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PFAS
In deze beleidsnota wordt een overzicht gegeven van de 
schadelijke effecten van poly- en perfluoralkylstoffen 
(PFAS) op de gezondheid van de mens en de belangrijkste 
blootstellingsroutes voor de mens en kort uiteengezet op welke 
wijze de menselijke biomonitoring van PFAS een waardevolle 
bijdrage zou kunnen leveren aan ontwikkeling van EU-beleid. 

PFAS zijn een grote groep door de mens vervaardigde chemische 
stoffen die veelvuldig worden gebruikt voor uiteenlopende 
industriële en consumententoepassingen. PFAS blijven lang 
aanwezig in het milieu en bioaccumuleren in voedselketens. Veel 
PFAS blijken toxisch te zijn voor de mens.

KERNBOODSCHAPPEN

• Op HBM4EU afgestemde onderzoeken1 (2014-2021) 
hebben uitgangswaarden voor inwendige blootstelling 
aan twaalf PFAS opgeleverd voor Europese tieners (1957 
monsters; leeftijd: 12-18 jaar). 

• Bij 14,26 % van de onderzochte Europese tieners was 
de inwendige serumspiegel hoger dan 6,9 µg/l PFAS, de 
richtwaarde van EFSA2 voor een toelaatbare wekelijkse 
inname van 4,4 ng/kg. De maximale overschrijding 
in afzonderlijke onderzoeken was 23,8 %. De hoogste 
mediane waarden worden waargenomen in onderzoeken 
die zijn uitgevoerd in Noord- en West-Europa.

• Gegevens over PFAS afkomstig uit 17 HBM-onderzoeken 
kunnen al online worden geraadpleegd op het Europese 

HBM-dashboard. In sommige delen van de bevolking 
van de EU overschrijdt de huidige blootstelling de 
EFSA-richtwaarden voor PFAS.

• PFAS-concentraties zijn doorgaans hoger bij mannen, 
waarbij een trend wordt waargenomen van hogere 
blootstellingsniveaus bij deelnemers met een hoger 
opleidingsniveau. In sommige onderzoeken werden 
met toenemende leeftijd hogere concentraties PFAS 
waargenomen. 

• Uit de in het kader van HBM4EU verzamelde 
gegevens kan een dalende trend voor PFOA- en PFOS-
concentraties worden afgeleid, terwijl dit voor andere 
PFAS niet het geval is.

ACHTERGROND: HBM4EU

Het Europees initiatief voor menselijke biomonitoring, HBM4EU, 
dat loopt van 2017 tot juni 2022, is een gezamenlijke inspanning 
van 28 landen, het Europees Milieuagentschap en de Europese 
Commissie en werd medegefinancierd vanuit Horizon 2020. Dit 
initiatief is er vooral op gericht de menselijke biomonitoring in 
Europa te coördineren en te bevorderen. HBM4EU heeft een 
schat aan nauwkeurigere empirische gegevens over de feitelijke 
blootstelling aan chemische stoffen opgeleverd door meting van 

de stoffen zelf, de metabolieten ervan of markers van daarmee 
samenhangende gezondheidseffecten in lichaamsvloeistoffen 
of weefsels. Informatie over blootstelling van de mens 
kan worden gekoppeld aan gegevens over bronnen en 
epidemiologische onderzoeken om onderzoek, preventie en 
beleid te onderbouwen met als doel kennishiaten te vullen en 
innovatieve benaderingen te bevorderen. Wilt u meer lezen 
over het project zelf? Bekijk dan de HMB4EU-website.

1    De op HBM4EU afgestemde onderzoeken vormen samen een onderzoek gericht op het op een zo geharmoniseerd mogelijke wijze verzamelen van HBM-monsters en -gegevens afkomstig van 

(nationale) onderzoeken om actuele gegevens over inwendige blootstelling af te leiden die representatief zijn voor de Europese bevolking/burgers in een geografische spreiding.

