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 INLEIDING – ACHTERGROND 

S-Risk (https://www.s-risk.be/) is het Vlaamse state-of-the-art model voor het inschatten van 

blootstelling en humane risico’s ter hoogte van verontreinigde sites, en wordt ook gebruikt voor het 

opmaken van voorstellen voor bodemsaneringsnormen (Deel 1 - Basisinformatie voor risico-

evaluaties: Werkwijze voor het opstellen van bodemsaneringsnormen, toetsingswaarden, 

richtwaarden en streefwaarden). Het model is gestoffeerd voor een reeks chemische stoffen, 

waaronder 2 PFAS verbindingen, nl. PFOS en PFOA.  

De voorstellen voor Vlaamse bodemsaneringsnormen voor PFOS en PFOA (zie S-Risk website)1 zijn 

berekend aan de hand van S-Risk.  

Naast het gebruik van S-Risk om voorstellen voor bodemsaneringsnormen te berekenen, kan men S-

Risk ook gebruiken voor een locatie specifieke risicobeoordeling, waarin verschillende residentiële 

bestemmingstypes kunnen beschouwd worden: residentieel wonen (zonder tuin); residentieel wonen 

met siertuin, en residentieel wonen met moestuin.  Gebruik van kippenren behoort niet standaard tot 

één van deze residentieel bestemmingstypes, maar wordt in deze oefening wel meegenomen in een 

aantal bijkomende scenario’s gezien de problematiek van PFAS in kippeneieren. De verschillende 

residentiële bestemmingstypes verschillen van elkaar in de zin dat verschillende blootstellingsroutes 

al dan niet in beschouwing worden genomen (zie verder: Tabel 2). 

In S-Risk worden 3 blootstellingsroutes in beschouwing genomen, nl. oraal (ingestie), dermaal (via de 

huid) en inhalatoir (inademing). Voor PFOS en PFOA zijn de dermale en inhalatoire blootstellingsroutes 

waarschijnlijk minder relevant2. De focus van de S-Risk resultaten voor PFOS en PFOA zal daarom 

liggen op de resultaten voor de ‘orale’ blootstelling, die verder onderverdeeld wordt in volgende 5 

blootstellingsroutes. De 2 (lichtgrijs gemarkeerde routes) zijn niet van toepassing voor het scenario 

‘residentieel wonen’. 

1. Inname via bodem en stof 

2. Inname via lokaal geproduceerde groenten 

3. Inname via lokaal geproduceerd vlees en melk * 

4. Inname via lokaal geproduceerde eieren ** 

5. Inname via grondwater of drinkwater *** 

* Inname via lokaal geproduceerd vlees en melk wordt nooit meegenomen in de scenario’s voor residentieel wonen. Dit wordt 

enkel meegenomen in het agrarisch scenario. Vermits het hier gaat om adviezen voor de algemene bevolking (waarbij 

consumptie van eigen gekweekt vlees en melk zeer weinig courant is) worden in deze scenario’s consumptie van melk en vlees 

buiten beschouwing gelaten 

** Inname via lokaal geproduceerde eieren wordt niet standaard meegenomen in de scenario’s, maar het kan wel 

‘geactiveerd’ worden indien een kippenren aanwezig is (zie § 2). 

*** Er wordt voor woonzones standaard3 uitgegaan van het feit dat er geen grondwater wordt geconsumeerd als drinkwater. 

Drinkwaterleidingen liggen doorgaans op een diepte van ~ 80 cm. De verhoogde bodemconcentraties worden in de regio 

Zwijndrecht voornamelijk in de toplaag vastgesteld. Er zijn 2 opties om dit in S-Risk op te nemen, nl. ofwel door de route 

‘inname via grondwater of drinkwater’ af te vinken bij het scenario, ofwel voert men 2 bodemlagen in waarbij aan de diepere 

bodemlaag (0,75-3 m-mv) een concentratie van 0 µg/kg ds wordt toegekend. In de uitgevoerde S-Risk berekeningen werd 

geopteerd voor deze 2de werkwijze. 

 

 
1 https://s-risk.be/sites/srisk/files/downloads/2021-01-04%20Proposal%20SRV_PFOS_PFOA.pdf 
2 Uit verschillende studies blijkt blootstelling aan PFOA en PFOS voornamelijk via voeding en drinkwater te komen, hoewel er verschillen 
kunnen zijn in functie van populatie en type van de verontreinigde site ((Sunderland et al., 2019). Het belang van lucht als route wordt 
verder onderzocht in PFAS technische werkgroep (metingen PFAS in lucht zijn lopende)  
3 uitzonderingen hierop zijn evenwel mogelijk. AZG heeft de locaties met grondwaterputten in Zwijndrecht in kaart gebracht. Hiervan zijn 4 
locaties die geen aansluiting hebben tot leidingwater.  Op deze stalen zijn  metingen PFAS uitgevoerd, en werden de betrokken 
particulieren op de hoogte gebracht en voorzorgsmaatregelen geformuleerd. Gezien de aanpak voor deze specifieke situaties, is het niet 
nodig om in S-Risk generieke berekeningen uit te voeren voor scenario ‘gebruik grondwater als drinkwater’. 
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In overleg met de WG handelingskader, werd beslist om 2 types S-Risk berekeningen uit te voeren:  
 

1) Locatie specifieke risicoberekeningen   
 
Dit zijn blootstellinginschattingen voor een locatie specifieke milieuset (bvb. een gegeven 
locatie in Zwijndrecht waarop metingen in bodem, groenten en eieren zijn uitgevoerd). De 
blootstelling wordt berekend, en vergeleken met de gezondheidskundige grenswaarde 
(GGW). De gekoppelde meetgegevens (bodem, groenten en eieren) die beschikbaar zijn voor 
site-specifieke scenario’s (Zwijndrecht) werden gebruikt om de transfer naar planten en 
eieren in het S-Risk model te verifiëren. De resultaten van de locatie specifieke 
risicoberekeningen zitten niet vervat in deze nota; de resultaten van deze oefening zijn 
opvraagbaar bij VITO.  
 

2) Afleiden van risicogrenswaarden bodem (RGW) (zie §3):  
 
Dit is een ‘omgekeerde’ oefening: hoe hoog mag de concentratie in een bodem maximaal 

bedragen, zodat de blootstelling ten gevolge van verschillende relevante bodem-gerelateerde 

blootstellingroutes, beneden de GGW ligt. Deze risicogrenswaarden variëren in functie van het 

bodemgebruik (blootstellingsscenario).  

 
Indien we in staat zijn om voldoende betrouwbare risicogrenswaarden voor verschillende 
scenario’s af te leiden, kunnen deze risicogrenswaarden gebruikt worden om de ‘no regret’ 
maatregelen te koppelen aan bepaalde bodemconcentraties (risico-grenswaarden), bvb. 
vanaf welke bodemconcentratie dient het eten van eieren uit eigen kippenren afgeraden te 
worden, vanaf welke bodemconcentratie raden we best het eten van groenten uit eigen 
moestuin af. 
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 INNAME VIA EIEREN – BTF FACTOREN S-RISK 

Consumptie van eieren uit particuliere kippenrennen wordt niet in beschouwing genomen bij het 

opstellen van bodemsaneringsnormen (dit is een algemene benadering voor verschillende 

milieuverontreinigende stoffen en dus niet specifiek voor PFOS of PFOA). Het gebruik van kippenren 

behoort ook niet standaard tot één van bovenstaande residentieel bestemmingstypes, maar S-Risk 

laat wel toe om deze route in bijkomende scenario’s te onderzoeken. Gezien het belang van eieren 

voor PFOS blootstelling wordt in deze oefening de consumptie van kippen uit particuliere 

kippeneieren meegenomen in een aantal bijkomende scenario’s.  

De inname via eieren kan via het S-Risk model voorspeld worden aan de hand van BioTransferFactoren 

–‘BTF’s). Op basis van een bodemconcentratie voorspelt het model hoeveel van een stof in het ei 

terecht komt, via het oppikken van bodemdeeltjes (BTF bodem-ei) enerzijds en via het voeder 

(gras/maïs; BTF voeder-ei) anderzijds. Momenteel zitten er in S-RISK geen BTF’s voor eieren daar de 

informatie beschikbaar via de literatuur zeer beperkt is.  

In een afzonderlijke nota werd de afleiding van de BTF-factoren voor eieren voor zowel PFOS als PFOA 

besproken, inclusief de onzekerheden (nota_BTF_ei).  Deze nota is opvraagbaar bij VITO, en wordt 

momenteel herwerkt met recente inzichten uit de PFAS@home studie.  

Ondanks deze onzekerheden werden voor PFOS en PFOA volgende BTF-factoren voorgesteld: 

• PFOS: bodem naar ei BTF = voeder naar ei BTF  = 50  

• PFOA: bodem naar ei BTF = voeder naar ei BTF =  10 

Deze BFT factoren werden gebruikt  in de S-Risk berekeningen die uitgevoerd werden in deze studie 

(resultaten: zie verder).  

In S-Risk kan deze blootstellingsroute meegenomen worden, door de route ‘inname via lokaal 

geproduceerde eieren’ in het tabblad ‘scenario’ aan te vinken en in het tabblad ‘dieren’ bij BTF 

factoren kip de BTF’s voor PFOS en PFOA in te voeren.   



