, zo-
als weekmakers, vulmiddelen en kleurstof-
fen, is het aandeel van vlamvertragers erg 
groot. Je ziet het niet, maar kunststof in 
onze leefomgeving bestaat maar deels uit 
polymeer en voor een flink deel uit brand - 
vertragers. 
Dat blijkt ook uit de wereldwijde statistie-
ken van vlamvertragers, die, ondanks grote 
onzekerheden over productievolumes, een 
indruk geven van de omvang. In 2013 
werd wereldwijd naar schatting 2,1 miljoen 
ton vlamvertragers verwerkt, in 2018 gaat 

Beschermers  
die van geen  
wijken weten

Vlamvertragers

Het klinkt als een cliché, maar vlamvertragers zijn écht 
overal. Moderne kunststoffen bestaan er namelijk voor 
een flink deel uit. Daardoor vind je met gevoelige appa
ratuur overal sporen van die stoffen. Hoewel ze niet 
altijd risicovol zijn, zoeken overheden en chemici al 
jaren naar alternatieven die zich minder verspreiden. 
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dat richting 2,8 miljoen ton. De wereldbe-
volking groeit, de welvaart neemt toe en 
dus ook het verbruik van kunststoffen. 
Er zijn wereldwijd minstens tweehonderd 
verschillende soorten verbindingen in ge-
bruik als brandvertrager, die we in grofweg 
vier hoofdgroepen kunnen indelen. Soms 
wordt er maar een enkele soort vlamver-
trager toegevoegd, maar vaak ook een 
combinatie van verschillende vlamvertra-
gers, die elkaars werking versterken. De 
keuze hangt af van de toepassing en de 
kunststofsoort, want vlamvertragers mo-
gen de materiaaleigenschappen van het 
polymeer niet te veel beïnvloeden. 
De eerste hoofdgroep omvat anorganische 
brandvertragers, zoals aluminiumhydroxide, 
zinkhydroxystannaat en antimoon - 
trioxide. De tweede groep zijn organofos-
forverbindingen, zoals aluminiumdiethyl-
fosfinaat en bisfenol-A bis(difenylfosfaat). 
De stikstofbevattende vlamvertragers vor-
men de derde categorie, met bijvoorbeeld 
melamine en daarvan afgeleide verbindin-
gen. In de vierde en laatste groep zitten de 
gehalogeneerde vlamvertragers, waarvan 

de organobroomverbindingen het meest 
bekend zijn. 
Gebromeerde vlamvertragers waren de-
cennialang favoriet onder kunststofprodu-
centen. Vanaf eind jaren zestig zijn ze 
breed toegepast. Broomverbindingen zijn 
namelijk goedkoop, werken goed vlamver-
tragend en ze beïnvloeden de materiaalei-
genschappen van de kunststof niet te zeer. 
Je hoeft er relatief weinig van toe te voe-
gen: tussen de 5 en 25 %. Ze zijn boven-
dien eenvoudig in het gebruik: dezelfde 
soort vlamvertrager kan in veel verschillen-
de soorten kunststoffen worden toegepast, 

van een dashboard tot het omhulsel van 
elektriciteitsdraad. 

Marktaandeel 
De vraag naar kunststoffen en vlamvertra-
gers neemt toe, en dus ook het volume aan 
gebromeerde vlamvertragers. Zo steeg we-
reldproductie van gebromeerde vlamver-
tragers van 150.000 ton in 1994 naar circa 
360.000 ton in 2011. Een flink deel van 
dat volume komt op rekening van tetra-
broombisfenol-A en verwante stoffen, die 
worden verwerkt in printplaten en andere 
elektronische componenten. 

