
vrijdag 11maart 2016

NL

10

Een dagje met de kleinkinderen

naar de dierentuin is er niet meer

bij. Want Theo van Ballegooijen is al

jaren onverklaarbaar ziek en heeft

behalve voortdurende ontstekingen

aan zijn ogen ook verlies aan spier-

kracht en hij heeft zenuwpijn. Hij is

uitgeblust en houdt er rekeningmee

dat het werken met C8 en met de

andere toxische stoffen bij zijn oude

baas, DuPont, de werkelijke oorzaak

is van zijn ziekte. ,,Je kunt niet be-

rusten, we zoeken al jaren antwoor-

den. Dupont, geef ons die,’’ is zijn in-

dringende oproep.

Hij is 56 jaar en heeft nu al een

leven met beperkingen. ,,Als je op-

staat, ben je al moe. En het gaat

steeds erger achteruit.’’ De zenuw-

pijn is zo verschrikkelijk dat hij geen

sokken meer aan kan met naadjes

erin. Talloze onderzoeken zijn er ge-

weest: bloedonderzoek, longonder-

zoek, scans en een punctie van her-

senvocht. ,,Maar de artsen komen er

niet uit en staan voor een raadsel.’’

Artsen stelden vast dat hij te veel

ontstekingscellen en eiwitten heeft.

Aanvankelijk werd gedacht aan neu-

rosarcoïdose, een ziekte waarbij

spontaan ontstekingen in organen

ontstaan. Maar ze gooien het nu op

‘Ikwilmaar één dingweten:
zit de C8 inmijn bloed?’
Ex-werknemerDuPont zoekt verklaringvoor zijn gezondheidsklachten

DORDRECHT |Voormalig
DuPont-werknemer Theo
van Ballegooijen kampt al
jaren met raadselachtige
medische klachten. Hij
denkt dat C8 de boosdoe-
ner is, het giftige goedje
waarmee hij en collega’s
jarenlang in contact zijn
gekomen bij de productie
van de anti-aanbaklaag
teflon.
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Z Theo van Ballegooijen en zijn
vrouw Jenny: ‘We zoeken al
jaren antwoorden. DuPont, geef
ons die.’
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een auto-immuunziekte. ,,Niemand

die het weet. En door mijn hoofd

blijft steeds die ene vraag spoken,

was het de C8?’’

Shampoo
Kort na de lts begon de Dordtenaar

zijn loopbaan bij DuPont, waar hij

tot 2010 werkte. ,,Ik zat overal, in

alle fabrieken van DuPont,’’ schetst

Van Ballegooijen, die nieuwemachi-

nes installeerde, en zich ook herin-

nert hoe ooit een leiding boven zijn

hoofd brak en hoe hij in de teflonfa-

briek een vloeibaar goedje met ver-

moedelijk C8 over zich heen ge-

plonsd kreeg. ,,‘Oh, dat geeft niets,’

zei de chef. Dat is te vergelijken met

shampoo. Dat kan geen kwaad.’’

‘Teflon-koorts’ door het inademen

van minuscule deeltjes C8 tijdens

het lassen had hij ook herhaaldelijk.

,,Bibberen en het zó intens koud

hebben dat je bij wijze van spreken

onder kraanwater van 180 graden

nog niet warm te krijgen bent.’’

Deze week had de oud-werkne-

mer met zijn vrouw Jenny een in-

dringend gesprek met DuPont. Het

echtpaar deed het verzoek om een

gezondheidsonderzoek op kosten

van zijn oude werkgever. In de hoop

antwoorden te vinden en verder te

kunnen. ,,Er werd gezegd: zo’n on-

derzoek is eigen verantwoordelijk-

heid. Maar dat is lariekoek. Het is

niet onze intentie om te wijzen naar

het bedrijf. Maar ik heb er 38 jaar

gewerkt. En ik wil maar één ding

weten: zit de C8 in mijn bloed en is

het er nog uit te halen?’’

,,Mijn man is ziek,’’ zegt Jenny.

,,Dat staat als een paal boven water,

maar we weten niet welke ziekte hij

heeft en we weten niet waar het ein-

digt. De neuroloog zegt tegen hem:

Je lichaam is een tikkende tijdbom.

Het is wachten tot de bom barst.’’

In een mailwisseling met zijn arts

is te lezen dat onderzoek in Neder-

land naar C8 in het bloed heel moei-

lijk is. Ook het Albert Schweitzer

ziekenhuis in Dordrecht verklaart

dat dergelijk onderzoek uiterst las-

tig is. ,,In theorie kan onze klinisch-

chemische dienstverlener Result La-

boratoriumwel een C8-meting laten

verrichten, maar dat moet dan wor-

den opgestuurd naar een referentie-

lab in Zwitserland,’’ laat een woord-

voerder van het ziekenhuis weten.

,,Er is apparatuur voor nodig die wij

niet hebben.’’ Het ziekenhuis heeft

ook niet de kennis om een eventuele

bloedwaarde C8 te koppelen aan

een ziekte, aldus de zegsman.

Vingertje
DuPont ziet nu geen aanleiding het

onderzoek op zich te nemen, stelt

Ger-Jan van den Elsen van het be-

drijf. ,,Hoewel we de zorgen van het

echtpaar begrijpen.’’ Volgens toxico-

loog Jacob de Boer is er een moge-

lijke link. ,,De oogklachten zijn een

duidelijke aanwijzing dat er een ver-

band kan zijn met C8.’’ Theo en

Jenny van Ballegooijen kijken uit

naar de dag dat de Inspectie SZW

(de voormalige arbeidsinspectie)

DuPont dwingt onderzoek te doen.

De inspectie maakte deze week be-

kend dat ze met het concern gaat

praten over bloedtesten die het be-

drijf afnam bij zijn teflon-medewer-

kers en de gezondheidssituatie in

kaart wil brengen van de werkne-

mers. Als de inspectie er aanleiding

toe ziet, zal ze DuPont dwingen alle

werknemers en oud-werknemers te

onderzoeken. Hoe eerder hoe beter,

zegt het echtpaar. ,,Het gaat ons niet

om het wijzen met het vingertje.

Het gaat ons om de erkenning.’’

De artsen komen
er niet uit en
staan voor
een raadsel
–Theo van Ballegooijen

ExplosiesbijbrandDuiven
DUIVEN |Een aantal auto's is gisteravond in vlammen opgegaan tij-
dens een zeer grote brand bij een transportbedrijf in Duiven. Enkele
gasflessen en vrachtwagenbanden zijn ontploft, waardoor er harde
knallen te horen waren. Een deel van het gebouw is ingestort. Er
waren geenmensen binnen. FOTO ROLAND HEITINK