                                                             5       

 AFLEIDEN VAN RISICOGRENSWAARDEN VOOR BODEM  

Om te kunnen beslissen welke ‘extra’ blootstelling er kan worden toegestaan ten gevolge van lokale 

bodemverontreiniging, worden verschillende risicogrenswaarden voor bodem afgeleid in functie van 

het gebruik van een woonperceel, zijnde wonen zonder tuin (appartementen), wonen met siertuin en 

wonen met moestuin. Er wordt ook nagegaan wat de impact is van het houden van kippen. 

Op basis van de scenario’s die in S-Risk beschikbaar zijn, werden risicogrenswaarden voor bodem 

berekend voor volgende scenario’s: 

• Wonen zonder tuin    (WzT) 

• Wonen met tuin (= siertuin)   (WmT) 

• Wonen met tuin (= siertuin) en kippenren  (WmT&ei) 

• Wonen met moestuin    (WmMT) 

• Wonen met moestuin en kippenren  (WmMT&ei) 

• Wonen met moestuin (100%)*   (WmMT/100) 

• Wonen met moestuin (100%) en kippenren  (WmMT/100&ei) 

 

Wonen met moestuin is het standaard scenario dat gehanteerd wordt voor het afleiden van 

bodemsaneringsnormen. De overige vetgedrukte scenario’s zijn eveneens voorzien in het S-Risk 

model voor het uitvoeren van locatie-specifieke berekeningen, en zijn gestoffeerd met standaard 

waarden voor blootstellingsfactoren in functie van scenario (bvb. aandeel consumptie groenten uit 

moestuin, bodem- en stofingestie,...). Wanneer er een kippenren aanwezig is, wordt deze route extra 

aangevinkt zodat de consumptie van eieren ook meegenomen wordt voor de berekening van de 

blootstellingsdosis. 

* In het S-Risk model wordt voor het scenario ‘wonen met moestuin’ verondersteld dat ongeveer één 

derde van de groenten uit eigen tuin komt. Om ook voor grotere moestuinen of volkstuinen de impact 

te bepalen wordt het scenario ‘wonen met moestuin 100 %’ doorgerekend. Dit is het ‘worst case’ 

scenario voor residentieel wonen en gaat ervan uit dat 100 % groenten en 50 % aardappelen van eigen 

teelt afkomstig zijn. Dit scenario is gebaseerd op het default scenario ‘agrarisch’ in S-Risk waarbij de 

‘inname via lokaal geproduceerd vlees en melk’ buiten beschouwing wordt gelaten.  

De BTF-factoren voor eieren (§ 2) worden meegenomen in de scenario’s met vermelding ‘&ei’. 

Naargelang het gekozen scenario WmT, WmMT en WmMT/100 verschillen niet alleen de fracties 

lokale groenten die meegenomen worden in de S-Risk berekeningen (zie  hoger bij bespreking 

scenario’s voor wonen met moestuin), maar ook de fractie lokale eieren (Tabel 1). Naarmate het 

gebruik van de tuin toeneemt (siertuin – moestuin – grote moestuin) neemt de bijdrage via lokaal 

geproduceerde groenten en eieren uit eigen tuin toe (hogere fracties) en dus ook de 

blootstellingsdosis. Deze fracties zijn ‘standaard’ parameters die aanwezig zijn in het S-Risk model voor 

de desbetreffende scenario’s (en dus niet specifiek gekozen zijn in functie van deze doorrekeningen 

voor PFOS en PFOA).  

Tabel 1: Fracties lokale eieren naargelang het gekozen scenario 

% WmT WmMT WmMT/100 
Eieren 10 60 100 
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Tabel 2: Overzicht scenario’s en bijhorende blootstellingsroutes 

 Blootstellingroutes 

Scenario’s bodem en stof ingestie lokale groenten lokale eieren 

WzT4 x   

WmT x   

WmT&ei x  x 

WmMT x X  

WmMT&ei x X x 

WmMT/100 x X  

WmMT/100& ei x X x 

 

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de scenario’s zonder moestuin (§ 3.3) en scenario’s met 

moestuin (§ 3.4), worden enkele relevante aspecten toegelicht met betrekking tot de gehanteerde 

gezondheidskundige grenswaarden voor het afleiden van risicogrenswaarden voor bodem (§ 3.1), en 

met betrekking tot achtergrondblootstelling  via commerciële voeding (§ 3.2).  

 

3.1. GEZONDHEIDSKUNDIGE GRENSWAARDEN (GGW) IN 

RISICOBEREKENINGEN 

Een gezondheidskundige grenswaarde (GGW) van een stof geeft aan wat de maximale hoeveelheid 

van een stof is die iemand binnen mag krijgen, zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn gezondheid. 

Deze waarde wordt in risicobeoordeling gebruikt en heeft geen wettelijke status. Een voorbeeld van 

een gezondheidskundige grenswaarde is de TWI: Tolereerbare Wekelijkse inname, deze geeft aan 

hoeveel je levenslang wekelijks mag binnen krijgen van een stof zonder dat dit gevolgen heeft voor de 

gezondheid.  

Humane risicogrenzen geven de concentratie in het milieu aan waaronder de risico’s voor mens 

aanvaardbaar zijn. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de mens via het milieu aan de stof blootgesteld 

kan worden. Risicogrenzen hebben ook geen wettelijke status, maar kunnen door beleidsmakers 

worden gebruikt om normen vast te stellen.  

Normen zijn door de overheid vastgestelde waarden waarbij de risico’s acceptabel worden geacht. 

Gezondheidskundige grenswaarden en risicogrenzen kunnen door beleidsmakers worden gebruikt om 

wettelijke of beleidsmatige normen vast te stellen. Dit kunnen milieunormen zijn, bijvoorbeeld voor 

lucht of oppervlaktewater. Normen houden niet enkel rekening met een gezondheidskundige 

motivatie, maar integreren ook beleidsinzichten zoals haalbaarheid, economie, … 

Risicogrenzen en normen zijn dus afgeleid op basis van een gezondheidskundige grenswaarde, mits 

aannames van blootstellingroutes en blootstellingsfactoren. Keuzes i.v.m. blootstellingroutes, 

blootstellingfactoren, het beschouwen van achtergrondblootstelling zijn belangrijk in deze context. 

Meer informatie over GGW’s is terug te vinden in de nota ‘PFAS gezondheidskundige grenswaarden, 

relatie met risicogrenzen milieu en voorzorgsmaatregelen’ (nota opvraagbaar bij VITO). 

 
4 In wonen met siertuin (WmT) is voornamelijk ingestie van bodemdeeltjes relevant, voornamelijk bij jonge kinderen is dit een relevante 
blootstellingsroute. Het verschil met ‘wonen zonder tuin (WzT) ligt voornamelijk in de hoeveelheid bodem- en stofingestie die verschillen 
tussen beide scenario’s. 
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GGWs worden doorgerekend tot risicogrenswaarden bodem, m.a.w. hoe hoog mag de concentratie in 

een bodem maximaal bedragen, zodat de blootstelling ten gevolge van verschillende bodem-

gerelateerde blootstellingroutes beneden de GGW ligt.    

 

Gezien de discussie i.v.m. selectie en haalbaarheid van de GGW voor PFOS en PFOA, en de bijdrage 

van verschillende lokale blootstellingsroutes tot de ‘gezondheidskorf’ voor PFOS en PFOA zullen we 

voor elk scenario (Tabel 2) met 2 GGW’s rekenen om de risicogrenswaarden bodem af te leiden:  

 

•  20 ng PFOS/kg lw.d (EPA 2016) en 20 ng PFOA/kg lw.d (EPA 2016) 
deze GGW zit  momenteel standaard in S-Risk en werd gebruikt voor het afleiden van de 

voorstellen voor bodemnormen  

• 0.63 ng PFOS/kg lw.d en 0.63 ng PFOA/kg lw.d (op basis van EFSA 2020 TWI van 4.4 ng/week, 

omgerekend per dag naar: 0.63/ng/kg lw.d voor de som van PFOA, PFOS, PFNA en PFHxS)  

Merk op: er wordt (voorlopig) geen rekening gehouden met ‘verdeling’ van deze EFSA GGW  

over de 4 PFAS verbindingen. We gaan dus uit van scenario’s waar geen mengsels voorkomen 

(enkel PFOA of PFOS aanwezig). Indien we wel met mengsels rekening zouden houden, zouden 

de risicogrenswaarden nog later liggen. 

 

3.2. BIJDRAGE DOOR ACHTERGRONDBLOOTSTELLING IN RISICO-

BEREKENINGEN  

3.2.1. ACHTERGRONDBLOOTSTELLING VIA COMMERCIËLE VOEDING  

In S-Risk wordt  achtergrondblootstelling via commerciële voeding standaard meegenomen (dit is de 

standaard procedure, dus niet enkel voor PFOS en PFOA). De achtergrondblootstelling is gedefinieerd 

als  de hoeveelheid PFOS en PFOA die we als consument innemen via de consumptie van commerciële 

voeding (producten die we kopen in de winkel). Met ‘achtergrondblootstelling meenemen in 

berekenen RGW’ wordt dus bedoeld dat de ‘ruimte’ voor blootstelling om de GGW te bereiken voor 

een deel wordt ingenomen door de achtergrondblootstelling. Dus, de extra blootstelling door 

bodemverontreiniging  wordt opgeteld  bij de achtergrondblootstelling, en deze som wordt getoetst 

aan de GGW. Deze ‘extra blootstelling  door bodemverontreiniging’ dient inclusief verschillende 

relevante routes beschouwd te worden, nl. bodem-en stof ingestie, consumptie van lokale voeding,…. 

