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Samenvatting 

In 1950 bedroeg de productie van plastic 1.5 miljoen ton en is sindsdien enkel blijven 
stijgen. De productie bedroeg in 2010 ca. 250 miljoen ton (van Weenen en Haffmans, 
2011). Door een gebrekkige of afwezige infrastructuur voor de inzameling en 
verwerking van plastic in ontwikkelingslanden belandt een grote hoeveelheid in het 
milieu. Ook vanuit de geïndustrialiseerde landen belandt plastic afval in het milieu 
o.a. door sluikstorten. Omdat de zeeën en oceanen steeds berg – en stroomafwaarts 
gelegen zijn, belandt er hier uiteindelijk een groot deel van het afval. Het marien 
milieu is sterk vervuild door plastic. Het zou goed zijn voor 60 tot 80 % van al het 
afval in de oceanen (Derraik, 2002). 

Plastics zijn zeer duurzame materialen. Ze zijn moeilijk te degraderen. In het marien 
milieu ondergaan ze na geruime tijd toch een zekere degradatie. Grote stukken plastic 
worden afgebroken tot kleinere door fotodegradatie en abrasie (Gouin, 2011). Tot er 
uiteindelijk microplastics worden gevormd (< 5 mm) (Betts, 2008). Daarnaast bestaan 
er ook primaire bronnen zoals; bepaalde gezichtsreinigers, schuurzepen, tandpasta, 
schoonmaakmiddelen en granules voor de productie van plastic (Gouin, 2011). Plastic 
partikels (< 10 cm) zijn al teruggevonden in oceanen, stranden en sedimenten over de 
hele wereld (Arthur et al., 2008). 

Deze globale problematiek is pas de laatste jaren in de aandacht gekomen. De 
effecten van plastic in het marien milieu zijn nog maar gedeeltelijk gekend. De schade 
dat grote plastic stukken veroorzaken zijn opvallender dan deze van kleinere plastic 
partikels. Achtergebleven visnetten veroorzaken verstikking van verschillende 
organismen. Door de inname van o.a. plastic dopjes raken sommige dieren hun maag 
verzadigd en geïrriteerd. Doordat deze plastics zich accumuleren in de maag van 
vogels, raken ze zodanig verzwakt omdat ze onvoldoende voedingstoffen kunnen 
opnemen (Moore, 2008) en uiteindelijk verhongeren deze vogels. 

Lager in het voedselweb zijn de effecten minder duidelijk waar te nemen. De opname 
van microplastics is reeds aangetoond bij verschillende mariene invertebraten 
(Graham en Thompson, 2009; Browne et al., 2008). Daarnaast hebben studies ook 
reeds translocatie van microplastics opgemerkt naar de hemolymfe in M. edulis 
(Browne et al., 2008; Van Cauwenberghe, 2011). Biologische effecten tijdens de 
blootstellingstest van Van Cauwenberghe (2011) waren een verhoogde 
energieconsumptie en respiratie. 

Daarnaast brengen microplastics mogelijk toxicologische effecten met zich mee. 
Ftalaten, bisfenol A e.a. zijn additieven die tijdens de productie van plastic worden 
toegevoegd. Deze stoffen werden reeds teruggevonden in de algemene populatie 
(Thompson et al, 2009). Verschillende van deze additieven staan al bekend omwille  
hun toxicologische effecten (Galgani et al., 2010). Daarnaast werd reeds gewezen op 
het vector effect van plastics (Zarfl en Matthies, 2010; Rios et al., 2007). Plastics 
voeren persistente organische polluenten met zich mee door hun grote affiniteit voor 
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deze stoffen. Door deze affiniteit beschikken microplastics over een opvallend hogere 
concentratie polluenten dan het omgevende zeewater (Galgani et al., 2010). 

De oorspronkelijke scope van deze studie was het nagaan in welke mate het Belgisch 
marien milieu vervuild is met microplastics. Het doel was dan ook een vergelijking te 
gaan maken tussen verschillende kustplaatsen (Knokke-Zoute, Middelkerke, 
Wenduine, Oostende in België, Dunkerque in Frankrijk en Cadzand in Nederland). 
Zowel sediment, zeewater en organismen (Arenicola marina en Mytilus edulis) 
werden verzameld. Door beperkingen van het protocol werd de scope vernauwd. 
Enkel de mosselen (M. edulis) en partiële zeewaterstalen konden worden onderzocht. 

Uit de mosselen en het zeewater (enkel uit Knokke, Middelkerke, Cadzand en 
Dunkerque) werden interessante partikels geselecteerd. De verdachte partikels moeten 
nog steeds verder worden onderzocht met behulp van een Raman-microscoop, om 
uitsluitsel te kunnen geven. Een determinatie van de partikels was dus niet mogelijk. 
Wel is het zeer waarschijnlijk dat mistens een deel van de geselecteerde partikels uit 
deze studie wel effectief plastic zijn. Dit omwille van het feit dat reeds verschillende 
onderzoeken de opname en translocatie van microplastics reeds konden aantonen bij 
M. edulis en omdat de aangetroffen partikels zich algemeen in de juiste grootteorde 
bevinden die opname in het weefsel mogelijk maakt. Daarenboven maakt het uitzicht 
van de partikels een organische oorsprong onwaarschijnlijk.   

Daarnaast werden berekeningen uitgevoerd om na te gaan in welke mate de opname 
van microplastics een bijdrage levert tot de totale polluentconcentratie in het weefsel. 
Alle veronderstellingen gemaakt in deze berekeningen waren zo gekozen om een 
‘worst case scenario’ te beschrijven. Uit deze berekeningen bleek dat de fractie aan 
polluenten in het weefsel afkomstig van de microplastics verwaarloosbaar is in 
verhouding met de totale polluentconcentratie in het weefsel.  

De biomagnificatie van de microplastics doorheen de trofische niveaus is theoretisch 
mogelijk. Translocatie bij M. edulis naar het weefsel werd door Browne (2008) en 
Van Cauwenberghe (2011) afzonderlijk aangetoond. In vitro experimenten hebben 
reeds kunnen aantonen dat translocatie doorheen colon weefsel van ratten mogelijk is 
(Szentkuni, 1997). Wat uiteindelijk de effecten zullen zijn in hogere organismen en 
mensen, is nog niet duidelijk geweten. 

Aangezien de kennis over de mogelijke effecten en interacties van microplastics in 
het milieu onvolledig is, is er nood aan verder onderzoek. Het gaat hier om een 
globale problematiek, waarvan slechts een deel begrepen is. 
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Lijst met gebruikte afkortingen 

• DDD: 1,1-dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan 
• DDE: 1,1-dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan 
• DDT: 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan 
• DTT: dithiothreitol 
• FSW: gefilterd artificieel zeewater 
• NAC: N-acetylcysteïne 
• PBDE: polygebromeerde difenylether 
• PCB: polychloorbifenyl 
• PDMS: polydimethylsiloxaan 
• PFOA: perfluoroctaanzuur 
• PMA: fosfomolybdeenzuur 
• POP: persistente organische polluenten 
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1 LITERATUURSTUDIE 

1.1 Inleiding 

De productie van plastic is enorm toegenomen in de laatste 50 jaar. In 1950 was dat 
1.5 miljoen ton, in 2010 was deze hoeveelheid gestegen tot ca. 250 miljoen ton (van 
Weenen en Haffmans, 2011). Een stijgende productie heeft een toenemende 
afvalstroom met zich meegebracht waardoor aanzienlijke hoeveelheden plasticafval in 
de oceanen en zeeën zijn beland. Reeds in 1988 werd deze toenemende hoeveelheid 
plastic in de oceanen aangekaart door Day en Shaw. Derraik schreef in 2002 een 
review-artikel over het plastic afval in de zee. Vanaf 2004 werd dankzij Thompson de 
aandacht gevestigd op de aanwezigheid van microplastics in zee (van Weenen en 
Haffmans, 2011).  

Microplastics zijn kleine (< 5 mm) plastic deeltjes. Het kunnen vezels, korrels, 
sfeertjes of stukjes folie zijn (De Meester, 2008). Mogelijke primaire bronnen van 
deze kleine plastic partikels zijn: verschillende cosmeticaproducten, bepaalde 
gezichtsreinigers, schuurzepen en tandpasta (Gouin, 2011; van Weenen en Haffmans, 
2011), maar ook schoonmaakmiddelen voor straalpoetsinstallaties en de granules voor 
de productie van plastic. De afbraak van groter plastic afval in het milieu is een 
secundaire bron van microplastics. Vooral de afbraak door fotodegradatie en abrasie 
van plastic is de voornaamste bron (Gouin, 2011). 

De mogelijke effecten van deze kleine partikels binnen een ecosysteem zijn niet met 
zekerheid te voorspellen. Wel is reeds aangetoond dat additieven toegevoegd tijdens 
de productie van plastic, kunnen uitlogen in het milieu. Daarnaast kunnen persistente 
organische polluenten (POP’s) absorberen in het plastic, waardoor deze partikels een 
hogere concentratie bekomen dan de omgeving (Teuten et al., 2009). In welke mate 
deze polluenten worden overgebracht van plastic naar het voedselweb is nog niet 
geweten.  

 

1.2 Plastics 

Plastics hebben in de laatste 50 jaar de wereld veranderd en dat zullen ze in de 
komende eeuwen ook blijven doen. Het zijn innovatieve materialen die overal worden 
gebruikt. Ze hebben tal van toepassingen in de constructie van auto’s, vliegtuigen en 
ruimtetuigen, en ook binnen de medische wereld wordt gebruik gemaakt van bepaalde 
kunststoffen. Daarnaast worden ze gebruikt als verpakkingsmateriaal, wat een positief 
effect heeft op de houdbaarheid van voedingsmiddelen. Plastics hebben eveneens een 
eco-efficiënt aspect: technieken om de zon en wind te gebruiken als energie, 
isolatiematerialen, daling van de transport kosten e.a. (Plastics Europe, 2011; Zarfl en 
Matthies, 2010). 
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Door de stijgende productie van plastics, stijgt het aandeel van plastic in afval. Deze 
stijging wordt eveneens in de hand gewerkt door een beperkt hergebruik en recyclage. 
Een deel van het afval wordt uiteindelijk verwerkt of gestort, maar een ander deel 
belandt toch in het milieu. Aangezien de oceanen steeds bergafwaarts en 
stroomafwaarts zijn gelegen van bewoonde gebieden, belandt er heel wat afval. 
Vooral een gebrek aan de nodige infrastructuur voor inzameling en verwerking leidt 
er toe dat heel wat afval wordt meegevoerd door wind naar de zeeën en oceanen 
(Moore, 2008). Dat is vooral een probleem in ontwikkelingslanden. Ook vanuit 
geïndustrialiseerde landen belandt er afval in het marien milieu, hier is vooral 
zwerfvuil de oorzaak (van Weenen en Haffmans, 2011). 

1.2.1 Productie van plastics 
De grondstof voor plastic is ruwe olie. Door destillatie van ruwe olie wordt deze 
grondstof gescheiden in lichte en zware fracties. De lichte fracties beschikken over 
minder koolstofatomen per molecule dan de zwaardere fracties. Elke verkregen fractie 
heeft een eigen samenstelling van verschillende koolwaterstoffen; deze verschillen in 
grootte, vorm en structuur. Een bekomen fractie na destillatie is nafta. Dit verkregen 
product is cruciaal voor de productie van plastic (Plastics Europe, 2011).  

Er zijn twee processen van groot belang om plastic te vormen uit nafta: polymerisatie 
en polycondensatie. Bij polymerisatie worden monomeren aan elkaar gelinkt, 
waardoor een lange keten of polymeer ontstaat. De eigenschappen van de gevormde 
polymeren zijn afhankelijk van het type monomeer (Plastics Europe, 2011). 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de soorten plastics: thermoplasten en 
thermoharders. Thermoplasten (bijv. PET, PVC, PE, PP, PS, e.a.) zijn plastics die 
opnieuw zacht worden bij verhitting, terwijl thermoharders of duroplasten hard 
blijven (Plastics Europe, 2011). 

1.2.2 Types plastic en hun gebruik 
In Tabel 1 worden de meest voorkomende types plastics weergegeven met hun 
respectievelijke toepassingen en recyclage-symbool (Wrap, 2011). In afval zijn 
polypropeen en polyethyleen de meest voorkomende types plastic (Rios et al, 2007), 
deze plastics worden ook procentueel gezien het meest geproduceerd (Andrady, 
2011).  

Algemeen hebben plastics verschillende interessante eigenschappen. Ze hebben 
vooral een lage productiekost, lage dichtheid en een hoge thermische – en elektrische 
isolatie (Rios et al. 2007). De meeste plastics hebben een hoge resistentie tegen zuren, 
alcoholen, basen en minerale oliën. Ze verdragen een maximale temperatuur van 70 
tot 135 °C, afhankelijk van het type. Plastics zoals teflon (PTFE) en perfluoralkoxy 
(PFA) verdragen een maximale temperatuur van respectievelijk 300 en 270 °C 
(Dynalab Corp, 2011). 
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Tabel 1: Meest voorkomende types plastics met hun respectievelijke identificatiesymbool, toepassingen en 
specifieke dichtheid (Andrady, 2011; Wrap, 2011) 

Type polymeer 
Symbool 
(Wrap, 
2011) 

Toepassingen (Wrap, 2011) 

Specifieke 
dichtheid 
(Andrady, 

2011) 

Polyethyleentereftalaat 
(PET)  

Petflessen, verpakkingsmateriaal voor 
frisdrank en water, ovenschotels voor 

kant-en-klare maaltijden. 
1.37 

Hoge dichtheid 
polyethyleen (HDPE)  

Tal van flessen voor melk, bleekmiddel, 
shampoo e.d. 