2    EFSA: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 



HBM4EU-RESULTATEN

HBM4EU heeft de basis gelegd voor een Europees HBM-
platform om de blootstelling van de mens aan prioritaire 
chemische stoffen (waaronder PFAS) en daaraan 
gerelateerde gezondheidseffecten op geharmoniseerde en 
kwaliteitsgecontroleerde wijze te monitoren. Er werd een 
programma voor kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole uitgevoerd 
om een Europese database op te zetten van kandidaatlaboratoria 
die gelijkelijk gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van analyses van 
blootstellingsbiomarkers.

In het kader van de op HBM4EU afgestemde onderzoeken werden 
biomarkers voor de blootstelling van twaalf PFAS gemeten bij 
tieners (12-18 jaar). Bij ongeveer 14 % van de onderzochte 
Europese tieners was de inwendige serumspiegel hoger dan 
6,9 µg/l PFAS, wat overeenkomt met de EFSA-richtwaarde voor 
een toelaatbare wekelijkse inname van 4,4 ng/kg. De maximale 
overschrijding in afzonderlijke onderzoeken was 23,8 %. De 
hoogste mediane waarden worden waargenomen in onderzoeken 
die zijn uitgevoerd in Noord- en West-Europa.

Om de huidige en toekomstige HBM-onderzoeken te kunnen blijven 
steunen heeft HBM4EU uiteenlopende openbaar toegankelijke 
basismaterialen geproduceerd voor een geharmoniseerde 
benadering van de planning en uitvoering van HBM-onderzoek in 
Europa, die beschikbaar zijn in de online bibliotheek van HBM4EU. 
Er zijn verschillende onderzoeksprotocollen ontwikkeld 
voor de verdere analyse van de PFAS-gegevens, waaronder 
Europese blootstellingsniveaus, blootstellingsverdelingen, 
geografische vergelijkingen, blootstellingsdeterminanten 
en verbanden tussen blootstelling en effecten (BMI en 

metabolisme, geslachtsrijpheid, astma en allergie) en de 
analyse van blootstellings- en effectbiomarkers en routes 
voor gezondheidseffecten (geslachtsrijpheid en metabolisme) 
(D10.10 Statistisch analyseplan voor de gecofinancierde WP8-
onderzoeken). Naar verwachting worden er in de loop van 2022 
meer resultaten gepubliceerd.

Er werd een inventarisatie uitgevoerd van beschikbare 
effectbiomarkers voor PFAS en nieuwe biomarkers, waaronder 
cholesterol en adiponectine voor metabole stoornissen, 
schildklierhormonen voor endocriene stoornissen, 
voortplantingshormonen en kisspeptine voor onvruchtbaarheid 
en geslachtsrijpheid, en immuniteits- en ontstekingsmarkers 
voor astma. Om hiaten in de kennis op te vullen werd er 
informatie verstrekt over relevante mechanistische routes en 
gezondheidsschadescenario’s (‘adverse outcome pathways’ of 
APO’s) in verband met effecten op het metabolisme, geboorte-
uitkomsten en het immuunsysteem.  

Bij de risicobeoordeling van mengsels voor PFAS worden 
ter vergelijking drie benaderingen gehanteerd: de relatieve 
potentiefactor (RPF), de gevarenindex (Hazard Index, HI) en de 
benadering op basis van de som van de waarden van de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). De risicobeoordeling 
van mengsels gaat verder dan de beoordeling van afzonderlijke 
stoffen, die meestal wordt toegepast en meer een weergave is van 
de feitelijke blootstelling bij de mens. Alle drie de benaderingen 
bevestigden de conclusie in het recente wetenschappelijk 
advies van EFSA, waarin wordt gesteld dat er bij de huidige 
blootstellingsconcentraties sprake is van een risico.

BLOOTSTELLING EN GEZONDHEIDSEFFECTEN

Voor de algemene bevolking is de consumptie van voedsel en 
verontreinigd drinkwater de belangrijkste blootstellingsroute 
voor PFAS. Binnen de HBM4EU-gegevensverzamelingen bleek 
voeding een belangrijke blootstellingsdeterminant voor PFAS te 
zijn. Hogere serumspiegels van PFNA en PFOS hielden verband 
met hogere consumptie van vis en zeevruchten (respectievelijk 
20 % en 21 % hogere serumspiegels) en hogere consumptie 
van eieren (respectievelijk 14 % en 11 % hogere serumspiegels). 
Daarnaast werd een verband geconstateerd tussen een hogere 
blootstelling aan PFOS en een hogere consumptie van orgaanvlees 
(14 % hogere blootstelling) en de consumptie van lokaal voedsel 

