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Voorwoord	  -‐	  verantwoording	  

Deze	  leidraad	  is	  bedoeld	  om	  een	  handreiking	  te	  geven	  voor	  het	  opstellen	  van	  een	  eigen	  ziekenhuis	  
protocol	  voor	  de	  opvang	  van	  chemisch	  blootgestelde	  en	  besmette	  slachtoffers.	  Stroomschema’s	  en	  
andere	  teksten	  in	  dit	  document	  zijn	  vrij	  te	  gebruiken.	  

Deze	  leidraad	  is	  mede	  tot	  stand	  gekomen	  door	  financiële	  steun	  van	  VWS,	  in	  aansluiting	  op	  ZiROP	  
programma	  van	  VWS	  (referentiekader	  ZiROP).	  Het	  document	  is	  gebaseerd	  op	  reeds	  eerder	  gemaakte	  
goede	  documenten	  binnen	  Nederland	  en	  ziekenhuis	  protocollen.	  Daarnaast	  is	  het	  document	  gelinkt	  
met	  het	  e-‐learning	  programma	  CBRN,	  ontwikkeld	  is	  door	  CrisisTox	  Consult	  en	  het	  Netwerkcentrum	  
samen	  met	  het	  OOC	  van	  het	  St.	  Elisabeth	  Ziekenhuis	  Tilburg	  voor	  Netwerk	  Acute	  Zorg	  Brabant.	  

Opbouw	  van	  deze	  ‘Leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers’	  
De	  leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers	  is	  opgebouwd	  uit	  3	  boekjes	  voor	  verschillende	  
doelgroepen:	  

Boekje	  1:	  De	  Acute	  Opvang	  	  

Dit	  boekje	  is	  bedoeld	  voor	  de	  medewerkers	  van	  de	  SEH	  (inclusief	  receptie	  en	  BHV),	  die	  de	  feitelijke	  
opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  verzorgen.	  Dit	  boekje	  behandelt:	  

• Overzicht	  over	  de	  hospitale	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers;	  	  

• Rollen	  en	  taken	  bij	  de	  opvang	  van	  	  chemische	  slachtoffers;	  

• Taakkaarten	  voor	  elk	  van	  de	  gedefinieerde	  rollen;	  

• Instructiekaarten	  voor	  handelingen	  bij	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers.	  	  

Ieder	  ziekenhuis	  gebruikt	  uiteindelijk	  alleen	  de	  kaarten	  die	  van	  toepassing	  zijn.	  

Boekje	  2:	  Voorbereiding	  

Dit	  boekje	  is	  bedoeld	  voor	  het	  management	  op	  de	  SEH	  en	  de	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  die	  de	  SEH	  
manager	  ondersteunt	  bij	  de	  voorbereiding	  op	  chemische	  slachtoffers.	  Dit	  boekje	  behandelt	  de	  
voorbereiding	  op	  de	  opvang.	  

Boekje	  3:	  Naslagwerk	  

Deel	  3	  geeft	  achtergrondinformatie	  en	  uitgangspunten,	  en	  biedt	  op	  die	  manier	  inzicht	  in	  de	  motivatie	  
voor	  de	  inhoud	  van	  de	  boekjes	  1	  en	  2.	  
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1 Inleiding	  en	  afbakening	  

1.1 CBRN	  incidenten:	  regulier	  én	  bijzonder	  	  
Een	  CBRN	  incident	  is	  een	  gebeurtenis	  of	  gevaarlijke	  verschijnsel	  resulterend	  in	  de	  ontsnapping	  van	  
één	  of	  meerdere	  substanties	  die	  op	  korte	  of	  langere	  termijn	  schadelijk	  zijn	  voor	  de	  menselijke	  
gezondheid	  en/of	  het	  milieu.	  CBRN	  verwijst	  naar	  blootstelling	  aan	  chemische,	  biologische,	  
radiologische/nucleaire	  stoffen.	  Het	  beeld	  van	  CBRN	  wordt	  vooral	  bepaald	  door	  de	  paar	  
grootschalige	  incidenten	  die	  jaarlijks	  optreden	  en	  de	  landelijke	  media	  halen,	  zoals	  de	  brand	  in	  
Moerdijk	  of	  de	  brand	  op	  een	  zeeschip	  in	  aanbouw	  in	  Velsen.	  Verreweg	  de	  meeste	  slachtoffers	  met	  
CBRN	  blootstelling	  vallen	  bij	  kleinschalige	  incidenten	  met	  1-‐2	  slachtoffers.	  Per	  jaar	  beantwoordt	  het	  
Nationaal	  Vergiftigingen	  Informatie	  Centrum	  (NVIC)	  zeker	  15.000	  keer	  vragen	  over	  slachtoffers	  met	  
blootstelling	  aan	  ‘chemicaliën’1;	  dat	  zijn	  er	  42	  per	  dag.	  Omgerekend	  naar	  inwonertal	  zouden	  in	  
Brabant	  per	  jaar	  zo’n	  2250	  slachtoffers	  vallen,	  ofwel	  zo’n	  6	  per	  dag.	  

Hoewel	  dit	  reeds	  cijfers	  zijn	  die	  de	  verwachtingen	  misschien	  overstijgen,	  is	  het	  daadwerkelijk	  aantal	  
intoxicaties	  in	  Nederland	  waarschijnlijk	  nog	  groter:	  voor	  veel	  situaties	  wordt	  het	  NVIC	  niet	  
geconsulteerd	  omdat	  de	  behandelaar	  al	  weet	  hoe	  op	  te	  treden.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  afname	  
van	  het	  aantal	  consulten	  over	  alcohol	  intoxicaties,	  terwijl	  het	  aantal	  mensen	  met	  een	  acute	  alcohol	  
intoxicatie	  met	  bewusteloosheid	  (‘comazuipen’)	  alleen	  maar	  toeneemt.	  

Daarom	  is	  de	  opvang	  en	  behandeling	  van	  CBRN	  slachtoffers	  reguliere	  zorg	  qua	  vóórkomen,	  zij	  het	  
met	  een	  lage	  frequentie.	  Ondanks	  de	  lage	  frequentie	  is	  een	  leidraad	  CBRN	  voor	  ziekenhuizen	  zinvol.	  
Een	  CBRN	  incident	  met	  slachtoffers	  heeft	  namelijk	  al	  snel	  een	  grote	  impact	  op	  een	  ontvangende	  SEH	  
afdeling:	  er	  is	  beperkte	  deskundigheid	  in	  ziekenhuizen,	  personeel	  kan	  hun	  eigen	  risico	  niet	  goed	  
inschatten	  en	  personeel	  betrokken	  bij	  een	  eventuele	  ontsmetting	  is	  inflexibel	  (zit	  ‘gevangen’	  in	  
CBRN-‐rol)	  en	  niet	  snel	  elders	  inzetbaar;	  mogelijk	  is	  daardoor	  veel	  personele	  inzet	  nodig.	  CBRN	  
incidenten	  zijn	  voor	  een	  SEH	  gebeurtenissen	  met	  ‘kleine	  kans,	  grote	  gevolgen’	  (KKGG).	  

1.2 Uitgangspunten	  voor	  deze	  leidraad	  
CBRN	  zorg	  is	  dus	  bijzondere	  reguliere	  zorg	  qua	  uitvoering.	  Het	  uitgangspunt	  voor	  de	  leidraad	  is	  om	  
zoveel	  mogelijk	  aan	  te	  sluiten	  bij	  dagdagelijkse	  zorg	  en	  bestaande	  protocollen.	  Het	  principe	  en	  de	  
structuur	  die	  de	  HMIMS	  hanteert	  bij	  grootschalige	  incidenten	  en	  de	  fases	  uit	  het	  referentiekader	  
ZiROP	  zijn	  een	  goede	  basis	  en	  inmiddels	  landelijk	  breed	  gedragen	  en	  geïntroduceerd	  in	  vele	  ZiROP	  
plannen.	  Daarom	  sluit	  deze	  CBRN	  leidraad	  voor	  Brabant	  daarop	  aan.	  Waar	  specifieke	  extra	  
inspanning	  bij	  de	  preparatie	  of	  opvang	  en	  behandeling	  van	  CBRN	  slachtoffers	  nodig	  is,	  geldt	  het	  
uitgangspunt	  om	  met	  zo	  min	  mogelijk	  middelen	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  bereiken.	  	  

Alle	  ziekenhuizen	  zouden	  op	  ‘kleine’	  incidenten	  met	  1	  à	  2	  slachtoffers	  voorbereid	  moeten	  zijn.	  Ook	  
bij	  grote	  incidenten	  is	  het	  aantal	  slachtoffers	  met	  een	  indicatie	  voor	  behandeling	  op	  de	  SEH	  vaak	  
beperkt	  tot	  maximaal	  5-‐6.	  Opvang	  van	  dergelijke	  aantallen	  slachtoffers	  vergt	  meer	  middelen,	  
personeel,	  kennis	  en	  infrastructuur,	  en	  is	  vooral	  bedoeld	  voor	  CBRN	  profiel	  ziekenhuizen.	  

De	  strategie	  voor	  de	  opvang	  van	  slachtoffers	  met	  acute	  chemische,	  radiologische	  en	  nucleaire	  
blootstelling	  is	  bijna	  identiek;	  opvang	  van	  patiënten	  met	  (ernstige)	  infectieziekten	  is	  standaard	  zorg	  
voor	  alle	  ziekenhuizen.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  maatregelen	  zoals	  ziekenhuis	  organisatie,	  zonering,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Jaarverslag	  NVIC	  2010.	  Het	  opgegeven	  aantal	  is	  exclusief	  planten	  en	  geneesmiddelen.	  
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ontsmetting	  en	  persoonlijke	  bescherming.	  Omdat	  chemische	  blootstelling	  veel	  vaker	  voorkomt	  dan	  
radiologisch/nucleaire	  blootstelling	  richt	  deze	  leidraad	  zich	  primair	  op	  de	  opvang	  en	  behandeling	  van	  
chemische	  slachtoffers.	  

Deze	  leidraad	  is	  gemaakt	  voor	  de	  Brabantse	  ziekenhuizen.	  Daarbij	  is	  zo	  goed	  mogelijk	  aangesloten	  bij	  
landelijke	  afspraken	  en	  adviezen	  over	  opvang	  van	  CBRN	  slachtoffers,	  de	  ontwikkelingen	  naar	  een	  
goed	  Ziekenhuis	  Rampen	  Opvang	  plan	  (ZiROP)	  en	  een	  goed	  Opleiding,	  Training	  en	  Oefenprogramma	  
(OTO)	  voor	  medewerkers	  op	  alle	  niveaus	  in	  het	  ziekenhuis.	  De	  leidraad	  is	  generiek	  van	  opzet,	  en	  in	  
principe	  bruikbaar	  als	  startpunt	  voor	  elk	  Nederlands	  ziekenhuis.	  Op	  sommige	  plekken	  staan	  
voorbeelden	  van	  mogelijke	  opties	  (bijv	  inrichting	  van	  de	  deco-‐ruimte).	  Ziekenhuizen	  kunnen	  daar	  een	  
ziekenhuis	  specifiek	  plaatje/beschrijving	  voor	  in	  de	  plaats	  opnemen.	  

1.3 Leeswijzer	  voor	  deel	  3:	  Naslagwerk	  
Deel	  3	  is	  bedoeld	  als	  naslagwerk,	  is	  dus	  veel	  omvangrijker	  dan	  delen	  1	  en	  2.	  Sluit	  aan	  bij	  CBRN	  e-‐
learning.	  

De	  volgorde	  waarin	  we	  onderwerpen	  behandelen	  is:	  

1. Algemene	  toxicologische	  principes	  (de	  basis	  van	  alles);	  

2. Hoe	  organiseren	  we	  de	  SEH	  bij	  de	  opvang	  van	  een	  chemisch	  slachtoffer	  en	  hoe	  bereiden	  we	  ons	  
daarop	  voor;	  

3. Hoe	  gaan	  we	  behandelen,	  welke	  volgorde	  houden	  we	  daarbij	  aan	  en	  welke	  dilemma’s	  spelen	  
daarbij;	  

4. Hoe	  gaan	  we	  opleiden,	  trainen	  en	  oefenen.	  
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2 Toxicologische	  basics	  

2.1 Gezondheidseffecten	  door	  blootstelling	  aan	  chemische	  stoffen	  
Voor	  de	  bespreking	  van	  enkele	  relevante	  basisprincipes	  van	  toxicologie	  is	  het	  goed	  om	  te	  
memoreren	  dat	  chemische	  incidenten	  ruwweg	  op	  drie	  manieren	  letsel	  veroorzaken:	  door	  
ontsnapping,	  blootstelling	  en	  toxiciteit,	  door	  explosie	  en	  door	  brand.	  Explosie	  en	  brand	  veroorzaken	  
letsel	  dat	  elke	  traumatoloog	  dagelijks	  ziet.	  Die	  worden	  hier	  heel	  kort	  besproken;	  de	  rest	  van	  het	  
hoofdstuk	  gaat	  in	  op	  de	  toxiciteit	  van	  blootstelling	  aan	  chemische	  stoffen.	  	  

Explosieve	  stoffen	  (aardgas,	  LPG)	  kunnen	  explosies	  veroorzaken	  als	  de	  stof	  een	  bepaalde	  verhouding	  
met	  zuurstof	  in	  de	  lucht	  heeft	  en	  er	  een	  ontstekingsbron	  aanwezig	  is.	  Bij	  een	  explosie	  kan	  een	  
drukgolf	  ontstaan	  die	  veel	  letsel	  en	  barotrauma	  bij	  slachtoffers	  kan	  veroorzaken.	  

Brandbare	  stoffen	  en	  brand.	  Wanneer	  brandbare	  stoffen	  ontbranden	  ontstaat	  hitte	  waardoor	  
slachtoffers	  die	  dicht	  bij	  de	  bron	  staan	  brandwonden	  kunnen	  oplopen	  van	  de	  huid	  de	  ogen	  en	  de	  
luchtwegen.	  Daarnaast	  ontstaan	  bij	  elke	  brand	  verbrandingsproducten	  die	  slachtoffers	  kunnen	  
inademen,	  ok	  al	  horen	  we	  regelmatig	  dat	  er	  ‘geen	  gevaarlijke	  stoffen	  zijn	  vrijgekomen’.	  Te	  denken	  
valt	  aan	  stoffen	  zoals	  koolmonoxide,	  nitreuze	  dampen	  en	  zoutzuur.	  Recent	  onderzoek	  van	  de	  GGD	  
Groningen	  heeft	  aangetoond	  dat	  bij	  inhalatie	  van	  rook	  bij	  branden	  respiratoire	  restverschijnselen	  
kunnen	  optreden	  die	  soms	  enkele	  maanden	  tot	  jaren	  aanhouden.	  Hogere	  of	  frequente	  blootstelling	  
aan	  rook	  (zoals	  bij	  brandweerlieden	  kan	  voorkomen)	  kan	  leiden	  tot	  meer	  prikkelbare	  luchtwegen.	  

2.1.1 Het	  dosisprincipe	  
Het	  belangrijkste	  basisprincipe	  van	  de	  toxicologie	  is	  dat	  effecten	  op	  de	  gezondheid	  uitsluitend	  
optreden	  na	  daadwerkelijke	  blootstelling	  aan	  stoffen.	  De	  volgende	  factoren	  bepalen	  welke	  effecten	  
optreden,	  in	  welke	  ernst	  en	  bij	  hoeveel	  mensen:	  

1.	  De	  betrokken	  stof:	  	  Elke	  stof	  heeft	  een	  specifiek	  scala	  van	  toxische	  effecten.	  Fluorwaterstof	  
(gevelreiniger)	  veroorzaakt	  extreem	  pijnlijke	  brandwonden	  en	  hartritmestoornissen,	  inademing	  van	  
ammoniak	  veroorzaakt	  prikkeling	  van	  ogen	  en	  luchtwegen	  met	  pijn	  en	  dyspnoe,	  en	  inname	  van	  
lampolie	  veroorzaakt	  CZS	  depressie	  en	  mogelijk	  chemische	  pneumonie	  na	  aspiratie.	  

2.	  De	  blootstellingsroute:	  	  Blootstelling	  aan	  stoffen	  kan	  via	  verschillende	  routes	  plaatsvinden.	  Stoffen	  
worden	  vaak	  het	  snelst	  in	  het	  lichaam	  opgenomen	  na	  inademing.	  Opname	  via	  de	  huid	  gaat	  vaak	  
langzamer,	  maar	  kan	  bij	  sommige	  stoffen	  (zoals	  fluorwaterstof)	  snel	  systemische	  effecten	  
teweegbrengen.	  Bij	  open	  wonden	  	  of	  stoffen	  die	  de	  integriteit	  van	  de	  huid	  aantasten	  (zoals	  
corrosieve	  stoffen)	  kan	  opname	  via	  de	  huid	  veel	  sneller	  gaan.	  Na	  opname	  in	  de	  huid	  kan	  de	  stof	  nog	  
lange	  tijd	  in	  het	  lichaam	  opgenomen	  worden,	  de	  huid	  fungeert	  dan	  als	  een	  reservoir.	  
De	  effecten	  van	  blootstelling	  hangen	  ook	  samen	  met	  de	  blootstellingsroute.	  Inademing	  van	  
asbestdeeltjes	  kan	  na	  langdurige	  en/of	  hoge	  blootstelling	  aan	  asbest	  gerelateerde	  kankers	  
veroorzaken.	  Als	  asbestdeeltjes	  worden	  opgegeten	  is	  de	  opname	  verwaarloosbaar	  en	  is	  de	  kans	  op	  
gezondheidseffecten	  nihil.	  Ander	  voorbeeld:	  het	  inademen	  van	  metallisch	  kwik	  uit	  een	  gebroken	  
kwikthermometer	  is	  de	  meest	  kritische	  opnameroute	  voor	  neurologische	  effecten.	  Na	  het	  eten	  van	  
metallisch	  kwik	  is	  de	  opname	  verwaarloosbaar	  en	  treden	  nauwelijks	  effecten	  op.	  