0.94 

Polyvinylchloride (PVC) 

 

Pijpleidingen, deurlijsten (hard PVC), 
isolatiemateriaal (PVC schuim) en 

automobiel delen. 
1.38 

Lage dichtheid 
polyethyleen (LDPE)  

Boodschappentassen, vuilniszakken en 
verpakkingsmateriaal. 

0.91 – 0.93 

Polypropeen (PP) 

 

Boterkuipjes, vezels voor tapijten, 
voertuig stoffering en muur bekleding. 

0.83 – 0.85 

Polystyreen (PS) 

 

Yoghurtpotjes, hamburgerdoosjes, plastic 
bestek, bescherming elektronische 

goederen en isolatiemateriaal. 
1.05 

Anderen 

 

Andere plastics die niet in de 
bovenstaande categorieën kunnen worden 
bovenstaande categorieën onderverdeeld 

bijv. polycarbonaat. 

 

 

1.2.3 Additieven in plastics 
Plastics bevatten vaak hoge concentraties aan tal van bio-actieve monomeren. Deze 
additieven dienen als UV-stabilisator, weekmaker, vlamvertrager, kleurstof, e.a. 
Afhankelijk van de omgevingsfactoren zullen de additieven uit de plasticmatrix logen 
(Moore, 2008). In Tabel 2 worden verschillende additieven beschreven die gebruikt 
worden om de eigenschappen van plastics te verbeteren (Plastipedia, 2011). 

Vooral het gebruik van kleurstoffen, lichtstabilisatoren, gebromeerde vlamvertragers, 
weekmakers (ftalaten), bisfenol A (BPA) en antimicrobiële agentia in plastics zijn 
zorgwekkend. De componenten zijn initieel gebonden in de plastic matrix, maar deze 
kunnen uitlogen. Wanneer deze persistente componenten vrijkomen in het milieu, 
kunnen deze aanleiding geven tot biomagnificatie (Zarfl en Matthies, 2010). 
Biomagnificatie is de toenemende concentratie persistente stoffen doorheen de 
trofische niveaus (Newman, 2010). 
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Tabel 2: Additieven in plastics en hun functie (Plastipedia, 2011) 

Gebruikte additieven  Functie 

Antioxidanten Verhinderen de oxidatie van de polymeren. 

Antistatische agentia Voorkomen de opbouw van statische lading. 

Biodegradeerbare weekmakers Zorgen ervoor dat plastics meer flexibel zijn en verbeteren 
de degradeerbaarheid. 

Biostabilisatoren Verhelpen de biologische degradatie van plastic 
materialen. 

Externe smeermiddelen Voorkomen beschadiging van plastic of de gietvorm. 

Geurstoffen Toevoegen van een geur aan plastic. 

Hulpstoffen Optimaliseren de verwerking door een verbetering van de 
vloeibaarheid. 

Impact modifiers Versterken de weerstand tegen barsten. 

Interne smeermiddelen Optimaliseren de verwerking door een verbetering van de 
vloeibaarheid. 

Kleurstoffen Kleuren plastics. 

Lichtstabilisatoren Inhiberen de reacties veroorzaakt door UV-straling. 

Schuimmiddelen  Vormen een gas in plastic, waardoor een schuim wordt 
gevormd. 

Versterkingsmiddelen Verbeteren de treksterkte van het materiaal. 

Vlamvertragers Voorkomen de ontsteking en verspreiding van vuur in 
plastic materiaal. 

Vulstoffen Versterken het materiaal en verlagen de kost van plastic. 

Warmtestabilisatoren Voorkomen de decompositie van de polymeren tijdens de 
productie. 

Weekmakers Verbeteren de flexibiliteit. 

 

De toxiciteit van chemicaliën als vlamvertragers en weekmakers in plastic werd reeds 
aangetoond. Gebromeerde vlamvertragers kennen een neuro- en immunotoxiciteit. 
Daarnaast is aangetoond dat deze stoffen een verlaging van de schildklierhormonen 
veroorzaken. Ftalate weekmakers zijn gecorreleerd met de misvorming gedurende de 
genitale ontwikkeling bij de mens (Galgani et al., 2010). 

Biomonitoring heeft reeds aangetoond dat ftalaten, bisfenol A en andere additieven en 
hun metabolieten aanwezig zijn in de menselijke populatie. De gemiddelde waarden 
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waaraan de algemene populatie wordt blootgesteld ligt beneden de RfD en TDI. De 
RfD of referentiedosis wordt vastgelegd door U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA of USEPA) en geeft de maximaal aanvaardbare dagelijkse orale dosis van een 
component weer. De TDI of toelaatbare dagelijkse inname wordt bepaald binnen de 
Europese Unie (Thompson et al., 2009). Toch moet ook in rekening gebracht worden 
dat de verschillende ‘veilige’ blootstellingsniveau’s zijn gebaseerd op de acute 
toxiciteit. Het is dus ook niet duidelijk wat de chronisch toxicologische effecten zijn 
voor gevoelige subpopulaties zoals kinderen en zwangere vrouwen (Thompson et al., 
2009). 

1.2.4 Plastics in het marien ecosysteem 

1.2.4.1 Voorkomen 
Doordat veel afval uit het milieu terecht komt in de oceanen, ontstaat daar een stort. 
Een steeds omvangrijkere plastic soep wordt waargenomen in de Stille Oceaan. Het 
afval in de Stille Oceaan concentreert zich in deze soep (Boerger et al., 2010). Deze 
plastic soep wordt samengehouden door de onderwaterstromen in de Stille Oceaan. 
Volgens Charles Moore, oceanograaf, zou de oceaan vervuild zijn met meer dan 
honderd miljoen ton afval. De soep van afval concentreert zich op twee verschillende 
locaties: een deel ten westen en een deel ten oosten van Hawaii (Marks en Howden, 
2008). Uit andere onderzoeken bleek dat naast de Stille Oceaan ook in de Atlantische 
Oceaan gelijkaardige concentraties plastic zijn teruggevonden (Figuur 1) (van 
Weenen en Haffmans, 2011). Ook in de Noordzee – 200 km ten Westen van 
Denemarken – werden hoge concentraties vastgesteld (Galgani et al., 2000). 

 

 

Figuur 1: (links) 5 Gyres, (rechts) hoge concentratie plastic verontreiniging (van Weenen en Haffmans, 
2011). 

1.2.4.2 Effecten  
Het zwerfvuil op de stranden zorgt voor een waardevermindering van de 
strandervaring. Daarnaast kan medisch afval op de stranden een gezondheidsrisico 
met zich meebrengen. Ook achtergebleven visnetten of spooknetten hebben een 
nefaste impact op het marien ecosysteem. In deze plastic netten worden tal van 
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organismen gevangen waardoor ze verdrinken of worden gewurgd. Dit leidt 
uiteindelijk tot de dood van vele dieren (Moore, 2008). 

Doordat organismen naast voedzame componenten eveneens een fractie plastic 
innemen, verzwakken ze. De dieren hebben een vals gevoel van verzadiging en 
mogelijk kan de maag geïrriteerd raken door de ingenomen plastics. Uiteindelijk 
raken de organismen zodanig verzwakt, dat de dood volgt (Moore, 2008). Zeevogels 
die zich voeden op of onder het wateroppervlak nemen plastics op die lijken op hun 
natuurlijke voeding (Rios et al., 2007). Een vergelijkbaar probleem werd aangetoond 
bij vissen, in een studie uitgevoerd door Boerger et al. (2010). Er kon echter niet 
worden aangetoond dat de plastics zich accumuleren in het verteringskanaal. Indien 
accumulatie zou optreden bij vissoorten, bestaat de kans dat het visbestand in de 
oceanen drastisch daalt. 

Wanneer plastics (vooral verpakkingsmaterialen) worden gevuld met bijv. zand, 
kunnen ze naar de bodem van de oceaan zinken (Moore, 2008). Daarnaast kan plastic 
ook verzwaren door biofouling: het begroeien van objecten met bacteriën, wieren, 
schimmels, e.a. (Barnes, 2009). Het verpakkingsmateriaal kan mogelijk de 
gasuitwisseling en CO2 sequestratie belemmeren. Daarnaast kan dit afval de 
sedimentaire organismen verstikken (Moore, 2008). 

1.2.5 Vectorfunctie 
Plastic fragmenten fungeren als een bron en reservoir voor xenoestrogenen en 
persistente organische polluenten (POP) in het mariene milieu. Deze kunnen worden 
opgenomen door invertebraten aan de basis van het voedselweb, wat een effect kan 
hebben op de volledige voedselketen (Moore, 2008).  

Naast de reeds beschreven problemen dat plastic met zich meebrengt, zou het 
eveneens een vector zijn voor tal van organische polluenten. Doordat toxische stoffen 
zoals polychloorbifenyl (PCB), polygebromeerde difenylether (PBDE) en 
perfluoroctaanzuur (PFOA) kunnen absorberen aan plastic, worden ze meegevoerd 
door de zeestromingen naar Arctische gebieden. De massaflux veroorzaakt door 
transport van organische polluenten in gasfase is veel groter dan de flux veroorzaakt 
door plastics. Dit betekent niet dat het transport van deze organische componenten 
geabsorbeerd door plastics weinig significant is (Zarfl en Matthies, 2010). De 
bioaccumuleerbaarheid van de geabsorbeerde polluenten moet eveneens in rekening 
worden gebracht (Zarfl en Matthies, 2010; Rios et al., 2007).  

De accumulatie van contaminanten in plastic afval zou te maken hebben met de 
intrinsieke eigenschap van plastic. Uit een onderzoek uitgevoerd in California bleek 
dat verschillende lipofiele componenten werden geassocieerd met zowel PP en PE. 
Zowel het pesticide DDT en zijn metabolieten DDD en DDE werden geassocieerd 
met het marien plastic afval. Ook PCB’s werden teruggevonden, maar enkel in plastic 
dat werd teruggevonden aan het strand. PAK componenten werden eveneens in de 
verzamelde plastic stalen teruggevonden (Rios et al., 2007). 
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De affiniteit van persistente organische polluenten voor plastic is een eigenschap die 
wordt gebruikt bij gestandaardiseerde analytische methoden. Om POP’s te isoleren uit 
een waterstaal, wordt het water namelijk vaak in nauw contact gebracht met een 
polymeer materiaal. Dit materiaal extraheert de POP’s uit het water, later kunnen deze 
dan verder geanalyseerd worden (Arthur et al., 2008). Het valt daarom niet te 
verwonderen dat plastic POP’s uit de omgeving zullen absorberen. 

Arthur et al. (2008) stellen zich toch nog enkele vragen rond de interactie tussen 
plastic en POP’s. Als eerste moet vermeld worden dat het onduidelijk is in welke 
mate de hoeveelheid en samenstelling van plastic in de oceanen een effect heeft op de 
‘global cycling’ van POP’s. Daarnaast is het onduidelijk of chemicaliën die uit plastic 
logen een belangrijke bron voor POP’s zijn in de oceanen. Ten laatste moet 
onderzocht worden in welke mate microplastics een rol spelen bij het opconcentreren 
van POP’s binnen het ecosysteem. 

Absorptie van enkele hydrofobe persistente organische polluenten zoals PCB, DDE, 
nonylfenol en fenantreen op plastic werd reeds aangetoond. Deze stoffen zijn 
eveneens gekend voor hun andere eigenschappen; ze zijn endocriene verstoorders, 
kankerverwekkend en immunotoxisch. Deze POP’s kunnen in het plastic een 
concentratie hebben die een grootteorde van vijf tot zes hoger is dan in het 
omgevende zeewater (Galgani et al., 2010). De uitwisseling van POP’s op het 
oppervlak van microplastics kan efficiënter, doordat deze partikels een grotere 
oppervlakte volume verhouding hebben. 

Door de absorptie van hydrofobe toxische componenten aan plastics, wordt het risico 
voor het milieu hoger ingeschat. Plastics komen voor op alle dieptes in de oceanen en 
in alle mogelijke afmetingen. De kans dat het volledige voedselweb wordt aangetast is 
echter reëel. Zowel de biologische, chemische en fysische compartimenten binnen het 
ecosysteem kunnen hierdoor worden beïnvloed (Frias et al., 2010). 

De absorptie, accumulatie en transport van persistente organische componenten werd 
reeds aangetoond. De uiteindelijke effecten binnen ecosystemen dienen nog verder 
onderzocht te worden. De mogelijkheid van transport van de POP’s op de plastic 
carriers naar de weefsels van organismen is nog steeds onbekend (Rios et al., 2007; 
Teuten et al., 2007; Teuten et al., 2009). Eventuele effecten binnen een voedselweb 
hebben ook te maken met de mate waarin plastics accumuleren in de organismen. De 
verblijftijd en translocatie van plastic in een organisme is in dit opzicht een 
belangrijke parameter. Daarnaast speelt ook het feit of partikels al dan niet naar het 
weefsel kunnen transfereren. Dit zou een invloed kunnen hebben op de mate waarin 
POP’s via deze weg het voedselweb binnenkomen (Boerger et al., 2010). 

