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SUMMARY

One in 33 infants worldwide is born with a congenital anomaly. Embryonic development 

is a complex process involving genetic, epigenetic, and environmental factors, and 

disturbances in embryonic development can lead to congenital anomalies. However, the 

aetiology of many congenital anomalies is not yet fully understood. In the Netherlands, 

an increasing number of women are working during their reproductive years and their 

pregnancies, which increases the chances of potential teratogenic effects due to exposures 

in the workplace. It is thus important to identify teratogenic exposures in order to protect 

women who want to become pregnant or are pregnant. This is crucial because having 

an infant with a congenital anomaly has a large impact, not only on the infant’s health, 

but also on their families and society at large. Therefore, this thesis aimed to examine the 

association between maternal occupational exposures early in pregnancy and the risk of 

congenital anomalies in the offspring.

In Chapter 2, a systematic review and meta-analysis was performed to examine the 

association of maternal occupational exposure to solvents, pesticides, and metals with 

congenital anomalies in offspring. Four subgroups of congenital anomalies were examined: 

neural tube defects, congenital heart defects, orofacial clefts, and hypospadias. The results 

showed an association between maternal occupational exposure to solvents and neural 

tube defects, congenital heart defects, and orofacial clefts in offspring. No association was 

observed between maternal occupational exposure to pesticides or metals and congenital 

anomalies.

In Chapter 3, a case–control study was performed to assess maternal occupational 

exposure to solvents, pesticides, metals, dusts, and gases and fumes early in pregnancy 

in relation to orofacial clefts in offspring. Cases with an orofacial cleft (124 infants with 

cleft palate and 263 infants with cleft lip with or without cleft palate) were selected from 

the Eurocat Northern Netherlands (Eurocat NNL) population-based registry for congenital 

anomalies. Two control groups were selected from Eurocat NNL: (1) infants born with 

chromosomal/monogenic defects (n=1,135), and (2) infants born with non-chromosomal/

non-monogenic congenital anomalies (n=4,356). In total, 44% of case mothers, 41.0% 

chromosomal and 37.7% of non-chromosomal control mothers were exposed to one 

of the agents considered in this study. The results indicated that maternal occupational 

exposure to pesticides and organic dust early in pregnancy are risk factors for orofacial 

clefts in offspring.
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The development of the urogenital tract takes place under the influence of hormones. 

Exposure to endocrine disrupting chemicals (EDCs) can result in abnormal development 

of the urogenital tract. In Chapter 4, the association between maternal occupational 

exposure to EDCs early in pregnancy and urogenital anomalies in offspring was assessed 

in a case–control study. Infants born with urinary anomalies or hypospadias were selected 

from the Eurocat NNL registry. Urinary anomalies were classified into four groups: (I) 

malformations of the renal parenchyma, (II) anomalies of the urinary collecting system, 

(III) abnormal embryonic migration of kidneys and other urinary tract anomalies, and (IV) 

combinations of urinary anomalies. Controls without congenital anomaly were selected 

from the Lifelines cohort study. This study included 537 infants with urinary anomalies, 

371 infants with hypospadias, and 5,602 controls, with 23% of case mothers and 20% of 

control mothers exposed to any EDC. The results of this study showed an association 

between maternal occupational exposure to some specific EDCs (organic solvents / 

alkylphenolic compounds and phthalates / benzophenones / parabens / siloxanes) and 

urinary anomalies, specifically anomalies of the urinary collecting system or when more 

than one urinary anomaly was present among cases.

In Chapter 5, the association between maternal occupational exposure to organic and 

mineral dust, solvents, pesticides, and metals was assessed in relation to congenital heart 

defects in offspring. Cases with congenital heart defects were selected from Eurocat NNL 

and classified into seven main subgroups to account for the diversity of cardiac phenotypes 

and underlying developmental mechanisms: conotruncal heart defects, atrioventricular 

septal defects, anomalous pulmonary venous return, left and right ventricular outflow tract 

obstructions, septal defects, and complex heart defects. Controls without a congenital 

anomaly were selected from the Lifelines cohort study. For the 1,174 cases with congenital 

heart defects and 5,602 controls, overall exposure to one or more maternal occupational 

exposures was 37.6% and 35.6%, respectively. The results of this study showed that maternal 

occupational exposures to organic dust, mineral dust, and metal dust and fumes early in 

pregnancy could increase the risk of left and right ventricular outflow tract obstructions 

and septal defects.

