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Studie in opdracht van



Programma 
Inhoud van de studie

Wat zijn PFAS?
Wie kan deelnemen? Waarom jongeren?
Wat wordt er gemeten?
Welke bijkomende gegevens zijn nodig?
Welke antwoorden kan de studie geven?
Hoe verschilt deze studie van andere studies in deze regio?

Praktische aanpak

Participatie en communicatie

Vragen en infomarkt
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INHOUD VAN DE STUDIE
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Wat houdt de studie in?

Wat zijn PFAS?

In mijn lijf?
Welke PFAS zitten in het lichaam?
Wat doen ze in het lichaam?
Hoe komen ze in het lichaam?
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Waarom jongerenstudie?



│5

Wat zijn PFAS?

Poly- en perFluorAlkylStoffen
Grote groep van meer dan 6000 stoffen
Door de mens gemaakt
Vb. PFOS, PFOA, GenX

https://pfas-1.itrcweb.org/2-2-chemistry-terminology-and-acronyms/

Zeer veel toepassingen
Vet- en waterafstotend
Professioneel: industrie (vb beschermen arbeiders tegen chroom VI), blusschuim
Omwonenden PFAS-bron: via de leefomgeving (lucht, bodem, water, lokaal geteelde voeding)
Brede bevolking: textiel en leder, voedselverpakking, spray’s en (boen)was, cosmetica, verven, …

Moeilijk afbreekbaar (persistent) à stapelen op in de leefomgeving en in de mens

https://pfas-1.itrcweb.org/2-2-chemistry-terminology-and-acronyms/


│6

Jongerenstudie: Wie kan deelnemen aan de 
studie? 

Jongeren geboren in 2007 of 2008

Wonen binnen 5 km rond centrum 
3M-site

Gedurende 5 jaar of langer

We zoeken 300 deelnemers



│7

Waarom 300 jongeren geboren in 2007-2008?

Waarom jongeren?
Goede weerspiegeling van de lokale situatie (wonen, school, hobby)
Geen beroepsblootstelling
Gevoelige levensfase voor effecten van blootstelling (puberteit)
Geen ‘ouderdomseffecten’

Waarom geboortejaren 2007-2008
3de middelbaar: CLB-onderzoek met bepaling puberteitsontwikkeling

Waarom 300 deelnemers?
Minstens 150 jongens en 150 meisjes nodig om verbanden van gematigde sterkte te
kunnen vaststellen (powerberekeningen)
Keuze voor studie meer verschillende metingen bij een beperkte groep in plaats van een
beperkt aantal metingen bij een grote groep deelnemers



Wat houdt de studie in? PFAS in mijn lijf

In welke mate jongeren in 
de omgeving van 3M zijn 
blootgesteld aan PFAS?

Info over PFAS in het 
lichaam van jongeren
in de omgeving van 3M
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Info over PFAS in de 
leefomgeving van 
jongeren in de omgeving
van 3M

Wat deze blootstelling 
doet in het lichaam van 
de jongeren?

Op welke manier komen de 
PFAS in het lichaam 
terecht?

Info over 
gezondheids-
signalen bij jongeren
in de omgeving van 3M

Humane biomonitoring (HBM) Milieumetingen
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Wat is humane biomonitoring?
Meten van blootstelling aan chemische stoffen en mogelijke gezondheidseffecten
in het lichaam van de mens

Lucht

Huid-
contact

Voeding

Bodem

Water

Biomerkers van 
blootstelling

Biomerkers van 
effect



Welke PFAS meten we in het lichaam?

Biomerkers van blootstelling: 
PFAS in serum (bloed)

PFAS uit meerdere
deelgroepen van de grote
PFAS-groep

Zowel korte als lange keten
PFAS

Zowel lineaire als vertakte
vormen
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Inwendige
blootstelling

Biologische
veranderingen

Gezondheids-
effecten



Biomerkers van effect

Vooral vroege signalen en veranderingen

Enkele gezondheidsklachten

Wat doen die PFAS in het lichaam?
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Inwendige
blootstelling

Biologische
veranderingen

Gezondheids-
effecten

Vroege signalen Veranderingen Klachten

(vb. astma, allergie, ADHD)

(vb. hormonen, cholesterol, BMI, bloeddruk)



Biomerkers van effect: gezondheidssignalen

Verstoring
immuunsysteem

Nierfunctie

Puberteits-ontwikkeling

DNA-herstelprocessen

Verhoogde cholesterol

Leverfunctie

Schildklierwerking

Obesitas

Verhoogde bloeddruk

Diabetes

Astma en allergie Astma en allergie klachten
Diagnose arts, medicatie

Geglycosyleerd
heamoglobine (HbA1c)

