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Geachte heer, mevrouw, 

U ontvangt deze brief omdat u in de omgeving van Chemours woont. Met deze brief willen wij uw 

aandacht vragen voor het steekproef bloedonderzoek dat binnenkort van start gaat.   

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat bewoners in de 

directe omgeving van Chemours (voormalig Dupont) mogelijk langdurig zijn blootgesteld aan de stof 

PFOA (perfluoroctaanzuur). DuPont/Chemours heeft PFOA tussen 1970 en 2012 gebruikt bij de 

fabricage van teflon. De stof is uitgestoten in de lucht. Hierover heeft u eind maart een brief 

ontvangen. 

Het RIVM heeft aanbevolen dat een bloedonderzoek wordt uitgevoerd bij omwonenden. Het doel 

van dit onderzoek is om te controleren of de waardes van PFOA in het bloed van omwonenden op dit 

moment onder de (veilige) gezondheidskundige waarde liggen, zoals het RIVM in het eerdere 

onderzoek heeft berekend. 

Opzet steekproef bloedonderzoek 

Het steekproef bloedonderzoek is de afgelopen maanden door het RIVM samen met de GGD Zuid-

Holland Zuid voorbereid en gaat in de week van 22 augustus van start. In die week krijgen 450 

omwonenden in de omgeving van Chemours een uitnodiging van de GGD Zuid-Holland Zuid om mee 

te doen aan het bloedonderzoek. Het gaat om bewoners van Dordrecht (Staart-Oost), Papendrecht-

Oost en Sliedrecht.  

Het gaat om drie groepen omwonenden: 

 mensen die in hoge mate zijn blootgesteld aan PFOA, omdat ze dichtbij de fabriek woonden 

('binnenste contour') in de periode dat DuPont deze stof uitstootte in de lucht; 

 mensen die in minder hoge mate zijn blootgesteld aan PFOA, omdat ze iets verder weg 

woonden van de fabriek ('buitenste contour') in de periode dat DuPont deze stof uitstootte; 

 mensen die er pas na 2002 wonen, toen DuPont de uitstoot van PFOA fors verminderde.  

Daarnaast wordt  een controlegroep van 150 mensen uitgenodigd die niet in het gebied wonen en 

niet aan PFOA zijn blootgesteld. 

De steekproef voor het bloedonderzoek is a-select. Dat betekent dat de namen en adressen van 

bewoners die worden benaderd voor de steekproef willekeurig worden geselecteerd uit de 

gemeentelijke basisregistratie. Het is dus volstrekt toevallig of u wel of niet een uitnodiging krijgt. Dit 

is een voorwaarde bij een dergelijk wetenschappelijk onderzoek.  

Doet u alstublieft mee! 

Wij hopen van harte dat u meedoet als u een uitnodiging krijgt voor het bloedonderzoek. Wij vinden 
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het belangrijk dat er zoveel mogelijk betrouwbare informatie beschikbaar komt over de uitstoot van 

PFOA in het verleden. 

Voor het wetenschappelijk onderzoek is het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen meedoen. 

De GGD Zuid-Holland Zuid voert het onderzoek uit. Bij de uitnodiging geeft de GGD een uitgebreide 

toelichting op het bloedonderzoek.  

Zelf bloed laten testen 

Bloedonderzoek buiten het hierboven beschreven onderzoek wordt door het RIVM en de GGD 

afgeraden. De redenen daarvoor zijn: 

 de uitslag van zo'n bloedtest zegt niets over blootstelling aan PFOA in het verleden; 

 er is geen verband te leggen tussen een bloeduitslag en mogelijke gezondheidseffecten; 

 er is geen behandeling mogelijk. 
 

Wij weten echter dat er mensen zijn die graag hun bloed op PFOA willen laten onderzoeken. Als dat 

bij u het geval is en u wordt niet uitgenodigd voor de steekproef, dan kunt u daarvoor tegen betaling 

terecht bij het Result Laboratorium van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. De gemeente komt met 

een regeling waarmee bewoners van Staart-Oost met een minimuminkomen de kosten hiervan 

vergoed kunnen krijgen. Meer duidelijkheid over deze regeling volgt in de loop van oktober van dit 

jaar. Omwonenden worden daarover per brief geïnformeerd. 

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met dhr. E. Hoff, 078 770 48 37. Op de website 

www.dordrecht.nl/pfoa staat steeds de meest actuele informatie over PFOA en DuPont/Chemours. 
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