Dus de kennis van de achtergrondblootstelling is een basiselement voor het berekenen van RGW 

bodem. De achtergrondblootstelling aan PFOS en PFOA via commerciële voeding werd in 2012, 2018 

en 2020 gerapporteerd door EFSA. De achtergrondblootstelling kan wijzigen in functie van tijd omwille 

van veranderde consumptiepatronen en veranderde niveaus van PFAS in levensmiddelen. Vandaar 

dat EFSA regelmatig updates i.v.m. blootstelling aan PFAS via voeding publiceert.  

Hoe strenger de GGW, hoe groter de impact van achtergrondblootstelling via voeding op het risico, 

en dus hoe minder ‘marge’ er is voor bijkomende blootstelling via bodem om de GWW te bereiken. 

Voor PFOS is het zo dat wanneer in S-Risk de GGW van EFSA 2020 wordt beschouwd, de 

achtergrondblootstelling via voeding reeds aanleiding geeft tot een overschrijding van de risico-index 

(achtergrondblootstelling > GGW EFSA 2020). In Tabel 3 wordt de achtergrondblootstelling in S-Risk 

o.b.v. EFSA 2012 en EFSA 2020 weergegeven.  
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Tabel 3: gemiddelde achtergrondblootstelling (lower bound5) via voeding in S-Risk (o.b.v. EFSA 2012) 

en EFSA 20206. Tussen de haakjes wordt de gemiddelde achtergrondblootstelling via upper bound 

benadering gegeven.  

 ng/kg lw.d 1 - <6 jaar 6 - <15 jaar 15 - 71 jaar 
EFSA 2012 PFOS 1,2 (9,1) 0,765 (4,9) 0,798 (2,7) 

PFOA 0,207 (9,9) 0,132 (5,8) 0,107 (2,7) 
EFSA 2020 PFOS 0,755 (25,5) 0,570 (13,6) 0,44 (4,7) 

PFOA 0,25 (25,1) 0,185 (13,3) 0,155 (4,4) 

 

De achtergrondblootstelling (lower bound aanname) voor PFOS o.b.v. EFSA 2012 is voor de 

3 leeftijdscategorieën reeds groter dan de GGW van 0,63 ng/kg lw.d (EFSA 2020), terwijl deze o.b.v. 

EFSA 2020 schattingen enkel voor de leeftijdscategorie 1-6 jaar groter is dan de GGW van EFSA. 

 

Merk op dat de vergelijking van innameschatting en conclusie op basis van ‘afzonderlijke’ PFOS en 

PFOA gegevens (zoals in bovenstaande tabel) niet helemaal correct is omdat EFSA 2020 bedoeld is om 

te gebruiken als somparameter voor 4 EFSA verbindingen (som PFOA, PFOS, PFNA en PFHxS). Echter 

om af te stemmen met de gehanteerde benadering in S-Risk (afzonderlijk voor PFOA en PFOS) werd 

toch de EFSA 2020 TWI gehanteerd voor zowel PFOA als PFOS (dit dient als onderschatting gezien 

worden te worden indien de stoffen samen voorkomen).  

Dit toont aan dat de GGW van EFSA 2020 zo laag is dat bij een aanzienlijk deel van de bevolking (met 

name > helft van de bevolking, vermits de achtergrondblootstelling gebaseerd op de gemiddelde 

lower bound blootstelling) de toelaatbare dagelijkse inname (TDI) reeds wordt overschreden ten 

gevolge van de consumptie van commerciële voeding. Daar de bodemverontreiniging enkel mag 

bijdragen voor het verschil tussen de GGW en de achtergrondblootstelling, en vermits de 

achtergrondblootstelling al in de buurt van (of boven) de EFSA 2020 GGW zit, is er nauwelijks tot geen 

‘ruimte’ meer voor een bijdrage vanuit bodem.  

S-Risk berekent een risico-index voor 3 leeftijdsgroepen: jonge kinderen (< 6 jaar),  oudere kinderen 

(6 - <15 jaar) en volwassenen (ouder dan 15 jaar). De hoogst blootgestelde  groep is doorslaggevend. 

Voor PFOS en PFOA zijn dit de jonge kinderen (< 6 jaar). Aangezien o.b.v. zowel EFSA 2012 en EFSA 

2020 de achtergrondblootstelling voor deze leeftijdscategorie reeds groter is dan de GGW van 

0,63 ng/kg lw.d (EFSA 2020) kan bij gebruik van de EFSA TWI voor PFOS geen risicogrenswaarde voor 

bodem afgeleid worden. Daarom worden ook S-Risk berekeningen uitgevoerd waarbij 

achtergrondblootstelling niet meegenomen wordt. Dus voor elk scenario (zie Tabel 2) zal een 

risicogrenswaarde afgeleid worden met en zonder rekening te houden met achtergrondblootstelling.   

Daar achtergrondblootstelling standaard wordt meegenomen in S-Risk, wordt bij de bespreking van 

de resultaten van de S-Risk berekeningen uitgevoerd voor PFOS en PFOA zonder 

achtergrondblootstelling steeds ‘geen AB’ toegevoegd, bv. PFOS EFSA geen AB en PFOA geen AB. 

 
5 Om de blootstelling aan PFOS en PFOA  via de voeding te schatten, heeft de EFSA de ondergrens (Lower bound -LB) en bovengrens 

(upper bound - UB) benaderingen gebruikt. Dit betekent dat bij de LB de concentraties onder de detectie-/kwantificeringsgrens (LOD/LOQ) 
zijn vervangen door nul, en bij de UB de concentraties onder de LOD/LOQ zijn vervangen door de waarde gerapporteerd als LOD/LOQ. 
Indien voor veel levensmiddelen metingen < LOD/LOQ werden gerapporteerd, liggen de schattingen voor blootstelling a.h.v. UB vaak een 
stuk hoger dan schatting van blootstelling a.h.v. LB benaderingen.  
6 EFSA 2020 inschattingen voor PFOA en PFOS blootstelling zijn niet aanwezig in de commerciële S-Risk versie Omwille van het beperkte 
verschil tov EFSA 2012 werd de EFSA 2020 achtergrondblootstelling niet meegenomen in de S-Risk  berekeningen in deze nota.  
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3.2.2. ACHTERGRONDBLOOTSTELLING VIA DRINKWATER  

EFSA houdt in de achtergrondblootstelling via voeding (zie 3.2.1)  reeds rekening met blootstelling via 

drinkwater. Een dubbeltelling door dit apart te beschouwen en nog eens te sommeren in de 

blootstellingsberekeningen is dus te voorkomen, en wordt daarom niet gedaan in de S-Risk 

berekeningen.   

In bijlage A (zie 7.1) worden meer gedetailleerde gegevens over achtergrondblootstelling via 

drinkwater in Vlaanderen gegeven. 

3.2.3. ACHTERGRONDBLOOTSTELLING VIA BINNENBRONNEN 

Naast ingestie van bodemdeeltjes, draagt ook ingestie van huisstof bij tot de niet-intentionele orale 

ingestie.  

Huisstof heeft een bodem-gerelateerde component (met name: aanrijking PFAS in huisstof door track-

in van bodemdeeltjes), en een component die te wijten is aan verwering en gebruik van binnenshuis 

PFAS houdende materialen. De eerste component (bodem gerelateerde component) zit vervat in S-

Risk. De tweede component, nl. de niet-lokale binnenmilieu component (vergelijkbaar aan 

achtergrondblootstelling voeding) wordt niet meegenomen in S-Risk voor het berekenen van 

bodemsaneringsnormen, en is ook niet voorzien in locatie specifieke berekeningen. Met andere 

woorden, de bijdrage via binnenbronnen wordt verwaarloosd bij het berekenen van RGW bodem. 

In bijlage B (zie 3.2.3) zijn meer gedetailleerde gegevens over achtergrondblootstelling via 

binnenbronnen  in Vlaanderen gegeven. Deze cijfers geven aan dat we niet alleen via commerciële 

voeding worden blootgesteld aan PFAS-componenten, maar ook via de inrichting van onze woning en 

kleding (bv. regenafstotende kledij). Dit is dus een bijkomende vorm van ‘achtergrondblootstelling’ 

die weliswaar niet in rekening wordt genomen in S-Risk.  

Daarnaast is er ook nog blootstelling mogelijk via allerlei productgebruik, bvb. via cosmetica, direct 

dermaal contact met PFAS houdende textiel en andere consumentenproducten zoals het gebruik van 

PFAS houdende kookgerei, … Deze blootstelling is veel moeilijker te kwantificeren, en wordt niet 

meegenomen in de blootstellingsberekeningen (S-Risk).  

 

3.3. SCENARIO’S VOOR WONEN ZONDER MOESTUIN 

We definiëren verschillende vormen van wonen zonder moestuin. Wanneer men geen tuin heeft (bvb. 

appartement), dan komt dit overeen met het S-Risk scenario wonen zonder tuin (WzT). Wanneer men 

louter een siertuin heeft (i.e. er is geen moestuin aanwezig), dan stemt dit overeen met het scenario 

wonen met tuin (WmT). Wanneer er geen moestuin maar wel een kippenren aanwezig is, dan kan aan 

het scenario wonen met tuin de blootstellingsroute ‘inname via lokaal geproduceerde eieren’ 

toegevoegd worden (WmT&ei). 

