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Eurofins Belgium aangesteld voor bloedonderzoeken PFAS

Wie 5km rond de 3M-fabriek woont, kan zich aanmelden voor een gratis
bloedonderzoek naar PFAS. Vandaag is de firma aangesteld die deze
onderzoeken zal uitvoeren en analyseren: Eurofins Belgium. De
bloedafnames kunnen vermoedelijk starten vanaf januari 2023. Vanaf
vandaag kunnen ook de inwoners van rechteroever die binnen een straal
van 5km rond de 3M-fabriek wonen, zich online aanmelden voor het
bloedonderzoek. Aanmelden blijft voor alle omwonenden mogelijk tot juni
2023.

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid:: “We kunnen nu
met de firma Eurofins Belgium van start gaan om de bloedonderzoeken
concreet te gaan inplannen, wellicht vanaf januari volgend jaar. Bijna 7.500
mensen hebben zich intussen aangemeld om hun bloed te laten
onderzoeken. Zij zullen tijdig gecontacteerd worden om een afspraak te
plannen en we voorzien nog een infomoment met alle praktische uitleg.
Aanmelden blijft overigens nog altijd mogelijk.”

Matthias Herrebosch, Business Unit Manager van Eurofins Belgium:
“Dankzij onze uitgebreide laboratorium capaciteit en onze ervaring met
Covid-testcentra, zullen we de deelnemers op een vlotte wijze kunnen
informeren over de resultaten van PFAS in hun bloed. De deelnemers
zullen daarnaast aanbevelingen krijgen om hun persoonlijke blootstelling
aan PFAS te verminderen in de toekomst.”

Nieuwe partner: Eurofins Belgium

Voor de uitvoering van het bloedonderzoek werd begin dit jaar een nieuwe
partner gezocht via een openbare aanbesteding. Die partner is nu bekend:
Eurofins Belgium. Eurofins zal instaan voor de bloedafnames en -analyses
van alle deelnemers aan het bloedonderzoek.
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Eurofins is een internationale firma met een vestiging in Brugge en heeft veel ervaring in
bioanalytische testen. Zij kunnen voldoende gekwalificeerd personeel en labocapaciteit ter
beschikking stellen om aan een hoog tempo bloedstaalnames af te nemen en te analyseren. Zij
voorzien om het resultaat van een individuele bloedafname binnen de 14 werkdagen te kunnen
bezorgen aan de deelnemer.

De bloedafnames zullen op verschillende locaties in de regio plaatsvinden.

Zorg en Gezondheid maakt de komende weken concretere afspraken over de timing en concrete
aanpak van de bloedafnames en zal nog een infomoment plannen voor de omwonenden en
potentiële deelnemers aan het onderzoek.

Aanmelden voor het bloedonderzoek

Aanmelden voor het PFAS-bloedonderzoek is mogelijk via de website
https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/zwijndrecht/pfas-bloedonderzoek. Iedereen die binnen een
straal van 5 km rond de 3M-fabriek woont, heeft de kans om zich in te schrijven. De
inschrijfmogelijkheid staat nu ook open voor wie aan de rechterkant van de Schelde woont. Het gaat
om inwoners van delen van Antwerpen-Zuid, Antwerpen-Nieuw-Zuid, Antwerpen-Sint-Andries en
delen van het historische stadscentrum. Als je adres niet automatisch verschijnt bij het ingeven via
het online formulier, dan woon je buiten de straal van 5 km rond 3M en kun je niet deelnemen.
Bewoners van linkeroever die wel binnen het gebied wonen en die nog niet deelgenomen hebben,
kunnen zich ook nog steeds aanmelden.

Het onderzoek is gratis en het geeft je als omwonende van de 3M-fabriek meer duidelijkheid over je
persoonlijke blootstelling aan PFAS. De meting van PFAS in het 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. Hoe meer mensen deelnemen, hoe meer kennis opgebouwd wordt over de verspreiding
van PFAS in de regio.

Met de resultaten van het bloedonderzoek kan echter geen inschatting van het persoonlijke
gezondheidsrisico gegeven worden. Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “Ondanks de
kennis die er beschikbaar is over verbanden tussen PFAS-blootstelling en mogelijke
gezondheidseffecten, kunnen we niet op een individueel niveau voorspellen hoeveel PFAS in het
bloed daadwerkelijk leidt tot gezondheidseffecten. Maar het kan sowieso interessant zijn om inzicht te
krijgen in je eigen blootstellingsniveau om in te schatten of je voorzichtig moet zijn om verdere
blootstelling te vermijden.”
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Zorg en Gezondheid is een agentschap van de Vlaamse overheid. We gaan samen met u voor meer
gezondheid en betere zorg. We nodigen mensen uit om gezond te leven en ondersteunen hen hierbij.
We beschermen hen tegen besmettelijke ziektes en een ongezond milieu en maken de tijdige
opsporing van een aantal ziektes mogelijk. We dragen bij tot een netwerk van kwaliteitsvolle zorg voor
en rond mensen die het nodig hebben. Met de Vlaamse sociale bescherming brengen we de
betaalbaarheid van de zorg in het bereik van onze medeburgers. Om dit alles te realiseren erkennen
en financieren we organisaties, zorgverleners en voorzieningen. We doen alles in partnerschap en in
gedeelde verantwoordelijkheid met hen, met andere overheden én met de mensen zelf. Extra
aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbaren.
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