1.2.6 Degradatie 
Plastics zijn in de laatste decennia wijd verspreid in het mariene milieu. Dit is geen 
lokale, maar een globale problematiek. Omwille van de fysische eigenschappen van 
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plastics vertonen ze een zeer hoge resistentie tegen veroudering en degradatie (Moore, 
2008). 

Algemeen kan degradatie worden ingedeeld in verschillende klassen, afhankelijk van 
de oorzaak (Andrady, 2011): 

• Biodegradatie: door het inwerken van levende organismen, meer specifiek 
bacteriën. 

• Fotodegradatie: door het inwerken van zonlicht, vooral UV-straling. 
• Thermo-oxidatieve degradatie: trage oxidatieve afbraak bij matige 

temperaturen. 
• Thermische degradatie: door middel van hoge temperaturen. 
• Hydrolyse: door reactie met water. 

In het mariene milieu ondergaat plastic geen thermische degradatie (Andrady, 2011). 
Een mechanische degradatie ondervindt het plastic afval daarentegen wel, door de 
golfslag op de stranden.  

Bij degradatie van plastic in een mariene omgeving spelen verschillende factoren een 
cruciale rol: UVB-straling (zonlicht), oxidatieve eigenschappen van de atmosfeer en 
hydroliserende eigenschappen van het zeewater. Het zonlicht zorgt ervoor dat plastic 
broos wordt en de golfslag op het strand oefent een fysische kracht uit. Deze 
invloeden zorgen ervoor dat plastic wordt afgebroken in steeds kleinere deeltjes – 
microplastics – met uiteindelijk de vorming van monomeren. Vooraleer plastics 
volledig worden afgebroken in het mariene milieu verstrijkt er dus een zeer lange tijd. 
Om volledige biodegradatie of mineralisatie van plastics te bekomen zouden er naar 
schattig enkele eeuwen moeten verstrijken. Wat wel moet worden opgemerkt is dat 
trage biodegradatie van plastics niet impliceert dat plastics en hun additieven niet bio-
actief zijn (Moore, 2008). 

Degradatie van plastic in het marien milieu verloopt trager in de oceanen dan op het 
land. Dit is te wijten aan de koudere temperatuur van de oceanen. De tijd die nodig is 
om plastic te degraderen in een oceaan is dus zeer moeilijk in te schatten (Rios et al., 
2007). 

Sivan (2011) beschrijft enkele nieuwe inzichten in de biodegradatie van plastics. 
Recente gegevens zouden aantonen dat biodegradatie van plastics mogelijk is door 
bepaalde bacteriën. De meest gebruikte plastics (PE, PP en PS) zijn eveneens ook de 
meest duurzame; met andere woorden ze zijn zeer moeilijk biodegradeerbaar. 
Sommige polymeren zoals zetmeel en cellulose zijn makkelijk degradeerbaar. Dit is 
te danken aan hun chemische structuur; deze is beschikbaar voor tal van enzymen. 
Andere polymeren zoals plastics hebben een moeilijk beschikbare structuur voor 
enzymen en zijn daarom uiterst persistent (Sivan, 2011). 
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De degradatie beschreven door Sivan (2011) is enkel van toepassing in een 
laboratoriumomgeving. Deze culturen werken dus optimaal bij hoge temperatuur, 
deze omstandigheden zijn niet aanwezig in een mariene omgeving. 

 

1.3 Microplastics 

1.3.1 Definitie microplastic 
Verschillende definities bestaan voor microplastics. Arthur et al. (2008) definiëren 
microplastics als plastic afval dat kleiner is dan 10 cm in de langste dimensie. 
Volgens Browne et al. (2008) zijn microplastics plastic deeltjes kleiner dan 5 mm. 
Ook op de eerste conferentie over microplastics werden microplastics gedefinieerd als 
deeltjes kleiner dan 5 mm (Betts, 2008). Het gaat zowel over de kleine deeltjes 
aanwezig in cosmetische producten of pellets voor de productie en de 
afbraakproducten van grote plastic voorwerpen (Betts, 2008). 

1.3.2 Voorkomen van microplastics in het marien ecosysteem 
In het Belgische mariene milieu werden reeds verschillende locaties onderzocht. Alle 
verzamelde sediment stalen bevatten microplastics (> 38 µm). Hieruit werd 
geconcludeerd dat er in de Belgische kustzone een hoge abundantie en verdeling van 
microplastics bestaat. In de afgelopen vier jaar werd geen significante stijging 
waargenomen. De vergelijking werd ook gemaakt met verzamelde sedimenten van 
zestien jaar eerder. Hierbij werd echter wel een significant verschil waargenomen. 
Vooral in de diepere sediment lagen was zestien jaar geleden opvallend minder 
microplastic aanwezig. Zowel granulaire partikels, vezels en folie werden 
teruggevonden (De Meester, 2008). Kleine plastic partikels (< 10 cm) worden over de 
hele wereld teruggevonden in oceanen, op stranden en in sedimenten (Arthur et al., 
2008). 

1.3.3 Opname van microplastics door invertebraten 
Browne et al. (2008) hebben reeds kunnen aantonen dat microplastics zich in Mytilus 
edulis accumuleren. In experimenten waar de mossels gedurende 12 h werden 
blootgesteld aan microplastics van 3.0 en 9.6 µm, bleken deze sferische partikels te 
accumuleren in het darmlumen en de spijsverteringsklier van M. edulis. Na 3 dagen 
werden de deeltjes van zowel 3.0 als 9.6 µm geaccumuleerd in het hemolymfe. Bij 
blootstelling gedurende 12 dagen werd de grootste abundatie vastgesteld, daarna 
bleek het gehalte geaccumuleerde microplastics af te nemen. De kleinste deeltjes (3 
µm) werden steeds in een grotere hoeveelheid teruggevonden in de mossels. Toch 
bleek de accumulatie van beide deeltjes (3 en 9.6 µm) significant (Browne et al, 
2008). Algemeen werd opgemerkt dat er na 3 dagen een translocatie van de 
microplastics optreedt doorheen de darmwand naar het circulatorisch stelsel De 
partikels bleven er gedurende 48 dagen aanwezig (Browne et al, 2008). Van 
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Cauwenberghe (2011) kon translocatie naar de hemolymfe aantonen van 
microplastics (10 µm) in M. edulis. 

Uit onderzoek (in laboratoriumomstandigheden) blijkt dat verschillende 
zeekomkommer soorten plastic fragmenten opnemen samen met zand. Het gaat hier 
vooral over zwaardere PVC-partikels die naar de zeebodem zijn gezonken. De deposit 
voedende zeekomkommers zouden selectief plastic partikels verkiezen boven 
zandkorrels (Graham en Thompson, 2009). Er is dus reeds een opname van 
plasticpartikels aangetoond bij zowel filter- en deposit-voeders. 

 

1.4 Bestudeerde organismen 

1.4.1 Arenicola marina (wadpier of zeepier) 
1) Classificatie  

• Rijk: Animalia 
• Stam: Annelida 
• Klasse: Polychaeta 
• Subklasse: Scolecida 
• Orde: Capitellida 
• Familie: Arenicolidae 
• Geslacht: Arenicola (WoRMS, 2011; ITIS, 2011) 

Er zijn twee zeepieren (Figuur 2)gekend aan de kustzone: Arenicola marina (de 
gewone zeepier of leegloper) en Arenicola defodiens (Franse of zwarte tap). Beide 
soorten worden weergegeven in Figuur 2 met hun respectievelijke woonbuis (VLIZ, 
2011). 

 

Figuur 2: In de U-vormige woonbuis leeft de A. marina (bovenaan links) en in de J-vormige woonbuis leeft 
de A. defodiens (bovenaan rechts). Met de uitwendige morfologie van A. marina (midden links) en A. 

defodiens (midden rechts) en een respectievelijke detail tekening van het kopgedeelte (onderaan) waar de 
determinatie zich op baseert (VLIZ, 2011). 



 18 

A. marina heeft een lengte tussen 15 en 20 cm; deze soort is zelden groter dan 25 cm. 
De zeepier kan purper, groen, donkerbruin of zwart gekleurd zijn. A. defodiens is 
gemiddeld 20 tot 30 cm lang en zelden groter dan 40 cm. Deze soort is donkerbruin 
tot zwart gekleurd. 

Deze soorten zijn makkelijk te onderscheiden van elkaar op basis van enkele 
eigenschappen. A. marina heeft eerder een onregelmatig hoopje uitwerpselen in 
vergelijking met A. defodiens; A. marina heeft eveneens een trechtervormige opening 
aan de woonbuis (Figuur 2). De pieren zijn ook te onderscheiden door hun 
morfologie: A. defodiens beschikt slechts over twee in plaats van drie ringen tussen 
het tweede en derde borsteldragende segment (Figuur 2, onderaan) (VLIZ, 2011). 

2) Ecologie en voedingswijze 

A. marina wordt weergegeven in Figuur 3. De uitwendige morfologie is relatief 
eenvoudig, hierin kan dus een goed onderscheid worden gemaakt tussen de kop, het 
middendeel en de staart. De kop is een relatief dik deel zonder kieuwen. De staart is 
eveneens kaal. Het middendeel is bezet met kieuwen, deze zijn rood gekleurd omwille 
van de aanwezige haemoglobine. Oudere pieren zijn donkerder van kleur, dit is het 
gevolg van de aanwezigheid van melanine (pigment) en de afbraak van 
haemoglobine. Naast kieuwen zijn de zeepieren ook bezet met borstels en haken 
(Bijkerk en Dekker, 1991), deze elementen zorgen ervoor dat de organismen zich 
kunnen voortbewegen in het zand. 

 

Figuur 3: Habitus van Arenicola marina met kop en kieuwsegmenten in detail (Bijkerk en Dekker, 1991) 

De zeepieren leven ingegraven in zandige bodem op een diepte van 15 tot 40 cm in 
eu- tot mesohaliene wateren (saliniteit respectievelijk 30 – 35 en 5 – 18). Ze komen 
voor in de intergetijdenzone.  

Zeepieren leven in een U-vormige gang die bedekt is met mucus. Ze bevinden zich 
meestal in het horizontale deel van de woonbuis, met hun kop in de richting van de 
trechter. Aan het trechter gedeelte van de woonbuis zakt sediment in de kolom (‘quick 
sand column’) (Bijkerk en Dekker, 1991). De zeepieren leven op een diepte van 15 tot 
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40 cm, maar toch nemen ze de sedimenten op van het oppervlak (Bijkerk en Dekker, 
1991; Shovitri, 2008). Aan de andere kant van de woonbuis bevindt zich het typische 
hoopje uitwerpselen. A. marina komt niet bovengronds, enkel voor defaecatie. Op 
deze momenten komt hun staarteinde aan de oppervlakte en zijn ze kwetsbaar voor 
predatie (Bijkerk en Dekker, 1991).  

Ze voeden zich met organisch materiaal zoals micro-organismen en detritus deeltjes 
in het sediment. Wanneer de sedimentdeeltjes zijn ontdaan van het organische 
materiaal, worden ze uitgescheiden (Marinebio, 2011). Aangezien ze geen kaken of 
mondpalpen hebben, gebeurt de opname met behulp van een uitstulpbare proboscis 
(aan de kop) bezet met papillen (Bijkerk en Dekker, 1991). 

1.4.2 Mytilus edulis (de blauwe mossel) 
1) Classificatie  

• Rijk: Animalia 
• Stam: Mollusca 
• Klasse: Bivalvia 
• Subklasse: Pteriomorphia 
• Orde: Mytiloida 
• Familie: Mytilidae 
• Geslacht: Mytilus (ITIS Report, 2011). 

2) Ecologie en voedingswijze 

Mossels zijn bivalve molluscen, het zijn eenvoudige mariene organismen om te 
bestuderen. Ze komen vooral voor in inter- en subtidale gebieden waar ze een 
abundant element vormen (Beaumont et al., 2006). Ze zijn herkenbaar aan hun dikke 
donkerblauwe schelp die dient als skelet en bescherming tegen predatoren. (Gosling, 
2003). 

Mytilus edulis is een filtervoeder (Gosling, 2003). Deze mossel voedt zich door 
gesuspendeerde deeltjes (1 tot 200 µm; Svensson, 2003) uit water te filteren. Hun 
dieet bestaat vooral uit bacteriën, phytoplankton, microzooplankton en detritus 
(Svensson, 2003). Bij het voedingsproces spelen de kieuwen en labiale palpen een 
cruciale rol. De kieuwen worden daarnaast ook gebruikt voor de ademhaling. Het 
transport van de partikels in de mossel gebeurt door middel van een hydromechanisch 
en mucociliar mechanisme (Gosling, 2003). De partikels worden met behulp van 
trilharen op de kieuwplaten getransporteerd naar de labiale palpen. Hier worden de 
partikels geselecteerd voor verdere opname. De verworpen partikels worden 
gebonden met mucus en uitgescheiden als pseudofaeces (Svensson, 2003).  

Voedsel bestemd voor vertering komt in de maag terecht waar extracellulaire 
vertering plaatsvindt. De partikels worden hier mechanisch en enzymatisch 
gedegradeerd. Uiteindelijk worden de voedingspartikels opgenomen door middel van 
endocytose of pinocytose in de verteringscellen (Svensson, 2003). 
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Figuur 4: (A) Vastzittende mossel; met 1) voorzijde met top 2) slotband 3) voet 4) baard- of byssusdraden 5) 
bovenzijde 6) buikzijde 7) vrije rand van de mantel met instroomopening 8) uitstroomopening. (B) Dissectie 
van de mossel; met 1) voorste sluitspier 2) mondopening 3) voorste voetspier 4) doorschemerende nier 5) 
kieuwbladen 6) doorschemerende voortplantingsklier 7) mantellob 8) mondlappen of labiale palpen 9) voet 
10) mantelrand 11) baardklieren met baarddraden 12) uitmondingspapil van de voortplantingsklier 13) 
achterste sluitspier 14) aarsopening 15) uitstulping van ingewandszak met voortplantingsklieren 
(Deconinck, 1980). 