3.	  De	  dosis:	  	  Net	  als	  bij	  geneesmiddelen	  bepaalt	  de	  dosis	  (of	  de	  concentratie	  in	  het	  contactmedium	  
en	  de	  duur	  van	  blootstelling)	  de	  aard	  en	  ernst	  van	  de	  effecten.	  Voor	  blootstelling	  via	  de	  huid	  en	  
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ademhaling	  spreken	  we	  meestal	  van	  de	  concentratie	  van	  de	  stof	  in	  het	  contactmedium	  en	  de	  duur	  
van	  blootstelling.	  Hogere	  concentratie	  en	  langere	  blootstellingsduur	  resulteren	  in	  een	  hogere	  dosis.	  
Hoe	  hoger	  de	  dosis,	  hoe	  ernstiger	  de	  effecten.	  Voor	  de	  meeste	  effecten	  bestaat	  een	  drempeldosis,	  
waaronder	  de	  effecten	  niet	  optreden.	  Dit	  principe	  is	  bekend	  van	  de	  drempeldosis	  voor	  bijwerkingen	  
van	  geneesmiddelen	  

4.	  Het	  blootgestelde	  individu:	  	  Niet	  ieder	  individu	  reageert	  identiek	  op	  blootstelling	  aan	  een	  
chemische	  stof.	  Los	  van	  inherente	  interindividuele	  variabiliteit	  bestaan	  er	  specifieke	  gevoelige	  
groepen	  die	  na	  blootstelling	  aan	  bepaalde	  stoffen	  sneller	  of	  heftiger	  kunnen	  reageren.	  Zo	  kan	  bij	  
sommige	  mensen	  de	  blootstelling	  verhoogd	  zijn	  door	  een	  hoger	  ademminuutvolume	  (bijvoorbeeld	  
sporters	  en	  kinderen).	  Anderen	  kunnen	  een	  verhoogde	  gevoeligheid	  voor	  luchtweg	  irriterende	  
stoffen	  hebben	  door	  pre-‐existente	  aandoeningen,	  bijvoorbeeld	  astmatici	  en	  hartpatiënten.	  
Daarnaast	  zijn	  zwangeren	  ook	  vaak	  een	  gevoelige	  groep	  vanwege	  de	  verhoogde	  gevoeligheid	  van	  het	  
ongeboren	  kind	  voor	  veel	  chemische	  stoffen.	  

De	  combinatie	  van	  deze	  vier	  factoren	  bepaalt	  waarom	  bij	  personen	  met	  een	  ogenschijnlijk	  identieke	  
blootstelling	  verschillende	  effecten	  optreden,	  of	  in	  verschillende	  mate	  van	  ernst.	  	  

2.1.2 Lokale	  en	  systemische	  effecten	  
Chemische	  stoffen	  kunnen	  lokale	  en	  systemische	  effecten	  veroorzaken.	  

Lokale	  effecten	  treden	  op	  als	  de	  stof	  effecten	  veroorzaakt	  op	  de	  plaats	  van	  blootstelling	  zoals	  de	  
huid,	  slijmvliezen	  en/of	  ogen.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  lokaal	  effect	  is	  etsing	  van	  de	  huid	  na	  
blootstelling	  aan	  een	  corrosieve	  stof	  zoals	  zoutzuur	  of	  zwavelzuur,	  of	  prikkeling	  van	  de	  ogen	  door	  
blootstelling	  aan	  ammoniak	  of	  een	  ui	  die	  wordt	  gesneden.	  	  	  

Systemische	  effecten	  kunnen	  optreden	  als	  de	  stof	  via	  inhalatie,	  ingestie	  of	  de	  huid	  in	  het	  lichaam	  
wordt	  opgenomen	  en	  ook	  elders	  in	  het	  lichaam	  effecten	  optreden.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  
hypocalciëmie	  en	  de	  hiermee	  gepaard	  gaande	  effecten	  na	  huidblootstelling	  aan	  waterstoffluoride.	  

2.1.3 Kinetiek	  en	  dynamiek	  
Om	  effecten	  te	  beschrijven	  onderscheiden	  we	  toxicodynamiek	  (wat	  de	  stof	  doet	  met	  het	  lichaam)	  en	  
toxicokinetiek	  (wat	  het	  lichaam	  doet	  met	  de	  stof).	  Toxicokinetiek	  verloopt	  in	  vier	  stappen:	  

1. Absorptie:	  opname	  vanaf	  de	  plaats	  van	  eerste	  contact	  in	  het	  lichaam.	  

2. Distributie:	  verdeling	  over	  het	  lichaam	  via	  voornamelijk	  de	  bloedstroom.	  

3. Metabolisme:	  biochemische	  omzetting	  naar	  andere,	  liefst	  minder	  schadelijke	  stoffen	  die	  
makkelijk	  kunnen	  worden	  uitgescheiden.	  

4. Eliminatie:	  uitscheiding	  via	  ademhaling,	  urine,	  zweet,	  haar,	  etc.	  

De	  toxicodynamiek	  van	  stoffen	  is	  niet	  of	  nauwelijks	  te	  beïnvloeden.	  De	  toxicokinetiek	  wel,	  en	  die	  zien	  
we	  later	  dan	  ook	  terug	  in	  het	  AABCDE	  van	  het	  AHLS	  paradigma.	  

2.1.4 Tijdstip	  van	  optreden	  van	  effecten	  
De	  gezondheidseffecten	  van	  een	  acute	  blootstelling	  aan	  een	  chemische	  stof	  kunnen	  acuut	  of	  uren	  
(tot	  dagen/jaren)	  vertraagd	  optreden.	  Effecten	  die	  snel	  na	  de	  blootstelling	  optreden	  zijn	  bijvoorbeeld	  
(heftig)	  tranen	  en	  irritatie	  van	  de	  hogere	  luchtwegen	  (pijn,	  hoesten,	  benauwdheid)	  bij	  blootstelling	  
aan	  ammoniak	  via	  de	  lucht.	  Ook	  de	  effecten	  van	  cyaniden	  zoals	  blauwzuur	  treden	  bijna	  direct	  na	  
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blootstelling	  op.	  Andere	  effecten	  treden	  pas	  op	  na	  een	  latentietijd	  van	  uren	  tot	  dagen.	  Na	  inademing	  
van	  sommige	  chemische	  stoffen	  kan	  tot	  36	  uur	  na	  de	  blootstelling	  longoedeem	  en	  ARDS	  optreden.	  
Een	  bekend	  voorbeeld	  is	  fosgeen,	  dat	  in	  de	  eerste	  wereldoorlog	  als	  strijdgas	  is	  ingezet.	  	  

Of	  de	  effecten	  acuut	  of	  vertraagd	  optreden	  en	  hoe	  reversibel	  (omkeerbaar)	  ze	  zijn	  hangt	  af	  van	  de	  
stof,	  de	  blootstellingsroute	  en	  de	  dosis.	  Meer	  informatie	  daarover	  is	  te	  vinden	  in	  ‘Behandeling	  van	  
acute	  vergiftigingen,	  praktische	  richtlijnen’	  (Meulenbelt	  et	  al,	  1996)	  en	  de	  AHLS	  manual	  (2004).	  

2.1.5 Toxines	  
Toxines	  zijn	  chemische	  stoffen	  die	  door	  levende	  organismen	  worden	  geproduceerd	  (en	  hun	  
synthetische	  equivalenten).	  Toxines	  kunnen	  zeer	  veel	  verschillende	  verbindingen	  betreffen.	  Veel	  
toxines	  hebben	  effecten	  op	  het	  centraal	  zenuwstelsel.	  Toxines	  zijn	  als	  strijdmiddel	  gebruikt,	  in	  dat	  
geval	  is	  het	  meest	  waarschijnlijk	  dat	  ze	  als	  aerosol,	  in	  poedervorm	  of	  via	  voeding	  worden	  verspreid.	  
Voorbeelden	  	  van	  toxines	  zijn	  ricine,	  botuline	  toxine,	  saxitoxine,	  enterotoxine	  B.	  Meer	  informatie	  of	  
toxines	  is	  te	  vinden	  In	  het	  handboek	  NBC	  (NIFV)	  en	  WISER.	  

2.2 Blootstellingsroutes	  
De	  blootstellingsroute	  is	  van	  belang	  omdat	  het	  een	  indicatie	  geeft	  over:	  

5. De	  lokalisatie	  van	  de	  effecten;	  

6. De	  toxiciteit	  van	  de	  stof	  voor	  het	  slachtoffer	  (kwik	  is	  wel	  gevaarlijk	  bij	  inhalatie	  maar	  nauwelijks	  
bij	  ingestie);	  

7. Het	  risico	  op	  secundaire	  besmetting	  en	  de	  noodzaak	  voor	  ontsmetting	  (vooral	  bij	  vloeistoffen	  en	  
vaste	  stoffen	  op	  huid	  en	  kleding).	  

Afhankelijk	  van	  het	  incident	  scenario	  zijn	  bepaalde	  blootstellingsroutes	  meer	  of	  minder	  
waarschijnlijk.	  Bij	  grote	  incidenten	  met	  chemische	  stoffen	  vindt	  blootstelling	  vaak	  plaats	  via	  inhalatie.	  
Vlakbij	  de	  bron	  kunnen	  mensen	  ook	  via	  de	  huid	  in	  contact	  komen	  met	  de	  stoffen.	  Na	  bijvoorbeeld	  
brand	  kunnen	  chemische	  stoffen	  (roet,	  as)	  neerslaan	  en	  op	  moestuinen	  terecht	  komen.	  In	  dit	  geval	  
kan	  blootstelling	  via	  het	  eten	  van	  besmette	  gewassen	  plaatsvinden.	  Bij	  incidenten	  met	  chemische	  
stoffen	  in	  de	  huiselijke	  sfeer	  is	  inslikken	  de	  blootstellingsroute,	  bij	  arbeidsgerelateerde	  incidenten	  
gaat	  het	  vaak	  om	  huidbesmetting	  of	  inademing.	  

2.2.1 Inhalatie	  
Blootstelling	  via	  inhalatie	  geeft	  een	  zeer	  snelle	  opname	  
van	  veel	  stoffen.	  Het	  NVIC	  	  onderscheidt	  drie	  typen	  
acute	  syndromen:	  type	  1,	  2	  en	  3.	  Deze	  worden	  vaak	  
door	  het	  NVIC	  en	  de	  GAGS	  gebruikt	  om	  een	  inhalatie	  
blootstelling	  te	  typeren.	  Blootstelling	  door	  inhalatie	  kan	  
bij	  alle	  scenario’s	  optreden.	  Bij	  grote	  incidenten	  kan	  
deze	  blootstelling	  tot	  vele	  kilometers	  benedenwinds	  
van	  de	  bron	  optreden,	  en	  zo	  veel	  slachtoffers	  
veroorzaken.	  	  

Typen	  1	  en	  2	  betreffen	  een	  lokaal	  toxische	  werking	  in	  
de	  hogere	  respectievelijk	  lagere	  ademhalingsorganen,	  
en	  zien	  we	  later	  terugkomen	  in	  het	  ‘irriterende	  gassen’	  toxidroom.	  Bij	  type	  1	  treden	  de	  klachten	  en	  



NAZB	  Leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers	  –	  Naslagwerk	  	   10	  

symptomen	  (zie	  tabel)	  snel	  op	  en	  hoog	  in	  de	  mond-‐keelholte	  en	  luchtwegen.	  Het	  gevaar	  schuilt	  in	  
obstructie	  van	  de	  ademweg	  door	  larynxoedeem.	  Lichte	  en	  matig	  ernstige	  klachten	  verdwijnen	  
doorgaans	  snel	  na	  beëindiging	  van	  de	  blootstelling.	  

Bij	  type	  2	  is	  de	  werkingsplaats	  in	  het	  longweefsel	  zelf,	  en	  kunnen	  de	  effecten	  6-‐24	  uur	  vertraagd	  zijn.	  
Vooral	  type	  2	  is	  verraderlijk	  omdat	  slachtoffers	  direct	  na	  blootstelling	  een	  periode	  relatief	  
onaangedaan	  kunnen	  zijn,	  maar	  na	  enkele	  uren	  alsnog	  een	  ARDS	  ontwikkelen.	  	  

Type	  3	  betreft	  de	  systemische	  werking	  op	  andere	  weefsels	  dan	  de	  ademhalingsorganen,	  na	  opname	  
in	  het	  lichaam.	  De	  effecten	  van	  deze	  stoffen	  zien	  we	  later	  terugkeren	  in	  o.a.	  de	  cholinerge	  en	  
asphyxiërende	  toxidromen.	  Sommige	  stoffen	  kunnen	  zowel	  lokaal	  als	  systemisch	  werken,	  zoals	  
zwavelwaterstof	  (H2S,	  giertanks)	  en	  fluorwaterstof	  (HF,	  gevelreiniger).	  	  

2.2.2 Ingestie	  
Blootstelling	  door	  ingestie	  treedt	  vooral	  op	  bij	  incidenten	  in	  de	  huiselijke	  en	  hobby-‐sfeer,	  vooral	  bij	  
kinderen	  tot	  4	  jaar.	  Ook	  bij	  andere	  scenario’s	  is	  het	  mogelijk,	  veelal	  als	  abusievelijke	  inname	  of	  
suïcide	  pogingen	  (geneesmiddelen,	  landbouwgif).	  	  

Ook	  bij	  ingestie	  kan	  de	  stof	  lokale	  en	  systemische	  effecten	  veroorzaken.	  Lokale	  effecten	  kunnen	  
ontstaan	  door	  inslikken	  van	  corrosieve	  stoffen.	  Deze	  kunnen	  met	  name	  de	  slokdarm	  etsen,	  en	  zelfs	  
leiden	  tot	  perforatie.	  	  

Systemische	  effecten	  ontstaan	  door	  opname	  in	  de	  
circulatie.	  Oraal	  opgenomen	  stoffen	  passeren	  
eerst	  de	  lever	  (first-‐pass	  effect)	  en	  worden	  daar	  
soms	  metabool	  omgezet	  tot	  minder	  of	  meer	  
schadelijke	  stoffen.	  De	  vulling	  van	  de	  maag	  
bepaalt	  mede	  hoe	  snel	  dit	  gebeurt.	  	  

Maagspoelen	  en	  toediening	  van	  actieve	  kool	  
heeft	  alleen	  zin	  bij	  niet-‐etsende	  stoffen	  (ivm	  
mogelijke	  beschadiging	  van	  de	  slokdarm)	  die	  langzaam	  uit	  de	  maag	  worden	  opgenomen.	  Het	  risico	  
dat	  daarbij	  bestaat	  is	  braken,	  waarbij	  ernstige	  longschade	  (aspiratie	  pneumonie)	  kan	  optreden.	  
Aspireren	  is	  vooral	  voor	  de	  koolwaterstoffen	  (lampolie,	  terpentine,	  benzine)	  en	  corrosieve	  stoffen	  
(zuren,	  basen)	  een	  serieuze	  bedreiging.	  

2.2.3 Huid	  
Blootstelling	  via	  de	  huid	  kan	  bij	  alle	  soorten	  incidenten	  optreden;	  vooral	  werk	  en	  transport	  
gerelateerde	  incidenten	  zijn	  verdacht.	  De	  huid	  is	  een	  goede	  barrière	  voor	  chemische	  stoffen.	  Bij	  
blootstelling	  van	  de	  huid	  kunnen	  drie	  problemen	  optreden:	  

1. Sommige	  stoffen	  kunnen	  toch	  door	  de	  intacte	  huid	  in	  de	  circulatie	  worden	  opgenomen.	  Dit	  zijn	  
vooral	  kleine	  lipofiele	  	  moleculen,	  zoals	  nicotine	  en	  parathion.	  
Houd	  er	  rekening	  mee	  dat	  de	  huid	  kan	  optreden	  als	  een	  buffer	  (reservoir)	  voor	  stoffen,	  die	  in	  de	  
loop	  van	  enige	  tijd	  na	  blootstelling	  nog	  in	  het	  lichaam	  opgenomen	  worden.	  Het	  verkleinen	  van	  
die	  buffer	  is	  een	  van	  de	  doelen	  van	  huidontsmetting.	  

2. De	  huid	  zelf	  is	  doelwitorgaan	  van	  de	  stof.	  Hierbij	  kunnen	  roodheid	  en	  chemische	  brandwonden	  
ontstaan.	  Beschadiging	  van	  de	  huid	  kan	  gevolgen	  hebben	  voor	  de	  vochthuishouding.	  
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3. Stoffen	  zoals	  organische	  oplosmiddelen	  (benzine,	  thinner,	  etc)	  en	  detergenten	  (wasmiddel,	  zeep)	  
verminderen	  de	  barrière	  functie	  door	  aantasting	  van	  de	  vetlaag	  in	  de	  opperhuid.	  Sterke	  
hydratatie	  (zweten)	  maakt	  de	  huid	  meer	  doorgankelijk	  voor	  wateroplosbare	  stoffen.	  Corrosieve	  
stoffen	  beschadigen	  de	  huid	  en	  verminderen	  daarmee	  de	  barrière	  functie.	  

