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Inmiddels zijn door verschillende onderzoeken naar 
het voorkomen van PFAS in de land- en waterbodem 
(ondermeer naar achtergrondwaarden) en daarop 
volgende versoepelde tijdelijke normering voor grond 
en bagger de belangrijkste knelpunten opgelost en is 
de rust in de sector grotendeels weergekeerd. Begin 
2021 zal naar verwachting het definitief handelingska-
der voor PFAS in grond en bagger verschijnen. Kort 
door de bocht kan worden gesteld dat de PFAS crisis 
in de GWW sector momenteel grotendeels onder con-
trole lijkt. 

Ondertussen zijn er echter nationaal en internationaal 
allerlei wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikke-
lingen gaande waardoor er steeds bredere aandacht 
komt voor PFAS in allerlei andere sectoren en komt 
er steeds meer inzicht in de verspreiding van PFAS in 
onze leefomgeving en de risico’s hiervan. Ook vanuit 
de maatschappij komen er van individuele burgers en 
belangenvertegenwoordigers steeds meer vragen over 
het voorkomen en de risico’s van PFAS in onze leef- en 
werkomgeving. Dit geldt uiteraard ook voor werkge-
vers en werknemers. In dit artikel tracht ik vanuit mijn 
achtergrond als bodemadviseur en risicobeoordelaar 
een beknopt overzicht te geven van:

1.  Potentiële bronnen van PFAS en referenties die 
ingaan op relevante sectoren

2.  De actuele kennis over de blootstelling en risico’s 
van PFAS en specifiek in relatie tot beroepsmatige 
blootstelling. 

Hierbij constateer ik dat er nog belangrijke kennishia-
ten bestaan in relatie tot beroepsmatige blootstelling 
welke nadrukkelijk aandacht verdienen van zowel 
overheden als werkgevers en werknemers. 

Verspreiding en potentiële bronnen van PFAS in 
onze leefomgeving
Het is inmiddels alom bekend dat de grote groep aan 

PFAS een groep stoffen
van blijvende zorg 

Inleiding
U kunt zich allen vast nog wel de PFAS crisis in de GWW sector van de afgelopen periode herinne-
ren die er, op het hoogtepunt in 2019 samen met de stikstofproblematiek, toe leidde dat talloze 

projecten stilvielen en er door de GWW sector zelfs grootschalig gedemonstreerd werd op het 
Malieveld in Den Haag. 

PFAS-stoffen wijdverspreid in verschillende comparti-
menten (lucht, water, bodem) van onze leef-/werkom-
geving aanwezig zijn en afkomstig kunnen zijn van tal 
van diffuse en puntbronnen. Kort gezegd zijn er vier 
sporen waardoor PFAS in onze leef-/werkomgeving 
terecht kunnen komen en waardoor we blootgesteld 
kunnen worden. Dit betreffen de volgende sporen (zie 
ook navolgende figuur 1):

1.  Emissie door productie van PFAS houdende grond-
stoffen en producten 

2.  Emissie door het gebruik van PFAS houdende pro-
ducten 

3.  Emissie door het verbranden en storten van PFAS 
houdende afvalstoffen

4.  Emissie door recycling van PFAS houdende materi-
alen en producten

 
Momenteel wordt door verschillende partijen hard 
gewerkt aan het in kaart brengen van PFAS in verschil-
lende productieprocessen en daaraan gekoppelde 
emissies in Nederland. Een totaaloverzicht van het 
gebruik van PFAS in Nederland ontbreekt momenteel 
nog. In navolgende figuur 2 is een overzicht opgeno-
men van momenteel lopende brononderzoeken naar 
PFAS. 
 
In het in Juli 2020 gepubliceerde onderzoek van 
RWS “bronnen van PFAS voor Nederlandse opper-
vlaktewater” zijn bijvoorbeeld verschillende sectoren 
onderzocht op het voorkomen van PFAS in afvalwater. 
Daarnaast zijn er voor bodem en Zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS) in het algemeen inmiddels verschillen-
de inventarisaties uitgevoerd naar het potentiële 
voorkomen en de emissie van PFAS bij verschillende 
bedrijfsactiviteiten. Zo kan de ZZS navigator(https://
rvszoeksysteem.rivm.nl/ZzsNavigator) van het RIVM 
worden gebruikt om na te gaan welke ZZS (waaronder 
PFAS) potentieel geëmitteerd of gebruikt worden in 
verschillende bedrijfstakken. 