Tabel 1. Percentage verschillende vlamvertragers in diverse kunststoffen 

Soort vlamvertrager  Toevoeging 

Gebromeerd   2-25 % 

Aluminiumhydroxide 13-60 % 

Magnesiumhydroxide 53-60 % 

Chlorofosfaten   9-10 % 

Organofosfor   5-30 % 

Bron: EPA 2014
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Toch is het marktaandeel van gebromeerde 
verbindingen ten opzichte van andere 
soorten vlamvertragers de laatste jaren ge-
leidelijk kleiner geworden. Aluminium-
hydroxide heeft in gewicht bijvoorbeeld 
een groter marktaandeel van 35 %, gebro-
meerde verbindingen zijn goed voor 17 %.  
Dat het aandeel van gebromeerde vlamver-
tragers geleidelijk is afgenomen, heeft veel 
te maken met discussie over hun hardnek-
kige aanwezigheid in het milieu en toxische 
eigenschappen. Gebromeerde vlamvertra-
gers zijn de laatste twintig jaar onderwerp 
geweest van onderzoek en internationale 
milieuwetgeving. Veel klassieke gebromeer-
de vlamvertragers zijn inmiddels verboden. 
Dat is de uitkomst van een langlopend on-

derzoek en veel discussie. Zo trof de 
Amsterdamse analytisch chemicus Jacob 
de Boer in 1978 bij toeval gebromeerde 
vlamvertragers aan terwijl hij zich met vis 
en PCB’s bezighield. In de jaren tachtig 
rapporteerden steeds meer onderzoekers 
over het voorkomen van vlamvertragers in 
het milieu. Dat was eigenlijk nog maar 
kort na de grootschalige intrede van deze 
verbindingen in de kunststofindustrie. 

Hardnekkige stoffen
Het debat over risico’s van vlamvertragers 
kreeg rond 1998 een extra stimulans, toen 
de onderzoeksgroep van De Boer in Nature 
publiceerde over vlamvertragers in het vet 
van potvissen die rond IJsland leven. Het 

onderzoek toonde twee veelgebruikte klas-
sen van vlamvertragers aan: PBB’s (poly-
gebromeerde bifenylen) en PBDE’s (poly-
gebromeerde bifenylethers). Die groepen 
bevatten elk meerdere op elkaar lijkende 
verbindingen die verschillen in aantallen 
broomatomen, wat duidelijk wordt in de 
individuele naamgeving, zoals hepta-, octa-
of deca-BDE.
Vrijwel tegelijkertijd publiceerden Zweedse 
onderzoekers over een exponentiële toena-
me van de hoeveelheid vlamvertragers in 
moedermelk tussen 1972 en 1997. Het 
deed meer dan voorheen overheden reali-
seren dat vlamvertragers hardnekkige stof-
fen zijn, waarmee iedereen doorlopend in 
contact komt, terwijl we werken op kan-

Vlamvertragers

 XDagelijkse dosis 
vlamvertragers

De voorbije jaren is er veel onder-
zoek gedaan naar blootstelling aan 
met name gebromeerde vlamver-
tragers. Dat heeft allerlei schattin-
gen opgeleverd over hoeveel vlam-

vertrager de moderne mens 
opneemt via inademen van lucht 
en stofdeeltjes. Uit dat onderzoek 
blijkt dat mensen vooral via huis-

stof de meeste vlamvertragers  
binnenkrijgen. Dat is ook bekend 

van onderzoek aan kleine kinderen 
die veel rondkruipen; zij komen 
meer in contact met huisstof en 

krijgen zo meer vlamvertragers bin-
nen. Omdat meubels en appara-

tuur pas na meerdere jaren worden 
vervangen, verandert de blootstel-
ling aan inmiddels verboden vlam-
vertragers heel langzaam. Er zijn 

opvallende verschillen tussen lan-
den, die waarschijnlijk een gevolg 
zijn van lokale verschillen in regel-

geving voor brandveiligheid, of acti-
viteiten van de industrie. Zo zijn 

meetwaardes in Engeland structu-
reel hoger dan in andere landen in 
de EU, en krijgen mensen in China 
vlamvertragers vooral binnen via 
stof op de werkplek. In Duitsland, 
waar al in de jaren tachtig allerlei 

strenge maatregelen tegen gebro-
meerde vlamvertragers zijn geno-
men, lijkt de blootstelling relatief 
laag. In alle gevallen gaat het om 
dagelijkse inname van tussen de 

100 en 500 ng gebromeerde 
vlamvertrager. 

