
 

PFAS  (per- en poly-fluoralkyl substanties) 

 

In het kader van de zeer zorgwekkende stoffen ‘PFOA’, ‘PFAS’ en ‘Gen-X’ viel ons oog op een artikel uit 

Nature van 7 februari 2019 met de titel “The fluorine detectives”. 

 

Het artikel begint er mee dat bepaalde synthetische fluorverbindingen steeds meer, en in zorgwekkende 

concentraties in rivieren, bodems maar ook in het bloed worden aangetroffen. Onderzoekers denken 

dat het hier gaat om een van de meest complexe groep van verontreinigingen die er bestaan. 

Het gaat om de zogenoemde PFAS (per- en poly-fluoralkyl substanties). Koolstofketens gebonden aan 

fluoratomen met de unieke eigenschap om zowel vet als water af te 

stoten. Binnen 30 jaar zaten ze overal in. Bijvoorbeeld in non-stick pannen, 

regenjassen, voedselverpakkingen, blusschuim en allerlei vlekbestendige 

coatings. 

In het begin van de eeuw bleek uit onderzoek relaties met 

gezondheidsproblemen voor met name de stoffen PFOS 

(perfluoroctaansulfonaat) en PFOA (perfluoroactaanzuur). Hierdoor is de 

industrie naarstig op zoek gegaan naar vervangers die veiliger in gebruik 

zijn. Alleen is hierdoor een wildgroei aan PFAS ontstaan die onderzoekers 

voor grote problemen stelt. 

Een groot probleem zijn hierbij de blusschuimen. Deze bevatten vaak 

honderden PFAS. Stap 1 is gemakkelijk, een analyse met GC-MS. Bekende 

PFAS als PFOS en PFOA kunnen redelijk makkelijk geïdentificeerd worden, 

maar voor de meer complexe nieuwe verbindingen is dit allesbehalve 

makkelijk. Er bestaan geen referentie standaarden voor en de industrie is 

zeer terughoudend met het verstrekken van gegevens. Het uitpluizen van 

een analyse van 20 minuten kan jaren duren. 

Ondanks de nieuwe formulering van, naast 8C-, van 4C- en 6C-ketens 

(stoffen die volgens opgave van de industrie minder toxisch zijn, zie 

afbeelding ‘fluorinated family’) blijven het gefluoreerde verbindingen die 

niet of nauwelijks afbreken. 

Betrokken bij onderzoek naar deze stoffen is ook het Nederlandse Arcadis 

uit Amsterdam. Complexe mengsels van PFAS kunnen in het milieu volgens 

Arcadis bijvoorbeeld leiden tot allerhande onbekende intermediaire 

producten. 



 

Het voorkomen van PFAS verontreiniging zou prioriteit moeten hebben. Gefluoreerde 

polymeren zijn echter in vele gevallen onontbeerlijk en er bestaan geen goede alternatieven 

voor (bijv. coatings in de elektronica of zonnecellen).  

Gelukkig geven gefluoreerde polymeren nauwelijks of geen PFAS af, maar bij het maken ervan worden 

wel grote hoeveelheden PFAS gebruikt. 

Het gehele artikel is in te zien op: https://www.nature.com/articles/d41586-019-00441-1 of 

https://www.scientificamerican.com/article/the-fluorine-detectives/ . 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over PFAS willen we verwijzen naar het RIVM. Het meest actuele nieuws is te 

vinden op: https://www.rivm.nl/genx/actueel .  

Met o.m. de risicogrenzen die RIVM voor PFOS, PFOA en GenX heeft vast gesteld voor het toepassen 

voor grond en bagger: https://www.rivm.nl/risicogrenzen-voor-pfos-pfoa-en-genx-voor-toepassen-van-

grond-en-bagger  
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