	  

Goe
de	  doorbloeding	  van	  de	  huid	  zorgt	  voor	  snelle	  afvoer	  van	  stoffen	  die	  door	  de	  huid	  zijn	  gedrongen,	  en	  
daarmee	  voor	  sneller	  transport	  door	  de	  huid.	  Bij	  een	  chemische	  stof	  die	  ‘gevangen’	  is	  onder	  kleding	  
(occlusie)	  bevorderen	  alle	  omstandigheden	  een	  snelle	  opname	  door	  de	  huid:	  warmte	  (toename	  van	  
doorbloeding),	  hydratatie	  en	  het	  in	  stand	  houden	  van	  het	  reservoir	  (beperkte	  verdamping).	  Dit	  is	  de	  
reden	  om	  besmette	  slachtoffers	  snel	  te	  ontkleden	  en	  de	  watertemperatuur	  bij	  ontsmetting	  niet	  al	  te	  
hoog	  te	  kiezen.	  

Beschadigde	  huid	  verliest	  zijn	  barrière	  functie.	  Denk	  daaraan	  bij	  combinatie	  van	  chemische	  en	  
mechanische	  letsels	  met	  open	  wonden.	  Zorg	  ervoor	  dat	  de	  huid	  intact	  blijft	  bij	  ontsmetting,	  door	  
bijvoorbeeld	  niet	  met	  een	  harde	  borstel	  te	  schrobben.	  

2.2.4 Ogen	  
De	  ogen	  zijn	  net	  als	  de	  slijmvliezen	  van	  de	  ademhalingsorganen	  en	  het	  spijsverteringskanaal	  gevoelig	  
voor	  lokaal	  werkende	  stoffen.	  Ernstige	  etsing	  kan	  de	  cornea	  perforeren	  of	  volledig	  vertroebelen,	  en	  
een	  transplantatie	  nodig	  maken.	  De	  systemische	  opname	  via	  de	  ogen	  is	  meestal	  niet	  relevant.	  	  

2.3 Primaire	  en	  secundaire	  blootstelling	  en	  besmetting	  
Slachtoffers	  en	  hulpverleners	  kunnen	  op	  verschillende	  manieren	  worden	  blootgesteld.	  Belangrijk	  
hierbij	  is	  het	  onderscheid	  tussen	  primaire	  en	  secundaire	  blootstelling.	  	  

Blootstelling	  betekent	  dat	  de	  stof	  in	  contact	  komt	  met	  het	  lichaam	  en	  daarop	  lokaal	  of	  systemisch	  
kan	  inwerken.	  Als	  er	  een	  hoeveelheid	  gevaarlijke	  stof	  achterblijft	  op	  mensen	  of	  materialen	  spreken	  
we	  van	  een	  besmetting.	  

Er	  is	  sprake	  van	  primaire	  blootstelling	  en	  besmetting	  bij	  direct	  contact	  met	  de	  vaste	  stof	  of	  vloeistof	  
(meestal	  dicht	  bij	  de	  bron,	  of	  bij	  inslikken)	  of	  bij	  inademen	  van	  gas,	  damp,	  druppels	  of	  poeder	  uit	  een	  
wolk.	  Inademing	  van	  het	  oplosmiddel	  uit	  verfafbijtmiddel	  is	  dus	  primaire	  blootstelling,	  net	  als	  
huidcontact	  nadat	  een	  slachtoffer	  in	  een	  plas	  benzine	  is	  gevallen.	  

Secundaire	  besmetting	  vindt	  plaats	  wanneer	  een	  hulpverlener	  eerder	  besmette	  mensen	  of	  
materialen	  aanraakt,	  bij	  het	  eten/drinken	  van	  besmette	  etenswaren	  en	  bij	  het	  inademen	  van	  
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dampen	  of	  stof	  uit	  de	  kleding	  van	  besmette	  slachtoffers.	  Bijvoorbeeld	  als	  een	  hulpverlener	  het	  boven	  
genoemde	  slachtoffer	  uit	  de	  plas	  benzine	  opvangt	  kan	  er	  blootstelling	  ontstaan	  door	  uitdampen	  uit	  
de	  kleding	  (inademing),	  of	  door	  aanraken	  van	  het	  natte	  slachtoffer	  of	  diens	  kleding.	  De	  
achtergebleven	  hoeveelheid	  stof	  op	  het	  slachtoffer	  is	  de	  bron.	  

Bij	  de	  redding	  van	  een	  besmet	  slachtoffer	  kan	  primaire	  blootstelling	  optreden;	  laat	  dat	  in	  principe	  
over	  aan	  de	  brandweer	  die	  daarvoor	  is	  uitgerust!	  Bij	  de	  behandeling	  van	  besmette	  slachtoffers	  door	  
geneeskundige	  hulpverleners	  na	  redding	  of	  aankomst	  in	  het	  ziekenhuis	  is	  vooral	  de	  secundaire	  
blootstelling	  van	  belang.	  	  

2.3.1 Contactmedia	  
Slachtoffers	  kunnen	  via	  verschillende	  contactmedia	  (lucht,	  water,	  besmette	  materialen,	  etc.)	  
blootgesteld	  worden	  aan	  gevaarlijke	  stoffen.	  Een	  aantal	  contactmedia	  zijn	  voor	  hulpverleners	  van	  
belang.	  Als	  hulpverleners	  worden	  blootgesteld,	  is	  het	  vaak	  op	  de	  volgende	  manier:	  

Slachtoffers	  en	  hun	  bezittingen.	  Wanneer	  slachtoffers	  stoffen	  over	  zich	  heen	  hebben	  gekregen	  is	  het	  
mogelijk	  dat	  ze	  een	  bron	  van	  secundaire	  blootstelling	  vormen	  voor	  hun	  omgeving	  (hulpverleners,	  
collega’s	  en	  huisgenoten).	  

Materialen	  van	  de	  plaats	  incident.	  Evenals	  voor	  slachtoffers	  kan	  materieel	  dat	  op	  de	  plaats	  incident	  
(het	  brongebied)	  aanwezig	  was	  of	  is	  ingezet	  tijdens	  het	  incident	  de	  chemische	  stof	  	  bevatten	  
waaraan	  anderen	  secundair	  blootgesteld	  kunnen	  worden.	  

Lucht.	  Ontsnappingen	  van	  gassen,	  dampen	  of	  poeder	  tijdens	  incidenten	  kunnen	  met	  de	  wind	  mee	  
over	  grote	  afstanden	  door	  de	  lucht	  worden	  verplaatst.	  Hierdoor	  kunnen	  ook	  mensen	  die	  zich	  op	  
afstand	  bevinden	  worden	  blootgesteld	  door	  het	  inademen	  van	  deze	  stoffen.	  Blootstelling	  via	  de	  lucht	  
is	  ook	  mogelijk	  door	  uitdamping	  van	  de	  stof	  uit	  kleding	  van	  het	  slachtoffer.	  	  

Een	  aantal	  andere	  contactmedia	  zijn	  meestal	  minder	  van	  belang	  voor	  hulpverleners	  als	  directe	  wijze	  
van	  blootstelling.	  Deze	  contactmedia	  zoals	  voedsel,	  drinkwater,	  bodem	  en	  neerslag	  van	  
deeltjeskunnen	  wel	  blootstelling	  en	  besmetting	  veroorzaken	  bij	  slachtoffers.	  
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3 Herkenning	  van	  blootgestelde	  slachtoffers	  

Specifieke	  medische	  interventie	  gericht	  op	  chemisch	  letsel	  is	  pas	  mogelijk	  nadat	  blootstelling	  aan	  een	  
chemische	  stof	  is	  vastgesteld	  (of	  wordt	  vermoed),	  en	  zo	  mogelijk	  de	  betreffende	  stof	  vastgesteld.	  Het	  
is	  zowel	  voor	  het	  slachtoffer	  als	  de	  hulpverleners	  van	  groot	  belang	  dat	  de	  mogelijke	  blootstelling	  aan	  
chemische	  stoffen	  zo	  snel	  mogelijk	  wordt	  onderkend.	  Dat	  blijkt	  minder	  eenvoudig	  te	  zijn	  dan	  het	  lijkt.	  

Incidenten	  met	  opgeschaalde	  hulpverlening	  

Bij	  een	  groot	  incident,	  bijvoorbeeld	  een	  ontploffing	  in	  een	  chemische	  fabriek	  of	  het	  lek	  raken	  van	  een	  
spoorketelwagon,	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  hulpverleners	  ter	  plaatse	  weten	  wat	  er	  gebeurd	  is	  en	  zich	  
kunnen	  voorbereiden.	  Enkele	  mogelijke	  indicatoren	  van	  een	  incident	  zijn:	  

• Rook,	  brand	  of	  een	  explosie;	  

• Melding	  dat	  gevaarlijke	  stoffen	  zijn	  gemeten;	  

• Afgaan	  van	  de	  sirene;	  

• Klachten	  over	  stank	  in	  de	  buitenlucht	  of	  in	  een	  gebouw;	  

• Twee	  of	  meer	  mensen	  met	  dezelfde	  klachten	  en	  symptomen.	  

In	  principe	  is	  er	  bij	  al	  deze	  omstandigheden	  een	  chemische	  blootstelling	  denkbaar!	  Overigens	  is	  het	  
dan	  nog	  lang	  niet	  zeker	  dat	  ook	  de	  ontvangende	  ziekenhuizen	  alle	  relevante	  informatie	  snel	  krijgen.	  

Eén	  zelfverwijzer:	  het	  meest	  voorkómende	  scenario	  

De	  kans	  is	  echter	  groter	  dat	  hulpverleners	  te	  maken	  krijgen	  met	  één	  of	  twee	  slachtoffers	  van	  een	  
klein	  chemisch	  incident.	  Vaak	  zijn	  dit	  zelfverwijzers	  (ook	  van	  een	  groot	  incident	  zoals	  boven	  
aangeduid)	  of	  slachtoffers	  die	  door	  andere	  hulpverleners	  niet	  zijn	  herkend	  als	  besmet.	  Het	  systeem	  
van	  triage	  en	  melding	  moet	  ten	  minste	  voorkómen	  dat	  slachtoffers	  met	  een	  indicatie	  voor	  
ontsmetting	  op	  de	  SEH	  belanden.	  Het	  streven	  is	  om	  alle	  chemische	  blootstelling	  te	  onderkennen	  vóór	  
opname	  op	  de	  SEH,	  ongeacht	  risico	  op	  secundaire	  besmetting	  van	  personeel.	  Wees	  bedacht	  op	  
besmetting	  bij	  slachtoffers	  van	  een	  incident	  bij	  de	  volgende	  signalen:	  	  

• Natte	  kleding	  of	  poeder	  op	  de	  kleding	  

• Melding	  van	  contact	  met	  een	  ‘gevaarlijke	  stof’	  of	  ‘chemische	  stof’	  of	  een	  stofnaam	  door	  de	  MKA	  
of	  de	  ambulance	  tijdens	  het	  aanrijden	  of	  een	  safety	  sheet	  bij	  aanvoer	  door	  collega.	  

• Geurwaarneming	  of	  irritatie	  van	  de	  ogen	  bij	  de	  hulpverlener	  

• Slachtoffer	  heeft	  klachten	  zoals:	  

o Uiterlijke	  fysieke	  kenmerken	  zoals	  verkleuring	  van	  de	  huid,	  beschadigingen	  van	  de	  huid,	  
tranen,	  loopneus,	  kwijlen,	  irritatie	  van	  keel/ogen/neus,	  etc	  	  

o Veranderde	  functies	  zoals	  spierzwakte,	  hypo-‐/hypertensie,	  brady-‐/tachypneu,	  visusklachten,	  
duizeligheid,	  misselijkheid,	  hoofdpijn,	  buikkrampen	  en/of	  diarree	  etc	  	  

o Inspectie	  van	  sieraden	  vanwege	  mogelijke	  reactie	  van	  de	  stof	  op	  metalen	  
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Aanwijzingen	  voor	  CBRN	  blootstelling	  

Ook	  de	  omstandigheden	  waaronder	  de	  klachten	  zijn	  ontstaan	  en	  de	  herkomst	  van	  het	  slachtoffer	  
(bedrijven,	  agrarische	  sector,	  laboratoria,	  transportongevallen)	  kunnen	  aanwijzingen	  geven.	  
Samengevat	  onderkennen	  we	  de	  volgende	  hoofdgroepen	  van	  scenario’s	  met	  gevaarlijke	  stoffen:	  	  

1.	  Bedrijfs-‐	  en	  transportongevallen,	  inclusief	  scholen	  en	  laboratoria:	  

• Kleinschalig,	  zonder	  opgeschaalde	  grootschalige	  inzet	  van	  hulpdiensten;	  	  

• Grootschalig,	  met	  al	  dan	  niet	  opgeschaalde	  grootschalige	  inzet	  van	  hulpdiensten;	  	  

2.	  Ongevallen	  in	  de	  huiselijke	  sfeer	  

3.	  Intentionele	  blootstelling	  aan	  gevaarlijke	  stoffen,	  waaronder:	  	  	  

• Suïcide,	  moord,	  doodslag	  en	  pogingen	  daartoe;	  	  	  

• Terroristische	  aanslagen	  (waaronder	  poederbrieven).	  	  

Het	  incident	  scenario	  heeft	  een	  relatie	  met	  de	  blootstellingsroute.	  Bij	  een	  bedrijfs-‐	  of	  
transportongeval	  is	  de	  blootstelling	  vaak	  via	  inhalatie	  of	  huidcontact,	  bij	  ongevallen	  in	  de	  huiselijke	  
sfeer	  vaak	  via	  ingestie.	  	  

Vragen	  naar	  blootstelling	  

Vraag	  elk	  slachtoffer	  en	  een	  eventuele	  begeleider	  goed	  uit	  over	  de	  oorzaak	  van	  de	  klachten	  en	  de	  
omstandigheden	  waarin	  die	  zijn	  ontstaan.	  Neem	  daarvoor	  bij	  de	  triage	  (bij	  de	  balie,	  op	  de	  SEH	  en	  de	  
ambulance)	  standaard	  de	  volgende	  vraag	  op:	  	  

Bij	  bevestigde	  of	  vermoede	  besmetting	  van	  slachtoffers	  is	  het	  zaak	  zo	  snel	  mogelijk	  actie	  te	  
ondernemen	  om	  de	  veiligheid	  van	  alle	  hulpverleners,	  het	  slachtoffer	  en	  andere	  patiënten	  te	  
garanderen.	  

Vaak	  is	  er	  maar	  één	  slachtoffer	  met	  blootstelling	  aan	  chemische	  stoffen.	  Het	  kan	  dan	  moeilijk	  zijn	  om	  
vast	  te	  stellen	  dat	  het	  een	  blootstelling	  betreft.	  Naast	  de	  ‘standaard’	  anamnese	  en	  ABCDE	  aanpak	  
kunnen	  de	  volgende	  vragen	  aan	  het	  slachtoffer	  of	  een	  begeleider	  helpen	  om	  het	  vermoeden	  van	  
chemische	  blootstelling	  te	  bevestigen,	  of	  meer	  informatie	  te	  verkrijgen	  over	  de	  aard	  van	  de	  
blootstelling.	  Denk	  dan	  aan	  vragen	  als:	  

1) Heeft	  u	  gevaarlijke	  stoffen	  ingeslikt,	  op	  de	  huid	  of	  in	  de	  ogen	  gekregen	  of	  ingeademd?	  Denk	  bij	  
gevaarlijke	  stoffen	  aan	  toiletreiniger,	  landbouwgif,	  rook	  bij	  brand	  en	  dergelijke.	  
Als	  deze	  vraag	  met	  ‘ja’	  wordt	  beantwoord,	  probeer	  dan	  meer	  informatie	  te	  krijgen	  met	  vragen	  
zoals:	  

2) (weet	  u)	  Waaraan	  bent	  u	  blootgesteld?	  

3) Heeft	  u	  iets	  gezien	  (stof,	  wolk,	  damp	  ….)	  

4) Op	  welke	  manier	  bent	  u	  blootgesteld:	  inademen,	  inslikken,	  direct	  op	  de	  huid	  of	  door	  de	  kleding	  

5) Heeft	  u	  vloeistof	  of	  poeder	  over	  zich	  heen	  gekregen?	  

‘Heeft	  u	  gevaarlijke	  stoffen	  ingeademd,	  op	  de	  huid	  of	  in	  de	  ogen	  gekregen	  of	  ingeslikt?	  Denk	  bij	  
gevaarlijke	  stoffen	  aan	  toiletreiniger,	  landbouwgif,	  rook	  bij	  brand	  en	  dergelijke’.	  	  
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6) Wanneer	  (hoe	  lang	  geleden)	  is	  de	  blootstelling	  begonnen	  en	  gestopt?	  (NB:	  blootstelling	  duurt	  
voort	  tot	  de	  stof	  verwijderd	  is;	  de	  duur	  van	  besmetting	  bepaal	  dus	  mede	  gevolgen	  bij	  het	  
slachtoffer).	  

7) Welke	  klachten	  heeft	  u	  (gehad)?	  

8) Onder	  welke	  omstandigheden	  zijn	  de	  klachten	  ontstaan?	  

	  

In	  een	  groot	  aantal	  gevallen	  is	  die	  informatie	  niet	  beschikbaar,	  bijvoorbeeld	  omdat	  de	  patiënt:	  	  

• zich	  niet	  bewust	  is	  van	  een	  blootstelling	  of	  besmetting	  maar	  wel	  klachten	  heeft,	  	  

• blootstelling	  niet	  meldt	  vanwege	  schaamte	  of	  crimineel	  gedrag,	  

• weliswaar	  kennis	  heeft	  dat	  blootstelling	  is	  opgetreden	  maar	  niet	  aan	  welke	  stof	  of	  product,	  

• niet	  aanspreekbaar	  is,	  

• of	  omdat	  hulpverleners	  prioriteit	  geven	  aan	  bijkomend	  fysiek	  letsel.	  