In de scenario’s WzT en WmT is de enige blootstellingsroute ‘inname via bodem en stof’. Het verschil 

in risicogrenswaarden (RGW) voor bodem tussen beide scenario’s (Tabel 6) heeft te maken met 

verschillen in de innamehoeveelheden ten gevolge van verschillen in dagelijks bodem- en stofinname 

en fractie bodem (Tabel 4). 
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Tabel 4: Innamehoeveelheden voor bodem en stof 

Wonen zonder tuin 

 
 

Wonen met tuin (= siertuin) 

 
 
 
 
 
 

 

In het scenario ‘WmT&ei’ wordt de inname via eieren meegenomen. Voor de consumptie van eieren 

worden de consumptiehoeveelheden uit Tabel 5 standaard meegenomen in de S-Risk berekeningen. 

Voor volwassenen komt dit overeen met ongeveer 1 ei per dag; voor kinderen is dit minder. Zoals 

reeds aangegeven in Tabel 1 wordt bij WmT (siertuin) uitgegaan van het feit dat slechts 10% van de 

eieren afkomstig is van eigen kippen. Als een ei ongeveer 50 g weegt, wil dit zeggen dat in dit scenario 

wordt meegenomen dat zowel kinderen als volwassenen minder dan 1 ei per week consumeren van 

eigen kippen. Kinderen van 1-6 jaar consumeren ongeveer 2,2 g ei/dag (15,4 g ei/week) van eigen 

kweek, terwijl volwassenen (> 15 jaar) ongeveer 4,2 g ei/d (29,4 g ei/week) van eigen kweek. Om 

rekening te houden met ongeveer 1 ei van eigen kweek/week voor kinderen van 1-6 jaar, zou de 

fractie naar 30 % eieren van lokale oorsprong opgetrokken moeten worden  (gedefinieerd als scenario 

‘WmT&ei 1’). Dit resulteert in lagere RGW’s (Tabel 6). 
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Tabel 5: Consumptiehoeveelheden voor dierlijke producten, o.a. eieren 

 
 

Tabel 6 toont ook aan dat wanneer er geen rekening wordt gehouden met achtergrondblootstelling 

via voeding én de GGW van EFSA 2020 gehanteerd wordt (grijze markering), de risicogrenswaarden 

veel lager zijn (i.e. 200 µg/kg ds bij WzT en 125 µg/kg ds bij WmT) dan bij gebruik van de GGW van US 

EPA voor zowel PFOS als PFOA. 

De naamgeving voor PFOS en PFOA risicogrenswaarden in onderstaande tabellen verwijst naar 1) de 

gezondheidskundige grenswaarde die gebruikt wordt voor de berekening van de risico-grenswaarde 

(US EPA 2016 of EFSA 2020), en 2) of al dan niet rekening wordt gehouden met 

achtergrondblootstelling (AB) via commerciële voeding.  

De vermelding ‘US EPA met AB’ achter PFOS en PFOA geeft m.a.w. de resultaten weer van de S-Risk 

berekeningen voor PFOS en PFOA zoals het ‘standaard’ in S-Risk aanwezig is (namelijk inclusief 

achtergrondblootstelling (AB) en getoetst aan de TDI van US EPA). Bij alle andere scenario’s wordt 

afgeweken van deze standaard instellingen in de huidige versie van S-Risk. 

Tabel 6: Risicogrenswaarden (RGW in µg/kg ds) bodem voor scenario’s wonen zonder moestuin 

 WzT WmT WmT&ei WmT&ei 1* 

PFOS (US EPA  met AB) 6250 3750 45 15 

PFOS (US EPA geen AB) 6250 3750 45 15 

PFOS (EFSA met AB) 0 0 0 0 

PFOS (EFSA geen AB) 200 125 1,5 0,5 

PFOA (US EPA met AB) 6500 3500 120 38 

PFOA (US EPA geen AB 6500 3500 120 38 

PFOA (EFSA met AB) 125 60 2,5 0,8 

PFOA (EFSA geen AB) 200 125 3,5 1,2 
* Consumptie van 1 ei van eigen kippen per week 
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Tabel 7: RGW bodem ‘WmT&ei’, berekende ei-concentratie en bijdrage ‘lokale’ blootstellingsroutes 

 C bodem 
µg/kg ds 

C ei 

µg/kg vg 
% blootstellingsroute  
ei <> bodem/stof 

ingestie  
ei <> bodem/stof 
mg/kg lg.d 

PFOS (US EPA met AB) 45 127 98,7 <> 1,3 1,9.10-5 <> 2,5.10-7 

PFOS (US EPA geen AB 45 127 98,7 <> 1,3 1,9.10-5 <> 2,5.10-7 

PFOS (EFSA met AB) 0 0 - - 

PFOS (EFSA geen AB) 1,5 4,24 98,7 <> 1,3 6,3.10-7  <> 8,2.10-9 

PFOA (US EPA met AB) 120 136,3 96,8 <> 3,2 2,0.10-5  <> 6,6.10-7 

PFOA (US EPA geen AB 120 136,3 96,8 <> 3,2 2,0.10-5 <> 6,6.10-7 

PFOA (EFSA met AB) 2,5 2,84 96,8 <> 3,2 4,2.10-7  <> 1,4.10-8 

PFOA (EFSA geen AB) 3,5 3,98 96,8 <> 3,2 5,9.10-7 <> 1,9.10-8 

 

Wanneer ei-consumptie meegenomen wordt (WmT&ei), dan dalen de RGW’s voor zowel PFOS als 

PFOA drastisch (Tabel 6). De consumptie van eieren heeft m.a.w. een grote impact op de berekende 

RGW voor bodem. Dat wordt ook weergegeven in Tabel 7 op basis van de lokale bijdrage (%) via ei-

consumptie en ingestie van bodem- en stofdeeltjes. Deze tabel geeft aan dat ei-consumptie voor PFOS 

en PFOA respectievelijk 98,7 en 96,8 % bijdraagt aan de lokale blootstelling, terwijl ingestie van 

bodem- en stofdeeltjes slechts bijdraagt voor resp. 1,3 en 2,3%. Tabel 6 toont ook aan dat wanneer er 

geen rekening wordt gehouden met achtergrondblootstelling via voeding en de GGW van EFSA 2020 

gehanteerd wordt (grijze markering), de risicogrenswaarden voor PFOS van 1,5 µg/kg ds en voor PFOA 

van 3,5 µg/kg ds in de buurt liggen van de achtergrondconcentraties in Vlaanderen voor PFOS en 

PFOA, zijnde 1,5 µg/kg ds en 1,0 µg/kg ds. Zoals hierboven toegelicht gaat dit over een consumptie 

van minder dan 1 ei per week van eigen kippen.  

Wanneer een consumptie van 1 ei van eigen/week wordt meegenomen (WmT&ei 1), dan worden nog 

lagere risicogrenswaarden afgeleid (resp. 0,5 en 1,2 µg/kg ds). Dit wil zeggen dat er in héél 

Vlaanderen (ook niet verdachte PFAS risico locaties) een probleem is voor PFOS wat betreft ei-

consumptie van eigen leghennen.  

Bedenking bij (gemeten/berekende) concentraties in eieren en huidige actielimieten: 

De consumptie van ‘lokale’ eieren heeft niet alleen een zeer belangrijke bijdrage in de 

blootstellingsdosis, Tabel 7 geeft ook aan dat bij een bodemconcentratie van 45 µg PFOS/kg ds de ei-

concentratie die door S-Risk wordt berekend (127 µg PFOS/kg vg) boven de huidige actielimiet van 

FAVV voor eieren van 100 µg/kg vg voor PFOS (FAVV, 2020)  ligt.  

Er dient op gewezen te worden dat de huidige actielimieten voor eieren (FAVV, 2020) niet gebaseerd 

zijn op de nieuwe EFSA 2020 GGW (TWI van 4.4 ng/week, omgerekend per dag naar: 0.63/ng/kg lw.d 

voor de som van PFOA, PFOS, PFNA en PFHxS). Momenteel wachten  FAVV en FOD volksgezondheid 

het advies van Europese Commissie af  om na te gaan of en op welke manier  deze EFSA 2020 GGW 

zou kunnen geïmplementeerd worden voor eventuele  aanpassing van deze actielimieten. 

De kans is groot dat deze EFSA 2020 GGW aanleiding geeft tot een herziening van de actielimieten 

voor eieren en dat deze in de toekomst naar beneden bijgesteld zullen worden. De tabellen met RGW’s 

opgenomen in deze nota (Tabel 6 en Tabel 9) geven immers duidelijk aan dat wanneer rekening 

gehouden wordt met de EFSA 2020 GGW de RGW’s (toegestane bodemconcentraties) sterk dalen en 

dus ook de door S-Risk berekende concentraties in eieren die meegenomen worden om de 

blootstellingsdosis te berekenen. Zo voorspelt S-Risk op basis van een bodemconcentratie van 1,5 
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µg/kg ds (achtergrondconcentratie Vlaanderen) een ei-concentratie van 4,24 µg PFOS/kg vg (Tabel 7). 

Hoewel deze ei-concentratie ver onder de huidige actielimiet voor eieren van 100 µg PFOS/kg vg ligt, 

geeft ze volgens het S-Risk model zelfs bij een consumptie van minder dan 1 ei per week van eigen 

kippen aanleiding tot een overschrijding van de risico-index (indien de risico-index gebaseerd is op 

EFSA, 2020). 

