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In deze presentatie
Adviezen en onderzoek tbv Handelingskader PFAS:

● Herberekening risicogrenzen ‘na EFSA 2020’

● Literatuurstudie uitloging PFAS

● Achtergrondconcentraties PFAS in grondwater in Nederland
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EFSA evaluatie PFAS – hoe zat het ook alweer?
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• “TWI PFOS, PFOA, PFHxS & PFNA = 4,4 ng/kg lg/wk”
• Kritisch effect: verminderde immuunrespons
• Aanname: 4 PFAS zijn equipotent



Implementatie EFSA TWI
April 2021: advies RIVM implementatie EFSA TWI
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Beoordelen van PFAS: 
• Ook PFAS buiten EFSA 4
• Beoordeel gehele mengsel
• Relatieve toxiciteit: Relative Potency Factors (RPF)

• Vervolg: 
• herberekening van risicogrenzen voor bodem, drinkwater
• Herevaluatie van eerdere beoordelingen



Risicogrenzen en normen
● Normen Nederlands beleid gericht op:

– Toetsen hergebruiksmogelijkheid grond en bagger
– Beoordelen noodzaak tot ingrijpen (ook grondwater)
– Beoordelen kwaliteit drinkwater

● Normen intnl lastig te vergelijken!
● Drie eindpunten:

– Mens
– Ecosysteem direct
– Ecosysteem indirect (bioaccumulatie)
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Ontwikkeling risicogrenzen PFOS en PFOA irt EFSA 2020
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Literatuurstudie uitloging PFAS
Opzet
● Brede review van beschikbare literatuur
● Verkenning opties modelleren uitloging

Inzichten stofgedrag
● PFAS gedragen zich anders dan veel andere stoffen
● Mn mobiliteit in onverzadigde zone kan afwijken
● Deel PFAS relatief mobiel
● Sommige PFAS worden omgezet (tot andere PFAS)
● Belangrijk om niet alle PFAS over 1 kam te scheren

Advies
“Houd rekening met relatief hoge mobiliteit irt bovengronds toepassen”
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https://www.rivm.nl/pfas/bodem



Uitloging: wat is er gedaan en wat volgt er nog?
Belangrijk vooraf: kennis mbt uitloging & mobiliteit PFAS ontwikkelt zich nog volop
(inter)nationaal

Onderzoeken door Deltares e/o RIVM e/o TNO:
● Uitloogonderzoek gericht op verschillen tussen grond, bagger en uiterwaardegrond
● Literatuurstudie (zie voorgaand)
● Uitloging PFAS in zandige gronden (TNO)
● Bijna af: Methodiek ter bepaling of een plas geohydrologisch geïsoleerd is.
● Nog in ontwikkeling: indien niet geohydrologische geïsoleerd: hoeveel loogt er uit een plas 

en wat is acceptabel?

Vervolgonderzoek:
Verkenning uitbreiding onderbouwing hergebruiksnormen met uitloging (PFAS)
● Opstellen conceptueel model
● Identificeren van eindpunten (beschermdoelen en niveaus)
● Modelkeuze
● Modelberekeningen: risicogrenzen
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Grondwater: wat wisten we al over PFAS?
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Uit PMG

Vooral PFOS, PFOA boven RG, 
Daarnaast PFOA, PFOS, PFBS, 
PFHxS, PFBA, PFHpA, PFHxA en
PFPA aangetoond



Opzet landsdekkend onderzoek
100 locaties freatisch grondwater op 
plekken waar bodemonderzoek PFAS is 
gedaan
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100 locaties ondiep/middeldiep grondwater LMG



Opzet landsdekkend onderzoek (2)
Stratificatie:
Freatisch: bodemtype/bodemgebruik
LMG: Leeftijd/zoet/zout

Opstellen bemonsteringsprotocol LMG

Vooronderzoek materialen LMG (peilbuizen,
pompen, slangen) irt adsorptie en contaminatie

Analyse 32 PFAS door Synlab Linköping
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Resultaten landsdekkende bemonstering
Op hoofdlijnen:

- PFAS aangetroffen in groot deel van de monsters
- Toename van concentraties & aantallen waargenomen stoffen met 

afnemende diepte/leeftijd
- Bevestiging algemeen beeld:

- Vooral PFAS <= C8 aanwezig in grondwater
- Alkylzuren mobieler dan sulfonzuren
- Mn C4 verbindingen ook al aanwezig in middeldiep grondwater

Voorbehoud tav PFAS die niet zijn 
geanalyseerd!!!
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Bijvoorbeeld



Resultaten PFAS freatisch grondwater op de kaart
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Resultaten PFAS LMG op kaart
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Overige PFAS in grondwater (NB: let op schaal y-as)
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Freatisch LMG
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