Chemische	  slachtoffers	  met	  een	  indicatie	  voor	  ontsmetting	  worden	  afgezonderd	  in	  afwachting	  van	  
hun	  ontsmetting.	  Personeel	  benadert	  een	  besmet	  slachtoffer	  alleen	  met	  persoonlijke	  bescherming	  
die	  past	  bij	  de	  duur	  en	  intensiteit	  van	  mogelijke	  blootstelling	  en	  het	  daardoor	  veroorzaakte	  risico.	  De	  
toestand	  van	  de	  patiënt	  moet	  altijd	  worden	  beoordeeld,	  bewaakt	  en	  waar	  nodig	  ingegrepen.	  

Overige	  indicatoren	  en	  informatiebronnen	  

Extramurale	  professionele	  hulpverleners	  kunnen	  stoffen	  identificeren	  als	  deze	  met	  zogenaamde	  
Kemmlerborden	  of	  borden	  met	  stofklassensymbolen	  zijn	  aangeduid.	  In	  de	  praktijk	  zullen	  slechts	  
weinig	  patiënten	  zich	  melden	  op	  een	  SEH-‐afdeling	  met	  dergelijke	  informatie.	  

Verdere	  identificatie	  van	  en	  informatie	  over	  de	  stof	  kan	  op	  verschillende	  manieren	  plaatsvinden:	  

• Contact	  opnemen	  met	  het	  NVIC	  of	  GAGS	  (zie	  paragraaf	  31.8);	  

• Via	  diverse	  ‘apps’	  en	  programma’s,	  zoals	  UN-‐number,	  HazRef,	  WISER,	  etc;	  

• In	  het	  Chemiekaartenboek	  van	  SDU;	  

• Contact	  opnemen	  met	  de	  brandweer,	  die	  vaak	  over	  aanvullende	  identificerende	  informatie	  
beschikt.	  

Binnen	  het	  ziekenhuis	  kan	  natuurlijk	  ook	  met	  behulp	  van	  laboratoriumonderzoek	  verdere	  
identificatie	  plaatsvinden,	  waarbij	  tevens	  de	  spiegels	  bepaald	  kunnen	  worden.	  	  

Incidenten	  zonder	  blootstelling	  

Naast	  de	  incidenten	  waarbij	  daadwerkelijk	  blootstelling	  optreedt	  gebeuren	  ook	  regelmatig	  
denkbeeldige	  incidenten.	  Van	  alle	  incidenten	  zijn	  dit	  misschien	  wel	  de	  lastigste.	  Meestal	  gaat	  het	  
daarbij	  over	  het	  collectief	  onwel	  worden	  meerdere	  personen.	  Bij	  metingen	  worden	  meestal	  géén	  
aanwijzingen	  voor	  blootstelling	  aangetroffen.	  De	  klachten	  die	  ontstaan	  zijn	  vaak	  gerelateerd	  aan	  
stress	  (roodheid	  van	  de	  huid,	  hypertensie,	  misselijkheid,	  tachycardie,	  visusklachten	  en	  hoofdpijn),	  
ontstaan	  vaak	  door	  waarneming	  van	  geur	  en	  verspreiden	  zich	  via	  sociale	  netwerken.	  In	  eerste	  
instantie	  zullen	  de	  hulpverleningsdiensten	  fysieke	  proberen	  uit	  te	  sluiten.	  Pas	  als	  die	  zijn	  uitgesloten	  
komt	  de	  diagnose	  van	  zogenaamde	  Mass	  Psychological	  Illness	  (MPI),	  ook	  wel	  Mass	  Sociogenic	  Illness	  
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(MSI)	  in	  beeld.	  Snelle	  separatie	  van	  de	  mensen	  met	  klachten	  (al	  tijdens	  het	  incident),	  vermijdingn	  van	  
escalerende	  of	  stressverhogende	  factoren	  (hulpverleners	  in	  gaspakken,	  etc.)	  en	  open	  communicatie	  
de-‐escaleren	  het	  incident	  en	  daarmee	  de	  klachten	  of	  het	  aantal	  mensen	  dat	  klachten	  krijgt.	  	  
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4 Algemene	  medische	  behandelprincipes	  

Het	  uitgangspunt	  voor	  de	  opvang	  en	  behandeling	  van	  chemische	  slachtoffers	  is	  om	  de	  dagelijkse	  
ABCDE	  behandelprincipe	  voor	  de	  opvang	  van	  spoedeisende	  slachtoffers	  te	  volgen,	  maar	  in	  
aangepaste	  vorm	  zoals	  beschreven	  in	  de	  cursus	  Advanced	  Hazmat	  Life	  Support	  (AHLS)	  van	  de	  
American	  Academy	  for	  Clinical	  Toxicology.	  Vanwege	  de	  Amerikaanse	  herkomst	  zijn	  ook	  de	  begrippen	  
hier	  Engelstalig.	  

	  

Het	  AHLS	  AABCDE	  schema	  is	  geen	  strikt	  voorgeschreven	  volgorde	  van	  handelen,	  zoal	  bij	  ALS	  en	  ATLS	  
wel	  het	  geval	  is.	  Het	  schema	  kent	  wel	  een	  logica	  (zie	  verder),	  waardoor	  het	  voordelen	  biedt	  om	  het	  in	  
de	  opgegeven	  volgorde	  af	  te	  werken.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

A.	  Alter	  Absorption	  
Hiermee	  begint	  de	  hulpverlening.	  Als	  eerste	  moet	  worden	  gezorgd	  dat	  de	  blootstelling	  van	  de	  patiënt	  
stopt.	  Eenvoudig	  gesteld:	  verwijder	  de	  stof	  van	  de	  patiënt	  of	  verwijder	  de	  patiënt	  van	  de	  stof.	  	  

Op	  de	  locatie	  van	  een	  incident	  kan	  een	  fysieke	  verplaatsing	  reeds	  volstaan.	  In	  het	  ziekenhuis	  ligt	  dit	  
anders.	  Als	  de	  patiënt	  nog	  steeds	  wordt	  blootgesteld	  door	  bijvoorbeeld	  restbesmetting,	  moet	  
ontsmetting	  (decontaminatie)	  worden	  overwogen.	  Dit	  is	  nodig	  als	  het	  reservoir	  van	  de	  schadelijke	  
stof	  op	  of	  om	  het	  lichaam	  van	  de	  patiënt	  een	  risico	  vormt	  voor	  de	  hulpverlener	  of	  de	  patiënt	  zelf.	  	  

Ontsmetting	  wordt	  verderop	  in	  hoofdstuk	  5	  uitgebreid	  besproken.	  

D	  
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Change	  Catabolism	  

Distribute	  Differently	  

Enhance	  Elinination	  
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A	  -‐	  Administer	  Antidote	  
Vaak	  worden	  antidota	  als	  de	  oplossing	  voor	  het	  probleem	  gezien.	  Bij	  nadere	  beschouwing	  bestaan	  er	  
slechts	  een	  beperkt	  aantal	  middelen	  die	  effectief	  zijn	  bij	  een	  intoxicatie.	  	  

Een	  antidotum	  is	  een	  geneesmiddel	  dat	  invloed	  uitoefent	  op	  de	  toxicokinetiek	  of	  toxicodynamiek	  van	  
een	  vergif	  en	  waarvan	  de	  toediening	  bij	  een	  patiënt	  die	  lijdt	  aan	  een	  bepaalde	  vergiftiging	  een	  
beduidend	  gunstige	  invloed	  heeft.	  De	  meeste	  antidota	  werken	  op	  de	  toxicokinetiek,	  bijvoorbeeld:	  

• Zorgt	  dat	  de	  giftige	  stof	  niet	  (of	  althans	  verminderd)	  in	  de	  circulatie	  terecht	  komt;	  

• Verandert	  de	  wijze	  waarop	  de	  cel	  de	  giftige	  stof	  verwerkt;	  

• Grijpt	  aan	  op	  de	  systemen	  die	  de	  giftige	  stof	  biochemisch	  kunnen	  omzetten;	  

• Zorgt	  dat	  giftige	  stoffen	  zich	  niet	  kunnen	  binden	  aan	  specifieke	  receptoren;	  

• Zorgt	  dat	  giftige	  stoffen	  van	  de	  receptoren	  worden	  verdrongen	  als	  ze	  zich	  daar	  eenmaal	  aan	  
hebben	  gehecht;	  

• Draagt	  bij	  aan	  het	  versneld	  elimineren	  van	  de	  giftige	  stof.	  

Het	  toedienen	  van	  een	  antidotum	  heeft	  binnen	  het	  paradigma	  een	  hoge	  prioriteit.	  Daarvoor	  is	  het	  
noodzakelijk	  dat	  de	  stof	  die	  de	  klachten	  veroorzaakt	  bekend	  is.	  Antidota	  zijn	  dus	  vaak	  het	  middel	  
waarmee	  de	  C-‐D-‐E	  in	  het	  AABCDE	  schema	  worden	  uitgevoerd.	  

	  

Veel	  antidota	  zijn	  middelen	  die	  niet	  zonder	  risico	  kunnen	  worden	  toegediend.	  Kennis	  van	  de	  
hoeveelheid,	  wijze	  van	  toediening,	  te	  verwachten	  bijwerkingen	  en	  complicaties	  en	  de	  mogelijkheid	  
om	  complicaties	  het	  hoofd	  te	  bieden,	  zijn	  essentieel.	  Net	  als	  bij	  andere	  geneesmiddelen	  gelden	  
relatieve	  en	  absolute	  contra-‐indicaties	  (zoals	  overgevoeligheid	  voor	  het	  antidotum).	  Onder	  
spoedeisende	  omstandigheden	  kan	  niet	  altijd	  worden	  bepaald	  of	  het	  slachtoffer	  bekend	  is	  met	  een	  
specifieke	  overgevoeligheid.	  Maar	  als	  het	  bekend	  is	  dat	  iemand	  overgevoelig	  is	  voor	  een	  bepaald	  
middel,	  moet	  het	  niet	  worden	  toegediend.	  Dit	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  absolute	  contra-‐indicatie.	  	  

	  

Nog	  enkele	  belangrijke	  overwegingen:	  

1. Behandel	  de	  patiënt	  en	  niet	  de	  stof.	  De	  patiënt	  dient	  centraal	  te	  staan,	  niet	  de	  stof.	  Ook	  als	  een	  
patiënt	  aan	  een	  bekende	  stof	  blootgesteld	  hoeven	  zich	  nog	  geen	  klachten	  te	  openbaren:	  de	  
blootstelling	  kan	  beneden	  de	  drempeldosis	  liggen.	  Er	  dient	  dus	  ook	  voortdurend	  naar	  de	  patiënt	  
te	  worden	  gekeken	  in	  hoeverre	  een	  ingezette	  behandeling	  voldoende	  is,	  voortgezet	  of	  juist	  
gestopt	  moet	  worden.	  

2. Ondersteunende	  medische	  behandeling	  heeft	  meer	  levens	  gered	  dan	  enig	  antidotum.	  Hiermee	  
wordt	  aangeven	  dat	  het	  toedienen	  van	  een	  antidotum	  slechts	  een	  onderdeel	  is	  van	  de	  totale	  
behandeling.	  Basis	  medische	  zorg	  is	  van	  het	  allergrootste	  belang.	  Het	  goed	  uitvoeren	  van	  het	  
ABCDE-‐principe	  garandeert	  dat	  de	  vitale	  functies	  van	  een	  patiënt	  bekeken,	  behandeld	  en	  
ondersteund	  worden.	  

	  

In	  tabel	  1	  staan	  enkele	  veelgebruikte	  antidota	  voor	  chemische	  blootstelling.	  
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Toxische	  stof	   antidotum	  

Belladonna	  alkaloïden	   Fysostygmine	  

Benzodiazepinen	   Flumazenil	  

Centraal	  aniticholinergisch	  syndroom	   Fysostygmine	  

Cholinesteraseremmers	   Atropine	  	  

	   Obidoxim	  (Toxogonin)	  

Coumarinederivaten	   Fytomedanion	  (vitamine	  K)	  

Crimidine	  (rodenticide)	   Vitamine	  B6	  

Cyaniden	   4-‐DMAP,	  Amylnitriet,	  Natriumnitriet	  

	   Na-‐Thiosulfaat	  	  

	   Hydroxocobalamine	  	  

Cyclofosfamide	   Mesna	  

Cyclopyrrolonen	   Flumazenil	  

Digoxine	   Anti-‐digoxine	  Fab	  fragmenten	  

HF	  en	  fluoriden	   Calcium	  gluconaat,	  Calcium	  chloride	  

Hydrazine	   Pyridoxine	  

Ifosfamide	   Mesna,	  methyleenblauw	  

IJzer(II)	  verbindingen	   Deferoxamine	  

Jodium	  (acuut)	   Na-‐Thiosulfaat	  

Lewisiet	   Demercaptopropanolol	  

Methanol	  (>500	  mg/l)	   Hemodialyse,	  ethanoltherapie	  

Methemoglobine	  vormende	  stoffen	   Methyleenblauw	  

Methotrexaat	   Folinezuur	  

Monochloorazijnzuur	   Na-‐dichlooracetaat	  

Morfine	   Naloxone	  

Muscarine	  bevattende	  paddestoelen	   Atropine	  

Organische	  fosfor	  verbindingen	   Atropine	  	  

	   Obidoxim	  (Toxogonin)	  

Paracetamol	  (vanaf	  100	  mg/kg)	   Acetylcysteïne	  

Parasympaticomimetica	   Atropine	  

B	  -‐	  Basic	  Medical	  Treatment	  
Eigenlijk	  begint	  hiermee	  bij	  de	  meeste	  patiënten	  de	  behandeling.	  Alleen	  decontaminatie	  kan	  een	  
onmiddellijk	  medisch	  ingrijpen	  vertragen	  of	  in	  de	  weg	  staan.	  Het	  medisch	  handelen	  verloopt	  op	  exact	  
dezelfde	  wijze	  zoals	  in	  het	  gehele	  boek	  staat	  vermeld:	  volgens	  het	  medische	  A-‐B-‐C-‐D-‐E.	  Hiermee	  kan	  
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worden	  opgemerkt,	  dat,	  behoudens	  ontsmetting	  in	  voorkomende	  gevallen,	  een	  patiënt	  met	  een	  
acute	  intoxicatie	  dezelfde	  aanpak	  geniet	  als	  elke	  andere	  spoedeisende	  patiënt.	  

Eerst	  ontsmetten	  of	  eerst	  medische	  behandelen?	  

Medische	  behandeling	  van	  een	  besmet	  slachtoffer	  kan	  een	  risico	  opleveren	  voor	  de	  hulpverlener.	  Dit	  
risico	  is	  doorgaans	  gering,	  zeker	  na	  verwijderen	  van	  de	  kleding.	  Toch	  is	  het	  uitgangspunt	  om	  het	  
slachtoffer	  te	  ontsmetten	  voor	  behandeling.	  Bij	  een	  ABCDE	  instabiel	  slachtoffer	  kan	  uitstel	  van	  
behandeling	  ernstige	  gevolgen	  hebben.	  In	  zo’n	  geval	  kan	  de	  hulpverlener	  met	  beperkte	  PBM	  snelle	  
levensreddende	  handelingen	  verrichten,	  waarna	  het	  slachtoffer	  alsnog	  zo	  snel	  mogelijk	  wordt	  
ontsmet.	  	  

C	  -‐	  Change	  Catabolism	  
Mochten	  de	  voorgaande	  stappen	  nog	  plaats	  kunnen	  vinden	  op	  de	  plaats	  van	  het	  incident,	  vanaf	  deze	  
stap	  is	  de	  behandeling	  van	  een	  acute	  intoxicatie	  een	  klinische	  aangelegenheid.	  Nu	  wordt	  gekeken	  of	  
de	  stof	  middels	  katabolisme	  kan	  worden	  aangezet	  tot	  een	  andere	  activiteit.	  Hierin	  worden	  vier	  
niveaus	  onderscheiden:	  

1. De	  stof	  kan	  niet	  worden	  omgezet,	  ondergaat	  geen	  verandering	  en	  blijft	  daarmee	  even	  schadelijk.	  
Een	  andere	  vorm	  van	  behandeling	  is	  dan	  noodzakelijk;	  

2. De	  stof	  wordt	  omgezet	  tot	  een	  minder	  toxische	  stof;	  

3. De	  stof	  wordt	  omgezet	  tot	  een	  onschadelijke	  stof;	  

4. De	  stof	  wordt	  omgezet	  tot	  een	  meer	  toxische	  en	  dus	  meer	  schadelijke	  stof.	  

In	  veel	  gevallen	  gebeurt	  dit	  door	  toediening	  van	  antidota.	  Een	  voorbeeld	  is	  het	  toepassen	  van	  
natriumthiosulfaat	  bij	  een	  cyanide-‐intoxicatie.	  

D	  -‐	  Distribute	  Differently	  
Systemische	  intoxicaties	  leiden	  tot	  distributie	  van	  de	  stof.	  Daarbij	  spelen	  verschillende	  transport-‐	  en	  
werkingsmechanismen	  een	  rol.	  Door	  op	  deze	  mechanismen	  in	  te	  grijpen,	  kan	  verdere	  distributie	  
worden	  tegengegaan	  en	  kan	  worden	  voorkomen	  dat	  een	  stof	  het	  doelorgaan	  bereikt.	  In	  veel	  gevallen	  
gebeurt	  dit	  door	  toediening	  van	  antidota.	  Dit	  werkingsmechanisme	  wordt	  in	  de	  praktijk	  toegepast	  
door	  zuurstof	  toe	  te	  dienen	  bij	  een	  koolmonoxide	  intoxicatie	  en	  het	  toedienen	  van	  4-‐DMAP	  bij	  een	  
cyanide	  intoxicatie.	  	  