Eind jaren negentig ontdekten onderzoekers een exponentiële toename van vlamvertragers in moedermelk.
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toor, thuis op de bank zitten, of met de 
auto rijden. Verder krijgen mensen kleine 
hoeveelheden vlamvertragers binnen via 
inhalatie van stof of via hun voedsel, zoals 
vis, vlees en melk. Wie bloedmonsters on-
derzoekt ziet in vrijwel alle mensen sporen 
van diverse gebromeerde vlamvertragers, 
in de orde van nanogrammen per gram.
In luchtmonsters in grote steden zijn diver-
se vlamvertragers aantoonbaar, vooral in 
warme zomermaanden. Vlamvertragers mi-
greren heel geleidelijk uit de kunststof om-
hulling van een televisie of computer naar 
het overal aanwezige huisstof. Het bemon-
steren van huisstof is dan ook een prima 
manier gebleken om een indruk te krijgen 
van de aanwezigheid van vlamvertragers. 

Sommige gebromeerde vlamvertragers ver-
tonen overeenkomsten met PCB’s, bestrij-
dingsmiddelen en dioxines. Die stoffen 
breken niet of nauwelijks af, hebben giftige 
eigenschappen en de neiging om te ‘stape-
len’ in de voedselketen. Het zijn stoffen 
met PBT-eigenschappen: ze zijn persistent, 
bioaccumulerend en toxisch. 
De persistentie blijkt uit hun aanwezigheid 
in oude sliblagen op de bodem van de Rijn 
of de Noordzee. Natuurlijke processen blij-
ken vlamvertragers nauwelijks te kunnen af-
breken. Wie vandaag de dag sedimentmon-
sters analyseert, kan terugkijken in de tijd: 
vlamvertragers ontbreken in sedimentlagen 
uit de jaren zestig, maar de concentratie 
neemt in de lagen erboven gestaag toe.
Dat vlamvertragers accumuleren, betekent 
dat een visetende vogel, potvis of zeehond 
via prooien telkens een beetje vlamvertra-
ger binnenkrijgt. Sommige onderzoekers 
hebben jaren achtereen zalmen, zeehonden 
en eieren van roofvogels onderzocht in ver-
afgelegen natuurgebieden. Ze zien de toe-
name in het industriële gebruik van gebro-
meerde vlamvertragers weerspiegeld in 
hun meetresultaten. 

Gebruik afgebouwd
Milieuonderzoek aan PCB’s, DDT en 
vlamvertragers leidde eind jaren negentig 
tot internationale afspraken. Zo kwamen 
een aantal vlamvertragers in het vizier van 
de Stockholm Conventie van de Verenigde 
Naties over persistente organische veront-
reinigende stoffen. Dat verdrag trad in 
2004 in werking en op de lijst van eerste 
twaalf verdachte stoffen stonden twee ge-
bromeerde vlamvertragers: penta- en octa - 
broomdifenylether. 
Gebruik van deze twee vlamvertragers werd 
geleidelijk afgebouwd en in 2009 gestopt. 
Recenter hebben chemische bedrijven ook 
deca-DBE in de ban gedaan, en in 2016 
hexabroomcyclododecaan (HBCD), een 
vlamvertrager die veel werd gebruikt in isola-
tieschuim. Het ging om belangrijke vlamver-
tragers met een fors marktaandeel: in 1999 
werd wereldwijd nog 55.000 ton deca-DBE 
verwerkt, HBCD was in 2003 goed voor een 
marktaandeel van 22.000 ton. Het is geen 
wonder dat die stoffen op zoveel plaatsen in 
de wereld worden terug gevonden.
In Europa werd het gebruik van PBB- en 
PBDE-vlamvertragers in consumenten-
elektronica door nieuwe regelgeving 
(RoHS en WEEE) zelfs al verboden voor-