Tekst: John van Tol, Tauw BV 
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Figuur 1: Globaal overzicht van emissiesporen van PFAS

Figuur 2: Overzicht van lopende (bron)onderzoeken naar PFAS in Nederland (Bron: RWS presentatie Bronnen van PFAS 
voor het Nederlandse oppervlaktewater, Emissie Symposium Water Oktober 2020)
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Relevante bronnen voor emissies naar lucht, bodem 
en oppervlaktewater kunnen ook worden gebruikt als 
een belangrijke eerste indicator voor potentiële bloot-
stelling aan PFAS op de werkvloer. 

Actuele inzichten humane toxiciteit en 
toxicologische referentiewaarden
Veel PFAS kennen een lange verblijftijd in het menselijk 

lichaam (tot meerdere jaren) en worden internationaal 
inmiddels met een breed scala van negatieve gezond-
heidseffecten geassocieerd (bronnen: EEA, US ATSDR, 
RIVM). In figuur 3 is hiervan een visueel overzicht 
opgenomen. 
 
Hierbij geldt dat veel van deze gezondheidseffecten 
niet specifiek voor PFAS zijn maar ook door andere 

Figuur 3: Visueel overzicht negatieve gezondheidseffecten die worden geassocieerd aan blootstelling van PFAS (Bron: 
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2020/infographics/effects-of-pfas-on-human-health
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omgevingsfactoren kunnen worden veroorzaakt en 
het daardoor lastig is een goed onderbouwd causaal 
verband met blootstelling aan PFAS te leggen. Verschil-
lende studies laten echter zien dat werknemers die 
zijn blootgesteld aan hoge concentraties PFAS veelal 
een hogere concentratie PFAS in hun bloed hebben 
(Bron: ATSDR, EFSA) dan de rest van de bevolking. 

Sinds 2006 zijn er wereldwijd door verschillende 
gezondheidskundige instanties op basis van be-
schikbare humaantoxicologische studies voor een 
beperkt aantal PFAS verbindingen (momenteel circa 
6 van de veronderstelde 4000-6000 PFAS stoffen) 
gezondheidskundige referentiewaarden (toegestane/
aanvaardbare dagelijkse/wekelijkse orale dosis) gepu-
bliceerd. Hierbij is, met name door het steeds grotere 
aantal geassocieerde negatieve gezondheidseffecten, 
een zeer sterk dalende trend in de veilig geachte dosis 
waarneembaar (zie navolgende figuur 4). 
 
In september 2020 publiceerde de European Food 
Safety Authority (EFSA) haar langverwachte weten-
schappelijk evaluatie van de humane risico's van de 
aanwezigheid van PFAS in voedsel. Hierin is naast 
een schatting van de blootstellingsdosis van PFAS als 
gevolg van consumptie van voedsel en drinkwater ook 
een geactualiseerde gezondheidskundige referen-
tiewaarde voor orale blootstelling opgenomen. Voor 
het eerst betreft dit niet een individuele maar een 
zogenaamde groeps TWI (tolerable weekly intake) voor 
de som van PFOA/PFNA/PFHxS/PFOS van 4,4 ng/kg lg/
week (=0,63 ng/kg lg/dag). Deze waarde is gebaseerd 
op de afgenomen respons van het immuunsysteem 
tegen vaccinatie als het meest kritische toxicologi-
sche eindpunt. Dit is een verdere aanscherping van 
en afwijking ten opzichte van de in 2018 door EFSA 
gepubliceerde opinie waarin toegenomen cholesterol 
gehalten als meest kritische eindpunt is beschouwd. 
Deze door EFSA gepubliceerde waarde is fors lager 
dan de eerder (periode 2016-2019) door het RIVM ge-

publiceerde TDI-waarde voor PFOS (6,25 ng/kg lg dag), 
PFOA (12,5 ng/kg lg/dag) en GenX (21 ng/kg lg/dag). 
Gezondheidskundige autoriteiten uit verschillende 
Europese landen stellen kritische kanttekeningen bij 
deze zeer lage waarde van EFSA en het RIVM onder-
zoekt momenteel wat de consequenties van deze lage 
waarde zouden zijn voor eerder afgeleide tijdelijke 
normen (voor bijvoorbeeld grond en grondwater) en 
adviezen. 

