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Migratierisico’s in traditionele, 
metalen theepotten

Het gebruik van traditionele theepotten heeft in Brussel een loodvergiftiging veroorzaakt bij een volledige familie. 
Verschillende staalnames op theepotten werden uitgevoerd door het WIV (Wetenschappelijk Instituut voor de 
Volksgezondheid) in samenwerking met het Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Chemie en Bacteriolo-
gie en heeft het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) een recall uitgevoerd.

De concentratie van de toxische metalen (lood en nikkel) die migreren naar de thee toe blijken bijzonder alarme-
rend en dragen duidelijk bij tot grote vergiftigingsrisico’s. 

Gezien de gemeten waarden, staat het vast dat het gebruik van deze theepotten in bepaalde gevallen aanleiding 
kan geven tot grote chronische loodvergiftigingen. 
Immers de overschrijding van de toxicologische referentiewaarden voor lood en nikkel zijn zeer verontrustend. 
Alhoewel de gestelde hypotheses zeker niet maximalistisch willen zijn, tonen ze aan dat er een mogelijkheid 
bestaat dat de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) voor lood tot 90 maal wordt overschreden.

Bepaalde factoren zoals het langer laten staan van de thee (migratie tot 9 maal hoger na 1 uur ten opzichte van 
15 minuten) kunnen de problematiek nog erger maken.
Het gebruik van citroen toont ook een verergering aan vermits de niveaus van migratie tot 10 maal hoger kunnen 
liggen ten opzichte van thee natuur.
Er dient ook aandacht besteed te worden aan de hoogste risicogroepen, zoals bijvoorbeeld aan kinderen (zie 
bovenstaande casus) vermits deze laatste nog gevoeliger zijn dan volwassen aan loodvergiftiging door de hogere 
opname van lood (5 maal hoger).
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Tabel 1:
De onderstaande tabel geeft de concentraties aan van lood teruggevonden in de onderzochte theepotten; de 
opname gebaseerd op een verbruik van vier tassen per dag en de procentuele ADH dat dit verbruik met zich 
meebrengt.

Lood (hypothese 4 tassen/dag [800 mL]) en verblijf van 15 minuten in de theepot

nr. Type thee in de  theepot mg/L mg/dag % ADH

Theepot nr.1 Thee natuur 1,74 1,4 650

Theepot nr.2 Thee natuur 0,84 0,7 314

Theepot nr.3 Thee natuur 0,71 0,6 264

Theepot nr.4 Thee natuur 0,18 0,1 66

Theepot nr.5 Thee natuur 1,19 1,0 444

Theepot nr.6 Thee natuur 0,10 0,1 36

Theepot nr.7 Thee natuur 1,49 1,2 557

Theepot nr.8 Thee natuur 0,32 0,3 118

Theepot nr.9 Thee natuur 0,20 0,2 73

Theepot nr.10 Thee natuur 0,34 0,3 129

Theepot nr.11 Thee natuur 4,90 3,9 1830

Theepot nr.1 Thee citroen 23,97 19,2 8961

Theepot nr.2 Thee citroen 9,10 7,3 3400

Theepot nr.3 Thee citroen 8,30 6,6 3101

Theepot nr.4 Thee citroen 10,21 8,2 3816

Theepot nr.5 Thee citroen 13,12 10,5 4905

Theepot nr.6 Thee citroen 1,07 0,9 399

Theepot nr.7 Thee citroen 16,12 12,9 6027

Theepot nr.8 Thee citroen 0,38 0,3 142

Theepot nr.9 Thee citroen 0,42 0,3 157

Theepot nr.10 Thee citroen 0,65 0,5 243

Theepot nr.11 Thee citroen 17,60 14,1 6578

In een gezamenlijk advies (Sci Com 06-2011 en CSS N°8726) goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité van 
het FAVV op 24 juni 2011 en gevalideerd door de Hoge Gezondheidsraad (HGR) op 6 juli 2011, is het volgende be-
sloten : “Hoewel enkel een uitgebreide studie, inclusief biomonitoring, ondubbelzinnig het risico verbonden aan 
het gebruik van traditionele, messing theepotten kan weergeven, wordt geadviseerd om het gebruik van derge-
lijke theepotten af te raden en de verkoop ervan te verbieden. Bovendien blijken naast dergelijke theepotten, ook 
andere contactmaterialen (keramische potten of schalen zoals bv. tajine) waarvan het gebruik eerder cultureel 
bepaald is, belangrijke risicofactoren voor de blootstelling aan metallische elementen (lood in het bijzonder) te 
zijn. Bijgevolg is een gerichte communicatie die wijst op de risico’s van dergelijke contactmaterialen ten stelligste 
aangewezen. Daarenboven dient in het FAVV controleprogramma de nodige aandacht besteed te worden aan de 
migratie van metallische elementen (lood, maar ook andere zoals nikkel) uit soortgelijke ambachtelijke voorwer-
pen 2/12  (bv. messing, geëmailleerd gietijzer) en keramische materialen die met voeding in contact komen.”
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