 XOndertussen in de diepzee
Van persistente chemicaliën was 

al bekend dat je ze eigenlijk overal 
kunt aantreffen, maar toch kwam 

een publicatie over het voorko-
men deze stoffen in de diepzee in 

2017 als een verrassing. Britse on-
derzoekers hadden twee diepzee-
troggen bezocht: de Marianentrog 

ten westen van Japan en de 
Kermadectrog in de buurt van 
Nieuw-Zeeland. Op 7 à 10 km 

diepte vingen ze kreeftachtige 
beesten om hun weefsels te on-
derzoeken op vlamvertragers en 

andere persistente stoffen. De on-
derzoekers bepaalden de aanwe-
zigheid van zeven polybroomdife-
nylethers (PBDE’s) en schrokken 
vooral van de gehaltes. Ze maten 
5 à 31 ng PBCD per g lichaams-
gewicht, en dat is hoger dan de 
waardes die worden gemeten in 

geïndustrialiseerde gebieden van 
landen die duizenden kilometers 

verderop liggen. Vooral concentra-
ties tetraBDE en pentaBDE blijken 

hoog. De onderzoekers denken 
dat wereldwijd atmosferisch 

transport via stofdeeltjes in hoge-
re luchtlagen een rol speelt in het 
voorkomen van vlamvertragers in 
verafgelegen zeegebieden. Verder 
zou grootschalige vervuiling met 

plastic afval in de wereldzeeën 
een rol spelen in de verspreiding 
van deze stoffen naar verafgele-

gen diepzeegebieden. 
Plasticdeeltjes absorberen vlam-
vertragers uit het zeewater; als 

die deeltjes verkruimelen, afbre-
ken en afzinken naar de diepzee, 
komen vlamvertragers geleidelijk 

vrij in de voedselketen. 

Deze diepzeepissenbed (Hirondellea 

gigas) leeft op 7 à 10 km diepte in de 

Marianentrog. In zijn weefsels zitten 

opvallend hoge concentraties gebro-

meerde vlamvertragers. 
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dat de chemische industrie stopte met de 
productie. Maar met het verbieden van en-
kele soorten vlamvertragers is het pro-
bleem niet automatisch opgelost. De che-
mische industrie en kunststofproducenten 
moeten een alternatief zien te vinden, wil-
len kunststoffen aan wettelijke regels voor 
brandveiligheid voldoen. 

Broomvrije vlamvertragers
Wie alternatieven zoekt, kan putten uit twee 
strategieën. De eerste is kiezen voor broom-
vrije vlamvertragers, bijvoorbeeld uit de an-
organische, gechloreerde, organofosfor- of 
stikstofverbindingen. De tweede is zoeken 
naar nieuwe varianten binnen de groep van 
gebromeerde vlamvertragers. Maar alterna-
tieven vinden is niet altijd eenvoudig. Zo 
moet aluminiumhydroxide om goed te wer-
ken de helft van het polymeer opvullen. Dat 
is voor sommige toepassingen te veel, om-
dat een kunststof bros en breekbaar kan 
worden. Voor bijvoorbeeld een smartphone 
is dat een minder goed idee. 
Op dit moment bewandelen kunststof-
producenten verschillende wegen, maar 
het is niet eenvoudig om aan te tonen wel-
ke strategie aan de winnende hand is. Pro-
du cen ten van plastics voor bijvoorbeeld 
elektronica, computerbehuizing en auto-
onder delen doen nauwelijks publieke me-
dedelingen over welke vlamvertragers ze 
precies gebruiken. Er lijkt hoe dan ook een 
verschuiving op te treden: in gewicht ge-
meten is het aandeel van broomverbindin-
gen afgenomen ten opzichte van andere 
soorten vlamvertragers. Er zijn meer soor-
ten vlamvertragers gekomen en er worden 
meer combinaties toegepast.
Een andere nieuwe ontwikkeling is het 
streven om vlamvertragers te maken die 
chemisch gebonden zijn aan het polymeer, 
of het bijmengen van polymere vlamvertra-
gers. Die stoffen zijn zo groot dat ze niet 

uit het kunststof kunnen migreren. 
Uitlogen in huis of in het milieu wordt zo 
een minder groot probleem. Zo heeft het 
Amerikaanse bedrijf FRX polymers een 
polyfosfonaat ontwikkeld. Dit brandwe-
rend polymeer vindt toepassing in kleding-
vezels, en als copolymeer in polyurethaan-
schuim en epoxy. 