E	  -‐	  Enhance	  Elimination	  
Het	  lichaam	  zal	  trachten	  de	  schadelijke	  stof	  (eventueel	  na	  biotransformatie)	  te	  elimineren.	  Door	  deze	  
processen	  te	  ondersteunen	  of	  te	  forceren,	  kan	  de	  eliminatie	  worden	  versneld.	  In	  veel	  gevallen	  
gebeurt	  dit	  door	  toediening	  van	  antidota.	  Een	  voorbeeld	  daarvan	  is	  de	  toediening	  van	  thiosulfaat	  bij	  
cyanide	  intoxicatie.	  Ademhaling,	  braken,	  defaeceren	  en	  mictie	  kunnen	  worden	  gestimuleerd	  en	  de	  
pH	  van	  de	  urine	  kan	  worden	  beïnvloed	  om	  eliminatie	  te	  versnellen.	  	  
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5 Bijzonderheden	  bij	  de	  opvang	  van	  CBRN	  slachtoffers	  

5.1 Waarom	  ontsmetten	  
Contaminatie	  of	  besmetting	  betekent	  dat	  een	  hoeveelheid	  van	  de	  gevaarlijke	  stof(fen)	  is	  
achtergebleven	  op	  het	  slachtoffer.	  De	  stof	  blijft	  inwerken	  op	  het	  lichaam	  waardoor	  het	  (chemisch)	  
letsel	  verergert,	  en	  besmette	  slachtoffers	  kunnen	  hulpverleners	  en	  andere	  patiënten	  secundair	  
besmetten.	  Ontsmetting	  (ofwel	  decontaminatie,	  deco)	  stopt	  de	  inwerking	  van	  de	  gevaarlijke	  stof	  op	  
de	  gezondheid	  van	  het	  slachtoffer	  en	  neemt	  het	  risico	  op	  secundaire	  besmetting	  weg.	  	  

	  

Aan	  de	  ene	  kant	  is	  ontsmetting	  een	  simpele	  procedure:	  we	  hebben	  het	  namelijk	  over	  ontbloten	  en	  
wassen	  met	  water	  en,	  indien	  nodig,	  zeep.	  De	  complicerende	  factor	  is	  de	  organisatie	  er	  omheen.	  
Omdat	  ontsmetting	  een	  bijzondere	  en	  cruciale	  (de	  eerste	  A	  van	  het	  AHLS	  schema!)	  eerste	  stap	  in	  de	  
behandeling	  van	  een	  besmet	  slachtoffer	  besteden	  we	  er	  hier	  wat	  aandacht	  aan.	  

5.2 Eerst	  ontsmetten	  of	  eerst	  behandelen	  
In	  het	  belang	  van	  het	  slachtoffer,	  het	  personeel	  en	  andere	  patiënten	  wordt	  een	  slachtoffer	  eerst	  
ontsmet	  (mits	  geïndiceerd)	  en	  daarna	  verder	  behandeld.	  Als	  ’good	  clinical	  practice’	  daar	  om	  vraagt	  
kan	  het	  nodig	  zijn	  om	  deze	  volgorde	  aan	  te	  passen.	  De	  bescherming	  van	  hulpverleners	  bij	  medische	  
handelingen	  met	  besmette	  slachtoffers	  moet	  daarbij	  worden	  afgestemd	  op	  de	  risico’s	  van	  mogelijke	  
blootstelling.	  Net	  als	  bij	  de	  brandweer	  kunnen	  snelle	  levensreddende	  handelingen	  worden	  
uitgevoerd	  met	  een	  lagere	  graad	  van	  bescherming	  dan	  gebruikelijk.	  Voor	  een	  verantwoorde	  
afweging	  kan	  een	  GAGS	  of	  het	  NVIC	  advies	  geven.	  Overigens	  is	  de	  kans	  erg	  klein	  dat	  hulpverleners	  in	  
het	  ziekenhuis	  uitsluitend	  door	  secundaire	  blootstelling	  daadwerkelijk	  gezondheidsrisico	  lopen.	  In	  de	  
praktijk	  zal	  een	  continue	  afweging	  plaatsvinden	  tussen	  het	  risico	  voor	  de	  patiënt	  (door	  uitstel	  van	  
behandeling),	  en	  het	  risico	  voor	  hulpverleners	  bij	  behandeling	  van	  een	  niet	  ontsmette	  patiënt.	  	  

5.3 Indicatie	  voor	  ontsmetting	  
Zo	  snel	  mogelijk	  na	  herkenning	  van	  een	  chemische	  besmetting	  moet	  worden	  bepaald	  of	  een	  indicatie	  
voor	  ontsmetting	  bestaat.	  Ontsmetten	  van	  een	  besmet	  slachtoffer	  is	  nodig	  als	  het	  reservoir	  van	  
gevaarlijke	  stof	  op	  of	  om	  het	  lichaam	  van	  een	  slachtoffer	  een	  risico	  vormt	  voor	  de	  hulpverleners	  of	  
het	  slachtoffer	  zelf.	  In	  de	  praktijk	  betekent	  dat	  het	  volgende:	  

1. Ontbloten	  door	  uittrekken	  van	  alle	  kleding	  is	  altijd	  de	  eerste	  stap	  van	  ontsmetting;	  dit	  wordt	  ook	  
wel	  droge	  ontsmetting	  genoemd.	  	  

2. Bij	  blootstelling	  aan	  gas	  of	  damp	  is	  ontbloten	  (droge	  ontsmetting)	  meestal	  de	  enige	  vereiste	  
ontsmettingsstap.	  Natte	  ontsmetting	  kan	  dan	  meestal	  worden	  overgeslagen.	  Als	  een	  patiënt	  nog	  
stinkt	  na	  ontbloten	  is	  het	  beter	  om	  toch	  verder	  nat	  te	  ontsmetten.	  

3. Natte	  ontsmetting	  is	  geïndiceerd	  bij:	  

• Besmetting	  met	  een	  vloeistof	  of	  vaste	  stof,	  inclusief	  poeder	  en	  mist	  via	  de	  lucht.	  

• Blootstelling	  aan	  gas	  of	  damp,	  als	  voldoende	  gas	  achtergebleven/opgelost	  kan	  zijn	  op	  bezwete	  
huid.	  Het	  optreden	  van	  irritatie	  (roodheid)	  kan	  voor	  corrosieve	  of	  irriterende	  stoffen	  een	  
indicatie	  zijn.	  
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• Blootstelling	  aan	  gas,	  als	  het	  geringe	  reservoir	  op	  de	  huid	  toch	  mogelijk	  risico	  oplevert	  door	  de	  
hoge	  toxiciteit	  van	  de	  stof	  (denk	  aan	  strijdgassen).	  

4. Bij	  twijfel	  altijd	  ontsmetten.	  Dit	  kan	  evt.	  eerst	  worden	  overlegd	  met	  de	  Gezondheidskundig	  
Adviseur	  Gevaarlijke	  Stoffen	  (GAGS)of	  het	  Nationaal	  Vergiftigingen	  Informatie	  Centrum(NVIC).	  

• Procedure	  van	  ontsmetting	  

Als	  er	  een	  indicatie	  is	  voor	  ontsmetting	  van	  een	  slachtoffer	  moet	  een	  procedure	  ‘Besmet	  Slachtoffer’	  
worden	  opgestart.	  Het	  bijeenroepen	  van	  het	  bevoegd	  en	  bekwaam	  personeel,	  de	  opbouw	  of	  opstart	  
van	  de	  ontsmettingsfaciliteit	  en	  de	  briefing	  kosten	  al	  snel	  15	  (tot	  wel	  30)	  minuten.	  Het	  besmette	  
slachtoffer	  verblijft	  in	  de	  tussentijd	  onder	  medisch	  toezicht	  op	  een	  plaats	  waar	  geen	  besmetting	  van	  
anderen	  mogelijk	  is.	  Eventuele	  levensreddende	  medische	  handelingen	  kunnen	  onder	  voorwaarden	  
worden	  uitgevoerd.	  	  

Ziekenhuispersoneel	  trekt	  gepaste	  PBM	  (Persoonlijke	  Beschermingsmiddelen)	  aan	  voor	  ontvangst	  
van	  het	  besmette	  slachtoffer	  bij	  de	  ontsmettingszone.	  Als	  een	  slachtoffer	  al	  op	  de	  SEH	  afdeling	  was,	  
wordt	  het	  slachtoffer	  opgehaald	  en	  naar	  de	  ontsmettingszone	  gebracht.	  Het	  personeel	  legt	  uit	  wat	  er	  
gaat	  gebeuren	  en	  waarom	  zij	  beschermende	  kleding	  dragen,	  en	  registreert	  het	  slachtoffer.	  

Bij	  een	  aanbod	  van	  besmette	  slachtoffers	  die	  de	  lokale	  ontsmettingscapaciteit	  overstijgt	  worden	  de	  
slachtoffers	  gespreid	  (eventueel	  secundair,	  zoals	  gebruikelijk	  bij	  brandwondenslachtoffers),	  worden	  
de	  minst	  bedreigde	  slachtoffers	  in	  een	  holding	  geplaatst	  tot	  er	  ruimte	  is	  voor	  ontsmetting	  of	  kan	  een	  
deel	  van	  de	  slachtoffers	  zichzelf	  ontsmetten.	  

5.4 Het	  proces	  van	  ontsmetting	  en	  behandeling	  
Op	  hoofdlijnen	  verloopt	  het	  proces	  van	  ontsmetting	  en	  behandeling	  in	  de	  volgende	  6	  stappen:	  

Stap	  1:	  Ontvangst	  bij	  de	  ontsmettingszone	  

Deze	  begint	  met	  een	  snelle	  triage	  door	  de	  arts	  om	  te	  zien	  of	  onmiddellijk	  medische	  interventie	  nodig	  
is.	  Indien	  dit	  niet	  nodig	  is,	  moet	  goede	  uitleg	  worden	  gegeven	  over	  de	  procedure	  die	  de	  patiënt	  gaat	  
doormaken.	  Het	  is	  psychisch	  belasten	  om	  een	  ontsmetting	  door	  te	  maken.	  

Stap	  2:	  Ontbloten	  in	  de	  uitkleedruimte	  

Met	  assistentie	  wordt	  de	  patiënt	  ontkleed	  (droge	  ontsmetting).	  Alle	  kleding	  wordt	  in	  een	  plastic	  zak	  
gedaan	  en	  die	  wordt	  verzegeld.	  Sieraden	  en	  accessoires	  gaan	  in	  een	  aparte	  zak.	  Achteraf	  wordt	  
bepaald	  wat	  hiermee	  gebeurt.	  De	  arts	  blijft	  aanwezig	  voor	  eventuele	  medische	  interventie.	  

Stap	  3:	  Natte	  ontsmetting	  in	  de	  doucheruimte	  

Bij	  voorkeur	  wordt	  een	  patiënt	  liggend	  gewassen	  op	  een	  speciale	  brancard.	  Het	  zelf	  laten	  wassen	  
door	  de	  patiënt	  kan	  tot	  onvoldoende	  resultaat	  leiden.	  Met	  name	  oksels	  en	  huidplooien	  dienen	  goed	  
te	  worden	  ontsmet.	  De	  arts	  kan	  de	  procedure	  tijdelijk	  stopzetten	  voor	  medische	  interventies.	  

Stap	  4:	  Afdrogen	  en	  overbrengen	  naar	  een	  schone	  zone	  

Indien	  mogelijk,	  kan	  de	  patiënt	  zichzelf	  afdrogen.	  Vervolgens	  krijgt	  de	  patiënt	  schone	  kleding	  en	  
wordt	  overgebracht	  naar	  de	  volgende	  afdeling	  (SEH	  of	  elders).	  

Stap	  5:	  verdere	  medische	  behandeling	  

Alle	  verdere	  relevante	  medische	  behandeling	  wordt	  nu	  ingezet	  of	  gecontinueerd.	  
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Stap	  6:	  Afschalen	  van	  het	  deco-‐team	  

Eerst	  reinigt	  het	  deco-‐team	  de	  ontsmettingszone,	  inclusief	  alle	  materialen.	  Tenslotte	  reinigen	  ze	  
elkaar	  als	  ze	  nog	  hun	  PBM	  dragen.	  Hierna	  ontdoen	  de	  teamleden	  zich	  van	  hun	  PBM.	  Tenslotte	  
worden	  alle	  materialen	  opgeruimd	  en	  weer	  gereed	  gemaakt	  voor	  een	  volgend	  gebruik.	  	  

Hieronder	  worden	  een	  aantal	  aspecten	  van	  ontsmetting	  wat	  verder	  uitgewerkt.	  

5.5 Ontbloten	  is	  de	  cruciale	  eerste	  stap	  van	  ontsmetten	  
Door	  een	  besmet	  slachtoffer	  zo	  snel	  mogelijk	  te	  ontbloten	  wordt	  doorgaans	  80-‐90%	  van	  de	  
besmetting	  verwijderd	  (droge	  ontsmetting).	  Zorg	  bij	  het	  verwijderen	  van	  besmette	  kleding	  dat	  
onbesmette	  delen	  niet	  alsnog	  worden	  besmet.	  Besmette	  kleding	  mag	  daarom	  nooit	  over	  het	  hoofd	  
worden	  uitgetrokken	  omdat	  dan	  blootstelling	  van	  de	  gezichtshuid	  en	  via	  mond,	  neus,	  ogen	  en	  oren	  in	  
het	  lichaam	  kan	  optreden.	  	  

Een	  vaste	  stof	  kan	  zich	  door	  spoelen	  met	  water	  over	  het	  lichaam	  verspreiden,	  waardoor	  de	  
besmetting	  verergert.	  Probeer	  dit	  te	  voorkomen	  door	  vóór	  het	  ontkleden	  en	  spoelen	  het	  poeder	  met	  
een	  zachte	  borstel	  af	  te	  vegen;	  geef	  het	  slachtoffer	  daarbij	  adembescherming.	  

De	  besmette	  kleding	  wordt	  ingepakt	  in	  een	  afgesloten	  plastic	  zak,	  die	  weer	  in	  een	  plastic	  zak	  wordt	  
verpakt.	  Sieraden,	  horloges,	  mobieltjes	  en	  brillen	  worden	  verwijderd	  en	  in	  een	  aparte	  zak	  ingepakt.	  
De	  GAGS	  kan	  adviseren	  of	  de	  persoonlijke	  bezittingen	  ontsmet	  moeten	  worden	  of	  niet.	  

5.6 De	  methode	  van	  nat	  ontsmetten	  
Ontsmetting	  verloopt	  altijd	  van	  hoofd	  naar	  voeten.	  De	  behandeling	  is	  afhankelijk	  van	  de	  toestand	  
van	  het	  slachtoffer	  (liggend	  of	  lopend),	  de	  chemische	  stof	  en	  het	  aanbod	  van	  slachtoffers.	  Het	  
slachtoffer	  wordt	  ontsmet	  met:	  

• Water	  en	  milde	  zeep	  als	  de	  wateroplosbaarheid	  onbekend	  is	  of	  bij	  een	  onbekende	  stof.	  

• Water,	  als	  de	  besmetting	  goed	  water	  oplosbaar	  is.	  

• Water	  en	  milde	  zeep	  als	  de	  besmetting	  slecht	  water	  oplosbaar	  is.	  

• Speciale	  middelen	  zijn	  nodig	  voor	  een	  beperkt	  aantal	  stoffen,	  voor	  zover	  beschikbaar:	  

o Calcium	  gluconaat	  gel	  bij	  HF	  en	  fluoriden.	  

o Polyethyleen	  Glycol	  bij	  fenol.	  

o Na-‐bicarbonaat	  oplossing	  5%	  bij	  monochloorazijnzuur.	  

• Voor	  sommige	  zelden	  voorkomende	  stoffen	  is	  water	  ongeschikt,	  bijvoorbeeld	  omdat	  de	  stof	  met	  
water	  reageert.	  Win	  daarom	  altijd	  zo	  snel	  mogelijk	  advies	  in	  bij	  het	  NVIC	  of	  de	  GAGS.	  

	  

In	  de	  meeste	  gevallen	  is	  spoelen	  met	  veel	  water	  (en	  zeep)	  de	  beste	  methode	  voor	  ontsmetting.	  
Afhankelijk	  van	  het	  seizoen	  is	  32-‐	  35°C	  een	  goede	  watertemperatuur.	  Te	  warm	  en	  te	  koud	  water	  
kunnen	  hyper-‐	  resp.	  hypothermie	  veroorzaken	  en	  de	  opname	  van	  de	  stof	  door	  de	  huid	  bevorderen.	  
Spoel	  en	  was	  gedurende	  10-‐15	  minuten	  met	  ruim	  water	  (circa	  30	  liter/min,	  tweemaal	  een	  gewone	  
douche)	  zachtjes	  met	  een	  zachte	  spons.	  Schrobben	  met	  een	  borstel	  zorgt	  voor	  verwijding	  van	  
bloedvaten	  in	  de	  huid	  of	  zelfs	  beschadiging	  van	  de	  huid;	  dit	  versnelt	  de	  opname	  door	  de	  huid	  van	  
stoffen	  in	  het	  lichaam.	  Controleer	  na	  afloop	  in	  de	  ontsmettingsruimte	  of	  alle	  stof	  is	  verwijderd.	  
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Na	  een	  goede	  ontsmetting	  van	  een	  slachtoffer	  zal	  er	  geen	  uitwendige	  besmetting	  meer	  zijn.	  Er	  
bestaat	  dan	  mogelijk	  nog	  wel	  het	  risico	  van	  inwendige	  besmetting	  waarbij	  het	  slachtoffer	  de	  
gevaarlijke	  stof	  via	  de	  uitademing	  of	  braken	  uitscheidt.	  Of	  en	  hoe	  lang	  dit	  een	  risico	  voor	  de	  
behandelaars	  vormt	  is	  afhankelijk	  van	  de	  stof	  en	  de	  hoeveelheid.	  Een	  berucht	  voorbeeld	  voor	  zo’n	  
situatie	  is	  de	  ingestie	  van	  cyanidezouten;	  deze	  kunnen	  in	  de	  maag	  blauwzuurgas	  vormen	  dat	  
omstanders	  kunnen	  inademen.	  In	  overleg	  met	  experts	  (GAGS,	  NVIC,	  stralingsdeskundige,	  etc.)	  kan	  dit	  
risico	  ingeschat	  worden.	  