(40 % hogere blootstelling). Voor andere voedingsmiddelen 
(vlees, fastfood, drinkwater, melk) werd geen of een zwak verband 
met afzonderlijke PFAS waargenomen. Andere belangrijke 
blootstellingsdeterminanten in HBM4EU-gegevensverzamelingen 
waren toerekening aan een bepaald cohort alsook geslacht en 
opleiding.

Figuur 1 bevat een overzicht van de belangrijkste 
blootstellingsbronnen, blootstellingsroutes en gezondheidseffecten 
in verband met blootstelling aan PFAS.
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Figuur 1. Overzicht van de belangrijkste blootstellingsbronnen, blootstellingsroutes en gezondheidseffecten in verband met blootstelling aan PFAS

www.hbm4eu.eu HBM4EU-coördinator:
Duitse milieuautoriteit hbm4eu@uba.de

Coördinator Kenniscentrum:
Europees Milieuagentschap hbm4eu@eea.europa.eu

Waar kunnen PFAS worden aangetroff en?

PFAS zijn te vinden in consumentenproducten, zoals voedselverpakkingen en 
kookgerei; lichaamsverzorgingsproducten, zoals shampoo, tandzijde, nagellak 
en oogmake-up; schoonmaakproducten, stoff ering, leder en tapijten, alsook 
doe-het-zelfproducten zoals verven, vernissen, smeermiddelen en kit. 
PFAS kunnen ook worden aangetroff en in verontreinigd drinkwater (in de 
buurt van productiefaciliteiten, afvalverwerkingsinstallaties, oefenterreinen 
voor brandbestrijding, militaire opleidingscentra en luchthavens) of 
voedingsmiddelen (vis, vlees, fruit en fruitproducten, eieren, groenten en 
groenteproducten als gevolg van verontreinigde grond).

Mogelijke bronnen van 
blootstelling

Hoe kunnen PFAS in uw 
lichaam terechtkomen?

Wat voor gevolgen kunnen PFAS hebben voor 
uw gezondheid?

Hoe kunt u uw blootstelling aan 
PFAS verminderen?

De EU heeft actie ondernomen om de blootstelling van burgers aan PFAS te 
verminderen. Zo zijn PFOS en zouten en derivaten daarvan, alsook PFOA, zouten 
daarvan en aan PFOA verwante verbindingen verboden krachtens de verordening 
inzake persistente organische verontreinigende stoff en. De Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid heeft voor vier PFAS grenswaarden vastgesteld voor de 
hoeveelheid die in een periode van één week veilig via voedingsmiddelen kan worden 
geconsumeerd. Er zijn in de EU ook REACH-beperkingen vastgesteld voor PFHxS en C9-
C14-PFAS en deze zullen de komende jaren voor verschillende toepassingen van kracht 
worden. In de drinkwaterrichtlijn zijn ook grenswaarden vastgesteld voor PFAS in water 
voor menselijke consumptie. Recentelijk is in de strategie voor duurzame chemische 
stoff en een reeks maatregelen vastgelegd om PFAS als groep te reguleren, waaronder 
de geleidelijke afschaffi  ng van het gebruik van PFAS in de EU, behalve in toepassingen 
waarbij het gebruik ervan essentieel is.

Meer informatie over PFAS vindt u in het onderdeel ‘HBM4EU-factsheet’.

PFAS WAT U MOET WETEN

Huisstof

Beroepsmatige 
blootstelling 
(PFAS-productie, 
brandbestrijding, het in 
de was zetten van ski’s, 
verchroming, enz.)