 

1.5 Gebruikte technieken 

1.5.1 Micro-CT 
X-stralen micro-computertomografie of micro-CT is de oudste tomografische 
methode die gebruik maakt van röntgenstralen (Golding en Jones, 2006). Deze 
techniek wordt vooral gebruikt voor medische doeleinden (Metscher, 2009). De 
beelden worden gegenereerd doordat het te onderzoeken object roteert in het pad van 
de X-straling. De bekomen beelden zijn virtuele secties van het te onderzoeken 
object. Elektrondense materialen worden zichtbaar met behulp van een micro-CT, 
zachte weefsels hebben een voorbehandeling nodig om een gewenst contrast te 
bekomen (Golding en Jones, 2006). 

Deze techniek is in het opzicht van deze studie uiterst interessant, om te gaan bekijken 
waar de microplastics zich accumuleren in weefsel van Mytilus edulis. Wanneer er 
gewoon coupes zouden gemaakt worden van de mossels, is het meestal niet meer 
duidelijk in welke delen de microplastics oorspronkelijk aanwezig waren. Door het 
maken van een gewone coupe kunnen de microplastics immers door de mechanische 
impact verschuiven naar een ander deel van de mossel. De moeilijkheid bij een micro-
CT is het optimaliseren van een kleuring. De kleuring voor M. edulis werd eerder al 
geoptimaliseerd door Golding en Jones (2006). 
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1.5.2 Polarisatie microscopie 
Bij polarisatie microscopie wordt gebruik gemaakt van lineair gepolariseerd licht. 
Gepolariseerd licht is een electromagnetische golf die zich slechts in één richting 
voortplant. Natuurlijk licht plant zich voort in alle mogelijke richtingen. Wanneer 
licht door een polarisator wordt gestuurd, zal slechts één voortplantingsrichting 
worden doorgelaten (Figuur 5, b). Als licht door gekruiste polarisatoren wordt 
gestuurd, wordt het licht volledig geblokkeerd (Figuur 5, a). De polarisatierichting 
van deze gekruiste polarisatoren staat loodrecht op elkaar (Olympus, 2011). 

 

Figuur 5: In (a) gekruiste polarisatoren en (b) parallelle polarisatoren, met P de polarisator en A de 
analysator (Olympus, 2011). 

Een polarisatie microscoop wordt gebruikt om optische eigenschappen te 
onderzoeken met behulp van gepolariseerd licht, door een partikel tussen de 
polarisator en analysator te plaatsen (Olympus, 2011). 

1.5.3 Raman microscopie 
Raman-spectroscopie is gebaseerd op het effect van inelastische lichtverstrooiing door 
een wijziging in de polariseerbaarheid van de elektronenwolk van de molecule. Dit 
effect wordt dan geassocieerd met meting van de moleculaire vibraties. Deze methode 
verstrekt een uniek spectra voor elke specifieke component en verstrekt informatie 
over de chemische samenstelling en structuur. Door het samenbrengen van Raman-
spectroscopie en microscopie is het mogelijk een grote resolutie en gevoeligheid 
(beneden 1 µm) te bekomen (Technische Universität München, 2011). 

Raman-microscopie heeft enkele voordelen: weinig voorbereiding van het staal is 
vereist en kleuring is niet nodig. Deze niet invasieve techniek vertoont geen 
interferentie met water en partikels kunnen worden geanalyseerd binnen de µm range 
(Technische Universität München, 2011). 
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2 MATERIALEN EN METHODEN 

2.1 Doel van de studie 

Het oorspronkelijke doel van deze studie was het nagaan van de mate van vervuiling 
van Belgisch marien ecosysteem door microplastics. Zowel de biotische als abiotische 
componenten werden bestudeerd. De aanwezigheid van microplastics in mosselen 
(Mytilus edulis) en zeepieren (Arenicola marina) werden onderzocht. Hierbij werd 
een onderscheid gemaakt tussen de partikels die doorheen het intestinale stelsel 
passeerden en de partikels die in het weefsel werden geaccumuleerd. Daarnaast 
werden ook water en sediment geanalyseerd op de aanwezigheid van microplastics. 
Door de verschillende componenten te onderzoeken zou kunnen afgeleid worden in 
welke mate de organismen partikels opnemen vanuit hun omgeving. Daarnaast zou 
ook kunnen afgeleid worden of er translocatie van de partikels naar de weefsels 
optreedt. 

De validatie van de gebruikte technieken werd eerder uitgevoerd door De Bruycker 
(2010). Toch traden nog enkele problemen op bij de uitvoering van de testen. 
Omwille van de vele tekortkomingen in het protocol en gebrek aan materiaal werd de 
oorspronkelijke scope van het onderzoek verschoven. In de uitgevoerde studie werd 
getracht een oplossing te zoeken voor de tekortkomingen zodat verdere studies wel 
kunnen nagaan wat de geplande scope voorzag. Tijdens de uiteindelijke analyse van 
de filters was het enkel mogelijk een selectie te maken van partikels die microplastics 
zouden kunnen zijn, maar een verdere identificatie van deze partikels is nog 
noodzakelijk.  

2.2 Gefilterd water 

Materiaal: 

• 0,8 µm membraanfilter 
• gedeïoniseerd - of artificieel zeewater 

Het gebruikte water in dit protocol werd gefilterd, om de contaminatie met 
stofdeeltjes te vermijden. Zowel het gedeïoniseerde als artificiële zeewater (Instant 
ocean) werden gefilterd (0,8 µm membraanfilter). Alle gebruikte recipiënten en 
materialen werden zorgvuldig (drie maal) gespoeld met gefiltreerd gedeïoniseerd 
water en daarna zorgvuldig afgesloten.  
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2.3 Staalname 

Materialen nodig voor één staalname: 

• 15 stofvrije 250 mL potten met 50 ml FSW 
• 3 stofvrije 2 L potten 
• 4 stofvrije emmers 
• aaspomp 
• potgrondcylinders 
• schop 

Op vier verschillende plaatsen aan de Belgische kust werden stalen genomen; 
Knokke-Zoute (08/03/2011), Middelkerke (09/03/2011), Wenduine (22/03/2011) en 
Oostende (23/03/2011). Daarnaast werden de locaties Dunkerque in Frankrijk 
(06/04/2011) en Cadzand in Nederland (07/04/2011) onderzocht. Zowel biota (A. 
marina en M. edulis) als sediment en water werden onderzocht. Op elke locatie 
werden dertig mossels en dertig zeepieren verzameld voor verdere analyse. Aangezien 
in Dunkerque (06/04/2011) geen mosselen werden gevonden, werden deze verzameld 
in het nabijgelegen Zuydcoote. 

De mossels met grootte 4 tot 4,5 cm werden geplukt tussen de stenen van een 
golfbreker. De mossels werden droog getransporteerd in een emmer. In de buurt van 
de golfbreker werd ook steeds twee maal 10 liter water verzameld. 

Naast de typische blauwe mossels werden ook op elke locatie vijf kleine bruine 
mosselen verzameld. Deze dienden om met behulp van micro-CT microplastics op te 
sporen in de zachte weefsels. De dunnere schelp van deze bruine exemplaren zorgde 
voor betere resultaten met de micro-CT scan. 

De zeepieren werden uit de sedimenten gehaald met behulp van een aaspomp. In het 
geval van een droge zandgrond was het vangen van zeepieren echter efficiënter met 
behulp van een schop. Ze werden per twee getransporteerd in een plastic pot (250 
mL) met 50 mL gefilterd zeewater (FSW). Vooraleer ze in het FSW werden geplaatst, 
werden ze grondig gespoeld, zodat de wormen uitwendig zand-vrij waren. 

Het sediment werd verzameld, verspreid over het gebied waar de zeepieren zijn 
teruggevonden. De stalen werden ten oosten, midden en westen genomen van het 
staalname-gebied. De bovenste 5 cm van het sediment werd afgegraven met behulp 
van een potgrondcylinder en overgebracht in een stofvrije pot (2 L). Omdat de 
wormen zich voornamelijk voeden met de bovenste 5 cm van het sediment (zie 
paragraaf 1.4.1). 

Om een goed overzicht te bewaren over alle stalen, werden alle filters van een code 
voorzien. Dezelfde codering werd ook gebruikt bij de bespreking van de resultaten. 
Letter_cijferM of letter_cijferW is de code voor stalen van respectievelijk de 
mosselen en wormen. De letter is steeds de eerste letter van de locatie.  
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2.4 NaI-extractie en filtratie 

Materialen: 

• NaI-oplossing (ongeveer 1.6 kg L-1) 
• Centrifugeerbuizen 
• 0,8 of 5 µm membraanfilter 

Omwille van de hoge dichtheid (ρ = 1.6 kg L-1) van de NaI-oplossing was het 
mogelijk een scheiding uit te voeren tussen de relatief zware zandkorrels (2.64 kg L-1; 
SImetric, 2011) of andere deeltjes en de mogelijks aanwezige lichtere plastic partikels 
(Tabel 1, paragraaf 1.2.2).  

Deze techniek werd gebruikt voor extractie van microplastics uit sediment, zeewater 
en de feces van zeepieren. Het te extraheren materiaal werd overgebracht in een 
centrifugeerbuis en een hoeveelheid NaI-oplossing werd toegevoegd. De 
centrifugeerbuis werd hevig geschud en uiteindelijk gecentrifugeerd gedurende 5 
minuten bij 3500 g. Het supernatans werd in een nieuwe centrifugeerbuis overgegoten 
en opnieuw gecentrifugeerd, vooraleer het wordt gefiltreerd.  

Bij het overgebleven precipitaat werd opnieuw een hoeveelheid NaI-oplossing 
toegevoegd, opnieuw hevig geschud en gecentrifugeerd. Het nieuw bekomen 
supernatans werd ook overgebracht in een andere centrifugeerbuis en gecentrifugeerd 
(5 min bij 3500 g). Dan werd het laatst bekomen supernatans over dezelfde filter 
gegoten. In het verdere protocol zal naar deze handeling (inclusief de filtratiestap) 
verwezen worden met ‘NaI-extractie’. 

2.5 Extractie van microplastics uit organismen 

2.5.1 Voorbereiding (bewaring van de organismen) 
Materialen: 

• 25 weckpotten 
• gefilterd zeewater (FSW) 

In het labo werden de organismen overgebracht in weckpotten. De mossels werden 
per drie in een pot met 300 mL FSW geplaatst, de zeepieren per twee in een weckpot 
met 150 mL FSW. De organismen werden dan gedurende 48 h bij 15 °C bewaard. 
Gedurende deze periode leegden de organismen hun verteringsstelsel; voor de mossel 
was dit zowel de mantelholte en het spijsverteringskanaal en voor de zeepier was dit 
enkel het spijsverteringskanaal of darmkanaal. 

De weckpotten waar de zeepieren werden in bewaard, werden regelmatig 
schoongemaakt. Dit gebeurde door middel van een pipet waarmee de zandkorrels op 
de bodem van de weckpotten werden verzameld. Dit belette dat de zeepieren het reeds 
uitgescheiden zand opnieuw zouden opnemen.  
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2.5.2 Analyse van de inhoud van het verteringsstelsel 
Materialen: 

• 25 centrifugeerbuisjes van 15 mL 
• NaI-oplossing  
• 35 µm zeef 
• 5 µm membraanfilters 

Het FSW dat werd gebruikt voor de bewaring van de organismen werd gedecanteerd 
over een 5 µm membraanfilter. Bij de zeepieren werd het achtergebleven materiaal uit 
de weckpotten gezeefd (35 µm zeef). Het materiaal op de zeef werd onderworpen aan 
een NaI-extractie. 

De weckpotten voor de bewaring van de mosselen werden eveneens gedecanteerd 
over een 5 µm membraanfilter. De overgebleven pseudofeces werden met zuur (1:4 
salpeterzuur oplossing) behandeld en eveneens gefiltreerd (5 µm). 

2.5.3 Procedure voor weefseldestructie 
Materialen: 

• 25 stofvrije erlenmeyers (100 mL) en horlogeglaasjes 
• geconcentreerd salpeterzuur (69 %) 
• 5 µm membraanfilters (cellulosenitraat) 

De mossels en zeepieren werden op dezelfde manier gedestrueerd om de 
microplastics uit de weke weefsels te extraheren. Enkel de weke delen van de mossel 
werden gebruikt bij de destructie. De mossels werden integraal uit hun schelp 
gehaald, met uitzondering van de sluitspier en byssusdraden. De zeepieren werden als 
geheel gedestrueerd.  

De mosselen werden per drie in een stofvrije erlenmeyer (100 mL) gebracht. De 
zeepieren werden per twee gedestrueerd. De afzonderlijke natgewichten van de 
organismen werden bepaald. 