3.4. SCENARIO’S VOOR WONEN MET MOESTUIN  

De moestuin wordt beschouwd als een onderdeel van de particuliere tuin horende bij de eigen 

woning. De omvang van een moestuin kan sterk variëren naargelang de beschikbare ruimte (grootte 

van het woonperceel) en de gewenste opbrengst. De fractie groenten die uit eigen tuin komt en per 

persoon geconsumeerd wordt, is functie van de oppervlakte van de moestuin en de samenstelling van 

het gezin. De benodigde oppervlakte voor een volledige voorziening voor een gezin van 4 personen 

(i.e. 100 % groenten uit eigen tuin en 50% aardappelen uit eigen tuin) bedraagt ongeveer 200 m² 

(bron: Richtlijnen voor onderzoek van moestuin of kippenren, OVAM 2017). 

Er dient dus een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen tuinen die duidelijk bedoeld zijn 

voor het telen van grote hoeveelheden groenten voor eigen gebruik zoals volkstuinen en grotere 

moestuinen in het buitengebied en tuinen met een lager percentage groenten uit eigen tuin zoals 

stadstuinen en kleinere tuinen in het buitengebied.  

In het S-Risk model wordt voor het scenario wonen met moestuin verondersteld dat ongeveer één 

derde van de groenten uit eigen tuin komt. Om ook voor grotere moestuinen of volkstuinen7 de impact 

te bepalen wordt het scenario ‘wonen met moestuin 100 %’ doorgerekend. Dit is het ‘worst case’ 

scenario voor residentieel wonen en gaat ervan uit dat 100 % groenten en 50 % aardappelen van eigen 

teelt afkomstig zijn. Dit scenario is gebaseerd op het default scenario ‘agrarisch’ in S-Risk waarbij de 

‘inname via lokaal geproduceerd vlees en melk’ buiten beschouwing wordt gelaten. De fracties aan 

lokale groenten wordt weergegeven in Tabel 8. 

Er werd beslist om eveneens een ‘extra’ scenario voor een kleine moestuin (~ 20 m² voor 4 personen) 

door te rekenen. In dit scenario dienen de fracties lokale groenten in het S-Risk model gereduceerd te 

worden. In Nederland hanteert men het scenario ‘wonen met tuin’, waarbij slechts 10 % groenten 

(incl. aardappel) uit eigen moestuin wordt meegenomen. Daarom werd beslist om een berekening uit 

te voeren met S-Risk waarbij de fracties voor alle groenten op 10 % (0,1) werden gezet (scenario 

WmMT/10). 

Tabel 8: Fracties lokale groenten naargelang het gekozen scenario (en de grootte van de moestuin) 

% Standaard* 
(WmMT) 

Grote (volkstuin) 
(WmMT/100) 

Kleine 
(WmMT/10) 

Aardappel 39 50 10 
Wortel- en knolgewassen 36 100 10 
Bolgewassen 52 100 10 
Vruchtgroenten 39 100 10 
Kolen 21 100 10 
Bladgroenten 36 100 10 
Peulgewassen 42 100 10 
Stengelgewassen 10 100 10 

*standaard in S-Risk voor ‘wonen met moestuin’  

 
7 Als vuistregel wordt gesteld dat een oppervlakte van ~ 200 m² voldoende is om een gezin van 4 personen te voorzien van de totale 
hoeveelheid te consumeren groenten (met uitzondering van bewaaraardappelen). 
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De fracties lokale groenten kunnen in het S-Risk model aangepast worden door in het tabblad 

‘blootstelling’ naar de uitgebreide modus over te schakelen en dan via de knop ‘fractie lokale 

groenten’ de fracties voor een kleine moestuin in te voeren. 

In Tabel 9 worden de risicogrenswaarden voor bodem voor alle scenario’s weergegeven. Daaruit 

blijkt dat de consumptie van eigen geteelde groenten ook een impact heeft op de 

risicogrenswaarde voor bodem, maar dat deze kleiner is dan de impact ten gevolge van de 

consumptie van eieren van eigen kippen. In het scenario ‘WmMT&ei’ wordt de inname via eieren 

meegenomen. Voor de consumptie van eieren worden de consumptiehoeveelheden uit Tabel 5 

standaard meegenomen in de S-Risk berekeningen. Voor volwassenen komt dit overeen met 

ongeveer 1 ei per dag; voor kinderen is dit minder. Zoals reeds aangegeven in Tabel 1 wordt bij 

WmMT (moestuin) uitgegaan van het feit dat 60% van de eieren afkomstig is van eigen kippen. Als 

een ei ongeveer 50 g weegt, wil dit zeggen dat in dit scenario wordt meegenomen dat zowel 

kinderen als volwassenen meer dan 1 ei per week consumeren van eigen kippen. Kinderen van 1-6 

jaar consumeren ongeveer 13,2 g ei/dag (92,4 g ei/week; ~ 2 eieren/week) van eigen kweek, terwijl 

volwassenen (> 15 jaar) ongeveer 25,2 g ei/d (176,4 g ei/week; ~3 eieren/week) van eigen kweek. 

Om rekening te houden met ongeveer 1 ei van eigen kweek/week voor kinderen van 1-6 jaar, zou de 

fractie naar 30 % eieren van lokale oorsprong gebracht moeten worden (WmT&ei 1).  Dit resulteert 

in iets hogere RGW’s (Tabel 9). 

 

 

Tabel 10 geeft aan dat voor het scenario ‘wonen met moestuin’ de ‘inname via lokale groenten’ de 

belangrijkste blootstellingsroute is (94% voor zowel PFOS als PFOA) en ‘ingestie van bodem- en 

stofdeeltjes’ slechts beperkt bijdraagt aan het risico (6 %). Deze verhouding wijzigt niet voor het 

scenario voor de kleine moestuin (WmMT/10; zie  

Tabel 11). Wanneer ook ‘inname via eieren’ wordt meegenomen (WmMT&ei; Tabel 12) wordt dit de 

dominante blootstellingsroute voor zowel PFOS (96,5 %) als voor PFOA (91,5%), vervolgens ‘inname 

via groenten’ (resp. 3,3 en 8 %) en tenslotte ‘ingestie van bodem- en stofdeeltjes’. 

Tabel 9: Risicogrenswaarden (RGW in µg/kg ds) bodem voor scenario’s wonen met moestuin 
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PFOS (US EPA met AB) 6250 3750 45 205 7 14 620 75 4 

PFOS (US EPA) geen AB 6250 3750 45 207 7 14 620 80 4,5 

PFOS EFSA (met AB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PFOS EFSA geen AB 200 125 1,5 6,5 0,25 0,5 20,5 2,6 0,16 

PFOA (US EPA met AB) 6500 3500 120 205 18 34 625 85 10 

PFOA (US EPA) geen AB 6500 3500 120 207 18 34 625 90 10 

PFOA EFSA (met AB) 125 60 2,5 4,5 0,45 0,8 14,5 2 0,3 

PFOA EFSA geen AB 200 125 3,5 6,5 0,60 1 20,5 2,9 0,4 
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Tabel 10: RGW bodem ‘WmMT’ en bijdrage lokale blootstellingsroutes (%) 

 C bodem 
µg/kg ds 

% blootstellingsroute 
groenten <> bodem/stof 

ingestie 
groenten <> bodem/stof 
mg/kg lg.d 

PFOS (US EPA met AB) 205 94 <> 6 1,75E-5 <> 1,12E-6 

PFOS (US EPA geen AB) 207 94 <> 6 1,77E-5 <> 1,13E-6 

PFOS (EFSA met AB) 0 - - 

PFOS (EFSA geen AB) 6,5 94 <> 6 5,55E-7 <> 3,55E-8 

PFOA (US EPA met AB) 205 94 <> 6 1,8E-5 <> 1,12E-6 

PFOA (US EPA geen AB) 207 94 <> 6 1,8E-5 <> 1,13E-6 

PFOA (EFSA met AB) 4,5 94 <> 6 3,95E-7  <> 2,46E-8 

PFOA (EFSA geen AB) 6,5 94 <> 6 5,7E-7 <> 3,55E-8 

 

Tabel 11: RGW bodem ‘WmMT/10’ en bijdrage lokale blootstellingsroutes (%) 

 C bodem 
µg/kg ds 

% blootstellingsroute 
groenten <> bodem/stof 

ingestie 
groenten <> bodem/stof 
mg/kg lg.d 

PFOS (US EPA met AB) 620 94 <> 6 1,75E-5 <> 1,12E-6 

PFOS (US EPA geen AB) 620 94 <> 6 1,77E-5 <> 1,13E-6 

PFOS (EFSA met AB) 0 - - 

PFOS( EFSA geen AB) 20,5* 94 <> 6 5,55E-7 <> 3,55E-8 

PFOA (US EPA met AB) 625 94 <> 6 1,8E-5 <> 1,12E-6 

PFOA (US EPA geen AB) 625 94 <> 6 1,8E-5 <> 1,13E-6 

PFOA (EFSA met AB) 14,5 94 <> 6 3,95E-7  <> 2,46E-8 

PFOA (EFSA geen AB) 20,5* 94 <> 6 5,7E-7 <> 3,55E-8 
* In Nederland wordt met C-Soil voor dit scenario een concentratie van resp. 59 en 60 µg/kg ds berekend, dus 3 

keer hoger dan wat door S-Risk wordt berekend. 