In Chapter 6, a case–control study was conducted that assessed the association between 

maternal occupational exposure to solvents and gastroschisis in the offspring. This study 

was performed in the United States using data from the National Birth Defects Prevention 

Study. This is a large population-based case–control study of major congenital anomalies 

that was conducted in ten states from 1997 to 2011. In total, 879 cases with gastroschisis 
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and 7,817 controls without congenital anomalies were included. The overall prevalence of 

occupational exposure to solvents was 7.3% in case mothers and 7.4% in control mothers 

during the periconceptional period (1 month before conception through 3 months after 

conception). No association was found between maternal occupational exposure to 

solvents and gastroschisis in the offspring, nor was an exposure–response relationship 

observed.

In Chapter 7, the main findings and methodological challenges in this thesis are discussed, 

followed by suggestions for future research and perspectives on periconceptional 

occupational health. Maternal occupational exposure to organic dust and solvents early 

in pregnancy is relatively common and increases the risk of orofacial clefts, neural tube 

defects, urinary defects, and congenital heart defects. Maternal exposures to mineral 

dust, pesticides, and metals are less prevalent, but increase the risk of orofacial clefts and 

congenital heart defects. Employers should perform careful risk inventories and evaluations 

at their workplace, if necessary with input from an occupational hygienist. The female 

workforce should be informed about their occupational exposures and educated about 

the recommended policies to limit teratogenic exposure as much as possible in order to 

reduce the risk of congenital anomalies in offspring. Employees and employers should 

not hesitate to consult and discuss uncertainties with occupational hygienists and/or 

occupational physicians.

Future research should employ occupational exposure assessment methods that account 

for the number and kind of occupational characteristics they foresee collecting, as group-

based job exposure matrices and individual-based expert assessments by occupational 

hygienists have different strengths and limitations and require different budgets. Control 

group selection should be done based on the study population. However, researchers must 

be aware of the types of bias that can be introduced by using different types of control 

groups. Future research should also take into account the effectiveness of reproductive 

health policies and the occupational behaviour of pregnant women. Since many congenital 

anomalies are the result of the combined effects of genetics and maternal and paternal 

environmental factors, gene–environment interactions studies should be performed. The 

outcome of such studies should eventually lead to risk prediction models that will enable 

identification of groups in the population at high risk for congenital anomalies and lead to 

protection and prevention and consequently to fewer congenital malformations.
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SAMENVATTING

Wereldwijd wordt één op de 33 kinderen geboren met een aangeboren aandoening. 

Foetale ontwikkeling is een complex proces dat beïnvloed wordt door genetische, 

epigenetische en omgevingsfactoren. Verstoring van de normale foetale ontwikkeling 

kan leiden tot aangeboren aandoeningen. Blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens 

het werk gedurende de zwangerschap kan invloed hebben op de foetale ontwikkeling. 

Tegenwoordig werkt meer dan 80% van de Nederlandse vrouwen tijden hun reproductieve 

levensfase, 40 jaar geleden was dit nog maar 50% van de vrouwen. Hierdoor neemt de kans 

toe dat vrouwen tijdens hun werk worden blootgesteld aan mogelijk schadelijke effecten 

die de zich ontwikkelende foetus kunnen beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om 

deze beroepsmatige reproductieve effecten te identificeren, zodat vrouwen die zwanger 

willen worden of zwanger zijn, blootstelling aan deze factoren kunnen voorkomen. Het 

krijgen van een kind met een aangeboren aandoening heeft veel impact, niet alleen 

op de gezondheid van het kind, maar ook op hun familie en de maatschappij. In dit 

proefschrift wordt het verband tussen maternale beroepsmatige blootstelling vroeg in de 

zwangerschap en het risico op het krijgen van een kind met een aangeboren aandoening 

onderzocht. 

In Hoofdstuk 2 is maternale beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen, 

gewasbeschermingsmiddelen en metalen in relatie tot vier specifieke aangeboren 

aandoeningen onderzocht door middel van systematisch literatuuronderzoek en meta-

analyse. De volgende vier aangeboren aandoeningen zijn hierin meegenomen: neuraal 

buis defecten (open ruggetje), hartafwijkingen, schisis (spleet in de bovenlip, kaak en/

of het gehemelte) en hypospadie (plasbuis mondt uit aan de onderzijde van de penis). 