Consumentenproducten 
voor thuis

Lichaamsverzorgings-
producten

Moedermelk

Verontreinigd 
drinkwater

Verontreinigd 
voedsel

Consumentenvoe-
dingsmiddelen

Als u in of dicht bij een gebied woont waarvan 
bekend is dat het met PFAS is verontreinigd:

Vermijd het consumeren van fruit en 
groenten afkomstig uit deze gebieden Vraag 
de lokale autoriteiten om de concentraties 
PFAS te beoordelen om uzelf ervan te 
verzekeren dat ze vrij van PFAS zijn

Vermijd fastfood dat is verpakt in vetvrij 
papier

Vermijd fastfood dat wordt verkocht in karton 
dat PFAS bevat, zoals pizzadozen

Vraag om PFAS-vrije producten bij de aankoop 
van producten die PFAS kunnen bevatten Let 
erop dat producten vrij zijn van alle PFAS (en 
niet alleen PFOS en PFOA)

Controleer in onlinetoepassingen of een 
bepaald product wel of geen PFAS bevat

Kies in plaats van kookgerei met een anti-
aanbaklaag voor keramiek, roestvrij staal 
of gietijzer

Vermijd het vangen of eten van vis uit 
deze gebieden

Dit project wordt gefi nancierd vanuit Horizon 2020, het pro-
gramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, 
onder subsidieovereenkomst 733032.

Vermijd het gebruik van optionele 
waterafstotende sprays op kleding 
en schoeisel

Volg het advies van de autoriteiten inzake 
watergebruik

Via huidabsorptie

Via inname

Via inademing

Eff ecten op de 
voortplanting en 
vruchtbaarheid

Schildklierziekte

Verhoogd 
cholesterolgehalte

Immunotoxiciteit

Nier- en 
zaadbalkanker

Ontwikke-
lingstoxiciteit

Leverschade

INPUT VOOR BELEIDSPROCESSEN EN 
RELEVANTE BELEIDSMAATREGELEN

De HBM4EU-resultaten hebben bijgedragen aan raadplegingen 
voor de strategie voor duurzame chemische stoffen, het actieplan 
om de vervuiling tot nul terug te brengen en raadplegingen van 
ECHA en EFSA. Deze zijn beschikbaar in het HBM4EU-onderdeel 
Van wetenschap naar beleid.

Diverse PFAS, zoals PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, 
PFTrDA, PFU(n)DA en PFHxS, zijn opgenomen in de lijst van 
zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in het kader van de REACH-
verordening, vanwege de PBT- of vPvB-eigenschappen3 ervan. 
Sommige PFAS hebben op grond van de CLP-verordening een 
geharmoniseerde EU-indeling en etikettering als reproductietoxisch, 
levertoxisch en als vermoede carcinogenen. 

Vanwege de ernstige bezorgdheid in verband met het 
wijdverbreide gebruik van PFAS en verontreiniging met PFAS is in 
de Europese strategie voor duurzame chemische stoffen 
en in het begeleidende document over PFAS een reeks 

maatregelen voorgesteld voor de aanpak van PFAS via een 
groepsbenadering, op grond van wetgeving inzake water, 
duurzamere producten, voedsel, industriële emissies en 
afval. Specifieke PFAS worden gereguleerd door middel van 
verschillende wetten en regelgeving-overstijgende activiteiten. 
Hieronder vallen i) tenuitvoerlegging van internationale verdragen, 
maatregelen en overeenkomsten, en bredere wetgeving inzake 
chemische stoffen; ii) consumentenproducten; iii) beroepsmatige 
blootstelling, en iv) het milieu (bijv. emissies naar lucht en water). 
Deze verordeningen moeten worden aangepast en aangescherpt.

In 2023 wordt naar verwachting een REACH-beperking van kracht 
om de risico’s voor de gezondheid van de mens en het milieu 
in verband met de productie en het gebruik van alle poly- en 
perfluoralkylstoffen (PFAS) voor alle toepassingen behalve de 
toepassingen die essentieel geacht worden, te beperken. 

3
3    PBT: persistent, bioaccumulerend, toxisch | vPvB: zeer persistent, zeer bioaccumulerend



BELEIDSVRAGEN

1 Wat is de huidige blootstelling van de EU-
bevolking aan PFAS en overschrijden PFAS de 
gezondheidsgerelateerde richtwaarden4 (HBM-
richtwaarden voor uitwendige en inwendige 
blootstelling), waar van toepassing?