Tabel 12: RGW bodem ‘WmMT&ei’ en bijdrage lokale blootstellingsroutes (%) 

 C bodem 
µg/kg ds 

C ei 
µg/kg ds 

% blootstellingsroute 
ei-groenten-bodem/stof 

ingestie 
ei-groenten-bodem/stof 
mg/kg lg.d 

PFOS (US EPA met AB) 7 19,8 96,5 – 3,3 – 0,2 1,75E-5 – 5,98E-7 – 3,8E-8 

PFOS (US EPA geen AB) 7 19,8 96,5 – 3,3 – 0,2 1,75E-5 – 5,98E-6 – 3,8E-8 

PFOS (EFSA met AB) 0 0 - - 

PFOS (EFSA geen AB) 0,25 0,7 96,5 – 3,3 – 0,2 6,26E-7 – 2,14E-8 – 1,36E-9 

PFOA (US EPA met AB) 18 20,4 91,5 – 8 – 0,5 1,8E-5 – 1,58E-6 – 9,8E-8 

PFOA (US EPA geen AB) 18 20,4 91,5 – 8 – 0,5 1,8E-5 – 1,58E-6 – 9,8E-8 

PFOA (EFSA met AB) 0,45  0,5 91,5 – 8 – 0,5 4,5E-7 – 3,95E-8 – 2,46E-9 

PFOA (EFSA geen AB) 0,60 0,68 91,5 – 8 – 0,5 6,04E-7 – 5,26E-8 – 3,29E-9 
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Wanneer er geen rekening wordt gehouden met achtergrondblootstelling via voeding en de GGW van 

EFSA 2020 gehanteerd wordt (grijze markering in Tabel 9), bedraagt de risicogrenswaarde voor 

‘wonen met moestuin’ (WmMT) voor zowel PFOS als PFOA 6,5 µg/kg ds. Dit zijn concentraties die 

weinig afwijken van de streefwaarden (achtergrondconcentraties) in Vlaanderen voor PFOS en PFOA, 

zijnde 1,5 µg/kg ds en 1,0 µg/kg ds. Wanneer we het scenario voor een grote moestuin of volkstuin 

doorrekenen (WmMT/100), dan zien we dat de risicogrenswaarden verder dalen. De aanwezigheid 

van zowel een moestuin als kippenren (WmMT&ei en WmMT/100&ei) resulteert in ‘onrealistisch’ lage 

risicogrenswaarden voor bodem omwille van feit dat inname via lokale eieren de dominante 

blootstellingsroute is. 

Het scenario voor de ‘kleine’ moestuin (WmMT/10) resulteert in een risicogrenswaarde van 

20,5 µg/kg ds voor zowel PFOS als PFOA (Tabel 9). Voor PFOS wordt deze bodemconcentratie in de 

regio Zwijndrecht op meerdere locaties vastgesteld, cfr. gegevens PERFOOD en de 1e beperkte ERM-

dataset. 

3.5. RGW’S IN FUNCTIE VAN LEEFTIJDSGROEPEN 

In § 3.3 en 3.4  werden de RGW’s steeds afgeleid op basis van de  hoogst blootgestelde  groep, nl. de 

kinderen jonger dan 6 jaar. Dit is dan ook de meest conservatieve benadering. 

Dit is de gangbare procedure voor opstellen van RGW’s en bodemsaneringsnormen, omdat deze 

voldoende beschermend moeten zijn, ook voor de hoogst blootgestelde populatie.  

Echter, gezien de discussie of de GGW van EFSA (2020) zonder meer kan toegepast worden op kleine 

kinderen, werden hier als denkoefening ook RGW’s bepaald voor andere leeftijdsgroepen. Immers, de 

GGW van EFSA is gebaseerd op blootstelling van volwassenen (meer specifiek: moeders die 

borstvoeding geven) . 

In dit hoofdstuk werd voor 3 scenario’s (WmMT/10), WmMT en WmMT&ei) nagegaan vanaf welke 

bodemconcentraties voor kinderen van 6-15 jaar en volwassenen (> 15 jaar) de risico-index wordt 

overschreden. De risicogrenswaarden worden weergegeven in Tabel 13. 

Tabel 13: RGW bodem (µg/kg ds) voor 3 scnenario’s i.f.v. de leeftijdsgroep 

RGW WmMT/10 
(kleine moestuin) 

WmMT 
(standaard MT) 

WmMT&ei 
(standaard MT) 

 0-6 j 6-15 j > 15j 0-6 j 6-15 j > 15j 0-6 j 6-15 j > 15j 

PFOS (US EPA met AB) 620 1220 1620 205 350 375 7 12 18 

PFOS (US EPA geen AB) 620 1220 1720 207 350 380 7 14 19 

PFOS (EFSA met AB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PFOS (EFSA geen AB) 20,5 40 55 6,5 12 13 0,25 0,45 0,65 

PFOA (US EPA met AB) 625 925 1225 205 300 325 18 30 45 

PFOA (US EPA geen AB) 625 925 1225 207 300 330 18 32 45 

PFOA (EFSA met AB) 14,5 25,5 32 4,5 8 8 0,45 0,9 1,3 

PFOA (EFSA geen AB) 20,5 35 40 6,5 9 10 0,6 1 1,5 

 

Op basis van verschillen in onder andere innamehoeveelheden tussen jonge kinderen, kinderen tussen 

6 en 15 jaar en volwassenen, worden andere RGW’s afgeleid. De RGW’s verdubbelen voor PFOS voor 

kinderen tussen 6 en 15 jaar en voor volwassenen liggen de RGW’s nog hoger. Ook voor PFOA worden 

hogere RGW’s afgeleid, maar de tendens is iets minder uitgesproken. Evenwel blijven de RGW’s op 

basis van EFSA (ook zonder achtergrondblootstelling) laag, en zelfs hoger dan de 
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achtergrondblootstelling zodra er met consumptie van eieren uit eigen kippenren rekening gehouden 

wordt.  
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 ALGEMENE CONCLUSIES 

Risico-grenswaarden bodem voor consumptie van eieren uit lokale kippenren 

Uitgaande van de huidige literatuurgegevens en gekoppelde data wordt aan de hand van de locatie-

specifieke S-Risk berekeningen betwijfeld of op basis van louter een bodemconcentratie een correcte 

ei-concentratie voorspeld kan worden. Voorspellingen bodem-ei lijken o.b.v. de beperkte dataset 

goed te corresponderen met de meetdata voor de hogere bodemconcentraties, maar voor de lagere 

bodemconcentraties zijn er te weinig data voorhanden om dit te kunnen verifiëren. Op basis van de 

literatuurgegevens (bvb. PERFOOD project) is er ook geen eenduidige lijn te trekken tussen 

bodemconcentraties en ei-concentraties. Vermoedelijk omdat naast bodem-concentraties ook nog 

andere elementen relevant zijn zoals de ouderdom van de kippen, welk ‘extra’ voeder de kippen 

krijgen (bv. lokaal geproduceerd grasmaaisel en keukenafval versus gekocht voeder), het gebruik van 

mogelijks gecontamineerd putwater als drenkwater voor de kippen, de aanwezigheid van precursoren 

die omzetten tot PFOS of PFOA, … 

Om deze reden is  het niet eenvoudig om goed onderbouwde risicogrenswaarden bodem voor PFOA 

en PFOS te berekenen voor scenario’s waar eieren uit eigen kippenren geconsumeerd worden.  

Indien we – ondanks deze bedenkingen – toch  deze risicogrenswaarden berekenen voor scenario’s 

met consumptie van eieren uit lokale kippenren aan het hand van het S-Risk model, dan geeft dit 

aanleiding tot zeer lage bodemconcentraties (Tabel 14) die rond of onder de streefwaarden 

(achtergrondconcentraties) liggen die in Vlaamse bodems worden aangetroffen, zijnde 1,5 µg/kg ds 

voor PFOS en 1,0 µg/kg ds voor PFOA. Zelfs bij de beperking tot 1 ei per week (WmMT&ei 1) bedraagt 

de RGW voor PFOS slechts 0,5 µg/kg ds wanneer rekening wordt gehouden met de GGW van EFSA 

2020 en achtergrondblootstelling via voeding niet meegenomen wordt. 

Tabel 14: Overzicht risicogrenswaarden (RGW in µg/kg ds) scenario’s wonen met kippenren 

 
Aangezien bij toepassing van de EFSA 2020 GGW de RGW’s rond of onder de 
achtergrondconcentraties liggen, is het niet mogelijk om maatregelen te definiëren in functie van 
bodemconcentraties. Algemeen zou men kunnen aanbevelen om de blootstelling te beperken door 
consumptie van eigen geteelde eieren af te raden. Deze dienen verder uitgewerkt te worden, en 
afgestemd te worden met reeds bestaande adviezen en   campagnes om blootstelling aan chemische 
stoffen via consumptie van eieren uit eigen kippenren te beperken.   
 