Industriestandaard
Er zijn inmiddels ook gebromeerde bouw-
stenen voor polymere vlamvertragers ge-
maakt, die tijdens de synthese van bijvoor-
beeld polystyreen worden ingebouwd. Ook 
die brandvertragende stoffen kunnen niet 
uitlogen. Tot 2016 werd HBCD door poly-
styreenschuim gemengd, maar sinds het 
wereldwijde verbod op de verwerking 
wordt het polymere alternatief geleidelijk 
de industriestandaard. 
Ook op het gebied van toevoeging van ge-
bromeerde vlamvertragers worden nieuwe 
verbindingen uitgeprobeerd. Chemische 
analyse van plastics laat zien dat sinds het 
verbod op PBDE-vlamvertragers andere 
gebromeerde verbindingen in zwang zijn 
geraakt. Voorbeelden zulke vlamvertragers 
zijn DBDPE, BTBPE en TTBP-TAZ. De 
structuurformules van die stoffen tonen 
dat het varianten zijn op een aloud che-
misch thema: stabiele aromatische structu-
ren met veel broom. 
De groep van Jacob de Boer trof TTBP-
TAZ in 2014 aan in verschillende plastics 
en huisstof dat in Neder landse huishou-
dens van computers en televisies werd op-
geveegd. In kunststof geproduceerd voor 

2006 is TTBP-TAZ afwezig, in producten 
gemaakt na 2012 wordt het regelmatig 
gezien. 
Die verschuiving in gebromeerde vlamver-
tragers valt ook elders op. Een lab van de 
Zwitserse federale overheid wilde in 2011 
een beter beeld krijgen van het voorkomen 
van inmiddels verboden vlamvertragers in 
geïmporteerde goederen. Ze kwamen tot 
de conclusie dat broomverbindingen nog 
steeds veel in plastics zitten, maar dat ver-
boden varianten in de minderheid zijn. Ze 
zijn simpelweg vervangen. 
Zwitserse onderzoekers schatten dat 75 % 
van het broom in nieuwe kunststoffen aan-
wezig is in de vorm van nieuwe types 
vlamvertragers. Welke stoffen dat precies 
zijn, is niet altijd makkelijk te achterhalen. 
Het ontrafelen van de moleculaire struc-
tuur op basis van enkele broombevattende 
pieken uit een analyse kost veel tijd. 
Gegevens over de jaarproductie van die 
nieuwe gebromeerde vlamvertragers zijn 
door gebrek aan complete productiestatis-
tieken niet heel compleet of betrouwbaar; 
schattingen over de wereldwijde productie 
van nieuwe broombevattende vlamvertra-
gers lopen wijd uiteen van 100.000 tot 
180.000 ton per jaar. Chemici die plastics 
onderzoeken zien aan hun meetgegevens dat 
fabrikanten tegenwoordig complexe meng-
sels van gebromeerde verbindingen toepas-
sen waar vroeger vooral één type vlamver-
trager werd gebruikt, zoals deca -DBE.
Echt nieuw zijn nieuwe vlamvertragers ove-
rigens niet. Sommige broomverbindingen 
werden al in de jaren tachtig gesyntheti-

Vlamvertragers

Tabel 2. Marktaandeel van verschillende 
vlamvertragers op basis van chemie  
in 2013

Aluminiumtrihydroxide 35 %

Gebromeerd 17 %

Organofosfor 16 %

Gechloreerd 14 %

Antimoonoxide 6 %

Overige 13 %

Bron: SRI/IHS consulting 2014

Veel types vlamvertragers stapelen in de voedselketen, met hoge concentraties in bijvoorbeeld de vetlaag van    toppredatoren als de orca tot gevolg.
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seerd, maar worden op grotere schaal toege-
past sinds de oude vlamvertragers verboden 
zijn. Het ‘nieuwe’ duidt ook op nieuwe we-
tenschappelijke aandacht. De wetenschap 
was jarenlang sterk gefocust op het in kaart 
brengen van een paar groepen verdachte 
vlamvertragers, waardoor andere, verwante 
stoffen buiten beeld bleven. BTBPE kun je 
bijvoorbeeld aantreffen in bodemmonsters 
van vijftien jaar geleden; er werd jaren terug 
minder aandacht aan besteed. 