Aan elke erlenmeyer (100 mL) werd 10 mL geconcentreerd salpeterzuur (69 %) 
toegevoegd en deze werden vervolgens afgedekt met een horlogeglas. De erlenmeyers 
bleven een nacht bij kamertemperatuur staan waarna ze gedurende 2 h verwarmd 
werden tot kooktemperatuur. De daarop volgende filtratie (5 µm membraanfilter) 
gebeurde warm (ca. 80 °C), dit om te beletten dat het overgebleven vet zou stollen en 
eveneens op de filter of het glaswerk zou achterblijven. Maar vooraleer de inhoud van 
de erlenmeyer over een filter te gieten, werd deze aangelengd tot 100 mL met warm 
water, om te beletten dat het geconcentreerde zuur de filter zou aantasten.  
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2.6 Extractie van microplastics uit de sedimenten 

Materialen: 

• elutriatietoestel 
• 38 µm zeef  
• 50 mL centrifugeerbuizen 
• NaI-oplossing 
• 5 µm membraanfilter 

Om de microplastics te extraheren uit de sedimenten werd gebruik gemaakt van het 
elutriatie principe. De sedimenten (steeds per 500 mL) werden onderworpen aan een 
opwaartse stofvrije waterstroom. De lichtere deeltjes werden op deze manier 
gescheiden van de zwaardere. Lichtere deeltjes (eventueel microplastic of organisch 
materiaal) werden meegevoerd met de waterstroom, afhankelijk van de 
stroomsnelheid.  

Het elutriatietoestel bestaat uit een lange PVC buis, waar onderaan een waterstroom is 
op aangesloten (kraantjeswater). Dit water gaat doorheen een filter dat zich in het 
toestel zelf bevindt, om onderaan geen contaminatie met stof te veroorzaken. 
Bovenaan de PVC buis wordt het water opgevangen op een 38 µm zeef. Op deze zeef 
worden de lichte zandkorrels, organisch materiaal en eventuele microplastics 
opgevangen.  

Na een halfuur het sediment (500 mL) te onderwerpen aan een waterstroom, werd het 
achtergebleven materiaal op de 38 µm zeef gecollecteerd en overgebracht in een 50 
mL centrifugeerbuis met 35 mL NaI-oplossing (zie paragraaf 2.3). Na NaI-extractie 
werd een filtratie uitgevoerd (5 µm membraanfilter). 

2.7 Extractie van microplastics uit het zeewater 

Materiaal: 

• 0,8 µm membraanfilters 
• Maatbeker 

Vooraleer het zeewater te filteren, werd het water gedurende minstens 24 h bewaard 
om de zwevende deeltjes te laten bezinken. 10 L zeewater werd met behulp van een 
maatbeker over de filter gegoten. Wanneer de filter verstopt raakte, werd een nieuwe 
filter gebruikt om het overgebleven water te filteren. Het overgebleven bezinksel 
werd dan met een NaI-extractie behandeld.  
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2.8 Berekening: bijdrage aan polluentconcentratie via vectorfunctie 

De vectorfunctie van plastics zou ook een toxicologisch effect kunnen hebben op de 
mosselen. In het volgende rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een ‘worst case 
scenario’, om zo de mogelijke effecten van toxische componenten in rekening te 
brengen. De volgende veronderstellingen worden gemaakt: 

• Alle partikels op de filters zijn microplastics (PE, met densiteit 0.94 g/cm3). 
• Alle partikels zijn afkomstig uit het weefsel van de mosselen. 
• Alle partikels zijn standaard sferische partikels met diameter 30 µm. 

De berekeningen zijn er om na te gaan in welke mate de microplastics een bijdrage 
leveren tot de totale concentratie aan polluenten in een mossel.  

In het ergste geval werden 16.4 (≅ 17) partikels teruggevonden per mossel in 
Middelkerke. Dit komt neer op een totaal volume van: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒   𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 =   
4
3   π 𝑟

! = 1.41  10!!  𝑐𝑚! 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 =   𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒   𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙   ×  17 = 2.40  10!!  𝑐𝑚!  𝑝𝑒𝑟  𝑚𝑜𝑠𝑠𝑒𝑙 

De totale massa plastic komt dan neer op: 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 =   2.16  10!!  𝑐𝑚!  ×  0.94
𝑔
𝑐𝑚! = 2.26  10!!  𝑔  𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠  𝑝𝑒𝑟  𝑚𝑜𝑠𝑠𝑒𝑙 

Gegevens van PCB52 zijn gekend; deze component wordt in het zeewater 
teruggevonden aan een vrije opgeloste concentratie van 0.000535 µg/L. Deze stof 
heeft een log(Kd) van 5.55 (Kd is de partitiecoëfficiënt van chemische stoffen tussen 
een polymeer – in dit geval polyethyleen – en water). De concentratie teruggevonden 
op de fictieve plastic partikels is dan: 

log 𝐾𝑑 =   5.55   → 𝐾𝑑 =   10!.!! = 3.55  10!
𝐿
𝑘𝑔 

𝐾𝑑 =   
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑃𝐶𝐵52  𝑖𝑛  𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐

𝑣𝑟𝑖𝑗𝑒  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑃𝐶𝐵52  𝑖𝑛  𝑧𝑒𝑒𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟   

→ 𝑐𝑜𝑛𝑐. 𝑖𝑛  𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 = 189.83
𝜇𝑔  𝑃𝐶𝐵52
𝑘𝑔  𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 

Dit komt dan neer op de volgende concentratie PCB52 per mossel: 

189.83
𝜇𝑔  𝑃𝐶𝐵52
𝑘𝑔  𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐   ×  2.26  10

!!"   
𝑘𝑔  𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠
𝑚𝑜𝑠𝑠𝑒𝑙 = 4.29  10!!   

𝜇𝑔  𝑃𝐶𝐵52
𝑚𝑜𝑠𝑠𝑒𝑙  

Deze concentratie PCB52 komt in de mossel terecht in het ‘worst case scenario’, door 
translocatie naar de weefsels. 
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Ook zijn er gegevens gekend over de concentratie PCB52 in mosselen uit het milieu. 
Hiervoor werd een waarde van 15.9 µg PCB52/kg DW teruggevonden. Het 
vochtgehalte van de mosselen wordt op 0.80 geschat. 

15.9  
𝜇𝑔  𝑃𝐶𝐵52

𝑘𝑔  𝑑𝑟𝑜𝑜𝑔𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡   ×  0.2 = 3.18  
𝜇𝑔  𝑃𝐶𝐵52

𝑘𝑔  𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 

De mosselen wogen ca. 2 g, de concentratie PCB52 kwam dan uit op: 

3.18  
𝜇𝑔  𝑃𝐶𝐵52

𝑘𝑔  𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡   ×   
𝑘𝑔  𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡
500  𝑚𝑜𝑠𝑠𝑒𝑙𝑒𝑛 = 6.36  10!!   

𝜇𝑔  𝑃𝐶𝐵52
𝑚𝑜𝑠𝑠𝑒𝑙  

2.9 Micro-CT scan van mossels 

Micro-CT is een techniek die vooral gebruikt wordt voor het visualiseren van 
elektronen-dense weefsels. Deze weefsels zijn vooral beenderen en tanden. Met 
behulp van deze techniek is het mogelijk om een virtueel 3D beeld te vormen van 
dergelijke complexe structuren (Golding en Jones, 2006; Golding et al., 2009; 
Metcher, 2009). Om in weke weefsels een verschil in densiteit te bekomen, is het 
nodig het weke weefsel te kleuren. 

Materialen: 

• gefilterd zeewater (FSW) 
• 7,5 % magnesiumchloride hexahydraat (MgCl2.6H2O) oplossing (7,5 g 

MgCl2.6H2O oplossen in 100 mL gefilterd gedeïoniseerd water) 
• 5 % gluteraldehyde oplossing (50 % gluteraldehyde aanlengen met FSW) 
• 2,5 % fosfomolybdeenzuur (PMA) (2,5 g PMA oplossen in 100 mL FSW) 
• 25 %, 50 % en 75 % ethanol oplossingen  
• 100 mL duranfles 

Voorbereiding 

Vijf kleine bruine mossels werden eveneens 48 h bewaard in FSW bij 15 °C. Op deze 
manier konden ze hun intestinaal stelsel reinigen.  

Relaxatie, fixatie, kleuring en dehydratatie 

De mosselen werden even in een magnesiumchloride hexahydraat oplossing 
ondergedompeld. De oplossing zorgde ervoor dat hun spieren ontspannen en hun 
schelp opende. Wanneer hun schelp voldoende was geopend, werden de mosselen 
gefixeerd. De fixatie gebeurde met behulp van 5 % gluteraldehyde oplossing. Om een 
goede fixatie van de mosselen te bekomen, was het noodzakelijk deze volledig en 
gedurende minimaal 12 h onder te dompelen in de gluteraldehyde oplossing. Omwille 
van de toxiciteit van deze oplossing was het aangewezen handschoenen te dragen. De 
oplossing kon meerdere malen worden hergebruikt.  



 29 

Na de fixatie volgde de eigenlijke kleuring. De mosselen werden dan gedurende 
minimaal 5 dagen ondergedompeld in de PMA oplossing. Hoe groter de mosselen, 
hoe meer tijd de kleurstof vereiste om in de weefsels te dringen. De kleuring duurde 
tijdens deze studie steeds langer dan 5 dagen. 

Uiteindelijk werden de mossels gedehydrateerd. Dat gebeurde door ze 
achtereenvolgend en gedurende 1 h in een 25 %, 50 % en 70 % ethanol oplossing te 
brengen. Achteraf werden de mossels overgebracht in een verse 70 % ethanol 
oplossing, hierin werden ze bewaard. Na deze laatste stap werden de mosselen 
verstuurd naar UGCT (Ghent University – Centre for X-ray Tomography) voor het 
uitvoeren van de scan. 
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3 RESULTATEN  

3.1 Analyse van de filters: Microscopische technieken  

Verschillende technieken werden in deze studie gebruikt, maar de meest geschikte 
techniek (Raman-microscopie) kon nog niet worden toegepast. Doordat de Raman-
microscoop niet werd gebruikt bij de analyse van de partikels, werd de determinatie 
quasi onmogelijk. 

3.1.1 Binoculair en polarisatie microscoop 
Bij de analyse van de filters traden tal van problemen op. De filters werden eerst 
bekeken onder de binoculair. De partikels die interessant leken, werden met behulp 
van een naald overgebracht op een draagglaasje en bekeken met een polarisatie 
microscoop. Deeltjes met een kristalrooster, zoals zand, waren duidelijk te herkennen 
op deze manier. Organische partikels waren met behulp van deze microscopische 
technieken te onderscheiden, maar deze vielen eerder op door hun structuur (bijv. een 
honingraatstructuur bij diatomeeën of een gesegmenteerde structuur etc.).  

Polarisatie microscopie bleek toch geen geschikte techniek om te filters te analyseren. 
Te kleine deeltjes waren onmogelijk van de filters te halen met een naald en dus ook 
onmogelijk te analyseren met de polarisatie microscoop. Daarnaast gaf het al of niet 
vertonen van polarisatie geen uitsluitsel voor de determinatie van de partikels. 
Partikels die geen polarisatie vertoonden konden worden geclassificeerd onder 
‘organisch materiaal’ en waren dus niet relevant in het opzicht van deze studie. Maar 
partikels die wel een verdraaiing van het licht vertoonden, konden nog steeds niet 
eenduidig worden geclassificeerd. Deze partikels konden met behulp van deze 
microscopische techniek niet worden gedetermineerd, met andere woorden deze 
techniek kon geen onderscheid maken tussen partikels met een geordende moleculaire 
structuur. Het onderscheid tussen ‘gesteente’ en ‘plastic’ was op deze manier niet 
mogelijk. 

3.1.2 IR-microscopie 
Eerder werd IR-microscopie toegepast voor de determinatie van de partikels (De 
Bruycker, 2010). Met deze techniek was het echter wel mogelijk om plastic partikels 
te gaan determineren. Het enige probleem hierbij was dat zeer kleine deeltjes (< ca. 
20 µm) op deze manier onmogelijk te analyseren zijn. Deze techniek werd in deze 
studie dan ook niet gebruikt. 

3.1.3 Raman-microscopie 
In deze studie zou Raman-microscopie een oplossing kunnen bieden voor de 
tekortkomingen van de eerder vermelde microscopische technieken. Omwille van het 
gebrek aan deze microscoop, werden de analyses enkel uitgevoerd met een 
stereomicroscoop.  
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3.2 Selectie van filters 

De verkregen filters waren niet allemaal even bruikbaar. Een eerste selectie van de 
filters werd visueel bekomen. Wanneer er te veel organisch materiaal of andere 
vervuiling zoals zand aanwezig was, werden deze filters niet verder geanalyseerd. 
Door de grote hoeveelheid vervuiling of koek kwam er onvoldoende licht door de 
filter. Wanneer een extra lichtbron (bovenaan) werd gemonteerd, was het bekomen 
beeld nog steeds onvoldoende duidelijk. Grote partikels, vooral onvolledig 
gedestrueerd zacht weefsel beletten een duidelijk beeld van de filter. Daarnaast 
zorgde deze overgebleven koek op de filters dat deze gaat krullen. Daardoor werd het 
zoeken naar partikels op de filters nog meer bemoeilijkt. Op een sterk vervuilde filter 
was een kwantitatieve telling van de partikels dan ook onmogelijk. Partikels konden 
makkelijk verscholen liggen onder de dikke koek.  