Dit review liet zien dat maternale beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen een 

verhoogd risico geeft op neuraal buis defecten, hartafwijkingen en schisis bij het kind. Er 

werd geen verband gevonden tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen of 

metalen en aangeboren aandoeningen.  

In Hoofdstuk 3 wordt het verband tussen maternale beroepsmatige blootstelling en 

schisis verder onderzocht in een patiënt-controle studie. In dit onderzoek werd specifiek 

gekeken naar blootstelling aan oplosmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, metalen, 

biologisch stof, mineraal stof en gassen/rook vroeg in de zwangerschap. Voor deze studie 

werden kinderen met schisis geselecteerd uit de Eurocat Noord-Nederland (Eurocat NNL) 

database. Eurocat NNL is een langlopend onderzoek waarbij alle kinderen geboren met 
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een aangeboren aandoening en waarvan de moeder woont in een van de drie noordelijke 

provincies in aanmerking komt voor registratie. Ouders ontvangen een vragenlijst om 

aanvullende informatie te geven over de zwangerschap, hun gezondheid, medicijn 

gebruik, levensstijl en werk. Ongeveer twee derde van de ouders stuurde de ingevulde 

vragenlijst retour. Er werden 124 kinderen met een schisis van het gehemelte en 263 

kinderen met een schisis van de lip met of zonder schisis van het gehemelte geïncludeerd. 

Daarnaast werden twee controlegroepen geselecteerd uit Eurocat NNL: (1) kinderen 

geboren met erfelijke aandoeningen (n=1135), en (2) kinderen geboren met andere niet 

erfelijke aangeboren aandoeningen (n=4356). Vierenveertig procent van de moeders die 

een kind kregen met schisis was blootgesteld aan één van de stoffen die bestudeerd 

werden in deze studie, tegenover 41% in de eerste controlegroep en 38% in de tweede 

controlegroep. De resultaten toonden dat maternale beroepsmatige blootstelling aan 

gewasbeschermingsmiddelen en biologisch stof vroeg in de zwangerschap mogelijk 

verband houden met het krijgen van een kind met schisis.

Het urogenitale stelsel ontwikkelt zich onder invloed van hormonen. Blootstelling 

aan stoffen die de hormoonhuishouding uit balans brengen (zogenaamde hormoon 

verstorende stoffen) kunnen leiden tot een afwijkende ontwikkeling van het urogenitale 

stelsel. Daarom is in Hoofdstuk 4 het verband tussen maternale beroepsmatige 

blootstelling aan hormoon verstorende stoffen vroeg in de zwangerschap en urogenitale 

aandoeningen onderzocht in een patiënt-controle studie. Kinderen geboren met een 

nier- en/of urinewegaandoening of een hypospadie werden geselecteerd uit de 

Eurocat NNL registratie. Nier- en urinewegaandoeningen werden geclassificeerd in vier 

groepen: (I) aandoeningen aan het nierparenchym, (II) aandoeningen aan het urine 

verzamelsysteem, (III), aandoeningen aan de embryonale migratie van de nieren of 

andere urinewegaandoeningen, (IV) combinaties van nier- en urinewegaandoeningen. 

Als controlegroep werden kinderen zonder aangeboren aandoening geselecteerd 

uit de Lifelines cohort studie. In totaal werden 537 kinderen met nier- en/of 

urinewegaandoeningen geïncludeerd, 371 kinderen met hypospadie en 5602 controles. 

Drieëntwintig procent van de moeders die een kind kreeg met een urogenitale aandoening 

was blootgesteld aan één of meerdere hormoon verstorende stoffen ten opzichte van 20% 

van de controle moeders. In deze studie werd een mogelijk verband gevonden tussen 

maternale beroepsmatige blootstelling aan specifieke hormoon verstorende stoffen 

(organische oplosmiddelen / alkylfenolische verbindingen en weekmakers / benzofenonen 
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/ parabenen / siloxanen) en aandoeningen aan het urine verzamelsysteem of combinaties 

van nier- en urinewegaandoeningen.

