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Het Agentschap Zorg en Gezondheid wenst met deze nota duidelijkheid te scheppen over haar visie op de 
bepaling van PFAS in bloed. Volgens het Agentschap heeft een dergelijke bepaling enkel een meerwaarde 
als het gebeurt in het kader van een wetenschappelijk correct opgezet medisch milieukundig humane 
biomonitoringsonderzoek, waarbij merkers van blootstelling en effect worden gekoppeld aan oa 
gedetailleerde milieumetingen en/of langdurige opvolging van gezondheidseffecten. Het Agentschap is 
van mening dat individuele metingen van PFAS in bloed, die niet gebeuren in het kader van een medisch 
milieukundig humane biomonitoringsonderzoek, minder zinvol zijn. De argumenten worden verder in 
deze nota opgesomd, na de achtergrondinformatie over de bepaling van PFAS in bloed.  

Achtergrondinformatie: 
 

• Een bepaling van PFAS in bloed is geen routine onderzoek. De bloedafname en bijhorende analyse 
verlopen in strikt gecontroleerde omstandigheden om betrouwbare resultaten te krijgen. Er zijn 
slechts een paar labo’s in België die op een kwaliteitsvolle manier (cf. richtlijnen HBM4EU) 
dergelijke analyses van PFAS in bloed kunnen doen, dit zijn VITO en CHU Liège.  

• Een bepaling van PFAS in bloed zegt in welke mate iemand in contact is gekomen met PFAS. Het 
gaat hierbij zowel om recente blootstelling als om blootstelling uit het verleden.  

• Voor PFOS en PFOA in bloed werden door een internationale commissie gezondheidskundige 
richtwaarden opgesteld. Deze richtwaarden noemen we “HBM-guidance values” of “humane 
biomonitoringswaarden” en zijn bedoeld als signaal om acties te nemen omdat dat er op lange 
termijn mogelijk nadelige gezondheidseffecten kunnen optreden. Indien de meetwaarden van de 
onderzochte populatie hoger liggen dan één van de richtwaarden is dat een signaal voor de 
overheid om extra acties te ondernemen om de blootstelling aan PFAS te vermijden, zoals het 
opleggen van bronmaatregelen aan bedrijven, de bevolking te adviseren om bepaalde acties te 
nemen zoals lokale voedingsmiddelen vermijden.  
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• Op populatieniveau kan men ook de EFSA-waarde hanteren. Ook deze waarde is bedoeld als 
alarmbel voor de (Europese) beleidsmakers om acties tot blootstellingsvermindering te initiëren. 
Deze EFSA-waarde is dus niet bedoeld voor toetsen van individuele meetresultaten. 

• Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit het lichaam te verwijderen, m.a.w. er is geen klinisch 
handelingsperspectief 

• Enkel door de blootstelling zoveel mogelijk te beperken, zal de hoeveelheid PFAS in het lichaam 
langzaam afnemen.    

 

Medisch milieukundig humane biomonitoring (HBM) onderzoek 
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid is van mening dat de bepaling van PFAS in bloed nuttig is als het 
gebeurt in het kader van een goed opgezet en weloverwogen medisch milieukundig humane 
biomonitoringsonderzoek. Met “goed opgezet” en “weloverwogen” wordt bedoeld dat voorafgaand eerst 
goed nagedacht wordt over de vraag of vragen waarop men een antwoord wil. Nadien zal men bepalen 
hoe deze antwoorden best verkregen kunnen worden, waarbij dit niet noodzakelijk door middel van een 
medisch milieukundig HBM onderzoek gebeurt, maar misschien beter door een milieuonderzoek of ander 
onderzoek. Uiteraard dient men hierbij ook een afweging te maken betreffende de inzet van middelen en 
mensen ten opzichte van de mogelijke antwoorden.  
De argumenten dat bepaling van PFAS in bloed nuttig is als het gebeurt in het kader van een goed 
opgezet en weloverwogen medisch milieukundig humane biomonitoringsonderzoek zijn:  

• In een medisch milieukundig HBM onderzoek worden meetgegevens in de mens gecombineerd met 
andere informatie van de groep deelnemers. I.c. omvat dit een meetcampagne gericht op de 
algemene populatie of een deelgroep hiervan. Meetgegevens zijn dan niet enkel PFAS in bloed, 
maar ook metingen in het milieu van PFAS en eventueel ook metingen van merkers van effect van 
PFAS in bloed (totaal cholesterol, leverfunctietesten…) en andere polluenten (in milieu en in de 
mens). De groep deelnemers wordt bevraagd naar persoonlijke, omgevings- en leefstijlfactoren en 
eventueel ook vroegtijdige gezondheidseffecten om te combineren met de HBM gegevens.  

• In medisch milieukundig HBM onderzoek kan de spreiding van PFAS-gehaltes in het bloed bij 
deelnemers worden bekeken en het kan ook informatie verschaffen over hoe de PFAS-
concentraties variëren tussen verschillende groepen van deelnemers (jong versus oud, mannen 
versus vrouwen).  

• In medisch milieukundig HBM onderzoek is het ook mogelijk om te bepalen welke factoren 
(persoonlijke, omgevings- en leefstijlfactoren) een impact hebben op de serumconcentraties van 
PFAS. 

• Enkel in grote, goed gedefinieerde onderzoeksgroepen is het mogelijk om relaties tussen PFAS-
blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten te bestuderen. Echter, als er (mogelijk) veel 
variabiliteit is in de onderzoeksgroep (vb leeftijd, leefstijl, eetgewoontes) en men heeft op 
individuele basis geen informatie over die variabelen, is het niet mogelijk om correcte conclusies 
te trekken over mogelijke bronnen en blootstellingswegen. 