Relevante blootstellingsroutes thuissituatie en 
achtergrondblootstelling 
Blootstelling van de bevolking aan PFAS vindt plaats 
via de volgende blootstellingsroutes (Stahl et al, 2011)
:
  Oraal: ca 75-95%
  Inhalatie (dampen en stof): ca 5-25%
  Dermaal: < 5%

Orale blootstelling leidt tot een bijna totale (circa 95%) 
opname in het lichaam. Door het grootschalige ge-
bruik van PFAS houdende producten in thuissituaties 
worden voedsel, kookgerei (zoals pannen), (drink)wa-
ter en huisstof als belangrijkste blootstellingsbronnen 
beschouwd (Stahl et al, 2011). Verschillende studies 
in knaagdieren hebben aangetoond dat dermale op-
name van PFAS (met name PFOA) mogelijk is maar dat 
de bijdrage hiervan naar verwachting beduidend lager 
is dan de orale blootstelling. Ook inhalatie (van met 
name huisstof) speelt een rol maar die is ook relatief 
beperkt ten opzichte van orale blootstelling. 

Door Stahl et al 2011, EFSA 2020 en Noorlander et 
al zijn respectievelijk voor Duitsland, verschillende 
Europese landen en NL inschattingen gemaakt van 
verschillende PFAS (PFOS en PFOA) blootstellingsrou-
tes in relatie tot de thuissituatie (zie tabel 2).
Uit tabel 2 blijkt dat de blootstellingsdosis in de thuis-
situatie van Nederlandse Volwassenen als gevolg van 
consumptie van voedsel en drinkwater (dieet) een 

Figuur 4: Overzicht gezondheidskundige referentiewaarden orale blootstelling verschillende PFAS (let op logaritmische 
schaal)
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aanzienlijk deel van de toegestane dagelijkse dosis be-
treft. Voor PFOS en PFOA samen bedraagt de bijdrage 
van alleen het dieet minimaal zo’n 5-15% van de TDI 
van RIVM en zo’n 80-95% van de EFSA 2020 TDI. Indien 
andere routes hierbij worden opgeteld dan zou voor 
volwassenen blootstelling aan PFAS in de thuissituatie 
al kunnen leiden tot een overschrijding van de EFSA 
2020 TDI waarde. Dit geeft aan dat elke additionele 
blootstelling aan PFAS op de werkvloer een significant 
effect kan hebben op de gezondheid. 

PFAS in CROW 400 
In het kader van de CROW 400 ‘Werken in en met 
verontreinigde bodem’ publicatie welke veel wordt 
gebruikt in de GWW sector om de risico’s voor werkne-
mers van blootstelling aan bodemverontreiniging in te 
schatten en noodzakelijke beheersmaatregelen in het 
kader van de Arbo-wet te kunnen nemen zijn in 2019 
op basis van de beschikbare TDI-waarden van RIVM 
zogenaamde SRC-arbo-waarden voor grond en grond-
water afgeleid voor PFOS, PFOA en GenX. Uitgangspunt 
voor deze waarden waren blootstellingsberekeningen 
voor de blootstellingsroutes ingestie (ca 85%), inhala-
tie van stof (ca 15%) en dermale blootstelling (ca 2% 
van totale blootstelling)

Belangrijke kennishiaten arbeid gerelateerde 
blootstelling 

Beschikbare humaantoxicologische studies
Wanneer in detail wordt gekeken naar de beschikbare 
humaantoxicologische studies die ten grondslag lig-
gen aan de huidige beschikbare gezondheidskundige 
referentiewaarden dan vallen de volgende zaken op:

1.  Het overgrote deel van de studies (naar schatting 
80-90%) heeft betrekking op PFOS en PFOA

2.  Het restant van de studies heeft betrekking op 

PFNA, PFHxS, GenX en in mindere mate PFBS 
3.  Voor de overige PFAS (naar schatting > 4.000 stoffen) 

zijn nagenoeg geen andere humaantoxicologische 
gegevens beschikbaar dan bijvoorbeeld basic acute 
blootstellingstests. Dit terwijl deze overige PFAS 
stoffen steeds meer worden gebruikt als alternatie-
ven voor inmiddels uitgefaseerde toepassingen van 
PFOS en PFOA waarvoor inmiddels wereldwijd en 
specifiek ook in Europa veel restricties gelden. 

