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Watzijnderisico’svan
destofC8in jebloed?

1
Hoe schadelijk is C8 in je
bloed?
C8 is sinds 2013 officieel een

‘zeer gevaarlijke stof’, maar kleine
concentraties in je bloed kunnen
geen kwaad. Het wordt pas ris-
kant bij extreme hoeveelheden: de
grens ligt volgens het RIVM bij 89
microgram per liter. Wie daar
boven zit, loopt kans op hoog cho-
lesterol en een vergrote lever.
Wetenschappers vermoeden ook
een verhoogd risico op nierkanker,
zaadbalkanker en schade aan het
ongeboren kind.
Met name Ineke, de vrouw die zich
op verzoek van het AD liet onder-
zoeken, zit gevaarlijk dicht bij de
grens. Omdat C8 langzaam uit het
bloed verdwijnt, moet ze volgens
deskundigen 10 jaar geleden ver
bóven de kritische grens hebben
gezeten. Ineke kampt met een
vergrote lever.

2
Zijn al mensen ziek ge-
worden door C8?
In Nederland is dat nog niet

vastgesteld, in Amerika wel. In het
stadje Parkersburg staat namelijk
óók een Dupont-fabriek waar ja-
renlangmet C8 werd gewerkt.
3500mensen hebben inmiddels
een rechtszaak aangespannen
tegen het bedrijf, omdat ze zeg-
gen ziek te zijn geworden door C8.
Eind vorig jaar is de eerste van die

zaken door de rechtbank behan-
deld: een 59-jarige vrouw kreeg
1,6 miljoen dollar toegewezen. De
vrouw heeft nierkanker, en daar is
Dupont aansprakelijk voor ge-
steld.

3
Hoe gaat dit verder?
Naar aanleiding van stukken
in deze krant is de Inspectie

SZW een onderzoek begonnen
naar de zaak, en heeft de FNV ge-
pleit voor bloedonderzoek onder

alle werkne-
mers. Du-
pont vond
dat eerst
niet nodig,
maar heeft
nu besloten
dat alle
werknemers
op kosten
van het be-

drijf een bloedtest kunnen doen.
Verder heeft het kabinet besloten
tot een steekproef onder de om-
wonenden van de fabriek.
De bloedtest van Jan en Ineke, die
nota bene buiten het ‘risicogebied’
wonen, toont volgens experts aan
dat dat onderzoek niet genoeg is.
Hoogleraar toxicologie Martin van
den Berg vindt het tijd voor een
gedetailleerd en individueel
bloedonderzoek in het hele gebied
rond de fabriek.

Het wordt
riskant
bij zeer
grote
hoeveel-
heden

SCHADELIJK

bezorgder over de gezondheidsrisico’s die ze lopen

kenhuis. Dat wordt overspoeld

met aanvragen van mensen die

ook hun bloed willen laten onder-

zoeken. ,,Gisteren hebben we al

36 buisjes naar het lab in Bremen

verzonden en er liggen meer dan

300 aanvragen,’’ zegt medisch di-

recteur Warry van Gelder van het

Result Laboratorium. ,,Ze zijn van

omwonenden en van mensen die

in de buurt van de fabriek wer-

ken. Mensen willen duidelijk-

heid.’’

De vraag is of ze die gaan krijgen.

Want wie weet hoeveel C8 er in

zijn lichaam zit, kan er niets aan

doen. En het betekent ook niet

automatisch dat je er ziek van

wordt. Maar C8 wordt door we-

tenschappers wel met een reeks

kwalen in verband gebracht, zoals

hoog cholesterol, een vergrote

lever, nier- en schildklierkanker.

Ook is er kans op schade aan het

ongeboren kind.

Mede daarom is ook de Tweede

Kamer steeds bezorgder over de

situatie rond de fabriek. Een Ka-

mermeerderheid vroeg gisteren

om een debat over de resultaten

van de test bij Jan en Ineke, en

wil ook op korte termijn een brief

van de staatssecretaris over de re-

sultaten. ,,We zien nu dat niet al-

leen werknemers van de fabriek

gevaar hebben gelopen, maar ook

anderen,’’ zegt SP-Kamerlid Eric

Smaling, die het debat aanvroeg.

,,De uitslagen van mevrouw Van

Genderen zijn zorgwekkend. Wat

zegt dat over wat er met andere

mensen in het gebied is gebeurd?

Daar willen we het met de staats-

secretaris over hebben.’’

‘We hebben al
36 buisjemet
bloed naar het
lab gebracht.
Er liggen nog
300 aanvragen’

N Ben en Anne-
lies Stam wonen

vlak bij het
Dupont-complex.
‘Wat zit er in ons

bloed en wat
heeft dat met

onze gezondheid
gedaan?’
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urendoordestad
autoverhuurder AVIS op.

In het naastgelegen dorp Za-

ventem laat de man zijn jas ach-

ter. Het kledingstuk heeft een

kap met een donkere binnen-

kant. De jas is nog altijd niet ge-

vonden. ,,Maar hij is belangrijk

voor het onderzoek, want de jas

kan sporen bevatten,’’ aldus de

politie.

Overhemd
In zijn lichtblauwe overhemd

met donkere elleboogstukken

loopt de terrorist verder. De

mouwen opgestroopt. Rustig

loopt hij de kilometerslange

Leuvensesteenweg af. In zijn

donkere broek en bruine schoe-

nen met witte zolen.

Om 9.50 uur wordt de man

voor het laatst op beelden vast-

gelegd. Vanaf dat moment tas-

ten de autoriteiten in het duis-

ter. ,,Elke tip, hoe klein ook, kan

belangrijk zijn voor het verdere

onderzoek,’’ aldus de politie.

De eerste camerabeelden, die

kort na de aanslagen zijn ver-

spreid, hadden vorige week al

51 tips opgeleverd. Het kwam

zelfs tot een aanhouding, maar

de arrestant, Fayçal C, bleek

niets met de aanslag te maken

te hebben. De agenten kwamen

bij hem uit omdat hij leek op de

man met het hoedje, aldus de

taxichauffeur die de terrorist op

de ochtend van de aanslagen

naar het vliegveld had gereden.

Maar C. bleek gewoon thuis te

zijn toen de bommen in Zaven-

tem en metrostation Maalbeek

ontploften.

Om9.50 uur is hij
voor het laatst
vastgelegd. Vanaf
dan is hij spoorloos


