Wat weten de Belgen over hormoonverstoorders (HV) ?
*

48 %

62 %

in Vlaanderen

van de ondervraagde personen
heeft nog nooit gehoord over
hormoonverstoorders.

23 %

in Brussel

Bijna 60 % weet niet dat

32 %

in Wallonië

hormoonverstoorders gevolgen
kunnen hebben voor de gezondheid.

3
op de 4 Belgen
gaan er van uit dat er op de Belgische markt

Ze kunnen onder andere kanker veroorzaken of een negatieve
impact hebben op de ontwikkeling van baby’s, kinderen
en adolescenten.

alleen producten toegelaten zijn die geen
potentieel gevaarlijke stoffen bevatten.

% VAN DE BELGEN IS ZICH BEWUST VAN DE MOGELIJKE AANWEZIGHEID VAN HORMOONVERSTOORDERS

36 %

in pesticiden

27 %

in persoonlijke hygiëneproducten

22 %

in speelgoed of potten en pannen met een antiaanbaklaag

Hebben Belgen goede gewoonten
wat betreft hormoonverstoorders?
% VAN DE ONDERVRAAGDEN

61 %

61 % warmt hun voeding in de microgolfoven op in de plastic verpakking*
* hormoonverstoorders kunnen van de plastic verpakking naar de voeding overgaan

50 %

50 % draagt nieuwe kledij* meteen zonder die eerst te wassen.
*kan restjes van hormoonverstoorders bevatten.

% VAN DE ONDERVRAAGDE PERSONEN
DIE NIET-NATUURLIJKE PESTICIDEN EN INSECTICIDEN GEBRUIKEN

45 %

27 %

15 %

in Wallonië in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

in Vlaanderen

Blootstelling aan hormoonverstoorders: zijn de Belgen bezorgd?

i

39 %

van de ondervraagden is
bezorgd over de blootstelling
aan hormoonverstoorders,
die aanwezig zijn in onze
alledaagse producten.

Hoe beter mensen geïnformeerd zijn, hoe groter hun bezorgdheid.

66 % van de personen die weten wat hormoonverstoorders zijn,
maakt zich zorgen over de blootstelling eraan.

Wat verwachten de Belgen hierover van de overheid?

59 %

van de ondervraagde personen geeft een verbod op gevaarlijke
substanties op, als een van de twee belangrijkste maatregelen die ze
verwachten van de overheid.

3 op de 4 ondervraagden

verwachten ook dat de zorgverleners
(o.a. artsen, apothekers, gynaecologen, ...)
informatie geven over hormoonverstoorders.

*Enquête uitgevoerd bij 1.000 Belgen in 2020

