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Invloed van gedrag op de geaggregeerde blootstelling aan 
chemische stoffen 

Achtergrond 

VITO ontwikkelt momenteel een deterministisch voedselketenmodel dat de overdracht van chemische 

stoffen vanuit milieu en contactmaterialen naar levensmiddelen beschrijft. De inname van chemische 

stoffen vanuit deze levensmiddelen zal op een probabilistische wijze berekend worden via gegevens 

uit voedselconsumptiepeilingen, waarbij de variatie binnen en tussen individuen in rekening gebracht 

wordt. 

Omdat we geaggregeerde blootstelling willen bekijken (de blootstelling aan één chemische stof via 

verschillende blootstellingspaden vanuit milieu maar ook vanuit “consumentenproducten”), willen we 

dit model uitbreiden. Concentraties in de verschillende media waarmee mensen in contact komen, 

kunnen berekend worden met bestaande modellen of zijn beschikbaar via metingen. Deze gegevens 

kunnen tijdsvariatie vertonen, met verschillende tijdsschalen (vb: jaar- of dagvariatie). Om vanuit deze 

gegevens de inname te kunnen berekenen, moeten we onder meer het gedrag van mensen kennen, 

zoals tijdsbesteding in samenhang met locatie, activiteitsniveau, productgebruik, edgl. Gezien de 

variabiliteit en onzekerheid in deze modelparameters willen we hierbij eveneens gaan naar een 

probabilistische benadering, waardoor de modeluitvoer ons een verdeling van innames in een 

populatie of subpopulatie oplevert. We streven naar een optimale vergelijkbaarheid van de methoden 

voor berekening van de innamedistributies tussen de verschillende modules in het model. Voor de 

invoergegevens rond gedrag maken we gebruik van bestaande datasets (individueel gerapporteerde 

data rond voedselconsumptie, tijdsactiviteitspatronen), maar we overwegen ook om nieuwe data te 

verzamelen. Een mogelijkheid is de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe methoden zoals 

smartphone applicaties voor de verzameling van activiteiten gebaseerde data. Hierbij kan verder 

gebouwd worden op de ervaring en resultaten opgedaan tijdens een lopend doctoraat over 

activiteitsgebaseerde modellen op VITO.  

De validatie of verificatie van de modelvoorspellingen zal gebeuren aan de hand van berekeningen 

voor een chemische stof, meer specifiek bisfenol A. Hiervoor zullen voorspelde innames vergeleken 

worden met biomonitoringsdata (metingen in de mens) na omrekening tot concentraties in het lichaam 

via een toxicokinetisch model. 

 
Uw profiel 

 U heeft een bio-ingenieursdiploma  

 Sterke interesse in implementatie, formulering en gebruik van wiskundige modellen is 

onontbeerlijk 

 Kennis van programmeren in MatLab of een andere rekenkundige programmeertaal is 

noodzakelijk 
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VITO-gefinancierde doctoraatsbeurs gedurende een periode van 4 jaar. 
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