4.  Het overgrote deel van de beschikbare studies (> 
95%) heeft betrekking op acute, intermediate bloot-
stelling. Slechts ca 2% op chronische blootstelling 
(zie ook figuur 5 voor PFOA)

5.  Het overgrote deel (>95%) van de studies is gericht 
op orale blootstelling (zie ook figuur 5 voor PFOA). 

6.  Studies naar inhalatie en dermale blootstelling zijn 
alleen beschikbaar voor PFOA. Voor de overige 
PFAS zijn geen gegevens voor deze blootstellings-
routes bekend. 

Op basis van de beschikbare humaantoxicologische 
gegevens zijn inmiddels door een aantal instanties 
(voorlopige) gezondheidskundige referentiewaarden 
(TDI of MRL-waarden) afgeleid voor een beperkt aantal 
PFAS stoffen. Deze zijn weergegeven in voorgaande 
figuur 4. 

Benadrukt wordt dat er door de zeer beperkte hoe-
veelheid bruikbare inhalatiestudies er voorzover 
bekend in Nederland, andere Europese landen en de 
Verenigde Staten geen arbeidhygiënische grenswaar-
den voor inhalatie zijn afgeleid. 

Inhalatieblootstelling
Op basis van de vrij hoge kookpunten en lage damp-
spanning en Henry coëfficiënten van veel PFAS verbin-
dingen in neutrale vorm worden deze stoffen als niet 
tot zeer beperkt vluchtig beschouwd. Daarnaast geldt 

Bron Stahl et al 

PFOS

Noorlander 
et al

PFOS

EFSA

PFOA/PFNA/
PFHXS/PFOS

Stahl 
et al

PFOA

Noorlander 
et al

PFOA

Stahl et al 

FTOH

Stahl et al

FOSE/
FOSA

Land EU NL EU EU NL EU EU

Voedsel 1,5 - 4,5 0,3 - 0,6 0,5 - 62,7 2,8 - 11,5 0,2 - 0,5 n.b. 0,2 - 6,9

Drinkwater 0,02 - 0,13 0,007 n.b. 0,02 - 0,09 0,009 n.b. n.b.

Binnenlucht 0,005 n.b. n.b. 0,0009 n.b. 0,04 - 0,1 0,5 - 2

Huisstof 0,03 - 4,2 n.b. n.b. 0,02 - 1 n.b. 0,1 - 1 1 - 2

Buitenlucht 0,001 - 0,004 n.b. n.b. 0,001 - 0,01 n.b. 0,003 0,001-0,01

Totale blootstelling 1,6 - 8,8 Min 0,3 - 0,6 Min 0,5 2,9 - 12,6 Min. 0,2 - 0,5 0,1 - 1,1 1,7 - 11

% van TDI RIVM 25 - 140 5 - 10 3 - 330* 23 - 101 2 - 4 n.b. n.b.

%van TDI EFSA 2020 250 - 1400 50 - 95 80 - 9950 460 - 6000 32 - 80 n.b. n.b.

*Vergeleken met som TDI van PFOS en PFOA = 6,25 +12,5 = 18,75 ng/kg lg/dag)

Tabel 2: Overzicht ingeschatte dagelijkse dosis (ng/kg lg//dag) aan PFAS van volwassenen in thuissituatie
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dat veel PFAS in het milieu (lucht, water, bodem) disso-
ciëren en in deze vorm een (nog) lagere vluchtigheid 
kennen. Er zijn echter nadrukkelijk uitzonderingen in 
de PFAS groep en stoffen die wel degelijk een hoge 
vluchtigheid kennen en in binnen en buitenlucht veel-
vuldig zijn aangetroffen (zie ook voorgaande tabel 2) 
voorbeelden hiervan zijn FTOH, FOSE/FOSA en FASA/
FASE verbindingen (EFSA , 2020 & Stahl et al, 2011). 
Een deel van deze verbindingen kan door biotrans-
formatie vanuit andere polyfluorverbindingen als 
omzettingsproduct worden gevormd. Deze vluchtige 
omzettingsverbindingen kunnen vervolgens in het 
milieu of menselijk lichaam vervolgens weer worden 
omgezet in persistente verbindingen zoals PFOA en 
PFOS. 