	  

Vanwege	  de	  gebondenheid	  met	  de	  ontsmettingsruimte	  zijn	  de	  mensen	  die	  werkzaam	  zijn	  in	  het	  
deco-‐team	  ten	  tijde	  van	  de	  ontsmetting	  niet	  inzetbaar	  voor	  andere	  taken	  op	  de	  SEH	  of	  afdelingen	  in	  
het	  ziekenhuis.	  

Bij	  het	  samenstellen	  van	  een	  plan	  om	  besmette	  patiënten	  te	  kunnen	  opvangen,	  ontsmetten	  en	  
behandelen,	  moet	  goed	  worden	  nagedacht	  over	  de	  routing.	  De	  besmette	  patiënten	  mogen	  op	  hun	  
route	  tussen	  de	  ontvangst	  en	  de	  uiteindelijke	  ontsmettingszone	  geen	  gevaar	  vormen	  voor	  andere	  
patiënten	  en	  personeelsleden,	  maar	  ook	  niet	  voor	  de	  dagelijkse	  gang	  van	  zaken	  op	  de	  SEH.	  De	  
gewone	  patiëntenzorg	  moet	  worden	  gecontinueerd.	  
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6 Toxidromen	  

Er	  zijn	  miljoenen	  chemische	  stoffen	  geregistreerd.	  Zelfs	  als	  we	  alleen	  kijken	  naar	  stoffen	  die	  
regelmatig	  zijn	  betrokken	  bij	  incidenten	  komen	  we	  tot	  enkele	  honderden.	  Het	  is	  erg	  lastig	  om	  voor	  
alle	  stoffen	  de	  toxiciteit	  en	  behandel	  strategie	  te	  onthouden.	  Voor	  de	  overzichtelijkheid	  hanteert	  de	  
Advanced	  Hazmat	  Life	  Support	  (AHLS)	  methodiek	  een	  indeling	  van	  effecten	  van	  de	  belangrijkste	  
chemische	  stoffen	  in	  vijf	  zogenaamde	  toxidromen.	  Een	  toxidroom	  is	  een	  verzameling	  van	  klachten	  en	  
verschijnselen	  die	  een	  indicatie	  geven	  van	  een	  intoxicatie	  door	  een	  bepaalde	  klasse	  van	  stoffen,	  die	  
vaak	  ongeveer	  dezelfde	  behandeling	  behoeven.	  De	  AHLS	  onderscheidt	  vijf	  belangrijke	  toxidromen.	  
Deze	  komen	  het	  meest	  voor	  en	  vragen	  bovendien	  om	  een	  snelle	  interventie:	  

1. Irriterende	  /	  bijtende	  gassen	  toxidroom	  (bijv.	  chloor,	  ammoniak,	  fosgeen);	  

2. Asfyxiërende	  /	  verstikkende	  stoffen	  toxidroom	  (bijv.	  waterstof	  cyanide,	  koolmonoxide,	  aniline);	  

3. Cholinerg	  toxidroom	  (bijv.	  parathion,	  sarin,	  diazinon);	  

4. Corrosieve	  (etsende)	  stoffen	  toxidroom	  (bijv.	  zoutzuur,	  zwavelzuur,	  waterstof	  peroxide);	  

5. Koolwaterstoffen	  en	  gehalogeneerde	  koolwaterstoffen	  toxidroom	  (bijv.	  benzine,	  lampenolie,	  
benzeen).	  

Om	  meer	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  toxidromen	  en	  medische	  aanpak	  van	  acute	  intoxicaties	  dan	  
onderstaand	  globaal	  overzicht	  kan	  de	  AHLS	  cursus	  worden	  gevolgd.	  	  

6.1 Irriterende	  gassen	  toxidroom.	  
Irriterende	  gassen	  worden	  geclassificeerd	  aan	  de	  hand	  van	  hun	  oplosbaarheid	  in	  water.	  Ze	  kunnen	  
sterk,	  matig	  of	  zwak	  oplosbaar	  zijn.	  De	  mate	  van	  oplosbaarheid	  is	  bepalend	  voor	  de	  plaats	  in	  het	  
respiratoir	  systeem	  waar	  de	  stoffen	  hun	  effecten	  hebben	  en	  dus	  klachten	  die	  ontstaan,	  en	  wanneer	  
deze	  effecten	  optreden	  na	  blootstelling.	  

Al	  deze	  gassen	  hebben	  een	  bijtende	  werking	  die	  vooral	  lokale	  effecten	  geeft.	  Door	  hun	  reactie	  met	  
water	  ontstaan	  de	  klachten	  vooral	  aan	  de	  oogleden,	  de	  oogbol,	  de	  neus,	  de	  mond-‐	  en	  keelholte,	  het	  
strottenhoofd,	  de	  trachea	  en	  zelfs	  tot	  in	  de	  longen	  kunnen	  deze	  gassen	  hun	  bijtende	  werking	  
hebben.	  Hoe	  beter	  de	  oplosbaarheid,	  deste	  hoger	  in	  het	  respiratoir	  systeem	  ontstaan	  de	  klachten.	  	  

De	  meeste	  irriterende	  gassen	  worden	  niet	  verder	  geabsorbeerd	  in	  het	  lichaam	  en	  ontstaat	  er	  dus	  
geen	  systemische	  besmetting	  (uitzonderingen	  bijvoorbeeld	  HF,	  H2S	  en	  hydrazine).	  	  

Door	  de	  beschadiging	  van	  de	  slijmvliezen	  ontstaat	  oedeem	  wat	  leidt	  tot	  zwelling.	  Ook	  kunnen	  
beschermingsmechanismen	  leiden	  tot	  laryngospasmen	  en	  bronchospasmen.	  Sommige	  gassen	  
veroorzaken	  longoedeem.	  Primaire	  worden	  dus	  de	  luchtwegen	  en/of	  longen	  aangedaan.	  Dit	  alles	  
leidt	  tot	  hypoxemie,	  en	  daarmee	  secundair	  tot	  cardiovasculaire	  en	  neurologische	  klachten.	  

	  

De	  therapie	  voor	  intoxicatie	  met	  de	  meeste	  irriterende	  gassen	  is	  ondersteunend	  en	  gericht	  op	  
instandhouding	  van	  luchtweg,	  ademhaling	  en	  circulatie.	  

	  
	  
	  



NAZB	  Leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers	  –	  Naslagwerk	  	   26	  

Tabel	  2:	  Overzicht	  irriterende	  gassen	  toxidroom	  

Toxidroom	   Voorbeeldstoffen	  
Meest	  
voorkomende	  
route	  van	  inname	  

Voornamelijk	  
invloed	  op	  

Voornaamste	  
toxicodynamiek	  

Irriterend	  gas	  
(sterk	  water	  
oplosbaar)	  

Ammoniak	  

Formaldehyde	  

Zoutzuur	  

Zwaveldioxide	  

Inhalatie	   Airway	  

Irritatie,	  pijn,	  branderig	  
gevoel	  met	  lokale	  effecten.	  
Voornamelijk	  slijmvliezen	  
van	  de	  bovenste	  
luchtwegen.	  

Irriterend	  gas	  
(matig	  water	  
oplosbaar)	  

Chloor	   Inhalatie	  
Airway	  

Breathing	  

Irritatie,	  pijn,	  branderig	  
gevoel	  met	  lokale	  effecten.	  
Voornamelijk	  slijmvliezen	  
van	  de	  bovenste	  en	  de	  
lagere	  luchtwegen.	  

Irriterend	  gas	  
(slecht	  water	  
oplosbaar)	  

Fosgeen	  

Stikstofdioxide	  
Inhalatie	   Breathing	  

Irritatie	  en	  etsende	  werking	  
met	  lokale	  effecten	  in	  de	  
longen	  (alveolair	  –	  capillair	  
membraan).	  

	  

6.2 Asphyxiërende	  stoffen	  toxidroom	  
Asphyxie	  duidt	  op	  een	  tekort	  aan	  zuurstof	  in	  de	  weefsels	  en	  wordt	  daarmee	  vaak	  in	  verband	  
gebracht	  met	  verstikking.	  Met	  asphyxiërende	  stoffen	  worden	  stoffen	  bedoeld	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  
in	  de	  cellen	  geen	  aëroob	  metabolisme	  kan	  plaatsvinden.	  Op	  drie	  verschillende	  niveaus	  kan	  ervoor	  
worden	  gezorgd	  dat	  zuurstof	  niet	  kan	  bijdragen	  aan	  het	  metabolisme:	  

1. Zuurstof	  kan	  niet	  in	  de	  longen	  komen.	  Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  komen	  door	  verdrinking	  of	  
verstikking,	  maar	  met	  het	  oog	  op	  schadelijke	  stoffen	  moet	  worden	  gedacht	  aan	  stoffen	  die	  in	  de	  
ademlucht	  de	  zuurstof	  verdringen.	  Freon	  (wordt	  gebruikt	  als	  blus-‐gas)	  is	  hiervan	  een	  voorbeeld.	  

2. Zuurstof	  kan	  niet	  vanuit	  de	  longen	  worden	  opgenomen	  in	  de	  bloedbaan.	  Dit	  kan	  zijn	  door	  directe	  
schade	  aan	  het	  longweefsel,	  maar	  ook	  door	  veranderingen	  in	  erythrocyten	  waardoor	  deze	  geen	  
zuurstofbinding	  meer	  mogelijk	  is.	  Koolmonoxide	  (CO)	  bindt	  20	  maal	  sterker	  aan	  hemoglobine	  
dan	  zuurstof,	  waardoor	  het	  zuurstof	  van	  het	  hemoglobine	  verdringt	  en	  het	  bloed	  geen	  zuurstof	  
meer	  kan	  vervoeren.	  Methemoglobine	  vormende	  stoffen	  zetten	  hemoglobine	  om	  in	  
methemoglobine,	  waardoor	  er	  geen	  zuurstof	  meer	  aan	  kan	  binden.	  

3. Tenslotte	  zijn	  er	  stoffen	  die	  juist	  intracellulair	  het	  gebruik	  van	  zuurstof	  voor	  aeroob	  metabolisme	  
verstoren.	  Cyanide	  (blauwzuur,	  cyankali),	  zwavelwaterstof	  en	  aziden	  (explosieve	  stoffen,	  gebruikt	  
in	  airbags)	  zijn	  hiervan	  bekende	  voorbeelden.	  	  

Stoffen	  die	  buiten	  het	  lichaam	  zorgen	  voor	  het	  onwerkzaam	  worden	  van	  zuurstof	  worden	  ‘simple	  
asphyxiants’	  genoemd	  (veroorzaken	  verdringingsasfyxie).	  Stoffen	  die	  in	  het	  lichaam	  ingrijpen	  op	  de	  
zuurstofvoorziening	  en	  -‐gebruik,	  worden	  systemische	  asphyxiërende	  stoffen	  genoemd.	  



NAZB	  Leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers	  –	  Naslagwerk	  	   27	  

Primair	  worden	  het	  cardiovasculair	  en	  neurologisch	  systeem	  aangedaan	  vanwege	  hun	  hoge	  
zuurstofbehoefte.	  Voor	  een	  aantal	  stoffen	  is	  levensreddende	  specifieke	  therapie	  met	  antidota	  
beschikbaar.	  Dat	  geldt	  voor	  methemoglobine	  vormende	  stoffen	  (methyleen	  blauw),	  cyaniden	  (4-‐
DMAP,	  Na-‐thiosulfaat	  of	  hydroxocobalamine)	  en	  sulfiden	  (4-‐DMAP).	  Daarnaast	  is	  in	  alle	  gevallen	  
toediening	  van	  zuurstof,	  in	  sommige	  gevallen	  hyperbare	  zuurstof,	  en	  ondersteuning	  van	  circulatie	  en	  
zenuwstelsel	  (C	  en	  D)	  onderdeel	  van	  de	  therapie.	  

	  

Tabel	  3:	  Overzicht	  Asphyxiërende	  stoffen	  toxidroom	  

Toxidroom	   Voorbeeldstoffen	  
Meest	  
voorkomende	  
route	  van	  inname	  

Voornamelijk	  
invloed	  op	  

Voornaamste	  
toxicodynamiek	  

Asphyxiërend,	  
eenvoudig	  

Kooldioxide	  

Methaan	  

Propaan	  

Inademing	  
Cardiovascular	  

Disability	  

Neemt	  de	  plaats	  in	  van	  
zuurstof	  in	  de	  
omgevingslucht	  

Asphyxiërend,	  
systemisch	  

Isobutylnitriet	  

Koolmonoxide	  

Cyanide	  

Zwavelwaterstof	  

Aziden	  

Inademing	  

Ingestie	  

Cardiovascular	  

Disability	  

Interfereert	  met	  
zuurstoftransport	  in	  het	  
bloed	  waardoor	  weefsels	  
geen	  zuurstof	  krijgen.	  	  

Interfereert	  met	  aeroob	  
metabolisme.	  

	  

6.3 Cholinerg	  toxidroom	  
Dit	  toxidroom	  handelt	  over	  stoffen	  die	  de	  werking	  van	  het	  enzym	  acetylcholinesterase	  blokkeren.	  
Acetylcholine	  is	  een	  veel	  voorkomende	  neurotransmitter	  in	  het	  centrale,	  perifere	  en	  autonome	  
zenuwstelsel	  (cholinerge	  systeem).	  Na	  de	  prikkeloverdracht	  wordt	  het	  in	  de	  synaptische	  spleet	  
afgebroken	  door	  het	  enzym	  acetylcholinesterase.	  Als	  dit	  enzym	  wordt	  geblokkeerd	  door	  een	  
cholinesterase	  remmer	  zal	  acetylcholine	  zich	  ophopen	  waardoor	  overprikkeling	  optreedt	  in	  het	  
cholinerge	  systeem.	  Voor	  het	  begrip	  van	  het	  werkingsmechanisme	  is	  het	  essentieel	  te	  weten	  dat	  er	  
twee	  soorten	  cholinerge	  receptoren	  zijn:	  muscarine	  en	  nicotine	  receptoren.	  	  

	  

Cholinesterase	  remmers	  zijn	  met	  name	  organfosfaat	  en	  carbamaat	  pesticiden.	  Deze	  stoffen	  worden	  
gebruikt	  in	  de	  landbouw	  maar	  ook	  veelvuldig	  aangetroffen	  in	  schuren	  en	  tuinhuisjes	  ten	  behoeve	  van	  
het	  onderhoud	  aan	  tuinen	  en	  bijvoorbeeld	  vlooienbanden	  voor	  huisdieren.	  Blootstelling	  aan	  deze	  
stoffen	  kan	  plaatsvinden	  	  via	  inademing,	  de	  huid	  en	  slijmvliezen	  en	  door	  inname	  via	  het	  
maagdarmkanaal.	  

	  

Met	  name	  de	  invloed	  op	  het	  autonome	  zenuwstelsel	  kan	  levensbedreigend	  worden.	  Overprikkeling	  
van	  muscarinerge	  receptoren	  geven	  de	  volgende	  verschijnselen,	  die	  allemaal	  te	  maken	  hebben	  met	  
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aantasting	  van	  het	  autonome	  en	  perifere	  zenuwstelsel:	  diarree,	  verhoogde	  urineproductie,	  nauwe	  
pupillen	  (miosis),	  bradycardie,	  overmatige	  slijmproductie	  in	  de	  longen	  en	  de	  neus	  (bronchorrheu,	  
rhinorrheu),	  bronchospasmen,	  misselijkheid,	  tranende	  ogen	  (lacrimatie),	  speekselvloed	  (salivatie),	  
verhoogde	  talg-‐	  en	  vetafscheiding	  (hypersecretie)	  en	  transpiratie.	  Overprikkeling	  van	  nicotinerge	  
receptoren	  veroorzaakt	  wijde	  pupillen	  (mydriasis),	  tachycardie,	  parese,	  hypertensie,	  hyperglycemie	  
en	  fasciculatie.	  Overprikkeling	  van	  het	  centrale	  zenuwstelsel	  veroorzaakt	  verwardheid,	  aanvallen	  van	  
epilepsie,	  bewusteloosheid	  (coma).	  Sommige	  van	  de	  effecten	  zijn	  tegengesteld	  (muscarinerg:	  miosis,	  
nicotinerg:	  mydrisasis).	  	  

	  

Bij	  dit	  toxidroom	  is	  belangrijke	  winst	  te	  halen	  met	  toediening	  van	  antidota.	  Het	  geblokkeerde	  enzym	  
acetylcholinesterase	  kan	  met	  oximen	  (obidoxim,	  pralidoxim)	  worden	  geregenereerd	  zolang	  de	  
binding	  nog	  reversibel	  is.	  Levensbedreigende	  muscarinerge	  effecten	  (bronchorroe,	  bronchospasme	  
en	  bradycardie)	  worden	  gemanaged	  met	  (mogelijke	  grote	  hoeveelheden)	  atropine.	  