Concentraties in milieu
Onderzoekers die recent monsters verza-
melden in het Noordpoolgebied zagen 
nieuwe gebromeerde vlamvertragers in 
stormvogels op de Faeröer-eilanden, zee-
honden in Canada en ijsberen op Groen-
land. Zulk onderzoek illustreert dat ook 
nieuwe gebromeerde vlamvertragers niet 
snel afbreken en zich over grote afstanden 
verspreiden. Toenemend gebruik van 
kunststoffen zal waarschijnlijk leiden tot 
toenemende concentraties in het milieu en 
de eventuele toxische effecten van deze 
stoffen zijn nog grotendeels onbekend. Er 
zijn onlangs onderzoekers geweest die in 
gekweekte kippencellen verstoring zagen 
van hormoonreceptoren door de nieuwe 
vlamvertrager allyltribroomfenylether. 
Gebrek aan kennis over toxicologie geldt 
eigenlijk voor alle soorten vlamvertragers, 
dus ook aluminiumhydroxide en fosforver-
bindingen. Sommige van de verbindingen 
worden al jaren toegepast, zonder dat er 
veel bekend is over de effecten op mens en 
milieu. De laatste jaren wordt met onder-

zoek geprobeerd daar verandering in te 
brengen. Zo onderzocht het Europese pro-
ject ENFIRO alternatieven voor gebro-
meerde vlamvertragers, door te kijken naar 
afbraak, toxicologie en brandwerende 
eigen schappen. 

Gunstig toxisch profi el
De resultaten van ENFIRO’s onderzoek 
zijn bemoedigend: er zijn diverse bestaan-
de minerale en andere alternatieven be-
schikbaar, die in principe goed dienst kun-
nen doen als vervanger van gebromeerde 
verbindingen. Sommige van die stoffen 
breken tamelijk snel af en lijken zich niet 
op te hopen in het milieu. Vaak is het toxi-
cologisch profi el gunstig. 
De meeste van die alternatieven worden al 
jaren toegepast en zouden mogelijk nog 
breder kunnen worden ingezet. Maar het 
veranderen van een brandvertrager in veel-
gebruikte kunststoffen in bijvoorbeeld 
printplaten en televisies kost tijd en geld, 
en er is geen verbod op het toevoegen van 
nieuwe, geregistreerde gebromeerde 
verbindingen. 
Daardoor zullen gebromeerde vlamvertra-
gers de komende decennia in huisstof en 
het milieu blijven voorkomen, totdat on-
derzoek geleidelijk aantoont dat sommige 
stoffen toch meer nadelige effecten hebben 
dan bij de registratie was voorzien. Pas als 
er miljoenen tonnen van een vlamvertrager 
zijn verbruikt wordt er meer duidelijk over 
de effecten op mens en milieu. We betalen 
een prijs voor een comfortabel leven te-
midden van brandbare kunststoffen.   

 XHergebruik en 
schoon plastic

De politiek en milieuorganisaties 
zetten volop in op recycling van 

kunststoffen. Elektronische appara-
tuur en plastic verpakkingen inleve-

ren is inmiddels gemeengoed ge-
worden. Tegelijkertijd wil de 

overheid het publiek beschermen 
tegen blootstelling aan toxische 

stoffen. Op dat punt leveren vlam-
vertragers nieuwe hoofdbrekens. 
Bij recycling gaat het om herge-

bruik van het polymeer, zoals poly-
etheen, PET of ABS, en niet om de 
toegevoegde chemicaliën. Sterker: 
het is niet wenselijk dat brandver-

tragers in kunststofstromen te-
rechtkomen, waarvan later weer 
drinkflessen of kinderspeelgoed 
wordt gemaakt. Toch blijkt het 

scheiden van die stromen door in-
ternationale handel in plasticafval 
nog niet eenvoudig. Het is sowieso 
een grote uitdaging om verschillen-
de soorten brandvertragers uit het-

zelfde soort kunststof te halen. 
Bovendien bevatten oude appara-

ten vaak veel meer verdachte vlam-
vertragers dan nieuwe elektronica. 

