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Dat besluit is genomen nadat het laborato-

rium de afgelopen 2 weken werd platgebeld

over de test door bezorgde particulieren,

huisartsen en ook bedrijven die met C8-hou-

dende stoffen werkten. ,,Dit is de vraag die

speelt. We zijn dienstverlener en willen die

service bieden,’’ zegt medisch directeur

Warry van Gelder van het laboratorium.

Over de giftige stof C8 is landelijke ophef

ontstaan. Het Rijksinstituut voor Volksge-

zondheid en Milieuhygiëne (RIVM) verricht

een groot gezondheids- en milieuonderzoek

naar C8, de stof die tot september 2012 werd

gebruikt bij de productie van teflon in de fa-

briek van chemiebedrijf DuPont in Dor-

drecht.

Uit bloedtests van DuPont onder werkne-

mers, die in handen zijn van deze krant,

blijkt dat het concern al decennialang wist

dat bij hen C8 in het bloed zat. En daar zor-

gen over had. Toxicologen noemden die

waarden ‘onverantwoord hoog’ en ‘zorgelijk’.

Er zou volgens hen een gerede kans zijn op

gezondheidsproblemen. C8 werd gebruikt bij

de productie van teflon voor anti-aanbakla-

gen in pannen, maar ook voor pizzadozen en

de achterkant van tapijt. De stof wordt in

verband gebracht met onder andere kanker

en verhoogd cholesterol.

Het Result Laboratoriumwil geen uitspra-

ken doen in de politieke discussie en even-

min over DuPont, aldus Van Gelder. Het gaat

volgens hem puur om de dienstverlening.

Kostendrukken
Het Result Laboratorium gaat de C8-test ui-

terlijk eind volgende week aanbieden. ,,Van-

wege het transport kon dit eerst alleen tegen

hoge kosten. Maar nu er veel vraag is naar

de test, is een plan uitgewerkt waarbij we

grotere aantallen bloedmonsters verzamelen

en opsturen. Daardoor kunnen we de kosten

fors verlagen.’’ Een test kost tussen de 80 en

100 euro per persoon. Het aanvragen van

een test gaat via de webshop van Result La-

boratorium.

De medisch directeur benadrukt dat er

geen commercieel oogmerk is. Er wordt nau-

welijks op verdiend, zegt hij. ,,Dit is echt

door de vraag vanuit de bevolking, van art-

sen en bedrijven.’’

De buisjes bloed worden naar een gespe-

cialiseerd laboratorium in Bremen ver-

stuurd. Na een week is de uitslag bekend.

,,We kunnen alleen de uitslag geven, we kun-

nen niet analyseren wat dan de eventuele

aangetroffen waarde C8 betekent. Als men-

sen interpretaties willen, zullen ze andere ex-

perts moeten zoeken, zoals een toxicoloog.’’

Het laboratorium heeft geen idee hoeveel

mensen daadwerkelijk een test willen.

,,Komen er tien? Of heel Dordrecht?We gaan

het meemaken.’’ De test wordt niet vergoed

door de zorgverzekeraar, aldus Van Gelder.

DORDRECHT | Het Result Laboratorium van het Albert Schweitzer
ziekenhuis in Dordrecht en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem
gaan nog deze maand op grote schaal een C8-bloedtest aanbieden
aan iedereen die dat wil. Ze zijn daarmee de eersten in Nederland.
De onrust over de gifstof is groot.

INGRID DE GROOT en PETER GROENENDIJK

BAARN |Kleuters van de
Aloysiusschool in Baarn trek-
kenmet palmpasenstokken
zingend in optocht door het
centrum van Baarn, op weg
naar de verzorgingshuizen
Santvoorde en Brandsen. Bij
het gemeentehuis wordt
even halt gehouden als de
verraste burgemeester Mark
Röell uit zijn werkkamer
snelt. Voor hemwillen de

kleuters ook best een palm-
pasenlied zingen.
Palmpasen wordt een week
voor het paasweekeinde ge-
vierd, het is de laatste zon-
dag van de vastenperiode
van 40 dagen. Op Palmzon-
dag wordt door christenen de
blijde intocht van Jezus
Christus in Jeruzalem ge-
vierd.
FOTO CASPAR HUURDEMAN

Vrolijk
beginvan
degoede
week

PALMPASEN

Geenzin in
ruzie:man
staptuit
opsnelweg
DEN HAAG | Om ruzie met zijn
zwangere vrouw te voorko-
men is een man donderdag-
avond op rijksweg A12 uit zijn
auto gestapt en over de
vluchtstrook aan de wandel
gegaan.
Dat leek hem de beste manier

om de rust te bewaren. Agenten

zagen hem lopen en boden de

aanstaande vader na zijn bijzon-

dere verklaring een lift aan naar

een nabijgelegen station. Van-

daar kon hij veilig met het open-

baar vervoer naar huis.

De agenten twitterden gisteren

over de bijzondere actie van de

man. ‘Is uit auto gestapt om ruzie

met z’n vrouw te voorkomen’,

schreven ze in een tweet. Dat

leidde tot een reeks bewonde-

rende reacties op zijn ‘verstan-

dige’ beslissing.

Tochbloedtest
naalleonrust
omgiftigC8

Nu er veel vraag is naar
de test kunnenwe de
kosten fors verlagen
–Warry van Gelder

Ziekenhuis wordt platgebeld