	  

Tabel	  4:	  Overzicht	  Cholinerg	  toxidroom	  

Toxidroom	   Voorbeeldstoffen	  

Meest	  
voorkomende	  
route	  van	  
inname	  

Voornamelijk	  
invloed	  op	  

Voornaamste	  
toxicodynamiek	  

Cholinerg	  
Organofosfaat	  en	  
carbamaat	  pesticiden	  

Huid	  en	  
slijmvliezen	  

Disability	  	  

Overvloedige	  werking	  van	  
acetylcholine	  door	  
remming	  van	  
acetylcholinesterase	  

Cholinerg	  
Organofosfaat	  
zenuwgassen	  

Inhalatie	  

Huid	  en	  
slijmvliezen	  

Disability	  	  

Overvloedige	  werking	  van	  
acetylcholine	  door	  
inhibitie	  van	  
acetylcholinesterase	  

	  

6.4 Bijtende	  stoffen	  toxidroom	  
Dit	  toxidroom	  gaat	  over	  zuren,	  basen,	  oxiderende	  stoffen	  en	  witte	  fosfor.	  De	  meest	  gebruikte	  
definitie	  van	  een	  zuur	  is:	  een	  stof	  die	  bij	  oplossen	  in	  water	  uiteenvalt	  een	  zuurgraad	  (pH)	  geeft	  van	  
kleiner	  dan	  7,	  een	  base	  geeft	  bij	  oplossen	  een	  pH	  boven	  7.	  	  

	  

Het	  primair	  toxicodynamisch	  effect	  van	  bijtende	  stoffen	  (corrosiva)	  is	  een	  lokale	  reactie	  met	  
chemische	  brandwonden	  en	  weefselschade	  als	  gevolg.	  De	  weefselschade	  door	  zuren	  kenmerkt	  zich	  
door	  de	  vorming	  van	  een	  dikke,	  harde,	  korstachtige	  massa	  van	  resten	  van	  dode	  cellen	  (coagulum),	  
die	  een	  barrière	  vormt	  voor	  diepere	  penetratie	  van	  de	  stof	  (coagulatie	  necrose).	  	  

Basen	  maken	  de	  celwanden	  kapot	  en	  verzepen	  het	  weefsel,	  zonder	  vorming	  van	  een	  ‘beschermend’	  
coagulum.	  Daardoor	  is	  de	  weefselschade	  bij	  basen	  meestal	  dieper	  dan	  bij	  zuren.	  Het	  weefsel	  voelt	  
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nat	  en	  glad	  aan,	  het	  lijkt	  uit	  zeep	  te	  bestaan	  (verzeping).	  Door	  de	  diepere	  inwerking	  worden	  ook	  
andere	  weefsel	  aangetast,	  bijvoorbeeld	  onderhuidse	  vetweefsels.	  

Oxiderende	  stoffen	  reageren	  ook	  aspecifiek	  met	  alle	  weefsels	  waarbij	  chemische	  brandwonden	  
ontstaan.	  Bij	  systemische	  opname	  kunnen	  oxiderende	  stoffen	  daarnaast	  intravasculaire	  hemolyse	  
veroorzaken	  en	  hemoglobine	  in	  erythrocyten	  oxideren	  tot	  methemoglobine.	  	  

	  

Door	  de	  chemische	  brandwonden	  kan	  (net	  als	  bij	  thermische	  brandwonden)	  vochtverlies	  optreden	  
met	  de	  daarbij	  behorende	  problemen.	  Een	  speciaal	  aandachtspunt	  bij	  de	  behandeling	  is	  dat	  
chemische	  brandblaren	  wel	  doorgeprikt	  en	  gespoeld	  moeten	  worden,	  omdat	  het	  blaarvocht	  de	  
bijtende	  stof	  bevat	  die	  nog	  verder	  schade	  kan	  aanrichten.	  De	  therapie	  is	  verder	  vooral	  
ondersteunend	  voor	  luchtweg	  en	  circulatie.	  Specifieke	  therapie	  met	  antidota	  	  

	  

Tabel	  5:	  Overzicht	  Bijtende	  stoffen	  toxidroom	  

Toxidroom	   Voorbeeldstoffen	  
Meest	  
voorkomende	  
route	  van	  inname	  

Voornamelijk	  
invloed	  op	  

Voornaamste	  
toxicodynamiek	  

Bijtende	  
stoffen	  

Zuren:	  Zoutzuur,	  
salpeterzuur,	  
zwavelzuur	  

Basen:	  natrium	  en	  
kalium	  hydroxide.	  

Oxiderende	  stoffen:	  
chloordioxide,	  
waterstof	  peroxide	  

Huid	  en	  
slijmvliezen	  

Airway	  

Cardiovascular	  

Irritatie	  en	  bijtende	  
werking	  met	  lokale	  
toxische	  effecten	  
waardoor	  chemische	  
brandwonden	  ontstaan	  
van	  de	  huid	  en	  
slijmvliezen	  

	  

6.5 Koolwaterstoffen	  toxidroom	  
De	  koolwaterstofverbindingen	  onder	  te	  verdelen	  in	  drie	  hoofdsoorten:	  alifatische,	  aromatische	  en	  
gehalogeneerde	  koolwaterstoffen.	  De	  alifatische	  koolwaterstoffen	  hebben	  géén	  benzeenring	  (C6H6)	  
en	  uitsluitend	  koolstof	  (C)	  en	  waterstof	  (H)	  atomen.	  Ze	  komen	  voor	  als	  gas,	  vloeistof	  en	  als	  vaste	  stof.	  
Denk	  aan	  aardgas,	  benzine,	  etc.	  

Aromatische	  koolwaterstoffen	  bevatten	  een	  benzeenring	  (C6H6)	  en	  geen	  halogeen	  atomen.	  Deze	  
stoffen	  hebben	  een	  aromatische	  geur,	  zoals	  de	  naam	  al	  doet	  vermoeden.	  Ze	  komen	  voor	  als	  gas,	  
vloeistof	  en	  als	  vaste	  stof.	  Denk	  aan	  benzeen,	  tolueen,	  aniline	  en	  fenol.	  

Alifatische	  en	  aromatische	  gehalogeneerde	  koolwaterstoffen	  bevatten	  haliden	  zoals	  fluor,	  chloor,	  
broom	  en	  jodium.	  Ze	  worden	  ook	  wel	  organohaliden	  genoemd.	  Bij	  normale	  druk	  en	  temperatuur	  zijn	  
ze	  vaak	  gasvormig.	  Denk	  aan	  chloroform,	  methyleenchloride	  en	  freonen	  (koel-‐	  en	  blusmiddelen).	  

	  

Koolwaterstoffen	  zijn	  slecht	  of	  niet	  oplosbaar	  in	  water.	  Afhankelijk	  van	  de	  stof,	  de	  blootstellingsroute	  
en	  de	  dosis	  kunnen	  na	  blootstelling	  de	  volgende	  problemen	  optreden:	  
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1. De	  meeste	  koolwaterstoffen	  brandbaar	  en/of	  explosief;	  organohaliden	  zonder	  waterstof	  zijn	  
NIET	  brandbaar	  of	  explosief.	  Dit	  is	  het	  belangrijkste	  gevaar	  van	  koolwaterstoffen.	  

2. Alle	  gasvormige	  koolwaterstoffen	  werken	  als	  zuurstofverdrijvers	  uit	  de	  omgevingslucht.	  

3. Bij	  inademing	  van	  deze	  stoffen	  wordt	  het	  hart	  overgevoelig	  voor	  de	  werking	  van	  catecholaminen	  
zoals	  (nor)adrenaline.	  Het	  hart	  vertoont	  tekenen	  van	  overprikkeling	  door	  extra	  slagen	  (PVC’s)	  en	  
zelfs	  levensbedreigende	  ritmestoornissen	  (VT	  en	  zelfs	  VF).	  Daarom	  moet	  men	  voorzichtig	  zijn	  
met	  stimulerende	  medicatie	  (sympaticomimetica)	  tijdens	  de	  behandeling	  van	  patiënten	  met	  een	  	  
koolwaterstoffenintoxicatie.	  De	  precieze	  werking	  (op	  cellulair	  niveau)	  is	  niet	  bekend.	  

4. Veel	  koolwaterstoffen	  hebben	  een	  aspecifieke	  dempende	  werking	  op	  het	  centraal	  zenuwstelsel	  
door	  interactie	  met	  GABA	  receptoren,	  wat	  leidt	  tot	  ongevoeligheid,	  slaperigheid	  en	  
bewustzijnsdaling.	  Enkele	  gehalogeneerde	  koolwaterstoffen	  zoals	  halothaan	  en	  enfluraan	  zijn	  
daarom	  bekende	  anesthetica	  in	  de	  kliniek.	  

5. Vloeibare	  koolwaterstoffen	  kunnen	  door	  ontvetting	  schade	  toebrengen	  aan	  de	  huid,	  variërend	  
van	  ontstekingsreacties	  ontstaan	  (dermatitis)	  bij	  langdurige	  lage	  blootstelling	  tot	  chemische	  
brandwonden	  bij	  hoge	  blootstellingen	  (zoals	  slachtoffers	  die	  in	  een	  plas	  benzine	  liggen).	  	  

6. Na	  inslikken	  van	  vloeibare	  koolwaterstoffen	  bestaat	  groot	  gevaar	  voor	  aspiratie	  (vanwege	  de	  
lage	  oppervlaktespanning	  van	  de	  stoffen)	  met	  ernstige	  aspiratie	  pneumonie	  als	  mogelijk	  gevolg.	  

	  

Zoals	  hiervoor	  reeds	  beschreven	  beïnvloeden	  koolwaterstoffen	  vooral	  het	  centrale	  zenuwstelsel	  en	  
het	  hart.	  De	  therapie	  is	  voornamelijk	  ondersteunend	  en	  gericht	  op	  circulatie	  en	  zenuwstelsel	  (C	  en	  
D),	  en	  aanvullend	  voor	  ademhaling	  (B)	  bij	  aspiratie.	  	  

	  

Tabel	  6:	  Overzicht	  Koolwaterstoffen	  toxidroom	  

Toxidroom	   Voorbeeldstoffen	  

Meest	  
voorkomende	  
route	  van	  
inname	  

Voornamelijk	  
invloed	  op	  

Voornaamste	  
toxicodynamiek	  

Koolwaterstoffen	  

Propaan	  

Benzine,	  diesel	  

Tolueen	  

Chloroform	  

Inhalatie	  

Ingestie	  

Cardiovascular	  

Disability	  	  

Depressie	  centraaal	  
zenuwstelsel	  
(slaperigheid	  tot	  
narcose).	  

Overgevoeligheid	  van	  
het	  hart	  voor	  
catecholaminen.	  

Aspiratie	  pneumonie.	  
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7 CSCATTT	  als	  format	  voor	  structuur	  in	  de	  opvang	  

De	  opvang	  van	  chemisch	  besmette	  patiënten	  vereist	  op	  onderdelen	  een	  specifieke	  aanpak	  om	  de	  
gevolgen	  voor	  patiënt,	  hulpverlener(s),	  overige	  betrokkenen	  en	  infrastructuur	  te	  minimaliseren.	  
Hierbij	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  juiste	  prioriteiten	  worden	  gesteld	  en	  dat	  alle	  betrokken	  
functionarissen	  hier	  ook	  van	  op	  de	  hoogte	  zijn.	  

Een	  sequentiële	  benadering	  volgens	  het	  CSCATTT-‐principe	  is	  een	  goed	  handvat	  om	  deze	  prioriteiten	  
juist	  te	  stellen.	  CSCATTT	  is	  een	  ‘all-‐hazard	  approach’	  gebaseerd	  op	  een	  vast	  format	  waar	  een	  SEH	  
altijd	  op	  kan	  terugvallen,	  zowel	  dagdagelijks	  als	  bij	  ‘opgeschaalde	  situaties’.	  CSCATTT	  staat	  voor:	  	  

De	  pijlen	  duiden	  op	  het	  sequentiële	  karakter	  van	  CSCATTT.	  Indien	  bijvoorbeeld	  bij	  de	  SEH	  tijdens	  de	  
‘Triage’	  blijkt	  dat	  er	  mogelijk	  sprake	  is	  van	  een	  chemisch	  besmette	  patiënt	  is	  het	  belangrijk	  om	  
vervolgens	  te	  bepalen	  wat	  dit	  betekent	  voor	  de	  Command	  &	  Control,	  Safety,	  Communications	  etc.	  

Het	  CSCATTT	  is	  binnen	  de	  rampen	  geneeskunde	  een	  inmiddels	  breed	  geaccepteerde	  doctrine	  om	  op	  
gestructureerde	  wijze	  een	  incident	  of	  ongeval	  op	  te	  vangen.	  Deze	  doctrine	  is	  ontwikkeld	  voor	  
grootschalige	  opvang,	  maar	  kan	  prima	  gebruikt	  worden	  ook	  bij	  kleinere	  incidenten	  of	  zoals	  binnen	  
het	  CBRN	  voor	  bijzondere	  incidenten.	  In	  dit	  hoofdstuk	  vatten	  we	  de	  hoofdpunten	  van	  de	  boven	  
beschreven	  uitleg	  nog	  eens	  samen	  vanuit	  het	  perspectief	  van	  CSCATTT.	  

Het	  CSCATTT	  format	  kent	  zowel	  patiënt	  gerichte	  als	  omgevings-‐	  en	  organisatiegerichte	  elementen.	  
Het	  patiënt	  gerichte	  deel	  zit	  in	  TTT	  (=ATLS/AHLS).	  Omgeving	  en	  organisatie	  zit	  in	  CSCA,	  dat	  eigenlijk	  
altijd	  doorlopen	  zou	  moeten	  worden	  voor	  opvang	  van	  een	  patiënt.	  	  

Command	  en	  Control	  

Bij	  een	  CBRN	  incident	  is	  een	  goede,	  duidelijke	  hiërarchische	  aansturing	  op	  de	  SEH	  belangrijk	  om	  
mogelijke	  schade	  te	  beperken	  en	  om	  zowel	  de	  CBRN	  slachtoffers	  als	  de	  andere	  patiënten	  adequaat	  
op	  te	  vangen	  en	  te	  behandelen.	  Dit	  is	  met	  name	  van	  belang	  omdat	  personeel	  betrokken	  bij	  een	  
eventuele	  ontsmetting	  inflexibel	  is	  (	  ‘gevangen’	  zit	  in	  CBRN-‐rol,	  niet	  snel	  elders	  inzetbaar).	  
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Afhankelijk	  van	  de	  grote	  van	  het	  incident	  is	  de	  uitvoering	  hiervan	  zowel	  op	  het	  operationeel,	  tactisch	  
als	  strategisch	  niveau.	  De	  opschaling	  bij	  CBRN	  incidenten	  sluit	  aan	  bij	  bestaande	  afspraken	  over	  
structuur	  en	  aansturing	  in	  ZiROP	  plannen.	  Dat	  betekent:	  gestructureerde	  top-‐down	  aansturing,	  
discipline	  in	  plaats	  van	  discussie,	  duidelijkheid	  in	  rollen,	  taken,	  verantwoordelijkheid,	  bereikbaarheid	  
en	  beschikbaarheid.	  

De	  procedures	  voor	  de	  opschaling	  en	  opvang	  in	  verschillende	  situaties	  wordt	  uitgewerkt	  in	  deel	  3.	  

Safety	  

De	  H-‐MIMS	  systematiek	  kent	  onder	  safety	  het	  1-‐2-‐3-‐	  principe	  van	  veiligheid:	  

1. Self:	  veiligheid	  van	  de	  hulpverlener	  en	  zijn/haar	  collega’s:	  voorkóm	  dat	  hulpverleners	  slachtoffer	  
worden.	  Aandachtspunten	  zijn	  herkenning	  van	  gevaren,	  voorkómen	  van	  besmetting	  van	  
hulpverleners	  door	  bewaren	  van	  afstand	  en	  persoonlijke	  beschermingsmiddelen	  (PBM).	  

2. Scene:	  veiligheid	  van	  het	  werkterrein:	  voorkomen	  dat	  een	  gevaarlijk	  gebied	  ontstaat	  en	  dat	  niet	  
besmette	  personen	  zich	  daarin	  begeven.	  Zorg	  dat	  de	  gevaarlijke	  stof	  zich	  niet	  kan	  verspreiden	  
doorisolatie	  van	  het	  slachtoffer	  en	  de	  besmetting	  met	  een	  gescheiden	  looproute,	  een	  
wachtruimte	  (holding)	  bij	  grote	  aanloop,	  een	  goed	  ingerichte	  en	  uitgeruste	  ruimte	  voor	  opvang	  
en	  ontsmetting	  van	  besmette	  slachtoffers	  en	  veilige	  verwerking	  van	  besmette	  materialen.	  

3. Survivors:	  veiligheid	  van	  de	  patiënten:	  zowel	  het	  CBRN	  slachtoffer	  als	  de	  overige	  patiënten.	  
Aandachtspunt	  is	  scheiding	  van	  CBRN	  besmette	  slachtoffers	  en	  andere	  patiënten.	  

