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Inleiding 
Door het chemische bedrijf Chemours in Dordrecht wordt de stof tetrafluoretheen (TFE) ( CAS-no. 116-14-
3) naar de lucht geëmitteerd. Deze stof is de monomeer in de productie van polytetrafluoretheen, dat ook 
bekend is als Teflon. De Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) signaleert dat registranten binnen 
REACH aan TFE een zelfclassificatie als CARC1B geven. Op basis van een dergelijke classificatie is de stof 
een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Om de mogelijke gezondheidseffecten bij omwonenden als gevolg van 
de blootstelling aan TFE te kunnen toetsen via verspreidingsberekeningen verzoekt de OZHZ het RIVM om 
voor TFE een MTRlucht en een VRlucht af te leiden. 
 
Eerdere beoordeling door het RIVM  
Het RIVM heeft in het jaar 2000 voor TFE een voorlopige beoordeling gepubliceerd in het kader van een 
project over emissies in de Tweede en Derde Merwedehaven te Dordrecht (RIVM 2000). Destijds werd 
geconcludeerd dat voor TFE geen gezondheidskundige limietwaarde voor de algemene bevolking (afgeleid 
door het RIVM of een andere erkende instantie) beschikbaar is. Wel was er een beoordeling van de 
gegevens over de mogelijke carcinogeniteit door de IARC (1999). In muizen veroorzaakte TFE verhoogde 
incidenties van diverse tumoren in de lever alsmede histiocytische sarcomen en in ratten verhoogde het de 
incidenties van levertumoren en niertumoren. De beschikbare genotoxiciteitsdata (in vitro, in vivo) waren 
negatief. Uit dit laatste werd in RIVM (2001) geconcludeerd dat de waargenomen tumoren waarschijnlijk 
via een niet-genotoxisch mechanisme ontstaan. Op basis van een chronische LOAEL voor 
nierceldegeneratie van 156 ppm (640 mg/m3, gedurende 6 uur per dag, 5 dagen per week) in 
mannetjesratten leidde het RIVM een voorlopige richtwaarde af van 114 µg/m3 (na omrekening naar 
continue expositie en delen door een assessmentfactor van 10 voor interspecies-extrapolatie, 10 voor 
intraspecies-extrapolatie en 10 voor gebruik van een LOAEL i.p.v. een NOAEL) (RIVM 2000). 
 
    



GEWIJZIGD: 29-11-2017 VERSIE 3 (DEFINITIEF)  Pagina 2 van 6 
 

Pagina 2 van 6 
 

 
Classificatie TFE 
Voor TFE is geen geharmoniseerde CLP-classificatie beschikbaar. De IARC heeft TFE geclassificeerd in Groep 
2A (IARC 2016) (probably carcinogenic to humans) gebaseerd op voldoende bewijs in proefdieren. Volgens 
het Amerikaanse NTP kan redelijkerwijs verwacht worden dat TFE carcinogeen is voor de mens op basis 
van voldoende bewijs in proefdieren (NTP 2016). In het CLP-classificatieregister zijn er 45 registranten die 
de stof classificeren als CARC 1B (zelfclassificatie) (ECHA 2017).  
 
Toxicologische informatie tetrafluoretheen 
Naast de eerdere beoordeling door het RIVM (2000) zijn voor TFE reviews beschikbaar van ECETOC (2003), 
IARC (1999; 2016) en NTP (2016). TFE is ook beoordeeld door de US-EPA in het kader van het AEGL-project 
(US-EPA 2015). TFE is geregistreerd in REACH-kader. In het registratiedossier zoals aanwezig in de REACH 
ECHA-database zijn de diverse toxicologische studieresultaten samengevat en wordt door de registrant een 
inhalatoire DNEL voorgesteld voor de algemene bevolking (DNEL 1,59 mg/m3, afleidingswijze niet 
gerapporteerd). 
 