Systolische en diastolische
bloeddruk

BMI, heup- en buikomtrek

8-oxo-deoxyguanosine

Cystatine C, 
alfa-1-microglobuline

Geslachtshormonen, 
CLB-gegevens, vragenlijst

Hormonen betrokken bij
schildklierwerking

Leverenzymes

HDL, LDL, triglyceriden

Bloedformule, 
immunoglobulines, 
cytokines, hsCRP
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Neurologische
aandoeningen

ADHD

Welke gezondheidssignalen bij jongeren in de omgeving van 3M?
Verschillen in PFAS-gehalten in het lichaam à verschillen in gezondheidssignalen 
bij jongeren rond 3M?



Hoe komen die PFAS in het lichaam?

PFAS in de leefomgeving (keuzeoptie)

Bodem moestuin
/ kippenren

Eieren Groenten
(4 types)

Compost RegenwaterHuisstof
Verzamelen bij

iedereen die wil

PFAS metingen bij
150 deelnemers Bij 50 deelnemers
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Andere deelnemers: 
stalen worden
bewaard in 
specimenbank

Inwendige
blootstelling

Biologische
veranderingen

Gezondheids-
effecten

Metingen
leefmilieu
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Welke bijkomende gegevens zijn nodig?

Geografische gegevens
Ligging van het woonadres t.o.v. mogelijke PFAS-bronnen

Woongeschiedenis deelnemer en biologische ouders

Kenmerken deelnemer, voedingsgewoonten, gebruik producten, gewoonten

Kenmerken woning, tuin, kippenren

Gezondheidsklachten bij biologische familie

Om resultaten beter te kunnen begrijpen
Om de rol van PFAS-bronnen en mogelijke blootstellingsroutes in te schatten

WAAROM?
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Welke antwoorden kan de studie geven?
Wat is hier de blootstelling aan PFAS in het lichaam van jongeren en in hun directe
leefomgeving (tuin, voeding eigen teelt, huisstof)?

Welke PFAS? Vergelijking met toetsingswaarden? Vergelijking met andere studies?

Welke gezondheidssignalen kunnen we waarnemen bij jongeren in de omgeving 
van 3M?
Gaan verschillen in PFAS-gehalten in het lichaam samen met verschillen in 
gezondheidssignalen bij jongeren rond 3M?

Wat draagt bij tot hogere of lagere PFAS-gehalten in het lichaam van jongeren rond 
3M?

Ligging van de woonplaats t.o.v. bronnen? Voeding? Gebruik van producten? Verluchten? 
Andere kenmerken?

Is er samenhang tussen PFAS in de directe leefomgeving en PFAS in het lichaam bij 
jongeren rond 3M?

Hoe denken jongeren over de PFAS-vervuiling en wat zijn hun noden?



Wat kan de studie ons niet leren
Vanwaar de PFAS per individu exact 
afkomstig zijn

Wanneer de blootstelling precies heeft 
plaatsgevonden

Of een persoonlijk gezondheidsprobleem 
te wijten is aan PFAS, of voorspellen dat 
mensen ziek gaan worden

Wat te verwachten?

Wat kan de studie ons wél leren
Welke PFAS aanwezig zijn in bloed van 
jongeren en in de milieumonsters

Welke concentraties PFAS te verwachten
zijn in de regio

Of deze gehalten in het lichaam verband
houden met gezondheidssignalen op 
groepsniveau

Welke factoren/blootstellingswegen een
invloed kunnen hebben op de PFAS-
gehalten

P Ñ
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Blootstelling-effect keten
Milieu-

metingen
Inwendige 

blootstelling
Biologische 

veranderingen
Gezondheids-

effecten

Bloedonderzoek 
3 km rond 3M, 
796 deelnemers

PFAS in bloed

HBM-studie
300 deelnemers
5 km rond 3M 
december 2021-
maart 2023

PFAS in bloed
Metingen in bloed 

en urine

Parameter-
metingen

juli-nov 2021

PFAS in bodem, ei, 
groenten, water, 
compost, huisstof

Koppeling 
met 
medische 
dossiers?

Bloedonderzoek uitbreiding
5 km rond 3M (westelijk v/d Schelde), 
70 000 inwoners
2022 - ???

PFAS in bloed

Vragen-
lijsten
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Wat is het verschil met andere studies?