In deze studie verschoof de oorspronkelijke scope naar het eerder ‘diagonaal’ 
bekijken van de filters. Het zoeken naar eventueel plastic partikels op de filters werd 
eerder het doel. Deze ‘verdachte’ partikels werden allemaal gefotografeerd en 
gecatalogeerd op basis van de locatie op de filter om deze in een later stadium te gaan 
analyseren met behulp van een geschikte techniek (mogelijk Raman-spectroscopie).  

3.2.1 Filters van de organismen 
De filters van de gedestrueerde zeepieren zijn steeds vervuild met zand (Figuur 6, 
rechts). Vooral de franse tappen – afkomstig uit Wenduine en Oostende – bevatten 
nog zeer veel zand doordat deze wormen een grotere massa hebben dan A. marina. 
Het duurde lager vooraleer de franse tappen hun darmkanaal konden ledigen. 
Wanneer nog steeds zand aanwezig is in de wormen tijdens de destructie, kan 
onmogelijk geconcludeerd worden dat andere partikels op de filters afkomstig zouden 
zijn uit de weefsels. Aangezien zeepieren geen zandkorrels opnemen in hun weefsel, 
is het zand teruggevonden op de filter afkomstig uit het darmkanaal. De andere 
partikels – eventueel microplastics – teruggevonden op de filter, kunnen dus ook uit 
het darmkanaal komen. Er heerst een grote onzekerheid over de locatie waar de 
partikels zich in het organisme bevonden. De mogelijkheid bestaat dat de partikels uit 
de weefsels komen, of uit het darmkanaal.  

De filters van de zeepieren werden daarom geschrapt uit de studie. Doordat de filters 
van de gedestrueerde wormen (Figuur 6, rechts) niet bruikbaar zijn voor deze studie, 
worden ook de filters bekomen na elutriatie van de sedimenten en deze van de 
darminhoud geschrapt uit deze studie.  

De filters bekomen na de destructie van de mossels zijn beter bruikbaar. Deze zijn 
minder vervuild met zichtbaar materiaal. Toch zijn er verschillende filters waar na de 
destructie een grote hoeveelheid organisch materiaal overblijft (Figuur 6, midden). Op 
sommige locaties (Wenduine en Oostende) zijn er zeer vlezige mossels 
teruggevonden. Net voor het voortplantingsseizoen slaan de mosselen meer reserves 
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op. Doordat deze mosselen met eenzelfde hoeveelheid (10 mL) zuur werden gekookt, 
werd het weefsel slechts onvolledig gedestrueerd. 

 

Figuur 6: (links) bruikbare filter van mosselen uit Cadzand C_5M, (midden) vervuilde onbruikbare filter 
van mosselen uit Wenduine W_3M en (rechts) eveneens vervuilde onbruikbare filter van zeepieren uit 

Oostende O_2W. 

Enkel een aantal filters van mosselen uit Knokke-Zoute (2M, 7M en 9M), 
Middelkerke (3M, 7M en 9M), Cadzand (5M, 6M en 7M) en Dunquerke (1M, 3M en 
5M) konden worden geanalyseerd. Deze filters (Figuur 6, links) werden gekozen 
omdat ze met het blote oog over het minst overbodig materiaal beschikten. 

3.2.2 Filters van zeewater en sediment 
Het gefiltreerde zeewater wordt wel met behulp van de microscoop geanalyseerd, 
maar de meeste van deze filters zijn te vervuild (Figuur 7). Enkel de filters bekomen 
met een NaI-extractie van het gesedimenteerde materiaal uit het zeewater zijn 
bruikbaar. De filtratie van het zeewater uit Dunkerque werd erg bemoeilijkt door het 
warme weer waardoor de microbiële activiteit erg hoog was. De filters raakten erg 
snel verstopt en waren ook weinig bruikbaar. 

 

Figuur 7: Gefiltreerd zeewater uit Cadzand. 

De filters van de sedimenten lijken in een eerste opzicht wel bruikbaar voor deze 
studie. Ze werden toch niet verder geanalyseerd, omdat de filters van de zeepieren 
onbruikbaar waren. Een vergelijking maken tussen de filters van zeepieren en 
sediment was dus geen optie. 

3.3 Selectie en analyse van de partikels 

In eerste instantie werden een aantal test-filters bekeken om vertrouwd te raken met 
de verschillende soorten partikels op de filters. Op filters waar visueel (met het blote 
oog) nog vervuiling aanwezig was, werd geconcludeerd dat dit veroorzaakt was door 
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een onvolledige destructie (Figuur 8). De partikels die op dergelijke filters vooral 
aanwezig waren, leken vooral afkomstig van weefselmateriaal. Bij het aanraken van 
deze partikels met een naald, bleken ze erg broos. Aangezien dat plastic deze 
eigenschap niet deelt, kon al snel geconcludeerd worden dat deze partikels niet 
degene waren waar de zoektocht zich naar richtte.  

 

Figuur 8: vervuilde filter W_3M (bovenbelichting met binoculair, vergroting x 0,63). 

3.3.1 Beperkingen aan de gebruikte techniek 
De analyse in deze studie was volledig gesteund op de zichtbaarheid van de partikels 
op de filters. Duidelijke gekleurde deeltjes waren dan ook makkelijk te onderscheiden 
op de witte membraanfilters. Maar doorzichtige, melkachtige of witte deeltjes zijn 
moeilijk te zien op de filters. Veel plastics en vooral plastic granulaten hebben 
dergelijke kleuren. 

Daarnaast traden nog andere beperkingen op. De microplastics zijn niet 
gestandaardiseerd, met als gevolg dat het een zoektocht werd naar ‘onbekende’ 
partikels. De partikels konden alle mogelijke vormen, kleuren en afmetingen hebben. 
De selectie van de – verder te onderzoeken – partikels werd slechts gemaakt op basis 
van uitsluiting van deeltjes die zeker geen plastic konden zijn.  

Voor alle duidelijkheid: de geselecteerde deeltjes zijn nog steeds ‘onbekende’ 
partikels. Doordat de selectie zich enkel baseerde op een visuele (en dus subjectieve) 
techniek.  

3.3.2 Soorten partikels op de filters 
De zoektocht naar ‘verdachte’ deeltjes werd vooral geconcentreerd binnen de range 
tot 30 µm. Deze range werd gekozen omdat eerder door Browne et al. (2008) werd 
aangetoond dat Mytilus edulis deeltjes met diameter 3 en 9.6 µm konden opnemen en 
daarnaast werd ook translocatie van deze partikels waargenomen. 

In een onderzoek door Van Cauwenberghe (2011) werd aangetoond dat partikels met 
diameter 10 µm werden opgenomen en na blootstelling werden teruggevonden in de 
hemolymfe van M. edulis. De blootstellingstesten werden ook uitgevoerd met deeltjes 
van 30 en 90 µm, maar opname werd bij deze groottes niet aangetoond.  
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De range tussen 10 en 30 µm is dus een onbekend gebied wat betreft de opname van 
plastic partikels bij mosselen. Alle ‘verdachte’ partikels tot de grootte van 30 µm 
werden daarom aandachtig bekeken, gefotografeerd, gemeten en geklasseerd op basis 
van de locatie op de filters. Ook werd steeds slechts rekening gehouden met de 
kleinste dimensie van de partikels, omdat over de wijze van opname van deze 
partikels zeer weinig is geweten. 

Hier volgt een opsomming van de partikels die teruggevonden zijn op de filters: 

1) Zwarte partikels 

Op alle onderzochte filters werden zwarte partikels (Figuur 9) teruggevonden; zowel 
op de filters van de gedestrueerde mosselen, zeewater als sediment. Deze deeltjes 
leken eerder een soort gesteente, omwille van hun glanzende olieachtige oppervlak. 
Toch is nog steeds uitsluitsel nodig. Deze deeltjes werden steeds in grote 
hoeveelheden en verschillende groottes (vanaf enkele µm tot > 30 µm) aangetroffen 
op de filters. Tellingen van deze deeltjes werden niet uitgevoerd. 

 

Figuur 9: (links) Filter van sediment uit Cadzand, met zwarte 'onbekende' partikels en organisch materiaal 
en (rechts) filter van zeewater uit Knokke met overwegend zwarte partikels (onderbelichting met 

stereomicroscoop, vergroting x 10) 

2) Bruine partikels 

Deze bruine partikels werden teruggevonden in zowel de mosselen en het zeewater. 
Onder de stereomicroscoop leken deze partikels op de verschillende filters 
(respectievelijk afkomstig van de mosselen en zeewater) erg op elkaar. Toch bleken 
op de filters van minder goed gedestrueerde mosselen meer van deze bruine partikels 
te liggen. Afgaande op de kleur, zouden deze partikels – van de gedestrueerde 
mosselen – afkomstig kunnen zijn van het bruine taaie weefsel tussen de mantelrand 
en de schelp (Figuur 10, links). Er zouden dus zeker twee soorten bruine partikels 
(Figuur 10, rechtsboven en -onder) kunnen onderscheiden worden op de filters van 
gedestrueerde mosselen. Sommige van deze partikels kunnen afkomstig zijn vanuit 
het zeewater. Deze kunnen eventueel organisch zijn, maar deze kunnen natuurlijk ook 
een soort synthetisch polymeer zijn. De ander soort bruine partikels zouden afkomstig 
kunnen zijn van de mossel zelf, en uiteraard organisch materiaal. Dat onderscheid en 
de determinatie moeten uiteraard nog verder bekeken worden. 
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Figuur 10: (links) deel van de mantelrand van M. edulis, (rechtsboven) bruine partikel uit mosselen van 
Knokke KZ 7M en (rechtsonder) bruine partikel uit mosselen van Middelkerke D 3M (onderbelichting met 

stereomicroscoop, vergroting x 20) 

3) Groene partikels 

Op een aantal filters van gedestrueerde mosselen (vooral uit Cadzand) werden enkele 
groene partikels teruggevonden. Sommige van deze groene partikels leken sterk op 
glasscherven, omwille van hun oppervlak. Maar ook door de typisch groene kleur 
vergelijkbaar met deze van groene glazen flessen.  

Enkele zeer kleine (ca. 3 µm) groene deeltjes werden eveneens teruggevonden op de 
filters van gedestrueerde mosselen. Maar door de onduidelijke beelden verkregen met 
de stereomicroscoop, was de structuur van hun oppervlak niet te bekijken. Deze 
partikels zouden zowel glas, plastic of gesteente kunnen zijn. Opnieuw was geen 
bevestiging mogelijk. 

4) Roze/rode partikels 

 

Figuur 11: (links) rode partikel uit mosselen van Knokke-Zoute (KZ_7M) en (rechts) roze partikel uit 
mosselen van Knokke-Zoute (KZ_9M) (onderbelichting met stereomicroscoop, vergroting x 20). 

Deze felgekleurde deeltjes (Figuur 11) waren moeilijk te classificeren onder de 
noemer ‘organisch’. De opvallende kleur deed vermoeden dat ze wel degelijk een 
soort plastic zijn. Deze opvallende partikels zijn teruggevonden in de mosselen uit 
Knokke. Dat deze partikels door contaminatie zouden terechtgekomen zijn op de 
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filters is weinig waarschijnlijk. Alle maatregelen om contaminatie te vermijden waren 
getroffen, maar kan uiteraard nooit volledig worden uitgesloten. 

5) Oranje partikels 

Zoals de rode en roze partikels doet hun felle, onnatuurlijke kleur eerder een 
synthetische oorsprong vermoeden. Toch zijn sommige oranje partikels (Figuur 12) 
minder fel gekleurd. Alle opgemerkte oranje gekleurde deeltjes werden als ‘verdacht’ 
beschouwd. Oranje partikels werden teruggevonden op filters van mosselen uit 
Knokke en Middelkerke, en in het zeewater uit Cadzand en Knokke. 

 

Figuur 12: (links) fel oranje partikel uit zeewater van Knokke en (rechts) oranje partikel uit mossel van 
Cadzand (C_6M) (onderbelichting met stereomicroscoop, vergroting x 20) 

6) Gespikkelde partikels 

 

Figuur 13: (links) gespikkelde partikel uit mossel van Cadzand (C_7M) en (rechts) gespikkelde partikel uit 
mossel van Cadzand (C_6M) (onderbelichting met stereomicroscoop, vergroting x 20) 

Slecht enkele partikels waren gespikkeld (Figuur 13), de range van deze deeltjes 
waren uiterst uiteenlopend. De kleinste deeltjes hadden een afmeting van ca. 10 µm, 
terwijl de grootste een afmeting van > 50 µm had. Al deze deeltjes werden 
teruggevonden op de filters van de gedestrueerde mosselen uit Cadzand en Knokke.  

3.3.3 Tellingen: mosselen 
Telkens werd slechts één kwadrant op de filter geanalyseerd en geteld, omwille van 
het tijdrovende aspect. Het laagste aantal partikels werden teruggevonden in de 
mosselen uit Dunkerque (slechts gemiddeld 3,6 per mossel of 10,7 ± 8,3 per filter). 
De mosselen uit Middelkerke hadden echter de grootste hoeveelheid partikels (16,4 
per mossel of 49,3 ± 18,0 per filter). Grafiek 1 geeft het aantal geselecteerde partikels 
weer uit de mosselen op verschillende locaties.  
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Grafiek 1: Aantal geselecteerde partikels per locatie (weergegeven in aantal per filter van gedestrueerde 
mosselen). 

