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E
igenlijk is het treurig,
zegt professor Jacob de
Boer van de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam.
Veertig jaar lang heeft

een Dordts bedrijf met C8 ge-
werkt. ,,En nu ze ermee gestopt
zijn, gaan we pas onderzoeken
wat het met mensen doet. We lo-
pen er als wetenschap maar een
beetje achteraan. Dat is precies
wat hier mis is.’’

En toch moet het gebeuren,
vindt de hoogleraar milieuche-
mie en toxicologie. Hij wil de ko-
mende twee jaar uitvoerig onder-
zoek doen naar de effecten van
C8. Preciezer: naar de gezondheid
van werknemers en oud-werkne-
mers van Dupont, waar tot 2012
met de stof is gewerkt. De Boer:
,,Wat we al weten, is heftig. In
hoge concentraties kan het nier-
en teelbalkanker veroorzaken,
verhoogd cholesterol en andere
ernstige aandoeningen. Maar er is
nog veel meer wat we níet weten.
Wat gebeurt er met je als je 30
jaar lang elke dag met dat spul
werkt, en daardoor torenhoge
concentraties in je bloed krijgt?
En wat doet dat met je kinderen?
Dat is nooit onderzocht.’’

Aanwijzingen
Er zijn aanwijzingen dat hoge
C8-concentraties meer schade-
lijke effecten hebben dan we nu

weten, zegt collega-onderzoeker
Marijke de Cock. Zij deed al on-
derzoek naar de gevolgen van de
stof op het ongeboren kind. ,,C8
verstoort de hormoonhuishou-
ding en gaat door de placenta
heen. Er lijkt een verhoogd risico
op overgewicht, er zijn aanwij-
zingen dat autisme en adhd vaker
voorkomen en zelfs dat het je im-
muunsysteem aantast. Wie weet
wat er nog meer is. Maar we kun-
nen dit allemaal pas echt onder-
zoeken als we tientallen, liefst
honderd of meer vrijwilligers
kunnen vinden. We hebben grote
aantallen nodig om die verban-
den te kunnen leggen.’’

Bloedtests
En daar zit een probleem. Want
voorlopig lijken veel werknemers
en oud-werknemers van Dupont
niet genegen zich op te geven. De
Cock: ,,We horen dat veel werk-
nemers huiverig zijn. Dat ze bang
zijn om te horen: wat doe je nou?
Waarom neem je het tegen ons
bedrijf op? Daar zitten we mee.’’

De Boer hoopt dat ook het be-

drijf zelf wil meewerken aan het
onderzoek. Dat heeft grote hoe-
veelheden bloedtests in het ar-
chief, en kan helpen bij het bena-
deren van oud-werknemers. ,,Ik
vind het hun plicht om mee te
werken. Het zou ook verstandig
zijn, want de waarheid komt uit-
eindelijk tóch naar boven.’’

Hij is ook kritisch op de over-
heid. ,,Het RIVM wilde voor haar
onderzoek onder omwonenden
weten hoeveel C8 er al die jaren
de lucht in is gegaan. Dat is nooit
gemeten! Onvoorstelbaar. De
provincie gaf vergunningen af,
maar checkte niet hoeveel Du-
pont uitstootte. Alsof je zegt: ie-
dereen mag 100 rijden op de snel-
weg, maar we controleren niet.
Dan rijdt iedereen binnen een
dag 120.’’

Gevaar
De provincie verdedigt zich door
te zeggen dat Dupont nooit infor-
matie gaf over mogelijk gevaar
van C8. De Boer: ,,Maar er waren
signalen die de overheid wél had
kunnen oppikken. De mensen
van het RIVM gaan naar dezelfde
symposia als ik. En daar hoor je al
twintig jaar dat C8 een probleem-
stof is.’’ Ook daarom is hij er zo
op gebrand om onderzoek te
doen: de zaak Dupont staat voor
hem niet op zich. ,,Het is een
voorbeeldzaak, veel groter dan
Dupont. Dit is blijkbaar wat er in
de chemische industrie gebeurt
als je niet controleert. Misschien
gebeurt dit wel bij veel meer be-
drijven, met andere stoffen. Het is
een enorme wake-upcall.’’
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