• Door medisch milieukundig HBM onderzoek te doen bij een steekproef van de bevolking in een 

regio, krijgen ook de andere omwonenden meer inzicht over de blootstelling in de regio. Op basis 

daarvan kan men voor de regio blootstellingsbeperkende maatregelen adviseren.  

• De blootstellingsbeperkende maatregelen gelden ook voor deelnemers aan medisch milieukundig  

HBM onderzoek wiens gemeten waarde onder de gezondheidskundige richtwaarde HBM-I ligt. 

Hoewel men dan geen gezondheidseffecten op lange termijn verwacht, blijft het toch aangeraden 

om de blootstelling te beperken om te voorkomen dat het individu in de toekomst hogere 

waarden in het lichaam heeft.  

• Voor deelnemers aan medisch milieukundig HBM onderzoek moet voldoende kadering van hun 

eigen resultaten binnen de groepsresultaten en ook voldoende nazorg voorzien worden om hun 

vragen te beantwoorden en aan hun ongerustheid tegemoet te komen.  

• Een medisch milieukundig HBM onderzoek kan niet op alle plaatsen in Vlaanderen worden 

opgezet, wegens beperkte capaciteit (analyse-, interpretatie- en personeelscapaciteit) . De 
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inzichten die verzameld worden in Zwijndrecht zullen meegenomen worden in een toxicokinetisch 

model, dat verfijnd zal worden in de HBM fase-2 (diepgaandere HBM), en toegepast kan worden in 

blootstellingsgerichte adviezen naar andere aandachtsgebieden in Vlaanderen. Gezien de case 3M 

om een historische en actuele productiesite gaat, is het inzicht dat hier verworven wordt het 

meest omvattend. Het is wel belangrijk dat de andere aandachtsgebieden in Vlaanderen een 

grondig milieuonderzoek (bodem, water, stof,…) ondergaan.  

 

Individuele metingen 
 
Het Agentschap Zorg en gezondheid is van mening dat individuele metingen van PFAS in bloed die niet 
gebeuren in het kader van een medisch milieukundige humane biomonitoring (HBM) onderzoek, minder 
zinvol zijn. De argumenten hiervoor zijn:  
 

• Op basis van de concentratie van PFAS in bloed kan men voor een individu niet voorspellen 
dat er zich in de toekomst gezondheidsproblemen zullen ontwikkelen als gevolg van de PFAS-
blootstelling. De PFAS-concentraties zijn namelijk maar 1 onderdeel van een geheel aan 
risicofactoren (zoals ook roken, alcohol, ongezonde voeding, weinig beweging, erfelijke aanleg) 
voor gezondheidseffecten.  

o Vergelijk het met serum cholesterol: we weten dat als iemand een té hoge 
cholesterolwaarde heeft, dit betekent dat er een hoger risico op een hartaanval is, 
maar lang niet iedereen met een té hoge cholesterolwaarde zal een hartaanval krijgen. 
En als iemand met een hoge cholesterolwaarde een hartaanval krijgt, is het nog niet 
zeker of dit het gevolg is van die hoge cholesterolwaarde.  

o Verhoogde PFAS-concentraties geven onder meer een hoger risico op een té hoge 
cholesterolwaarde, wat op zijn beurt een hoger risico op een hartaanval geeft. Het 
hoger risico op een hartaanval is dus een mogelijk indirect effect van verhoogde PFAS-
concentraties.   

• Op basis van de concentratie van PFAS in bloed bij een individu, kan men geen individuele 
blootstellingsbeperkende adviezen geven (maw de concentratie op zich geeft geen bron aan). 
Het individu kan wel een checklist (zie bijvoorbeeld PFAS-checklist met maatregelen) 
raadplegen om mogelijke blootstellingsbronnen na te gaan en zelf gerichte maatregelen te 
nemen. Dit kan ook zonder het resultaat van PFAS in bloed te kennen.   

• Bij individuele metingen buiten medisch milieukundig HBM onderzoek is er geen kadering van 
de eigen resultaten binnen groepsresultaten van een HBM onderzoek en is er ook geen 
optimale nazorg om vragen en ongerustheid te kunnen behandelen. Huisartsen zijn immers 
meestal onvoldoende opgeleid om met dergelijke milieugezondheidskundige vragen om te 
gaan.  

o De huisartsgeneeskunde is daarentegen wel zeer goed en laagdrempelig georganiseerd, 
zodat ongeruste burgers - ook zonder PFAS meting in bloed - bij gelegenheid bij de 
huisarts terecht kunnen om hun bezorgdheid te bespreken. De huisarts kan dan 
nagaan of een bepaling van cholesterolwaarden, leverenzymen, schildklierhormonen en 
eventueel urinezuur nuttig is.  Dit is vooral nuttig als nog andere risicofactoren 
aanwezig zijn (bijv. overgewicht, roken, suikerziekte, hoge bloeddruk). De huisarts kan 
dan ook gepaste aanbevelingen en/of medicatie voorschrijven. Bij zwangeren is de 
arts best extra waakzaam voor zwangerschapshypertensie (verhoogde bloeddruk).  

o De huisarts dient er zich wel van bewust te zijn dat als bepaalde afwijkingen in het 
bloed (vb hoge cholesterol) of gezondheidsklachten vastgesteld worden, men nooit 
met 100% zekerheid kan zeggen dat bepaalde PFAS deze afwijkingen of klachten 
hebben veroorzaakt. De meeste gezondheidseffecten hebben immers veelal 
verschillende oorzaken. Het is daarom zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om oorzakelijke 
verbanden vast te stellen.  

o Voor huisartsen wordt een fiche met achtergrondinformatie over PFAS opgemaakt.  

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1635506046/PFAS_-_Checklist_no_regret-maatregelen_-_Zwijndrecht_-_update_29.10.2021_g8zcr4.pdf