Tabel 3: Partikeltellingen op filters van mosselen met kleur en range weergegeven in µm. 
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Tabel 3 geeft de tellingen van de filters van de gedestrueerde mosselen weer. De 
bruine (1) partikels lijken eerder op het deel van de mantelrand (Figuur 10), terwijl de 
bruine (2) partikels niet onmiddellijk toewijsbaar zijn. Op alle locaties werden bruine 
partikels teruggevonden in de mosselen. De mosselen uit Cadzand bleken eerder 
groene partikels te bevatten, terwijl deze uit Knokke en Middelkerke eerder oranje 
partikels bevatten. Gespikkelde partikels werden teruggevonden in mosselen van 
Cadzand en Knokke. 

3.3.4 Tellingen: zeewater 
De enige filters bruikbaar voor het analyseren van het zeewater, waren deze bekomen 
na NaI-extractie op het gesedimenteerd materiaal. Steeds werd ook maar één 
kwadrant van de filter bekeken. Opnieuw heeft de kwantificatie dus beperkingen.  

 

Grafiek 2: Aantal partikels op filters van zeewater, vergelijkbaar met deze uit de gedestrueerde mosselen. 

Op de filters van het zeewater (Grafiek 2) werden maar enkele partikels 
teruggevonden die erg leken op deze uit de mosselen. Enkel vergelijkbare bruine en 
oranje partikels lagen op deze filters, naast de veel voorkomende zwarte partikels. Dit 
waren uiteraard niet de enige interessante partikels. Vezels (Figuur 14), sferische 
(Figuur 15) partikels e.a. werden in het zeewater teruggevonden.  
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Figuur 14: Sferische partikels, allemaal afkomstig uit zeewater van Middelkerke. 

 

Figuur 15: (links) blauwe vezel en (rechts) blauw partikel, afkomstig uit zeewater van Knokke. 

 

3.4 Bijdrage aan polluentconcentratie via vectorfunctie 

De totale concentratie teruggevonden in de mosselen vanuit het milieu ligt opvallend 
hoger dan de bijdrage dat de plastic partikels zouden kunnen bijdragen. De bijdrage 
aan de totale concentratie PCB52 van de partikels is volgens de berekening slechts 
0.00067 %,  m.a.w. een verwaarloosbare bijdrage.  

PCB52* (Tabel 4) werd eerder volledig uitgeschreven in het rekenvoorbeeld. De 
andere berekeningen werden gemaakt in de veronderstelling dat het plastic 
polydimethylsiloxaan (PDMS) is. PDMS heeft een gemiddelde densiteit van 0,96 
g/cm3. De andere gegevens zijn bekomen uit een nog niet gepubliceerde studie van de 
onderzoeksgroep Milieutoxicologie. 
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Tabel 4: Weergave van verschillende polluenten en hun respectievelijke bijdrage via microplastics tot de 
totale concentratie polluent in het weefsel van de mossel. 

cmp log(Kd) c.water (µg/L) 

c.mossel (µg/kg 
DW) 

Fractie (%) 
PCB52* 5.55 5.35 10-4 15.9 0.000674253 
chrysene 5.25 3.46 10-3 314 0.000113125 
pyrene 4.67 2.22 10-2 361 0.000166101 

PCB101 6.28 2.28 10-4 24.52 0.001022213 
PCB105 6.43 4.46 10-5 2.89 0.002398042 
PCB118 6.42 1.11 10-4 28.8 0.000585034 
PCB138 6.77 1.43 10-4 25.8 0.001881091 
PCB153 6.72 3.24 10-4 122.9 0.000798174 
PCB156 6.73 3.22 10-5 6.6 0.00150938 
PCB170 7.11 3.68 10-5 0.5 0.054640416 
PCB18 5.23 2.66 10-4 0.5 0.005216734 

PCB180 7 8.45 10-5 19.4 0.00251368 
PCB187 6.88 4.77 10-5 28.2 0.000739418 
PCB28 5.53 1.81 10-4 0.5 0.007077514 
PCB31 5.49 1.49 10-4 2.9 0.000917609 
PCB44 5.82 1.77 10-4 5.4 0.001250185 
PCB52 5.81 5.36 10-4 15.9 0.001254568 

 

3.5 Micro-CT 

De verkregen 3D-scan van de mossel bevatte veel witte stippen, (Figuur 16). Deze 
zouden mogelijks microplastics kunnen zijn. Maar wanneer de scan vergeleken werd 
met een andere scan (Van Cauwenberghe, 2011) – waar de mosselen werden 
blootgesteld aan microplastics – bleek dat deze veel minder witte stippen bevatten.  

 

Figuur 16: Micro-CT beelden van een mossel (A) overzichtsfoto, (B) virtuele coupe doorheen de sluitspier. 

Tussen de schelp en mantel werden veel witte stippen opgemerkt (Figuur 16, A). In 
de sluitspier bleken er eveneens stippen te zitten (Figuur 16, B). 
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4 DISCUSSIE 

4.1 Beperkingen van het protocol 

Tijdens de uitvoering van het protocol bleek dit nog niet volledig op punt te staan. 
Voor de meeste knelpunten werd een oplossing gezocht, maar niet voor alle 
problemen bleek een pasklare oplossing vanzelfsprekend. De eventuele aanpassingen 
aan het gebruikte protocol worden verder besproken. Het protocol moet nog verder 
worden geoptimaliseerd en gestandaardiseerd om kwantitatieve resultaten te kunnen 
bekomen. 

4.1.1 Bewaring van de organismen 
Door de bewaring in weckpotten (batch-systeem) was het voor de organismen 
onmogelijk hun verteringsstelsel volledig te ledigen. De zeepieren – vooral de grote 
exemplaren – bevatten nog zeer veel zand. Ook in de mosselen werden na destructie 
nog diatomeeën teruggevonden, wat kan betekenen dat ze deze steeds opnieuw 
opnemen. De enige manier deze problemen te gaan overbruggen is gebruik te gaan 
maken van een continu-systeem.  

In andere studies met zeepieren (Vincent, 2011) bleek het batch-systeem wel naar 
behoren te werken. In deze studie werden er bijzonder grote wormen gebruikt. 
Wormen van 20 g waren niet uitzonderlijk, terwijl kleine exemplaren slecht enkele 
grammen wegen. Door het nog vaker te gaan uitkuisen van de weckpotten, zou het 
overvloedige zand op de filters worden beperkt. 

4.1.2 Analyse van de inhoud van het verteringsstelsel 
Bij de analyse van de darminhoud van de zeepieren trad er een probleem op, doordat 
de zeepieren slijm of mucus afscheidden. In het slijm raakte het zand verstrengeld. 
Om een extractie uit te voeren op de inhoud van de darm was het dan ook belangrijk 
dat het zand van het slijm kon worden gescheiden. Uit een eerdere studie (De 
Bruycker, 2010) bleek dat het slijm niet te verwijderen was door het aanzuren (tot pH 
2) van het water in de weckpotten waar de wormen in werden bewaard.  

Enkele pogingen werden ondernomen om het slijm op te lossen. De potten werden 
eerst gedecanteerd en het water werd over een 5 µm membraanfilter gefiltreerd. Het 
overgebleven bezinksel (zand, slijm en eventueel microplastics) werd op 
verschillende manieren behandeld. Eerst werd nogmaals geprobeerd met salpeterzuur 
(1:4 oplossing), maar na 24 h was het slijm nog steeds aanwezig en amper aangetast. 
Ethanol werd eveneens uitgeprobeerd om het slijm te verwijderen, wat ook geen 
gewenst resultaat opleverde.  

Een geconcentreerde detergent oplossing (1:4 oplossing) leek initieel het 
slijmprobleem op te lossen. Het zand en slijm kwamen van elkaar los door het 
toevoegen van detergent en hevig schudden. Maar het slijm bleef wel aanwezig en 
een bijkomend nefast effect van detergent was schuimvorming. Dus wanneer de 
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inhoud van de weckpotten over een 35 µm zeef werden gebracht, bleef het slijm 
hierop liggen en het zand bleef er opnieuw in kleven. Dit alternatief bracht alweer 
geen oplossing om uiteindelijk NaI-extractie uit te voeren. 

Het effectief oplossen van slijm zou wel een gewenst resultaat leveren. Mucolytische 
agentia zoals dithiothreitol (DTT) (Sandberg et al, 1994; Cone, 2009) en N-
acetylcysteïne (NAC) (Sandberg et al., 1994) konden mogelijks een oplossing bieden. 
Aangezien N-acetylcysteïne het actief bestanddeel van Lysomucil (Zambon, 2011) is, 
werd eerst hiermee geëxperimenteerd. 

Een Lysomucil tablet van 200 mg werd opgelost in 50 mL gefiltreerd gedeïoniseerd 
water. Deze oplossing werd toegevoegd in de mate dat het nodig was en de 
recipiënten werden zeer goed geschud. Het slijm loste op deze manier echt op en er 
ontstond geen schuim. Achteraf, tijdens de NaI-extractie viel het op dat er 
partikels/kristallen werden toegevoegd door deze behandeling. De kristallen waren 
rood-oranje gekleurd, deze werden ook teruggevonden op de 5 µm membraanfilter. 
Deze waren waarschijnlijk afkomstig van de Lysomucil tabletten. Om dit probleem te 
verhelpen werd de Lysomucil-oplossing gefiltreerd vooraleer ze te gebruiken. 

Uiteindelijk werd het slijm opgelost met een zuivere NAC-oplossing. Afhankelijk van 
de hoeveelheid en hardnekkigheid van het slijm, werd de NAC-oplossing toegevoegd. 
Wanneer de recipiënten dan hevig werden geschud bij kamertemperatuur, werd het 
meest gunstige effect verkregen.  

De weckpotten waar de mosselen werden in bewaard, werden na het decanteren 
aangezuurd (met 4:1 HNO3 oplossing). Om zo de feces op te lossen en uiteindelijk 
filtratie mogelijk te maken. Toch bleek het aanzuren geen valabele oplossing, nog 
steeds was er zichtbaar veel materiaal in de weckpotten aanwezig. Ook wanneer het 
zuur een nacht kon inwerken, bleek de filtratie van de inhoud van deze potten een 
moeizame opdracht.  

Wanneer de mosselen kuit hadden geschoten, bleek filtratie nog moeilijker te 
verlopen. Aanzuren had in dit geval eveneens geen bevorderend effect op de filtratie. 
Algemeen bleef er op de filters bekomen na filtratie van de weckpotten een dikke 
koek over. Deze filters waren dus onmogelijk te analyseren onder de microscoop. 
Geen valabele oplossing werd gevonden tijdens deze studie. 

4.1.3 Procedure voor weefseldestructie 
De meeste zeepieren en mosselen verzameld tijdens de staalnamen hadden een zeer 
hoog gewicht. Het gemiddelde totaalgewicht van ca. 5 g per 10 mL geconcentreerd 
zuur – per erlenmeyer – leidde tot een volledige destructie van het weefsel. Bij een 
hoger gewicht was de destructie onvolledig en raakte de filter verstopt en bleek erg 
vervuild. Dat leidde vooral tot problemen bij de microscopische analyses. Alle 
uitgevoerde destructies werden uitgevoerd met slechts 10 mL zuur, met uitzondering 
van de destructie van enkele zwarte tappen (uit Wenduine en Oostende). Omdat deze 
wormen een gewicht hadden tussen 10 g en 27 g, werden deze individueel 
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gedestrueerd. Eveneens werd er meer zuur toegevoegd (totaal van 15 mL). Toch bleek 
de destructie niet volledig.  

Het zelfde werd opgemerkt bij de mosselen (uit Wenduine en Oostende), deze waren 
opvallend vleziger dan de andere mosselen. Ze beschikten over een totaalgewicht (3 
mosselen) van ca. 10 g tot max. 16 g. De mosselen verzameld op de andere locaties 
wogen samen slecht ca. 5 g. Om een volledige destructie te bekomen, zou de 
hoeveelheid geconcentreerd salpeterzuur best worden aangepast aan het gewicht van 
de organismen (bijv. 2 mL geconcentreerd salpeterzuur per 1 g natgewicht). 

4.1.4 Extractie van microplastics uit het zeewater 
Doordat het zeewater steeds met een maatbeker werd overgegoten op de filter, 
ontstond er onnodige turbulentie in de emmer (10 L). Daardoor ging een groot deel 
van de gesedimenteerde materie opnieuw in suspensie. Met als gevolg dat de filters 
snel verstopt raakten en er een dikke laag materiaal op achterbleef. Deze filters gingen 
daardoor ook snel krullen wanneer ze werden gedroogd. Deze laatste aspecten bleken 
later een enorme beperking tijdens de microscopische analyse van deze 
membraanfilters. 

Om turbulentie te vermijden bleek eerder (De Bruycker, 2010) dat een systeem met 
communicerende vaten een degelijke oplossing bood. Deze verkregen filters bleken 
opvallend minder overbodig materiaal te bevatten. 

4.1.5 Soorten filters 
De gebruikte filters bleken niet allen even geschikt voor de verdere analyse met de 
microscoop. De Whatman-filter (AE98 cellulosenitraat membraanfilter, 5 µm en ∅ 47 
mm) gaf de beste zichtbaarheid onder de microscoop. Er leek meer licht door te 
komen en had een minder grove structuur dan de Pall-filter (Gelman Laboratory).  