In op HBM4EU afgestemde onderzoeken (2014-2021) zijn 
uitgangswaarden gegenereerd voor inwendige concentraties PFAS 
voor tieners (12-18 jaar). Op negen monsterlocaties (Noorwegen, Zweden, 
Slowakije, Slovenië, Griekenland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en België) 
werden monsters verzameld. 

De in het kader van HBM4EU ontwikkelde indicator wijst uit dat 
de huidige inwendige blootstelling bij tieners de richtwaarden 
overschrijdt voor de som van de vier PFAS. De indicator, die gebaseerd is 
op gegevens over inwendige blootstelling bij Europese tieners, wijst uit dat de 
gecombineerde blootstelling van tieners in de EU aan PFOS, PFOA, PFNA en 
PFHxS bij een fractie van de deelnemers de gezondheidsgerelateerde EFSA-
richtwaarde overschrijdt. De overschrijding in de verschillende onderzoeken 
en locaties varieert van 1,34 % tot 23,78 % van de deelnemers met een mate 
van overschrijding (P95/6,9 μg/l) variërend van 0,74 tot 1,78. In de in West- en 
Noord-Europa uitgevoerde onderzoeken bij tieners werd de richtwaarde het 
vaakst overschreden.

De mediane concentraties in de verschillende Europese onderzoeken vallen 
binnen hetzelfde bereik. Zo variëren de P50-waarden voor PFOA van 0,76 tot 
4,8 µg/l, de PFNA-waarden van 0,28 tot 0,86 µg/l en de PfHxS-waarden van 
0,18 tot 1,61 µg/l. PFOS blijft de dominante congeneer; de P50-waarden 
variëren van 1,67 µg/l tot 8,06 µg/l. Deze concentraties ondersteunen de 
concentraties die werden gemeld in het recente EFSA-advies over de risico’s 
voor de gezondheid van de mens in verband met de aanwezigheid van 
perfluoralkylstoffen in voedsel.

2 Wordt de blootstelling bepaald door voeding, 
blootstelling van consumenten, beroep of 
milieuverontreiniging?

Wat betreft blootstellingsdeterminanten in de HBM4EU-gegevensverzamelingen 
bleek voeding naast cohort, geslacht en opleiding een belangrijke determinant 
voor PFAS te zijn. Hogere serumspiegels van PFNA en PFOS hielden verband 
met hogere consumptie van vis en zeevruchten (respectievelijk 20 % en 21 % 
hogere serumspiegels) en hogere consumptie van eieren (respectievelijk 14 % 
en 11 % hogere serumspiegels). Daarnaast werd een verband geconstateerd 
tussen een hogere blootstelling aan PFOS en een hogere consumptie van 
orgaanvlees (14 % hogere blootstelling) en de consumptie van lokaal voedsel 
(40 % hogere blootstelling). Voor andere voedingsmiddelen (vlees, fastfood, 
drinkwater, melk) werd geen of een zwak verband met afzonderlijke PFAS 
waargenomen. 

Met betrekking tot beroepsmatige blootstelling werd een onderzoek uitgevoerd 
naar de blootstelling aan PFAS bij verchromingsinstallaties. In totaal worden 
er 155 plasmamonsters van werknemers geanalyseerd, afkomstig van vijf 
onderzoeken. De resultaten zullen vóór juni 2022 beschikbaar zijn.

3 Welke gebieden en milieumedia in Europa zijn 
verontreinigd met PFAS?

PFAS hopen zich op in het milieu en er is gebleken dat ze oppervlakte-, 
grond- en drinkwater verontreinigen en zich in planten ophopen. PFAS-
productielocaties, oefenterreinen voor brandbestrijding, vliegvelden, 
afvalverwerkingsinstallaties en rioolwaterzuiveringsinstallaties 
kunnen milieuverontreiniging veroorzaken die vervolgens leidt tot 
blootstelling aan PFAS bij mensen die in de buurt van deze locaties 
wonen. Er zijn momenteel hotspots bekend in verschillende landen 
(bijv. Duitsland, Zweden, Italië, Spanje, Nederland, België, Denemarken 
en Oostenrijk). Aangenomen kan worden dat er in de meeste Europese 
landen hotspots voorkomen. HBM4EU ontwikkelt momenteel een 
begeleidingsdocument over menselijke biomonitoring, de beoordeling 
van gezondheidsrisico’s en risicocommunicatie in (PFAS-)hotspots.