Net als de verwante fluorverbindingen hexafluorpropeen en hexafluorisobuteen veroorzaakt TFE een 
karakteristieke nierbeschadiging in proefdieren (celnecrose in de proximale tubuli). Dit mechanisme van 
nierbeschadiging is ook beschreven voor trichlooretheen en tetrachlooretheen. TFE wordt niet omgezet 
door cytochroom P-450 enzymen maar wordt in de lever geconjugeerd met glutathion. In de nieren vindt 
vervolgens omzetting plaats van dit glutathionconjugaat naar een cysteïneconjugaat. Een deel van het 
cysteïneconjugaat wordt geactiveerd tot een toxische thiolverbinding door cysteïneconjugaat-β-lyase. De 
activiteit van dit enzym is hoog in de nieren. Vandaar dat deze stof en verwante verbindingen nierschade 
veroorzaken (ECETOC 2003, US-EPA 2015, IARC 2016).  
 
Met TFE zijn inhalatoire acute, subacute en semichronische toxiciteitsstudies uitgevoerd (rat en muis). Uit 
de resultaten komt niercelnecrose/degeneratie naar voren als het meest gevoelige toxische effect. In acute 
studies was het effect in ratten waarneembaar bij 3500 ppm (4 uur blootstelling); de acute NOAEL in ratten 
was 1200 ppm (6 uur blootstelling) (US-EPA 2015). In subacute en semichronische studies in muis en rat 
bleken ratten iets gevoeliger met degeneratie van niertubuli bij concentraties van 625 ppm en hoger na 
semichronische blootstelling (blootstelling 6 uur/dag, 5 dagen/week). Bij de lagere testconcentratie van 
312 ppm was in ratten na semichronische blootstelling nog verhoogde eiwituitscheiding in urine 
waarneembaar (LOAEL 312 ppm) (ECETOC 2003; US-EPA 2015). De enige studies met chronische 
toediening zijn NTP-studies in rat en muis (NTP 1997). In de studie in ratten was degeneratie van niertubuli 
aanwezig bij alle drie de testconcentraties, inclusief de laagste van 156 ppm in mannetjes (blootstelling 6 
uur/dag, 5 dagen/week) (LOAEL). Bij deze LOAEL was het effect aanwezig bij 20/50 dieren met gradatie 1,1 
uit 4 (minimaal) t.o.v. 2/50 in de controlegroep (gradatie 1,0) en 50/50 bij de beide hogere 
testconcentraties van 312 en 625 ppm (gradatie resp. 2,3 en 3,6) (NTP 1997).  
 
Genotoxiciteitsstudies met TFE zijn uitgevoerd in vitro en in vivo (genmutaties in bacteriën en in 
zoogdiercellen in vitro, chromosoomaberraties in zoogdiercellen in vitro, in vivo micronucleustest in 
beenmerg in muizen, in vivo micronucleustest in perifere bloedcellen in muizen, in vivo lever UDS in 
muizen). Alle testen waren negatief (RIVM 1991; ECETOC 2003; US-EPA 2015). 
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De carcinogeniteit van TFE werd onderzocht in een inhalatoir experiment in ratten en muizen (NTP 1997). 
Verhoogde incidenties van de volgende tumoren werden gevonden: adenomen en carcinomen in de nieren 
(ratten, mannetjes en vrouwtjes), adenomen en carcinomen in de lever (ratten, mannetjes en vrouwtjes, 
muizen, mannetjes en vrouwtjes), leverhemangiomen (muizen, mannetjes en vrouwtjes), 
leverhemangiosarcomen (ratten alleen vrouwtjes, muizen, mannetjes en vrouwtjes), histiocytische 
sarcomen (muizen, mannetjes en vrouwtjes). Op basis van dit resultaat concludeerde de NTP dat het 
experiment duidelijk bewijs gaf (clear evidence) voor een carcinogene werking in ratten en muizen van 
beide geslachten (NTP 1997). 
 
Voor TFE zijn er geen studies naar ontwikkelingstoxiciteit en reproductietoxiciteit. In de 13-wekenproeven 
in rat en muis waren geen effecten op reproductie-organen waarneembaar. In subacute en semichronische 
inhalatieproeven in hamsters werden aanwijzingen gevonden voor een effect op de testes bij ≥625 ppm 
(NOAEL 203 ppm) (ECETOC 2003). 