4.1.6 Micro-CT scan van mossels 
De logica was ver zoek wanneer een scan van een mossel blootgesteld aan 
microplastics minder stippen vertoonde dan een mossel uit het milieu (de blanco). Een 
andere verklaring moest dan gevonden worden. Het verschil is mogelijk te verklaren 
door het verschil in inwerktijd van de kleuring. De mosselen uit het milieu werden 
bijna gedurende 10 dagen gekleurd. Dat kwam de resolutie van de scans ten goede, 
want een zeer gedetailleerd 3D-beeld werd uiteindelijk verkregen. De overvloedig 
aanwezige stippen op de scan zouden verklaard kunnen worden door eventuele 
kristalvorming van het PMA. 

Een compromis tussen de resolutie en stippen (eventueel kristalvorming) moet 
worden gesloten. De PMA-oplossing moet voldoende tijd krijgen om in te werken 
maar niet ten koste van de ‘onverklaarbare’ witte stippen. 

De stippen bevonden zich eerder tussen het zachte weefsel en de schelp. Op deze 
locatie werden geen partikels verwacht. De mosselen werden gedurende 48 h in FSW 
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gehouden, hun intestinaal stelsel en het deel tussen mantel en schelp zouden bijna 
volledig leeg moeten zijn. 

De techniek steunt op de verschillen in densiteit. Wanneer met blootstellingstesten 
gekende partikels in de weefsels terechtkomen, is het makkelijk deze te gaan 
opsporen. Mosselen uit het milieu kunnen echter partikels opnemen met een 
uiteenlopende densiteit en in kleine hoeveelheden. Hierdoor zal deze techniek 
waarschijnlijk niet optimaal zijn om microplastics op te sporen in mosselen uit het 
milieu. 

4.2 Nuancering van de partikels 

Aangezien op de filters van gedestrueerde mosselen ook diatomeeën werden 
teruggevonden, kunnen ook andere partikels op de filters aanwezig zijn die toch niet 
werden opgenomen in de weefsels. De mogelijkheid bestaat dat er deeltjes in 
suspensie blijven en dus steeds opnieuw worden opgenomen door de mosselen. Dit is 
een nadeel verbonden aan een batch systeem (weckpotten, paragraaf 2.5.1), een 
continu systeem zou in dit geval een oplossing bieden. Wat eveneens tot de 
mogelijkheden behoort, is dat sommige partikels ergens blijven vastzitten (bijv. op de 
kieuwen) in de mossel en gedurende 48 h niet uit de schelp werden getransporteerd. 
Geen van beide alternatieven kon in deze studie worden uitgesloten. 

Op de filters van de gedestrueerde mosselen werden ook deeltjes teruggevonden die 
groter zijn dan 30 µm. Translocatie van deze grote partikels bleek eerder niet 
gebruikelijk. In dit geval leek het dan eerder aannemelijk dat deze deeltjes ergens in 
de mosselen bleven vastzitten. 

De selectie van alle partikels kon enkel gebaseerd worden op onzekerheid. Wanneer 
er niet met zekerheid kon gezegd worden dat de partikels geen plastic waren, werden 
ze geselecteerd. Verschillende fel gekleurde partikels lijken wel eerder plastic, maar 
de andere partikels kunnen eveneens plastic zijn. Omwille van hun grootte (< 30 µm) 
zouden de partikels vanuit de weefsels van de mosselen kunnen komen. 

4.3 Trends tussen mosselen en zeewater 

Een vergelijking tussen de partikels uit mosselen en zeewater was niet echt mogelijk. 
De enige partikels teruggevonden in de mosselen die ook aanwezig waren in het 
zeewater, waren zwarte, bruine en oranje partikels. Oranje partikels werden in het 
zeewater van Cadzand en Knokke teruggevonden. Vergelijkbare partikels werden in 
de mosselen uit Knokke, Middelkerke en Cadzand teruggevonden. Bruine partikels 
komen op alle locaties voor in zowel het zeewater als in de mosselen (geen staal uit 
Dunkerque kon dit bevestigen). 

Door het beperkt aantal bruikbare stalen is het niet mogelijk een duidelijke trend vast 
te stellen. Ook kan niet geconcludeerd worden dat de groene, roze/rode en 
gespikkelde partikels niet aanwezig zijn in het zeewater. Doordat slecht een kleine 
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fractie van het zeewater – het bezinksel – werd geanalyseerd. Toch kan zeker niet 
worden uitgesloten dat gelijkaardige felgekleurde partikels niet in het zeewater 
aanwezig zouden zijn. 

Om een correct statistische vergelijking te kunnen maken tussen de mosselen en het 
zeewater zijn er meer bruikbare stalen nodig. Verdere studie is dus absoluut nodig.  

4.4 Effecten 

Uit blootstellingstesten (Van Cauwenberghe, 2011) bleek dat mosselen een beperkt 
effect ondervonden van een twee weken durende blootstelling aan relatief hoge 
concentraties microplastics (110 partikels per mL). De mosselen namen minder 
voedsel op en vertoonden een lichte verhoging van het energie-metabolisme. Deze 
effecten kunnen momenteel moeilijk geëxtrapoleerd worden naar dit onderzoek, want 
hoewel gegevens rond concentraties van microplastics in zeewater zeer schaars zijn, 
worden mosselen in het marien milieu – naar alle waarschijnlijkheid – aan veel lagere 
concentraties microplastics blootgesteld. Op basis van de resultaten van Van 
Cauwenberghe (2011) en de lage concentraties aan microplastics teruggevonden in de 
waterkolom rondom Engeland (tot 0.06 vezels per m³ water; Thompson et al., 2004), 
wordt er niet meteen een acuut effect verwacht op mosselen. In het milieu zou er 
echter wel een chronisch effect kunnen optreden. Accumulatie van microplastics in de 
hemolymfe werd aangetoond in twee afzonderlijke studies (Van Cauwenberghe, 
2011; Browne et al., 2008); in één van deze studies werd een lange residentietijd (> 
48 dagen) van deze partikels in de hemolymfe waargenomen. Een langdurige 
blootstelling aan lage concentraties microplastics – zoals in het marien milieu - zou 
dus kunnen betekenen dat mosselen gedurende hun ganse levensloop, een lage 
concentratie aan microplastics in hun weefsels hebben (wat de preliminaire resultaten 
uit deze studie voorlopig bevestigen). Het effect op lange termijn voor de gezondheid 
van de mossel, is momenteel onmogelijk te voorspellen.  

De concentratie microplastic wordt verwacht te blijven stijgen in de loop van de tijd. 
Zelfs wanneer er geen nieuw plastic afval in het marien milieu zou belanden, zal de 
concentratie microplastics toch nog een aanzienlijke tijd blijven stijgen doordat het 
reeds aanwezige plastic nog onderhevig zal zijn aan degradatie. Verdere onderzoeken 
naar de effecten op langere termijn zijn dus aangewezen. 

4.5 Microplastics als vectoren voor polluenten 

De fracties (Tabel 4) geven de verhouding weer van de bijdrage van de polluent 
geabsorbeerd in microplastics tot de totale weefselconcentratie ervan (in de 
mosselen). Wat er effectief gebeurt met de polluenten in de microplastics in het 
weefsel wordt hier niet verder besproken, deze processen zijn echter afhankelijk van 
vele factoren. Zowel sorptie als desorptie kan optreden (Teuten et al., 2009), maar is 
binnen deze invalshoek niet van belang.  
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In het uitgewerkte scenario blijkt de totale hoeveelheid polluent binnengebracht door 
de microplastics in het weefsel bijzonder klein in verhouding met de totale 
weefselconcentratie. Wanneer dit in het perspectief van biomagnificatie (Newman, 
2010) wordt bekeken, zal de fractie polluent doorgegeven via de vectorfunctie van 
plastic constant blijven.  

𝐵 =   
𝐶!
𝐶!!!

 

Dit kan worden afgeleid uit de biomagnificatie factor (B); met Cn trofisch niveau n en 
Cn-1 het trofische niveau onder n (Newman, 2010). Wel moet opgemerkt worden dat 
de organismen van het trofische niveau n dan enkel microplastics opnemen door 
organismen van het trofische niveau n-1 te consumeren. Opname van microplastics 
via andere wegen zoals water wordt niet in rekening gebracht. Aangezien de fractie 
polluent overgebracht via plastic gelijk blijft doorheen de trofische niveaus, kan 
geconcludeerd worden dat biomagnificatie via de vectorfunctie van microplastics 
eveneens irrelevant is. Althans is dit het geval in het uitgewerkte scenario. 

In veel artikels wordt gewezen op de vectorfunctie van microplastics. De kans op 
aantasting van het volledige voedselweb is reëel (Frias et al., 2010; Boerger et al., 
2010; Moore, 2008). Vooral bij de kleine partikels – deze hebben een grotere 
oppervlakte volume verhouding – wordt gewezen op een meer efficiënte uitwisseling 
van de POP’s (Galgani et al., 2010). Opnieuw kan worden geconcludeerd dat er meer 
onderzoek nodig is om een beter inzicht te verkrijgen in deze problematiek. 

4.6 Biomagnificatie van microplastics 

Binnen een voedselweb is biomagnificatie een gekend fenomeen. Het is een stijgende 
polluentconcentratie doorheen de trofische niveaus. Uiteindelijk bestaat de 
mogelijkheid dat de hoogste trofische niveaus of toppredatoren worden vergiftigd 
(Newman, 2010). Aangezien reeds translocatie van microplastics naar de weefsels is 
aangetoond bij organismen onderaan het voedselweb (Van Cauwenberghe, 2011; 
Browne et al., 2008), is de kans reëel dat hogere organismen eveneens translocatie 
zullen vertonen.  

Wanneer een mens een portie mosselen (ca. 300 g mosselvlees) consumeert, bestaat 
de mogelijkheid dat hij een hoeveelheid microplastic zal innemen. In het ‘worst case 
scenario’ waar 17 microplastics per mossel (van 2 g) aanwezig zijn in het weefsel, 
betekent dat 2550 microplastics per portie mosselen. Het gaat hier dan ook over 
partikels die voldoende klein zijn om te kunnen opgenomen worden. In vitro 
experimenten hebben reeds kunnen aantonen dat translocatie doorheen colon weefsel 
van ratten mogelijk is. In dit onderzoek werd opgemerkt dat kleinere partikels sneller 
doorheen het colon weefsel werden opgenomen (Szentkuni, 1997). Ook hebben 
medische studies op zowel knaagdieren en mensen kunnen aantonen dat partikels 
kleiner dan 150 µm translocatie vertonen van het darmkanaal naar het lymfe – en 
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circulatorisch systeem (Browne et al., 2008). Op deze manier kan dus gesproken 
worden over een mogelijke biomagnificatie van microplastics. Wat uiteindelijk de 
effecten zullen zijn in hogere organismen en mensen, is onvoldoende geweten. 

4.7 Verder onderzoek 

Verder onderzoek is noodzakelijk. Aangezien de plastic vervuiling het volledige 
marien milieu besmet, moeten de onzekerheden worden weggewerkt. De implicaties 
op lange termijn moeten kunnen worden ingeschat. 

In het opzicht van deze thesis, zou het protocol nog verder moeten worden 
geoptimaliseerd. Ook de technieken die worden gebruikt bij de analyse van partikels, 
hebben nood aan verbetering. Enkel het gebruik van objectieve en kwantitatieve 
technieken kan uiteindelijk ook leiden tot bruikbare en reproduceerbare resultaten. 
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5 BESLUIT 
 

Omdat er op de filters van gedestrueerde mosselen diatomeeën en andere grote 
partikels zijn teruggevonden, kan onmogelijk worden geconcludeerd dat de andere 
partikels afkomstig zouden zijn uit de weefsels. De mogelijkheid tot opname van 
microplastics werd wel reeds aangetoond (Van Cauwenberghe, 2011; Browne et al., 
2008). Een gelijklopende studie (Van Cauwenberghe, 2011) toonde aan dat sferische 
partikels met diameter 10 µm werden opgenomen in de hemolymfe van M. edulis. Dat 
effect kon bij de grotere deeltjes (30 µm ) niet worden aangetoond.  

Er worden dus wel degelijk microplastics (< 30 µm) verwacht in de weefsels van 
mosselen uit het milieu. De kans bestaan dus dat de geselecteerde partikels 
microplastics zijn. Verdere studie moet dit uiteraard bevestigen, eventueel m.b.v. 
Raman-spectoscopie. In zowel de mosselen als het zeewater werden visueel 
gelijkaardige partikels teruggevonden en dit binnen de te verwachten range tot 30 µm. 
Het is mogelijk dat de partikels uit het zeewater zijn opgenomen door M. eduils. 

De vectorfunctie van microplastics zouden effecten kunnen hebben op de volledige 
voedselketen (Frias et al., 2010; Boerger et al., 2010; Moore, 2008). De 
toxicologische effecten van opname en translocatie van microplastics door 
organismen is in dit opzicht van groot belang. Toch zou de bijdrage dat de 
vectorfunctie levert tot de totale polluentconcentratie irrelevant zijn. Dit kon 
geconcludeerd worden aan de hand van berekeningen, in de veronderstelling dat alle 
opgenomen partikels zich naar het weefsel hadden verplaatst. De mogelijke effecten 
van biomagnificatie van microplastics doorheen de trofische niveaus zijn momenteel 
onduidelijk. De mate waarin translocatie zou kunnen optreden in hogere trofische 
niveaus moet onder de loep worden genomen.  

Uit deze studie moet zeker geconcludeerd worden dat er een grote noodzaak is aan 
verder onderzoek. Een verdere optimalisatie van het protocol kan de toekomstige 
resultaten enkel ten goede komen. Daarnaast is het van belang dat de kennis over deze 
globale problematiek op punt komt te staan.  
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