PRAKTISCHE AANPAK
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Jongerenstudie: Wie kan deelnemen aan de 
studie? 

Jongeren geboren in 2007 of 2008

Wonen binnen 5 km rond centrum 
3M-site

Gedurende 5 jaar of langer

We zoeken 300 deelnemers



Rekrutering: uitnodiging deelnemers

~ 1300 potentiële deelnemers
• 300 deelnemers nodig = 1/4de

Uitnodigingsbrief op thuisadres:
Informatiebrief met toestemmingsformulieren
Flyer

Deelname:
Ondertekend formulier door jongere en ouders
Korte vragenlijst vervolledigen
Gratis terugsturen naar PIH
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Rekrutering: selectie 300 deelnemers

Minstens 5 jaar in onderzoeksgebied wonen

Exclusie:
Milieumetingen: internaat

Bij hogere respons: selectie op basis van criteria 
om tot goede afspiegeling te komen

Bij te lage respons: extra uitnodigingen: groter 
gebied of bredere leeftijdsklasse
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HBM onderzoek

Onderzoeken gaan door op centrale locaties
School, sportcentrum, cultureel centrum, ….

Periode:
Mei 2022 tot augustus 2022

Onderzoek door ervaren verpleegkundigen

bloedafname bloeddruk urine wegen, meten         vragenlijsten

+ toestemming om 
CLB-gegevens op te 
vragen │22



Kwaliteit Vertrouwelijkheid Biobank

Stalen worden 
onmiddellijk verwerkt door 

ervaren laboranten

Naam of adres wordt nooit vermeld. 
Alle stalen en vragenlijsten krijgen 

een uniek codenummer

Kwaliteitsvol bewaarde stalen:
historisch archief voor de 

toekomst
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HBM onderzoek



HBM en milieumetingen

HBM onderzoek
n = 300

§ Bloed
§ Urine
§ Bloeddruk
§ Meten, wegen
§ Vragenlijsten 

Milieumetingen
binnenshuis

n = 150

§ Huisstofstaal

Milieumetingen
buitenshuis

n = 50
§ Bodem
§ Regenwater
§ Compost
§ Groenten
§ Eieren

Wanneer? mei – augustus 2022 mei - september 2022 mei – september 2022

Waar? centrale locaties bij deelnemer thuis bij deelnemer thuis

Wie? verpleegkundigen PIH deelnemer zelf veldwerker VITO / PIH
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Waarom deelnemen?

Jongeren ontvangen een attentie Persoonlijk resultaat (voorjaar 2023), 
indien gewenst
… aan deelnemer en/of huisarts

Deelnemers zijn bevoorrechte getuigen               Mogelijke vervolgonderzoeken
à Opvolging gezondheid via Elektronisch

Medisch Dossier (EMD) van de huisarts
(op groepsniveau)

à …
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HBM en milieumetingen



PARTICIPATIE & COMMUNICATIE
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Lokale adviesgroep

Doel = adviseren, meedenken, informeren
Flexibele samenstelling

Gemeentebesturen 
Milieu- en natuurverenigingen 
Burgerbewegingen 
Lokale medische sector

2 (online) bijeenkomsten bij opstart studie
28/02: studieopzet
28/03: rekrutering 

Verslagen openbaar op website 
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Openbaarheid van groepsresultaten: 
Alle resultaten transparant communiceren (geen geheimhouding mogelijk)
Transparantie rond onderzoeksopzet en -proces

Respect voor privacy deelnemers: 
Recht om te weten én om niet te weten
Anonieme voorstelling van gegevens

Deelnemers als bevoorrechte groep
Persoonlijke resultaten enkel naar deelnemers (en/of huisarts)
Groepsresultaten worden eerst aan deelnemers meegedeeld

Duidelijk aangepast taalgebruik
Geen vakjargon waar technisch niet nodig
Communicatie op maat van doelgroep

Respect voor (lokale) betrokkenheid en inspraak:
Aandacht voor de inbreng van relevante actoren
Alle vormen van kennis zijn in principe relevant

Neutraliteit onderzoek: 
Technisch en moreel onafhankelijk werken
Diverse perspectieven verduidelijken

Communicatie 



Info en contact 

Meer info: www.hbm-pfas.be (schrijf je in voor nieuwsbrief!) 
Voor alle vragen: info@hbm-pfas.be

Voor deelnemers: 
Gratis nummer: 0800 20 102 
pih.gezondheidmilieu@provincieantwerpen.be
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http://www.hbm-pfas.be/
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