Naar aanleiding van de specifieke werking van TFE op de nieren is in vitro mechanistisch onderzoek 
uitgevoerd in cellen van ratten, muizen en mensen. In ratten bleek het cysteïneconjugaat (S-(1,1,2,2-
tetrafluorethyl)-L-cysteïne) in niercellen viermaal sterker te worden omgezet door β-lyases dan in 
levercellen. In muizen daarentegen was in de lever de β-lyase activiteit juist veel hoger dan in nieren. Het 
cysteïneconjugaat bleek in ook menselijke niercellen te worden omgezet door β-lyases maar wel in 
mindere mate dan in niercellen van de rat. In levercellen van de mens in vitro was de β-lyase activiteit lager 
dan die in muizen- en rattenlevercellen (ECETOC 2003). Met S-(1,1,2,2-tetrafluorethyl)-L-cysteïne is ook 
een genotoxiciteitstest in bacteriën uitgevoerd (Ames-test) met metabole activering met S9 van nieren van 
Aroclor-geïnduceerde ratten. Het resultaat daarvan was negatief (ECETOC 2003). 
 
Evaluatie 
De beschikbare toxiciteitsstudies voor TFE wijzen op de nieren als het belangrijkste doelorgaan voor 
toxiciteit. Dit hangt samen met de vorming van toxische metabolieten in de nieren. Eenzelfde toxisch effect 
is beschreven voor diverse andere haloalkenen (hexafluorpropeen, hexafluorisobuteen, tri- en 
tetrachlooretheen). Een cysteïneconjugaat van de moederstof wordt in de nieren door een β-lyase 
omgezet naar een actieve metaboliet die nierschade veroorzaakt. Voor TFE is de overall-LOAEL voor deze 
niertoxische werking gelijk aan 156 ppm, gebaseerd op een verhoogde frequentie van degeneratie van 
niertubuli in mannetjesdieren in een chronisch experiment in de rat (NTP 1997). In vitro-onderzoek 
suggereert dat de mens minder gevoelig is voor dit effect door een lagere β-lyase activiteit in niercellen. 
 
De actieve metaboliet die gevormd wordt in de nieren kan genotoxisch werken. Bijvoorbeeld voor 
trichlooretheen wordt dit als het mechanisme achter de tumorvorming in de nieren beschouwd (US-EPA 
2011). Een dergelijke specifieke genotoxische werking in de nieren wordt niet gedetecteerd in de 
standaardtestsystemen voor genotoxiciteit. Voor TFE zijn verhoogde incidenties niertumoren gevonden in 
ratten en op basis van de beschikbare gegevens is niet uit te sluiten dat deze tumoren via een genotoxisch 
mechanisme ontstaan. Op basis van de aangetoonde β-lyase activiteit in niercellen van de mens is dit 
mechanisme relevant voor de mens. De gevonden hoge incidenties levertumoren in muizen (vooral 
hemangiomen en hemangiosarcomen) zijn mogelijk ook gerelateerd aan orgaanspecifieke β-lyase activiteit. 
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In vitro onderzoek wijst op hoge β-lyase activiteit in levercellen van de muis. In humane levercellen was de 
β-lyase activiteit duidelijk lager dan die in muizenlevercellen. Voor de histiocytische sarcomen in muizen 
ontbreekt mechanistische informatie. 
 
Voor de MTR-afleiding is het mechanisme van de tumorvorming belangrijk. Wanneer de stof door middel 
van een niet-genotoxisch mechanisme tumoren induceert, kan het MTR worden afgeleid met 
assessmentfactoren (threshold benadering). Veroorzaakt de stof echter door een genotoxisch mechanisme 
tumoren, dan kan geen ‘no effect level’ worden afgeleid en wordt het MTR bepaald met behulp van 
lineaire extrapolatie (non-threshold benadering). Voor de tumorvorming in de nieren in de rat wijzen de 
gegevens op een specifiek mechanisme, nl. de lokale vorming van een actieve metaboliet door β-lyase 
activiteit. Dit effect wordt niet afgedekt door de negatieve genotoxiciteitsstudies. In de lever van de muis is 
de β-lyase activiteit hoog en mogelijk zijn de gevonden hoge incidenties van bloedvattumoren in dit orgaan 
gerelateerd aan β-lyase activiteit. Ook voor deze tumoren zou het mechanisme genotoxisch kunnen zijn. In 
vitro-onderzoek wijst op geringere β-lyase activiteit in menselijke levercellen maar dat is onvoldoende om 
de bloedvattumoren als niet relevant voor de mens te beschouwen. Voor de MTR-afleiding worden drie 
opties doorgerekend:  
 
 toepassing van assessmentfactoren op het laagste bekende effectniveau, nl. de chronische LOAEL 

voor niereffecten in de rat (drempelbenadering); 
 lineaire extrapolatie op basis van de laagste tumorigene dosis voor de niertumoren in de rat; 
 lineaire extrapolatie op basis de laagste tumorigene dosis voor de bloedvattumoren in de lever van 

de muis. 
 
