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Het FREIA project is door de EU 
gefinancierd en richt zich op het 
ontwikkelen van betere testmethodes 
om hormoonverstorende chemicaliën 
te identificeren die de vruchtbaarheid 
van vrouwen aantasten.  

HET FREIA PROJECT HEEFT DRIE HOOFDDOELEN:

Meer inzicht en kennis krijgen over de schadelijke 
effecten van hormoonverstoring op de 
vruchtbaarheid en gezondheid van vrouwen.  

Betere testen ontwikkelen die gebruikt kunnen 
worden in chemische wetgeving voor het 
identificeren van hormoonverstorende 
chemicaliën.

Een gezonde levensstijl stimuleren voor een 
duurzame samenleving en het ondersteunen van 
de gezondheid van vrouwen.

WAT IS HET FREIA PROJECT?
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HOE GAAN WE DIT BEREIKEN:

ONDERZOEK DOEN 

• Studies met eicellen, eicelvloeistof, eierstok-
en bijnierweefsel van mensen

• Computermodellen en studies met cellen in 
kweekschaaltjes

• Ratten studies

TESTSTRATEGIE ONTWIKKELEN

• Nieuwe en/of verbeterde computermodellen 
en testmethodes met cellen in een 
kweekschaaltje of diermodellen

• Teststrategie om hormoonverstorende 
chemicaliën te identificeren die schadelijk zijn 
voor de vruchtbaarheid van vrouwen

I ONTDEKKEN

• Meetbare, biologische aanwijzingen van 
schadelijke effecten bij vrouwen

• Beschrijven van biologische effecten tijdens 
verschillende levensfases, die leiden tot 
aantasting van de vruchtbaarheid bij vrouwen

HOOGTEPUNTEN UIT DE EERSTE 3 JAAR 
VAN HET FREIA PROJECT:
De belangrijkste resultaten uit laboratorium experimenten zijn:

• De standaard eindpunten in toxiciteitsstudies zijn niet gevoelig voor 
het aantonen van effecten van bekende hormoonverstoorders 
diethylstilbestrol (DES) en ketoconazol in vrouwelijke ratten.

• De ontwikkelende hersenen lijken gevoeliger voor 
hormoonverstorende effecten dan de eierstokken als het gaat om 
puberteit.

• Verstoring van de aanmaak van geslachtshormonen lijkt ergere 
effecten te veroorzaken in de eierstokken en eicellen dan effecten 
via de oestrogeenreceptor.

De belangrijkste resultaten uit de studies met vrouwen zijn:  

• Hormoonverstorende chemicaliën verlagen het aantal kiemende 
eicellen in foetale eierstokken na blootstelling in een kweekschaal.

• Verschillende biomarkers zijn gevonden die mogelijk wijzen op 
verstoorde eierstokfunctie. Deze worden verder onderzocht.

• De biologische vloeistof om eicellen bevat vele verdachte 
hormoonverstoorders, zoals weekmakers, parabenen en PFAS. Er 
is een verband tussen deze blootstelling en verminderd succes 
van de vruchtbaarheidsbehandeling bij vrouwen.

Hoogtepunten in de ontwikkeling van een teststrategie zijn: 

• 16 beschrijvingen hoe hormoonverstoorders de vrouwelijke 
voortplanting nadelig kunnen beïnvloeden.

• Verbeterde computermodellen om effecten op PPARg en aromatase 
te voorspellen.

• Testmethodes om schade aan eierstokcellen, (in)aktivatie van 
oestrogeenreceptor-beta, eicelrijping en -kwaliteit te onderzoeken.

• Een multi-lab studie om de standaard H295R test voor 
geslachtshormoonaanmaak uit te breiden naar 19 hormonen.

• Een evaluatie of borstklierontwikkeling in ratten te gebruiken is als 
gevoelig eindpunt voor aantonen van hormoonverstorende effecten.
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DE LAATSTE FASE VAN HET
FREIA PROJECT: 

In 2023 is FREIA van plan...

Onze kennis en methodes te 
integreren in een teststrategie 
om chemicaliën te identificeren 
die hormoonverstorend zijn en 
daardoor schadelijk voor de 
vruchtbaarheid van vrouwen.

Aanbevelingen te publiceren 
die de gezondheid van 
vrouwen kunnen bevorderen.

Het FREIA eindcongres 
te organiseren om onze 
resultaten te delen.
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FINANCIERING

Het FREIA project is gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- 
en innovatieprogramma van de Europese Commissie, onder contract 
nummer 825100. Deze publicatie is de mening van de auteurs: de 
Europese Unie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de 
informatie die het bevat of voor gebruik ervan.

FREIA is onderdeel van het EURION cluster
www.eurion-cluster.eu

CONTACT:
www.freiaproject.eu 
info@freiaproject.eu 
Twitter: @freiaprojectEU

https://eurion-cluster.eu/
http://freiaproject.eu/wp/
mailto:info@freiaproject.eu 
https://twitter.com/freiaprojectEU