In bepaalde werksituaties kan inhalatie van vluchtige 
PFAS verbindingen of PFAS houdend stof dan ook 

zeker een rol van betekenis spelen. Een internatio-
naal veel aangehaald voorbeeld is bijvoorbeeld de 
blootstelling van professionele ski-waxers aan PFAS 
verbindingen. In studies van Nilsson et al 2010 & 2013 
wordt beschreven dat bloedserum concentraties aan 
PFOA van professionele ski-waxers sterk verhoogd 
zijn ten opzichte van de rest van de bevolking. Uit 
verdiepend onderzoek blijkt dat de luchtconcentraties 
aan vluchtige FTOH verbindingen in de ademzone van 
deze werknemers sterk verhoogd zijn en dat inhalatie 
van deze dampen/stofdeeltjes en omzetting in het 
lichaam naar PFOA vermoedelijk de oorzaak zijn van 
deze sterk verhoogde bloedserumconcentraties.  

Bij werkzaamheden met vaste en/of vloeibare PFAS 
houdende materialen/afvalstromen waarbij stof-
vorming of aerosolvorming kan optreden dient dan 
ook nadrukkelijk rekening te worden gehouden met 

Figuur 5: Overzicht van beschikbare humaantoxicologische studies voor PFOA (bron: ATSDR, 2018)

Figuur 6: Op basis van route to route extrapolatie bepaalde indicatieve inhalatie grenswaarden in µg/m3 (op basis van 
lichaamsgewicht van 70 kg voor een volwassene en een ademvolume van 20 m3/dag) Rood gearceerd is de actuele 
globale ordegrootte van de grenswaarden (0,1 – 0,001 µg/m3). Let op logaritmische schaal.
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inhalatieblootstelling aan PFAS verbindingen. Dit geldt 
ook voor sectoren zoals de textielindustrie waar met 
vluchtige PFAS verbindingen coatings worden aange-
bracht. 

De beperkt beschikbare inhalatiestudies voor PFOA 
suggereren daarnaast dat er geen verschil is in op-
name van PFAS in het lichaam als gevolg van orale 
en inhalatoire blootstelling. Omdat er echter geen 
Arbo-grenswaarden voor PFAS in lucht voorhanden 
zijn is het beoordelen van deze blootstelling niet een-
voudig. 

Als worstcase approach kan ‘route to route extrapolati-
on’ vanuit orale TDI inzicht geven in de relevante range 
aan inhalatie grenswaarden. In navolgende figuur 6 is 
een dergelijke ‘route to route extrapolation’ toegepast 
op de beschikbare orale TDI-waarden. 

Uit figuur 6 volgt dat de op basis van route to route 
extrapolation verkregen indicatieve inhalatiegrens-
waarden voor PFAS zeer laag zijn en in de ordegrootte 
van 0,002 - 35 µg/m3 liggen.

Op basis van het ATSDR (2018) document volgt dat uit 
inhalatiestudies (blootstelling < 14 dagen) van ratten 
blijkt dat de inhalatie NOAEL waarden en de laagste 
LOAEL waarden voor PFOA respectievelijk in de orde 
grootte van 1 tot 10 PPM liggen. Bij het gebruik van 
een minimaal geachte veiligheidsfactor van 10001 

voor de NOAEL waarden leidt dit tot een indicatieve 
inhalatiegrenswaarde voor PFOA in de ordegrootte 
van 0,001- 0,01 ppm (1-10 ppb). Dit komt overeen met 
een indicatieve luchtgrenswaarde voor PFOA van circa 
17 - 170 µg/m3. Dit is beduidend hoger dan de op ba-
sis van route to route extrapolation bepaalde waarde 
maar nog altijd een lage luchtconcentratie waarbij 
geldt dat het meten van PFAS in lucht momenteel nog 
complex en kostbaar is. Er is momenteel een zeer 
beperkt aantal methoden en laboratoria beschikbaar 
voor luchtmetingen van PFAS.  