De chronische LOAEL voor degeneratie van niertubuli in de rat van 156 ppm (637 mg/m3) komt op continue 
basis overeen met 114 mg/m3 (omrekening van 30 uur per week naar 168 uur per week). De volgende 
assessmentfactoren worden toegepast: 1 voor extrapolatie van proefdier naar mens (vanwege 
waarschijnlijk grotere gevoeligheid van de rat voor het niereffect door TFE), 10 voor gebruik van een 
LOAEL, 10 voor gevoelige groepen in de humane populatie en 10 voor beperkingen in de dataset (geen 
gegevens over ontwikkelingstoxiciteit en reproductietoxiciteit). Aldus resulteert eenzelfde waarde van 
114 µg/m3 als eerder voorgesteld in RIVM (2000). De lineaire extrapolatie op basis van de niertumoren in 
de rat leidt tot een extra risico van één op tienduizend per leven (=MTR) bij 136 µg/m3. Zie bijlage 1 voor 
de details van deze afleiding. De lineaire extrapolatie op basis van de vasculaire tumoren in de lever van de 
muis leidt tot een extra risico van één op tienduizend per leven (=MTR) bij 31 µg/m3. Zie bijlage 1 voor de 
details van deze afleiding. Rekening houdend met de onzekerheid in elk van drie afleidingen wordt de 
laagste gekozen als MTRlucht. Deze laagste waarde wordt afgerond op 30 µg/m3. Uit dit MTRlucht kan een 
VRlucht (extra kankerrisico één op miljoen per leven) worden afgeleid door te delen door 100. 
 
Het MTRlucht van 30 µg/m3 verschilt van de eerdere voorlopige richtwaarde van 114 µg/m3 door een andere 
beoordeling van de carcinogene werking in muis en rat (non-threshold).  
 
Conclusie: 
MTRlucht: 30 µg/m3  
VRlucht:  0,30 µg/m3 
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Bijlage 1: Kwantitatieve kankerrisicoschatting voor tetrafluoretheen op basis van NTP (1997) 
 
Rat niertumoren 
Duur experiment: 104 weken blootstelling gevolgd door 11 dagen observatie 
Blootstellingsregime: 6 uur per dag, 5 dagen per week 
Laagste tumorigene concentratie: 312 ppm, tumorincidentie 12/100 versus 3/100 in controles 
 
Berekening met formule:   

 

 
Symbolen in deze formule: 
Ch

x :   concentratie waarbij het voor de mens geaccepteerde kankerrisico bereikt wordt; 
Ihuman :  geaccepteerd extra kankerrisico (MTR = 10-4); 
Iexp :  tumorincidentie bij laagste tumorigene concentratie in het proefdierexperiment; 
texp :  duur van het proefdierexperiment in dagen; 
tlife:  levensduur van proefdieren in dagen (rat = 1000; mouse = 750); 
texposure:  blootstellingsduur in dagen, gecorrigeerd voor blootstellingsregime (omrekening x uur/dag, y dagen week naar 

continue expositie 24 uur/dag)  
Cexp :   laagste tumorigene concentratie 
 
Invullen gegevens voor rattenexperiment: 
 

𝐶𝐶ℎ𝑥𝑥 =  
0,0001

0,09
∗

739
1000

∗
130

1000
∗ 312 = 0.0333 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,136 𝑝𝑝𝑚𝑚/𝑝𝑝3 

 
Muis vasculaire tumoren in lever 
Duur experiment: 95-96 weken blootstelling 
Blootstellingsregime: 6 uur per dag, 5 dagen per week 
Laagste tumorigene concentratie: 312 ppm, tumorincidentie 57/96 versus 0/96 in controles 
 
Invullen gegevens voor muizenexperiment: 
 

𝐶𝐶ℎ𝑥𝑥 =  
0,0001

0,59
∗

672
750

∗
120
750

∗ 312 = 0.0076 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,0309 𝑝𝑝𝑚𝑚/𝑝𝑝3 
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