Risico-grenswaarden bodem voor gebruik van moestuin 

Tabel 15 geeft ook aan dat van zodra er een moestuin aanwezig is, de RGW’s drastisch dalen ten 

opzichte van wonen zonder moestuin. Wanneer we de bijdrage van achtergrondblootstelling via 

commerciële voeding in rekening brengen, is er geen ruimte voor blootstelling via lokale 

 WmT&ei WmMT&ei WmMT&ei 1 WmMT/100&ei 

PFOS (US EPA met AB) 45 7 14 4 

PFOS (US EPA geen AB) 45 7 14 4,5 

PFOS (EFSA met AB) 0 0 0 0 

PFOS (EFSA geen AB) 1,5 0,25 0,5 0,16 

PFOA (US EPA met AB) 120 18 34 10 

PFOA (US EPA geen AB) 120 18 34 10 

PFOA (EFSA met AB) 2,5 0,45 0,8 0,3 

PFOA (EFSA geen AB) 3,5 0,60 1 0,4 
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bodemverontreiniging vermits de achtergrondblootstelling reeds de EFSA TWI (0,63 ng/kg lw.d) 

overschrijdt. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met achtergrondblootstelling via voeding en 

rekening gehouden wordt met de GGW van EFSA 2020 (0,63 ng/kg lw.d) (i.e. grijze markering in Tabel 

15), dan bedraagt de RGW 20,5 µg/kg ds voor wonen met ‘kleine’ moestuin (WmMT/10), 6,5 µg/kg ds 

voor een ‘standaard’ moestuin (WmMT) en 2,6 µg/kg ds PFOS en 2,9 µg/kg PFOA voor een grote 

moestuin (WmMT/100). Deze laatste waarden liggen in de buurt van de streefwaarden 

(achtergrondconcentraties) die in Vlaamse bodems worden aangetroffen, zijnde 1,5 µg/kg ds voor 

PFOS en 1,0 µg/kg ds voor PFOA. 

Het scenario voor de ‘kleine’ moestuin (WmMT/10) resulteert in een risicogrenswaarde van 

20,5 µg/kg ds voor zowel PFOS als PFOA (Tabel 15). Voor PFOS wordt deze bodemconcentratie in de 

regio Zwijndrecht op meerdere locaties vastgesteld, cfr. gegevens PERFOOD, 1e beperkte ERM-

dataset, en onderzoeken in opdracht van de gemeente Zwijndrecht,… Dit scenario vertoont bovendien 

een sterke overeenkomst met het scenario dat in Nederland gehanteerd wordt voor het afleiden van 

hun interventiewaarden voor bodem (INEV of indicatief niveau voor ernstige verontreiniging).  

De exacte waarden voor RGW voor scenario’s ‘wonen met moestuin’ worden best met de nodige 

omzichtigheid geïnterpreteerd. Er bestaat immers onzekerheid betreffende (1) de BCF waarden voor 

transfer bodem-groenten en (2) de samenstelling en de grootte van het groentepakket dat in de tuin 

geteeld wordt.  Daarom dienen deze RGW als generiek aanzien te worden, en niet als ‘cut off’ voor 

elke individuele moestuin (woonperceel). Hiervoor is een site-specifieke risicobeoordeling nodig.  

Tabel 15: Overzicht risicogrenswaarden (RGW’s in µg/kg ds) scenario’s wonen (zonder kippenren) 

 WzT WmT WmMT/10 WmMT WmMT/100 

PFOS (US EPA met AB) 6250 3750 620 205 75 

PFOS (US EPA geen AB) 6250 3750 620 207 80 

PFOS (EFSA met AB) 0 0 0 0 0 

PFOS (EFSA geen AB) 200 125 20,5 6,5 2,6 

PFOA (US EPA met AB) 6500 3500 625 205 85 

PFOA (US EPA geen AB) 6500 3500 625 207 90 

PFOA (EFSA met AB) 125 60 14,5 4,5 2 

PFOA (EFSA geen AB) 200 125 20,5 6,5 2,9 

 

Risico-grenswaarden bodem voor zonder gebruik van moestuin en zonder consumptie van eieren uit 

lokale kippenren 

Voor wonen met siertuin (WmT) is de RGW voor PFOS en PFOA waarbij achtergrondblootstelling niet 

meegenomen wordt resp. 3750 en 3500 µg/kg ds, terwijl de RGW voor PFOA EFSA 60 µg/kg ds 

bedraagt en deze voor PFOS EFSA geen AB en PFOA EFSA geen AB 125 µg/kg ds (Tabel 15).  

Voor wonen met siertuin of wonen zonder tuin, waarbij de ingestie van bodem- en stofdeeltjes de 

enige blootstellingsroute is, hoeven op basis van de huidige inzichten betreffende de gemeten 

bodemconcentraties in de regio Zwijndrecht geen maatregelen opgelegd te worden daar de strengste 

RGW van 125 µg/kg ds (wonen met siertuin; WmT) nergens wordt overschreden.  
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 AANBEVELINGEN EN VERDERE TE ONDERZOEKEN PISTES 

• Het delen van meetgegevens voor eieren en groenten (Sciensano, UA, ERM 2e meetcampagne, 

FAVV, HBM PFAS@home, …) en-  indien relevant - de gepaarde bodemgegevens is noodzakelijk 

zodat deze in de WG  handelingskader en WG voeding meegenomen kunnen worden om de nota’s 

BTF ei, doorrekenen S-Risk scenario’s, … bij te sturen. 

• Op basis van het beperkt aantal gegevens betreffende ei-concentraties in de literatuur, het 

beperkt aantal gepaarde meetgegevens in Zwijndrecht, en het feit dat ook ‘andere’ factoren dan 

bodemconcentratie alleen bepalend zijn voor concentraties in eieren,  werden ‘voorlopige’ BTF 

factoren afgeleid. Louter gepaarde metingen bodem – ei zullen de ranges die we vaststellen in 

eieren onvoldoende kunnen verklaren. Naast de 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS) die 

momenteel door ERM werden gemeten, worden best ook de precursoren van PFOS in de bodem 

gemeten (die in de kip omgezet worden tot PFOS). Specifieke vragen betreffende de kippenren 

(cfr. HBM campagne) zullen ook meer inzicht geven, zoals vragen m.b.t.: 

o Ouderdom kippen, 

o Oppervlakte kippenren, 

o Begroeiing kippenren, 

o Drenkwater? Regenwater, putwater of leidingwater 

o Voeding kippen lokale oorsprong? – groenteafval (eigen moestuin), grasmaaisel, … 

Een beter inzicht in deze factoren zal ons waarschijnlijk in staat stellen om adviezen voor 

blootstellingsbeperkende maatregelen m.b.t. eieren te formuleren. 

• Voor locatie-specifieke S-Risk berekeningen (advies voor individuele percelen) wordt aanbevolen 

om tevens na te gaan welke groenten van de S-Risk groentekorf er effectief geteeld worden. 

Indien er bijvoorbeeld nooit aardappelen geteeld worden, kan dit in de S-Risk berekeningen 

meegenomen worden. Daarnaast is het ook zinvol om te informeren naar de omvang van de 

moestuin en hoe vaak men groenten uit eigen tuin consumeert (louter tijdens het groeiseizoen 

of het hele jaar door; i.e. diepvriezen van eigen groenten). 

• De meetwaarden voor groenten laten geen betrouwbare validatie van de in S-Risk gebruikte BCF-

factoren toe. Enerzijds is de dataset te beperkt om een goede validatie uit te voeren, anderzijds 

zijn metingen in groenten met een lagere detectielimiet aangewezen om de validatie zinvol te 

maken. 

• Duidelijke rapportage van (1) het veldwerk betreffende de eieren en groenten, nl. hoeveel 

groenten (stuks/gewicht) werden genomen en hoeveel eieren voor samenstellen van een 

mengmonster, (2) de voorbehandeling in het labo wat betreft groenten (wassen, schillen, schillen 

en wassen, …) en de voorbehandeling in het labo voor de eieren (mengstaal van volledige eieren, 

enkel de dooier, …). 
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 BIJLAGE 

In hoofdstuk werd de rol van achtergrondblootstelling via drinkwater en  binnenbronnen kort 

aangehaald, in functie van rol in S-Risk.  

In deze bijlage geven we meer gedetailleerde gegevens m.b.t beschikbare data en 

blootstellingschattingen via deze bronnen weer:  

7.1. BIJLAGE A: ACHTERGRONDBLOOTSTELLING VIA DRINKWATER  

Als aanvulling op paragraaf 3.2.2  geven we hier specifieke cijfers m.b.t. drinkwater 

(achtergrondblootstelling) weer. EFSA  (2012) heeft op basis van 156 stalen leidingwater afkomstig uit 

verschillende Europese landen in de periode 2006-2012 een gemiddelde concentratie 2,3 ng PFOA /l 

(lower bound) en 5,3 ng PFOA/l (upper bound) en 0,9 ng PFOS/l (lower bound) en 3,9 ng PFOS/l (upper 

bound) gerapporteerd). Deze Europese waarden zijn  gebruikt in S-Risk. Hierbij ter vergelijking: in 2018 

en 2019 werden in 57 stalen genomen in Vlaanderen de volgende gehaltes gemeten: gemiddeld PFOS: 

0.1 ng /l en PFOA: 1.3 ng/l  (AZG and VMM, 2019). Deze stalen werden genomen aan keukenkraan bij 

consumenten.  

Momenteel zijn PFAS nog niet genormeerd in de Vlaamse drinkwaterwetgeving. Op 16 december 2020 

werd de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn (2020) goedgekeurd8. In deze richtlijn zijn 

parameterwaarden voor PFAS opgenomen m.n. voor de parameters ‘PFAS-totaal’ en ‘som van PFAS’: 

- De parameterwaarde voor ‘PFAS-totaal’ bedraagt 0,5 microgram per liter (= 500 nanogram per liter) 

en is het totaal van alle per- en polyfluoralkylstoffen. - Daarnaast is in bijlage III van de Europese 

Drinkwaterrichtlijn een lijst met 20 PFAS opgenomen die als risicovol worden geacht voor drinkwater. 