In Hoofdstuk 5 is het verband tussen maternale beroepsmatige blootstelling aan 

biologisch en mineraal stof, oplosmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en metalen en 

aangeboren hartafwijkingen onderzocht. Kinderen geboren met een hartafwijking werden 

geselecteerd uit de Eurocat NNL registratie en geclassificeerd in zeven hoofdgroepen 

hartafwijkingen. Op deze manier werd rekening gehouden met de diversiteit aan 

hartafwijkingen die elk een eigen onderliggend embryonaal ontwikkelingsmechanisme 

hebben. De zeven groepen waren: conotruncale hartafwijkingen, atrioventriculaire 

septum defecten, abnormale pulmonale veneuze connecties, linkszijdige of rechtszijdige 

ventriculaire uitstroombaan obstructies, septum defecten en complexe hartafwijkingen. 

Als controlegroep werden kinderen zonder aangeboren aandoeningen geselecteerd 

uit de Lifelines cohort studie. Er werden 1174 kinderen met hartafwijkingen en 5602 

controles geïncludeerd. In totaal was 38% van de moeders die een kind kregen met 

een hartafwijking beroepsmatig blootgesteld ten opzichte van 36% van de moeders uit 

de controle groep. Deze studie liet zien dat maternale beroepsmatige bootstelling aan 

biologisch stof, mineraal stof en metalen vroeg in de zwangerschap de kans op het krijgen 

van een kind met een linkszijdige of rechtzijdige ventriculaire uitstroombaan obstructie 

of een septum defect mogelijk vergroot. 

In Hoofdstuk 6 is een patiënt-controle onderzoek gedaan om het verband tussen 

maternale beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen en gastroschisis (een 

aandoening van de buikwand) te onderzoeken. Deze studie is gedaan in de Verenigde 

Staten met data van de National Birth Defects Prevention Study. Dit is een groot onderzoek 

naar aangeboren aandoeningen dat is gedaan in tien staten tussen 1997 en 2011. Moeders 

werden uitgenodigd om mee te doen aan een telefonisch interview waarbij zij werden 

gevraagd naar hun gezondheid, medicijn gebruik, levensstijl en werk drie maanden voor 

de zwangerschap en tijdens de zwangerschap. Ongeveer twee derde van de moeders 

stemde in met dit telefonische interview. In totaal werden 879 kinderen met gastroschisis 

en 7817 kinderen zonder een aangeboren aandoening geïncludeerd. Het percentage 

moeders dat werd blootgesteld aan oplosmiddelen tijdens de periconceptionele 

periode (een maand voor conceptie tot drie maanden na de conceptie) was 7.3% voor 

gastroschisis patiënten en 7.4% voor controle moeders. Er werd geen verband gevonden 

tussen maternale beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen en gastroschisis in het 

nageslacht en ook geen blootstelling-respons relatie. 
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In Hoofdstuk 7 worden de belangrijkste resultaten en methodologische uitdagingen van 

dit proefschrift bediscussieerd. Ook worden suggesties voor toekomstig onderzoek en de 

perspectieven met betrekking tot beroepsmatige gezondheid in de periconceptionele 

periode besproken. Uit de resultaten van dit proefschrift blijkt dat werkgevers een 

zorgvuldige risico-inventarisatie en evaluatie van deze blootstellingen dienen uit te 

voeren op het werkterrein. Hiernaast is het van belang dat werkende vrouwen zich laten 

informeren over de blootstellingen waarmee zij eventueel in aanraking komen op het 

werk. Ook moeten ze zich houden aan de bestaande protocollen om mogelijk schadelijke 

blootstellingen zo veel mogelijk te verminderen om zo het risico op aangeboren 

aandoeningen te reduceren. Een arbeidshygiënist en een bedrijfsarts op de werkvloer is 

zeer aan te bevelen om informatie in te winnen en/of twijfels te bespreken. 

Het achteraf karakteriseren van beroepsmatige blootstelling vroeg in de zwangerschap is 

een uitdaging. Voor toekomstig onderzoek is het belangrijk om bij het selecteren van de 

meest optimale methode voor het schatten van beroepsmatige blootstelling rekening te 

houden met de hoeveelheid en soort beroepskarakteristieken die worden verzameld. Tot 

slot moeten onderzoekers zich bewust zijn van de verschillende typen vertekening die het 

gebruik van verschillende controlegroepen met zich mee kan brengen. 
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