4    Voor stoffen die de gezondheidsgerelateerde richtwaarden overschrijden, kunnen gezondheidseffecten niet worden uitgesloten.
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4 Kunnen er in verschillende bevolkingsgroepen 
en tijdsperioden verschillen in PFAS-profielen 
worden waargenomen?

Er kunnen geografische verschillen in inwendige blootstelling worden 
waargenomen in de op HBM4EU afgestemde onderzoeken voor PFOS, PFOA, 
PFNA, PFHxS en voor de som van deze stoffen. De hoogste mediane waarden 
worden waargenomen in onderzoeken die zijn uitgevoerd in Noord- en West-
Europa.

Om verschillen in PFAS-profielen in verschillende tijdsperioden te kunnen 
bestuderen zijn analyses van trends in de tijd nodig en deze zijn momenteel 
niet beschikbaar op Europees niveau. Tot dusver zijn alleen voor Duitsland 
gegevens beschikbaar over trends in de tijd voor de som van Σ(PFOA + PFNA 
+ PFHxS + PFOS). Wanneer de PFAS-concentraties in plasmamonsters 
van jongvolwassenen afkomstig uit de Duitse Umweltprobenbank 
(milieumonsterbank) uit de periode 2007-2019 worden vergeleken, is een 
duidelijke afname zichtbaar. Terwijl de maximale P95-waarde (P50-waarde) 
voor de som van de vier PFAS in 2007 28,87 (13,82) µg/l was, bedroeg deze in 
2019 slechts 8,28 (4,59) µg/l. Gegevens van twee moeder-kindonderzoeken in 
Wenen/Oostenrijk wezen ook op een daling van de P50-waarden voor de som 
van de vier PFAS van 4,3 µg/l in 2010 tot 2,2 µg/l in 2019.

Er zijn ook gegevensverzamelingen beschikbaar voor afzonderlijke PFAS in 
andere landen: Noorwegen, Duitsland, België, Spanje, Slowakije, Denemarken 
en Tsjechië. 

5 Wat zijn de PFAS-concentraties en de 
gezondheidseffecten bij kwetsbare bevolkingsgroepen?

Analyses van epidemiologische gegevens van cohortonderzoeken die binnen 
het HBM4EU-consortium zijn uitgevoerd, wijzen op een verband tussen 
hogere maternale PFAS-concentraties en een verhoogde kans op infectie 
bij de kinderen tot de leeftijd van vier jaar en de frequentie van het gebruik 
van antibiotica tot de adolescentenleeftijd. Bij jongens werd een verband 
vastgesteld met een slechter cardiovasculair risicoprofiel op basis van een 
hoger cholesterol- en lipideprofiel en hogere nuchtere bloedglucosespiegels, 
BMI en bloeddruk, en met een hoger lichaamsgewicht en hogere BMI-score 
en tailleomtrek op de leeftijd van negen jaar. PFAS-mengsels werden in 
verband gebracht met verhoogde triglyceride- en insulinespiegels en 
een verlaagde HDL-cholesterolspiegel en met een bescheiden interactie 
van endogene hormonen. Verder kon prenatale blootstelling aan PFAS 
in verband worden gebracht met voortplantingsstoornissen zoals 
pre-eclampsie en zwangerschapshypertensie, een verlate menarche en 
abnormale menstruatie/duur, een daling van het geboortegewicht, een lagere 
spermakwaliteit en een lager aantal zaadcellen. Eén onderzoek wees op 
correlaties met de anogenitale afstand bij meisjes en een risico op cerebrale 
parese bij jongens.

6 Zijn er verschillen in blootstelling van de EU-
bevolking aan gereguleerde en niet-gereguleerde 
PFAS? Hebben beperkingen tot een daling van de 
blootstelling geleid?