Voor de ‘som van deze PFAS’ is een parameterwaarde van 0,1 μg/l (= 100 nanogram per liter) 

opgenomen. Deze richtlijn moet tegen eind 2022 omgezet in Vlaamse wetgeving. 

 

7.1. BIJLAGE B: ACHTERGRONDBLOOTSTELLING VIA BINNENBRONNEN  

Huisstof heeft een bodem-gerelateerde component (met name: aanrijking PFAS in huisstof door track-

in van bodemdeeltjes), en een component die te wijten is aan verwering en gebruik van binnenshuis 

PFAS houdende materialen. Dit is een niet-lokale component (vergelijkbaar aan 

achtergrondblootstelling voeding). 

Op basis van een beperkte literatuur screening werden volgende relevante gegevens gevonden voor 

achtergrondconcentraties PFOS en PFOA in (afgezet) huisstof in  België:  

Tabel 16: overzicht van PFOA en PFOS concentraties in huisstof stalen in België 

Stof #stalen & methode Concentraties Bron 

PFOS 
22 stalen (Belgie); 2016-2017 geen 
details gegeven over recruterings-
strategie; methode stof collectie: 
stofzuiger 

Mediaan: 0,77 ng/g 
Min-max: < LOD – 6,81 ng/g 

de la Torre et al., 
2019 

PFOA 
Mediaan: 1,54 ng/g 
Min-max: < 0,31 – 24,2 ng/g 

De la Torre et al., 
2019 

PFOS 6 stalen; genomen in 2016 – 2017 
(allen regio Antwerpen): methode 
stof collectie: stofzuiger 

Gemiddeld: 1 ng/g 
Min-max: < LOD – 8 ng/g 

Leonards et al, 
2019 

PFOA 
gemiddeld: 2 ng/g 
Min-max: < LOD – 9 ng/g 

Leonards et al, 
2019 

 
8 EUR-Lex - 32020L2184 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
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Daarnaast zijn talrijke metingen van PFAS verbindingen uitgevoerd in huisstof stalen in andere (EU) 

landen (Winkens et al., 2018) ). Merk hierbij op dat concentraties sterk kunnen verschillen van land 

tot land (Nadal and Domingo, 2014), wat kan toegeschreven worden aan verschillen in levensstijl, 

cultuur, gebruik van bouw- en decoratiematerialen, consumentenproducten. (de la Torre et al. (2019).  

Er zijn ook gegevens beschikbaar over PFAS niveaus in stof gecollecteerd in kantoren. Deze niveaus 

liggen doorgaans (veel) hoger dan concentraties in huisstof (aanwezigheid andere bronnen) (zie 

(Leonards et al., 2019). Gegevens i.v.m. PFAS in huisstof lijken ons minder relevant voor ingestie 

blootstelling stof, vooral omdat de hoogst blootgestelde groep kleine kinderen zijn (niveaus in 

woningen zijn voor deze groep belangrijker).  

Hoewel het om een beperkte aantal gegevens gaat in de 2 studies waarin PFAS gemeten is in woningen 

in België, liggen de resultaten van beide studies in België dicht in elkaars buurt.  

Indien we respectievelijke de mediane en gemiddelde concentraties van beide studies afronden, 

komen we tot een centrale schatting (typich scenario) van 1 ng PFOS/g en 2 ng PFOA/g.  Het worst 

case (gebaseerd op hoogste waardes) kan geschat worden als zijnde:  8 ng PFOS/g en 24 ng FPOA/g 

Indien we hierop de stof-ingestie getallen uit S-Risk toepassen (i.e. bodem en stofingestie voor het 

scenario wonen met tuin, in functie van leeftijd en rekening houdend met de default ratio van 55 % 

aandeel van stofingestie in de som van stof+bodem ingestie), komen we tot de volgende 

innameschattingen voor achtergrondblootstelling PFOS en PFOA  via huisstof in Vlaanderen (zie Tabel 

17): 

Tabel 17: Geschatte PFOS en PFOA blootstelling via ingestie van huisstof  (achtergrondblootstelling)  

 
bodem + stof 
ingestie 

% 
stof 

dagelijkse inname 

 typisch scenario 
(centraal) 

Worst case   
(hoge schatting) 

 mg/dag  PFOS PFOA PFOS PFOA 
   ng/kg lw/d 

1-3 jarigen 106 55 0,0047 0,0095 0,043 0,114 

3-6 jarigen 85 55 0,0027 0,0053 0,024 0,064 

6-10 jarigen 69 55 0,0014 0,0028 0,013 0,034 

Volwassenen (21-31 j.) 66 55 0,0005 0,0011 0,005 0,013 

 

Merk hierbij twee zaken op:  

• Deze schattingen voor PFOS en PFOA blootstelling via ingestie door binnenhuisstof zijn voor 
het typisch scenario veel lager (<1 – 4 %)  factor dan  PFOS en PFOA blootstelling via 
commerciële voeding  (zie Tabel 18)   

• Weliswaar, voor een kind met een hoog blootstellingsprofiel via stof-ingestie en een 
gemiddeld voedselconsumptiepatroon kan de verhouding stof/voeding oplopen tot 6 % voor 
PFOS en tot 46 % voor PFOA.   
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Tabel 18: Geschatte verhouding PFOS en PFOA blootstelling via huisstof vs. commerciële voeding 

(beiden achtergrondblootstelling) 

Groep 
Gemiddelde inname via 
voeding (EFSA, 2020) 

% aandeel stofingestie tov. Voeding 
Typisch scenario 
(centrale) 

Worst case (hoge 
schatting) 

 

ng PFOS/ 
dag/kg 

ng PFOA/ 
dag/kg PFOS PFOA PFOS PFOA 

1-3 jarigen 0,755 0,25 1% 4% 6% 46% 

volwassenen (21-31 j) 0,44 0,155 0% 1% 1% 8% 

 

De innameschattingen voor bodem- en stofingestie zijn onzekerder dan innameschattingen voor 

voeding. Immers, inname via voeding kan vrij goed ingeschat worden op basis van voedselconsumptie 

hoeveelheden, die vrij goed gekend zijn (op basis van uitgebreide bevragingen van voedselpatronen). 

Voor bodem- en stofingestie zijn de ingestiegetallen veel moeilijker in te schatten (indirecte 

methodes), en daardoor worden vaak verschillende getallen gehanteerd, die tot een ander resultaat 

kunnen leiden. Bijvoorbeeld, de la Torre et al. (2019) hanteerde voor het RWC scenario een ingestie 

van 100 mg/dag per kind voor het RWC scenario (zonder hanteren van de 55 % verdeling 

stof/(stof+bodem ingestie), en hanteerde het 95th percentiel van concentraties voor 65 stalen uit 3 

landen (België, Spanje, Italië) samen.  Voor PFOS rapporteerde de la Torre et al. (2019) een inname 

van 0,001 ng/kg lw.d (P50) en 0,04 ng/kg lw.d (P95) voor peuters.   Voor PFOA rapporteerde de la 

Torre et al. (2019) een inname van 0,005 ng/kg lw.d (P50) en 0,1 ng/kg lw.d (P95) voor peuters. 

Achtergrondblootstelling via binnenbronnen zoals huisstof wordt standaard niet meegenomen in S-

Risk voor het berekenen van bodemsaneringsnormen, en is ook niet voorzien in locatie specifieke 

berekeningen,  maar deze cijfers geven wel aan dat we niet alleen via commerciële voeding worden 

blootgesteld aan PFAS-componenten, maar ook via de inrichting van onze woning en kleding (bv. 

regenafstotende kledij). Dit is dus een bijkomende vorm van ‘achtergrondblootstelling’ die weliswaar 

niet in rekening wordt genomen in S-Risk  

Een bijkomend aspect aan de bijdrage van PFAS blootstelling via binnenbronnen is inhalatie van PFAS 

aanwezig in de fijn stoffractie in lucht. Voor PFOS en PFOA vonden we geen Vlaamse data, maar de 

volgende cijfers uit een review (Goosey and Harrad, 2012) zijn richtinggevend: in 12 woningen in 

Birmingham (n = 20) was de mediane concentratie 11 pg PFOS/m³, 24 pg PFOA/m³, en als ranges 

respectievelijk < 1- 400 pg/m³ en <1,9-440 pg/m³. Deze auteurs besloten dat inhalatie  een “minor 

exposure pathway” was voor PFOS en PFOA in vergelijking met orale blootstelling (stof, voeding, 

drinkwater).  Op basis van hun typische scenario voor volwassenen konden we afleiden dat voor zowel 

PFOS als PFOA de blootstelling via inhalatie ongeveer 20 % van de blootstelling via orale ingestie 

bedraagt. Voor andere PFAS verbindingen (e.g. MEFOSE, EtFOSE) kan de inhalatie route wel 

belangrijker zijn. 

Daarnaast is er ook nog blootstelling mogelijk via allerlei productgebruik, bvb. via cosmetica, direct 

dermaal contact met PFAS houdende textiel en andere consumentenproducten zoals het gebruik van 

PFAS houdende kookgerei, … Deze blootstelling is veel moeilijker te kwantificeren, en wordt niet 

meegenomen in de blootstellingsberekeningen (S-Risk).  

 


