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‘Gif inbloedvan
werknemers’
Chemiebedrijf deed zelf onderzoek

Toxicologen noemen de bloed-

waarden onverantwoord hoog. Zij

vinden dat alle werknemers en

oud-werknemers medisch onder-

zocht moeten worden, omdat er

een gerede kans is dat ze gezond-

heidsschade hebben geleden.

Dupont fabriceerde van 1967 tot

2013 Teflon, de basis voor de anti-

aanbaklaag. Daarbij werd de po-

tentieel giftige stof C8 gebruikt.

Uit vertrouwelijke stukken die

deze krant in handen heeft, blijkt

dat het bedrijf zich al in 1980 zor-

gen maakte over het effect op de

gezondheid. Uit dierproeven bleek

dat apen en ratten ziek werden

van zeer hoge concentraties van de

stof. Daarom liet Dupont regelma-

tig bloed van werknemers onder-

zoeken. Daarin werden flinke con-

centraties C8 aangetroffen. Maar

er was nog geen duidelijkheid over

de exacte effecten op de gezond-

heid en het bedrijf ging door met

de productie. Ook al stelde het in-

tern al in 1997 dat C8 een ‘giftige

stof ’ is, blijkt uit de stukken.

Volgens Jacob de Boer, hoogle-

raar milieuchemie en toxicologie

aan de Vrije Universiteit, zijn de

bloedwaarden die vanaf 1981 wer-

den gemeten uitzonderlijk en

reden tot zorg. ,,Er is een goede

kans dat mensen gezondheids-

schade hebben opgelopen.’’

DORDRECHT |Bij werknemers van een chemische
fabriek in Dordrecht zijn decennialang extreem
hoge concentraties giftig materiaal in het bloed
geconstateerd. Dat blijkt uit medische onderzoeken
die de Dupont-fabriek zelf liet uitvoeren.

INGRID DE GROOT en PETER GROENENDIJK

Dat zegt ookMartin van den Berg,

hoogleraar toxicologie aan de Uni-

versiteit Utrecht. ,,Dit is reden ge-

noeg om die mensen te onderzoe-

ken. Op cholesterol, hormoonhuis-

houding, maar ook op kanker.’’

De fabriek valt sinds 1 jaar onder

Chemours, dat niet wil ingaan op de

documenten. ,,Wel willen we zeggen

dat we vinden dat we altijd verant-

woord te werk zijn gegaan,’’ stelt een

woordvoerder. » P10 t/m 12

dENHAAG |Premier Rutte stelt de
verwachtingen bij over de aan-
pak van het vluchtelingenpro-
bleem. In januari stelde hij nog dat

de instroom binnen 6 tot 8 weken

sterk moest zijn teruggedrongen.

Maar dat gaat niet lukken, erkent de

premier nu die deadline bijna is ver-

streken.

,,Met die stroom vanuit Turkije

gaat het niet goed,’’ erkent Rutte.

,,Wemoeten nu het startmotortje op

gang krijgen om die toestroom te

stoppen. Maar het is geen ramp als

dat nog niet meteen lukt. Ik ver-

wacht dat de instroom op termijn

toch zal dalen.’’

Maandag begint de cruciale EU-

top met Turkije over de vluchtelin-

gencrisis. Als tijdelijk EU-voorzitter

speelt Rutte een hoofdrol bij die be-

sprekingen. » P21

Rutte:Toestroomnognietgestopt

Al50 jaar
eeuwige liefde
Ook 13 jaar na zijn dood spreekt Beatrix nog altijd
over Claus als haar grote steun en toeverlaat. Don-
derdag zouden zij hun gouden huwelijk gevierd heb-
ben. ‘Ze maakten elkaar sterker, openden deuren
voor elkaar die anders dicht waren gebleven.’ » P14
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