Afvalstromen en plasticsoorten 
worden onder meer handmatig of 

met waterbaden van elkaar ge-
scheiden. Van zware plastics wordt 
vermoed dat ze gebromeerde vlam-
vertragers bevatten. Dat systeem is 

verre van waterdicht, blijkt uit di-
verse analyses. Wie plastic-granu-
laat onderzoekt bij recyclingbedrij-
ven ziet sporen van verschillende 
vlamvertragers. Daardoor komen 

ook oude, inmiddels verboden 
vlamvertragers in gerecycled plas-

tic terecht. Zo is er in speelgoed 
gemaakt van gerecycled plastic 
800 µg pentabroomdifenylether 

per gram plastic aangetroffen. Deze 
hoeveelheid heeft geen enkele 

brandvertragende werking, maar 
zou volgens de regels helemaal niet 
aanwezig mogen zijn. Het laat zien 
dat het gebruik van brandvertra-

gers een obstakel kan vormen voor 
de wens om een circulaire econo-

mie tot stand te brengen, waarin af-
val nieuwe grondstof vormt. 

Veel types vlamvertragers stapelen in de voedselketen, met hoge concentraties in bijvoorbeeld de vetlaag van    toppredatoren als de orca tot gevolg.
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Voor op school
1.  Geef een nauwkeurige omschrijving van de drie verbrandingsvoor-

waardes en leg hierbij uit op welke verschillende manieren vlam-
vertragers een remmende werking kunnen hebben.

2.  Wat zijn radicalen?
3.    Geef een aantal redenen waarom de gebromeerde vlamvertragers 

gedurende lange tijd favoriet waren onder kunststofproducenten.
4.   Zoek de structuurformule op van tetrabroombisfenol-A (zie bij-

voorbeeld Wikipedia) en leg uit of tetrabroombisfenol-A tot de ali-
fatische of aromatische koolwatersto� en behoort.

5.    Zoek uit waar PCB voor staat (zie bijvoorbeeld Wikipedia) en noem 
een aantal structuurkenmerken van PCB’s die overeenkomen met 
die van tetrabroombisfenol-A.

6.    Leg uit op welke manieren vlamvertragers zoals tetrabroombisfe-
nol-A in het menselijk lichaam terecht kunnen komen en waarom 
kleine kinderen extra gevaar lopen.

7.    Bereken het aantal massa-ppb (ppb = parts per billion) PBCD bij 
een concentratie van 31 ng per gram lichaamsgewicht.

8.    Geef een goede, biochemische omschrijving van de begrippen 
‘persistent’, ‘bioaccumulerend’ en ‘toxisch’.

9.    Welke twee onderzoeksstrategieën worden toegepast bij onder-
zoek naar alternatieven voor de giftige gebromeerde vlam -
vertragers?

10.  Geef de formule van aluminiumhydroxide.
11.  Tot welke groepen behoort aluminiumhydroxide?
12.    Leg uit waarom de toepassing van aluminiumhydroxide als brand-

vertrager ervoor kan zorgen dat een kunststof bros en breekbaar 
wordt.

13.   Wat is het voordeel van polymere vlamvertragers bijmengen?
14.   Wat wordt bedoeld met uitlogen?
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Vlamvertragers zijn enorm persistent en stapelen in de voedselketen. Plastic met vlamvertragers geldt als ‘licht vervuild’ en wordt soms verbrand, waar-

door de stoffen in het milieu terechtkomen. Verschillende onderzoekslaboratoria werken aan manieren om vlamvertragers te scheiden van het plastic. 
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