Dermale blootstelling
Door het grootschalige gebruik van PFAS in verschillen-
de consumentenproducten vindt buiten de werkplek 
dermale blootstelling plaats aan PFAS uit bijvoorbeeld 
vloerbedekking, textiel, verf/wax/polish, kookgerei, voed-
selverpakkingen en persoonlijke verzorgingsproducten 
en cosmetica (EFSA, 2020). Er is echter maar een zeer 
beperkt aantal studies voorhanden over de dermale 
absorptie van PFAS. Uit een studie uit 2005 voor PFOA 

volgt dat de dermale absorptie slechts 0,048% bedroeg. 
Voor PFOS en PFOA werd dan ook aangenomen dat der-
male absorptie een sterk ondergeschikte rol speelt ten 
opzichte van met name orale en inhalatie blootstelling. 
Een recentere studie geeft echter aan dat de dermale 
absorptie sterk afhankelijk is van de ionisatie toestand 
van de PFAS en dat er toch een potentie is voor een 
significante dermale absorptie door de huid. De PFAS 
concentraties in onze leefomgeving zijn hiervoor naar 
verwachting te laag en PFOA bevindt zich dan vrijwel 
altijd in de geïoniseerde (gedissocieerde) toestand. Het 
kan op basis van deze gegevens echter niet worden 
uitgesloten dat blootstelling aan hoge concentraties 
PFAS of niet gedissocieerde PFAS kan leiden tot een 
significante dermale absorptie en daarmee tot een 
relevante bijdrage aan de totale PFAS blootstelling. 
Gebaseerd op kinetische overeenkomsten van andere 
PFAS verbindingen uit de PFCA en PFSA groepen met 
PFOA wordt verwacht dat de dermale absorptie van 
deze stoffen ook gering is. 

Recent onderzoek van Shane et al 2020 duidt evenmin 
op huidirritatie of sensibilisering als gevolg van huid-
blootstelling aan PFOA. Wel zijn er in deze studie met 
een murine model aanwijzingen voor significante ef-
fecten op de milt, lever en thymus en immunotoxicitiet 
gevonden. Deze resultaten duiden op een potentiële 
relatie met de PPARα receptor en laten volgens de au-
teurs zien dat (langdurige) dermale blootstelling aan 
PFOA immunotoxisch is en geven mogelijk aan dat de 
effecten van dermale blootstelling aan sommige PFAS 
significant worden onderschat. Aanvullend onderzoek 
naar dermale blootstelling aan PFOA en andere PFAS 
is dan ook gewenst om de risico’s van langdurige 
huidblootstelling en/of blootstelling aan hoge concen-
traties goed te kunnen inschatten. 

Waar staan we nu? 
De afgelopen jaren is veel kennis, ervaring en data 
vergaard over de blootstelling en risico’s aan PFAS in 
onze leefomgeving en er vindt momenteel wereldwijd 
nog heel veel onderzoek plaats naar PFAS maar be-
langrijke aandachtspunten voor de beoordeling van 
blootstellingsrisico’s van PFAS op de werkplek zijn:
   Meer inzicht is nodig in het grote aantal potentiele 

bronnen en de mate van (achtergrond)blootstelling 
aan PFAS:

	    Op de werkplek via orale, inhalatie en dermale 
blootstelling

	    Via ons dieet en de leefomgeving (met name via 
binnen-/buitenlucht en huisstof) 

   Er is nog zeer weinig bekend over de langere termijn 
humane toxiciteit en schadelijke gezondheidseffec-
ten van nieuwere generaties PFAS verbindingen, 
die inmiddels op grote schaal worden toegepast 
als vervangers van bijvoorbeeld PFOS of PFOA en 

1 Bestaande uit een factor 10 voor een acute studie, een 
factor 10 voor extrapolatie van dier naar mens en een factor 
10 voor intraspecies variability
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welke in sommige gevallen in onze leefomgeving 
of het menselijk lichaam alsnog kunnen worden 
omgezet in bekende persistente PFAS verbindingen 
zoals PFOS en PFOA

  Meer detailinzicht is nodig in de volgende belang-
rijke blootstellingsroutes voor beroepsmatige 
blootstelling: 

	   Blootstelling via inhalatie (dampen en stof). 
Werkplekmetingen en grenswaarden om lucht-
concentraties te beoordelen ontbreken veelal 
nog. 

	   Blootstelling aan hogere gehalten PFAS via de 
huid. Deze route is mogelijk relevanter dan tot 
op heden gedacht. 
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