Van de stoffen PFOS en PFOA komen in Europa tot op heden 
nog steeds de hoogste concentraties in het bloed voor, maar er worden in 
veel monsters bij mensen ook andere PFAS-verbindingen waargenomen.
Alternatieve PFAS-verbindingen hebben lagere blootstellingsniveaus ten 
opzichte van gereguleerde PFAS-verbindingen.Vanwege een hoog percentage 
‘non-detects’ bij de meting van alternatieve PFAS-verbindingen en een groot 
verschil in absolute waarden voor de bepalingsgrens (LLOQ) bij verschillende 
onderzoeken, is het noodzakelijk de LOQ in de chemische analyse te 
verlagen.HBM-indicatoren geven HBM-concentraties weer voor gereguleerde 
en nog niet gereguleerde PFAS.

In het EFSA-advies over PFOS en PFOA in voedsel wordt aangegeven 
dat de serum-/plasmaconcentraties PFOS, PFOA en in sommige 
onderzoeken PFHxS na het jaar 2000 doorgaans zijn gedaald, terwijl 
de concentraties PFNA, PFDA en PFUnDA zijn gestegen.
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7 Heeft beperking van PFOS overeenkomstig 
de verordening inzake POP’s geleid tot een 
daling van de blootstelling?

In het kader van de toetsing van de doeltreffendheid van het 
Verdrag van Stockholm werd geconcludeerd dat de 
concentraties PFOS geleidelijk lijken te dalen. De HBM4EU-
gegevensverzamelingen wijzen ook op een daling van PFAS binnen 
de waargenomen periode. 

8 Wat is het effect van een lopend ECHA-
besluit van 2016 om de productie, de 
verkoop en het gebruik van PFOA in het 
kader van REACH te beperken?

Hoewel voor PFOA in sommige individuele lidstaten van de EU 
afnemende trends in de tijd zijn beschreven, blijkt uit de op 
HBM4EU afgestemde onderzoeken nog steeds dat bij een 
fractie van de tieners in Europa de richtwaarden voor 
PFOA worden overschreden en dat vervangende PFAS 
worden waargenomen. Het is van groot belang om bedenkelijke 
vervangingen te vermijden.

HIATEN IN DE KENNIS

Voor een betrekkelijk klein aantal PFAS zijn gegevens over 
gezondheidseffecten beschikbaar, waarvan met name PFOS en 
PFOA goed onderzocht zijn. Er is behoefte aan voor de mens 
relevante gevarengegevens en HBM-gegevens en voor 
het merendeel van de vierduizend momenteel gebruikte PFAS 
er is ook sprake van kennishiaten met betrekking tot gebruik, 
blootstellingspatronen en toxiciteit.

Er is sprake van lacunes in de menselijke 
biomonitoringgegevens voor PFAS, afgezien van de gegevens 
uit de risicobeoordeling (met name de PFAS die in grote 
hoeveelheden worden gebruikt/gevormd als gevolg van 
de vervanging van oudere PFAS). Het is nodig de totale 
concentraties organische fluor bij mensen te meten om 
de omvang te kunnen beoordelen van de tot nu toe onbekende 
of nog niet te beoordelen bijdrage van PFAS bij mensen. Verder 
kunnen niet-gerichte analysemethoden worden gebruikt om 
nieuwe relevante stoffen te identificeren.

Met het oog op een wetenschappelijk onderbouwde groepering 
van PFAS is meer inzicht in de werkingsmechanismen van 
verschillende PFAS nodig. Daarnaast zou onderzoek naar de 
relatieve potenties van PFAS voor de risicobeoordeling van 
mengsels een toegevoegde waarde hebben. 

Ook bestaat er behoefte aan sterkere coördinatie tussen 
de EU-voorschriften op verschillende gebieden, bijv. 
als het gaat om voedsel en drinkwater en materiaal dat met 
levensmiddelen in contact komt, en de milieuvoorschriften, 
teneinde het overkoepelende risicobeheer te versterken en 
verdere verontreinigingen met PFAS te voorkomen.

Menselijke biomonitoring in hotspots onderstreept 
de dringende noodzaak om op alle niveaus PFAS-
beperkende maatregelen te ontwikkelen, waaronder 
in het menselijk lichaam. Dit lijk van essentieel belang om 
ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen worden beschermd, 
met name zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding 
geven in hotspots.
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