Communications	  

Communicatie	  gaat	  om	  herkenning	  van	  CBRN	  slachtoffers	  in	  een	  zo	  vroeg	  mogelijk	  stadium	  (voor	  
opvang	  op	  de	  SEH,	  ongeacht	  het	  risico	  op	  secundaire	  besmetting)	  en	  organisatie	  van	  de	  SEH	  of	  het	  
hele	  ziekenhuis.	  Daarvoor	  zijn	  duidelijke	  afspraken	  nodig	  over:	  wie	  communiceert	  met	  wie,	  zowel	  
binnen	  als	  buiten	  de	  organisatie,	  welke	  middelen	  daarvoor	  gebruikt	  worden	  en	  hoe	  de	  eerste	  
herkenning	  verloopt	  en	  welke	  stappen	  dan	  genomen	  wordt.	  Bij	  rampen,	  maar	  vaak	  ook	  bij	  
kleinschalige	  CBRN	  incidenten	  zal	  de	  informatie	  aanvankelijk	  niet	  volledig	  en	  soms	  zelfs	  onjuist	  zijn.	  
Belangrijke	  externe	  communicatie	  vindt	  plaats	  over	  vooraankondiging	  van	  individuele	  slachtoffers	  en	  
rampsituaties	  (met	  MKA,	  ambulances),	  en	  over	  advisering	  door	  de	  GAGS	  en	  het	  NVIC.	  Intern	  vindt	  
vooral	  communicatie	  plaats	  ten	  behoeve	  van	  ‘Command	  &	  Control’.	  

Assessment	  

Een	  snelle	  assessment	  (verkenning	  en	  inschatting)	  op	  basis	  van	  de	  informatie	  verkregen	  bij	  
‘Communications’	  of	  bij	  ‘Triage’	  /	  anamnese	  wordt	  gebruikt	  om	  de	  initiële	  respons	  van	  de	  SEH	  te	  
bepalen.	  Die	  informatie	  dient	  achtereenvolgens	  voor	  beeldvorming,	  oordeelsvorming	  en	  
besluitvorming	  (BOB),	  en	  leidt	  tot	  opdrachten	  en	  de	  controle	  daarop	  (OC,	  samen:	  BOBOC).	  

De	  respons	  zal	  bestaan	  uit	  het	  oordelen	  welk	  scenario	  voor	  opvang,	  ontsmetting	  en	  behandeling	  	  
moet	  worden	  opgestart:	  klein	  of	  groot	  (afhankelijk	  van	  aantal	  besmette	  slachtoffers).	  Tevens	  zal	  ook	  
in	  de	  respons	  nagedacht	  moeten	  zijn	  over	  routering	  van	  de	  patiënt	  naar	  de	  deco	  ruimte	  toe,	  en	  
vervolg	  stappen	  om	  secundaire	  besmetting	  aan	  personeel,	  patiënten	  en	  bezoekers	  te	  voorkomen	  
door	  evt	  ruimtes	  tijdelijk	  af	  te	  sluiten	  waar	  het	  besmette	  slachtoffer	  is	  geweest	  tot	  bekend	  is	  of	  
ruimtes	  ontsmet	  moeten	  worden.	  Vanuit	  command	  en	  control	  wordt	  tijdens	  het	  assessment	  verder	  
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beleid	  bepaald	  hoe	  de	  uitvoering	  van	  ontsmetting	  gedaan	  wordt,	  wie	  het	  team	  gaat	  vormen	  en	  hoe	  
de	  reguliere	  zorg	  verder	  geregel	  wordt	  op	  de	  SEH.	  

Triage	  

Triage	  is	  de	  eerste	  stap	  in	  de	  geneeskundige	  hulpverlening	  voor	  de	  patiënt	  op	  de	  SEH	  met	  als	  doelen:	  

• Het	  bepalen	  van	  de	  medische	  behandelurgentie	  volgens	  standaard	  ABCDE	  (ALS/ATLS);	  

• Het	  uitvoeren	  van	  een	  controle	  op	  besmetting;	  

• Het	  stellen	  van	  een	  indicatie	  voor	  ontsmetting;	  

• Het	  bepalen	  van	  de	  volgorde	  van	  vervolgstappen	  in	  de	  behandeling.	  

Triage	  van	  besmette	  slachtoffers	  vindt	  bij	  voorkeur	  plaats	  in	  de	  ontsmettingsruimte.	  De	  medisch	  
coördinator	  deco	  doet	  een	  snelle	  triage	  om	  vitale	  functies	  en	  de	  noodzaak	  voor	  snelle	  medische	  
interventie	  te	  beoordelen,	  en	  voert	  deze	  waar	  nodig	  uit.	  Het	  personeel	  legt	  uit	  wat	  er	  gaat	  gebeuren	  
en	  waarom	  zij	  beschermd	  zijn,	  en	  registreert	  het	  slachtoffer.	  

Treatment	  

De	  volgorde	  van	  handelen	  bij	  de	  medische	  opvang	  van	  CBRN	  patiënten	  wordt	  bepaald	  door	  de	  
klinische	  toestand	  van	  de	  patiënt	  en	  de	  indicatie	  voor	  ontsmetting.	  

Bij	  ABCDE-‐instabiele	  patiënten	  met	  een	  indicatie	  voor	  ontsmetting	  kan	  al	  tijdens	  de	  triage	  worden	  
besloten	  om	  Basic	  of	  Advanced	  Life	  Support	  uit	  te	  voeren.	  	  

ABCDE-‐stabiele	  patiënten	  worden	  na	  triage	  zo	  mogelijk	  eerst	  ontsmet	  voorde	  eerste	  medische	  
behandeling.	  

De	  medische	  behandeling	  van	  chemisch	  besmette	  patiënten	  volgt	  de	  filosofie	  en	  richtlijnen	  van	  de	  
Advanced	  Hazmat	  Life	  Support	  (AHLS),	  in	  principe	  volgens	  het	  schema:	  

A	  –	  Alter	  Absorption	  (absorptie	  beïnvloeden,	  waaronder	  door	  ontsmetting);	  

A	  –	  Administer	  Antidote	  (toedienen	  van	  specifieke	  antidota);	  

B	  –	  Basics	  (ABCDE	  conform	  ALS,	  ATLS,	  etc.);	  

C	  –	  Change	  Catabolism	  (toxiciteit	  beïnvloeden	  door	  ingrijpen	  in	  metabolisme	  van	  de	  stof);	  

D	  –	  Distribute	  Differently	  (toxiciteit	  beïnvloeden	  door	  de	  stof	  anders	  te	  verdelen	  in	  het	  lichaam);	  	  

E	  –	  Enhance	  Elimination	  (bevorderen	  van	  uitscheiding).	  

In	  tegenstelling	  tot	  het	  ABCDE	  van	  ALS	  en	  ATLS	  is	  dit	  geen	  chronologisch	  stappenschema.	  Waar	  nodig	  
kunnen	  de	  Basics	  dus	  al	  plaatsvinden	  voor	  ‘Alter	  absorption’.	  Medische	  behandeling	  van	  een	  besmet	  
slachtoffer	  kan	  een	  risico	  opleveren	  voor	  de	  hulpverlener.	  Dit	  risico	  is	  doorgaans	  gering,	  zeker	  na	  
verwijderen	  van	  de	  kleding.	  Toch	  is	  het	  uitgangspunt	  om	  de	  patiënt	  te	  ontsmetten	  voor	  behandeling.	  

Bij	  een	  ABCDE	  instabiel	  slachtoffer	  kan	  uitstel	  van	  behandeling	  ernstige	  gevolgen	  hebben.	  In	  zo’n	  
geval	  kan	  de	  hulpverlener	  met	  beperkte	  PBM	  snelle	  levensreddende	  handelingen	  verrichten,	  waarna	  
het	  slachtoffer	  alsnog	  zo	  snel	  mogelijk	  wordt	  ontsmet.	  

Transport	  

Onder	  transport	  verstaan	  we	  vooral	  het	  interne	  transport	  van	  de	  ontsmette	  patiënt	  naar-‐	  en	  van	  de	  
ontsmettingsruimte	  en	  de	  ontvangst	  van	  patiënten	  uit	  de	  ambulance.	  Extern	  transport	  indien	  nodig	  
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vindt	  plaats	  door	  de	  RAV	  en	  gebeuren	  volgens	  de	  daar	  geldende	  richtlijnen.	  Voor	  transport	  moeten	  
een	  aantal	  routes	  worden	  uitgedacht:	  

1. De	  route	  voor	  ambulances	  die	  besmette	  slachtoffers	  aanvoeren	  (incl	  wassen	  materieel	  na	  
overdracht).	  

2. De	  route	  voor	  besmette	  zelfverwijzers	  die	  bij	  de	  SEH	  balie	  komen	  of	  bij	  triage	  worden	  ontdekt	  
naar	  de	  ontsmettingsruimte.	  

3. De	  route	  door	  de	  stappen	  van	  ontsmetting.	  

4. De	  route	  van	  de	  ontsmettingsruimte	  terug	  naar	  de	  SEH.	  

5. De	  route	  voor	  patiënten	  die	  niet	  zijn	  betrokken	  bij	  het	  CBRN	  incident.	  

De	  opgave	  is	  om	  deze	  routes	  zo	  te	  plannen	  dat	  ze	  elkaar	  niet	  kruisen.	  

Extern	  transport	  in	  het	  teken	  van	  overplaatsing	  naar	  een	  ander	  ziekenhuis	  zal	  pas	  gebeuren	  als	  
patiënt	  is	  ontsmet	  en	  verder	  behandeld	  en	  vervoerd	  kan	  worden	  als	  een	  ‘gewone’	  reguliere	  patiënt	  
voor	  overplaatsing.	  
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8 CBRN	  opvang	  in	  ketenperspectief	  

Dit	  hoofdstuk	  geeft	  in	  vogelvlucht	  een	  overzicht	  van	  bijzondere	  aspecten	  bij	  de	  opvang	  van	  CBRN	  
patiënten	  in	  het	  veld	  en	  op	  de	  SEH.	  De	  bedoeling	  daarvan	  is	  om	  de	  beeldvorming	  van	  CBRN	  opvang	  
in	  ketenperspectief	  te	  versterken.	  De	  opvang	  van	  chemisch	  besmette	  patiënten	  moet	  in	  een	  breder	  
perspectief	  worden	  gezien	  dan	  alleen	  de	  opvang	  bij	  de	  SEH.	  Feitelijk	  is	  het	  onderdeel	  van	  een	  
planmatige	  regionale	  werkwijze	  die	  het	  terrein	  bestrijkt	  van	  de	  hele	  acute	  zorgketen.	  	  

	  

Slachtoffers	  van	  een	  schadelijke	  stof	  komen	  via	  een	  aantal	  ‘aanvoerroutes’	  naar	  de	  SEH:	  

1. Als	  zelfverwijzer:	  

• Zelfstandig;	  

• Gebracht	  door	  een	  huisgenoot,	  collega,	  buurman,	  
omstander,	  etc.	  

2. Per	  ambulance	  

3. Met	  doorverwijzing	  vanuit	  de	  eerste	  lijn,	  inclusief	  
de	  Huisartsenpost	  (HAP)	  

De	  crux	  voor	  een	  effectieve	  en	  veilige	  opvang	  is	  zo	  
vroeg	  mogelijke	  herkenning	  van	  blootstelling	  of	  
besmetting	  zoals	  besproken	  in	  paragraaf	  XXX.	  	  

8.1 MKA	  en	  ziekenhuizen	  
<Hier	  tzt	  tekst	  over	  de	  aansluiting	  van	  ambulancezorg	  op	  ziekenhuis	  zorg.	  Komt	  na	  project	  fase	  2.	  
Wellicht	  alvast	  een	  voorschot	  nemen	  op	  onderdelen,	  zoals	  MIST	  formulier,	  T1	  slachtoffers	  zonder	  
ontsmetting	  direct	  naar	  ziekenhuis,	  etc.>	  

Als	  de	  brandweer	  bij	  het	  incident	  is	  betrokken,	  is	  deze	  op	  de	  incidentlocatie	  verantwoordelijk	  voor	  
besmettingscontrole	  en	  ontsmetting	  (decontaminatie)	  van	  personen	  (patiënten,	  hulpverleners),	  
infrastructuur	  en	  voertuigen.	  De	  ambulancevoorziening	  levert	  vervolgens	  ontsmette	  patiënten	  aan	  
de	  ziekenhuizen.	  Daarnaast	  zullen	  zelfverwijzers	  (eventueel	  besmet)	  zich	  melden	  bij	  een	  ziekenhuis.	  

De	  praktijk	  is	  echter	  weerbarstig.	  Het	  is	  niet	  altijd	  mogelijk	  om	  op	  de	  SEH	  te	  taxeren	  of	  de	  brandweer	  
bij	  de	  pre-‐hospitale	  opvang	  was	  betrokken	  en	  hoe	  goed	  patiënten	  zijn	  ontsmet.	  In	  de	  praktijk	  zullen	  
zich	  veel	  besmette	  patiënten	  bij	  de	  SEH	  melden,	  per	  ambulance	  maar	  vooral	  als	  zelfverwijzers.	  De	  
SEH	  moet	  dan	  ook	  zijn	  uitgerust	  om	  na	  triage	  (waaronder	  besmettingscontrole,	  vaststellen	  
besmettingsgraad)	  en	  ontsmetting	  een	  patiënt	  kunnen	  behandelen	  zonder	  gevaar	  voor	  een	  
eventuele	  secundaire	  besmetting.	  

De	  praktijk	  voldoet	  niet	  altijd	  aan	  deze	  ideale	  situatie.	  Het	  is	  niet	  altijd	  mogelijk	  om	  op	  de	  SEH	  te	  
taxeren	  of	  de	  brandweer	  bij	  de	  pre-‐hospitale	  opvang	  was	  betrokken	  en	  hoe	  goed	  patiënten	  zijn	  
ontsmet.	  In	  de	  praktijk	  zullen	  zich	  veel	  besmette	  patiënten	  bij	  de	  SEH	  melden,	  per	  ambulance	  maar	  
vooral	  als	  zelfverwijzers.	  Waar	  de	  brandweer	  inderdaad	  de	  ontsmetting	  in	  het	  veld	  uitvoert,	  zijn	  de	  
ziekenhuizen	  op	  zichzelf	  aangewezen.	  De	  SEH	  moet	  dan	  ook	  zijn	  uitgerust	  om	  na	  triage	  (waaronder	  
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besmettingscontrole,	  vaststellen	  besmettingsgraad)	  en	  ontsmetting	  een	  patiënt	  kunnen	  behandelen	  
zonder	  gevaar	  voor	  een	  secundaire	  besmetting.	  

8.2 Organisatie	  in	  het	  ziekenhuis	  
Ongeacht	  de	  wijze	  van	  aanvoeren	  en	  de	  melding	  over	  contact	  met	  chemische	  stoffen	  zou	  het	  
systeem	  van	  triage	  en	  melding	  ten	  minste	  moeten	  voorkomen	  dat	  patiënten	  met	  een	  indicatie	  vóór	  
ontsmetting	  op	  de	  SEH	  afdeling	  belanden.	  Het	  streven	  is	  om	  alle	  chemische	  blootstelling	  te	  
onderkennen	  vóór	  opname	  op	  de	  SEH,	  ongeacht	  risico	  op	  secundaire	  besmetting	  van	  het	  personeel.	  
De	  risico’s	  bij	  de	  opvang	  van	  chemisch	  besmette	  patiënten	  op	  de	  SEH	  moet	  in	  de	  juiste	  proporties	  
worden	  gezien;	  niet	  lichtzinnig,	  wel	  reëel.	  	  
Onderstaand	  basis	  stroomschema	  voor	  zowel	  klein-‐	  als	  grootschalige	  CBRN	  incidenten	  geeft	  op	  
hoofdlijnen	  aan	  welke	  stappen	  bij	  opvang	  van	  een	  chemisch	  slachtoffer	  op	  de	  SEH	  doorlopen	  worden	  
en	  welke	  belangrijke	  fasen	  daarin	  worden	  onderscheiden.	  	  

Figuur	  1	  	  Stroomschema	  fasering	  opvang	  chemisch	  slachtoffer	  op	  de	  SEH	  
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8.2.1 Organisatie	  en	  rollen	  bij	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  
Deze	  paragraaf	  gaat	  in	  op	  de	  rollen	  die	  nodig	  zijn	  bij	  de	  opvang	  van	  besmette	  slachtoffers.	  Er	  wordt	  
bewust	  niet	  gesproken	  over	  functionarissen.	  Immers,	  welke	  functionaris	  welke	  rol	  krijgt	  hangt	  af	  van	  
uw	  organisatie,	  het	  risicoprofiel	  voor	  uw	  organisatie	  of	  afdeling,	  welke	  functionarissen	  u	  tot	  uw	  
beschikking	  heeft	  en	  hoe	  ver	  u	  wilt	  gaan	  met	  het	  vastleggen	  van	  procedures	  in	  de	  voorbereiding.	  

	  

Onderstaand	  relatieschema	  geeft	  weer	  welke	  rollen	  er	  nodig	  zijn	  bij	  regulier	  werk	  op	  de	  SEH.	  De	  
Oudsten	  van	  Dienst	  (OvD,	  arts	  en	  verpleegkundige)	  beoordelen	  bij	  binnenkomst	  van	  elke	  patiënt	  de	  
urgentie,	  noodzakelijk	  onderzoek	  en	  de	  taakverdeling.	  	  

	  

Dit	  relatieschema	  wijzigt	  bij	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  (zie	  NAZB	  Leidraad	  opvang	  CBRN	  
slachtoffers	  –	  De	  Acute	  Opvang,	  het	  ‘rode	  boek’).	  Onderstaand	  relatieschema	  geeft	  aan	  welke	  
personen	  dan	  zijn	  betrokken,	  hoe	  hun	  relatie	  is	  en	  op	  welke	  wijze	  de	  command	  &	  control	  wordt	  
opgezet	  bij	  een	  kleinschalig	  CBRN	  scenario.	  Deze	  structuur	  geldt	  altijd	  zodra	  er	  voor	  de	  opvang	  en	  
verzorging	  van	  chemische	  slachtoffers	  speciale	  maatregelen	  nodig	  zijn.	  	  De	  rolverdeling	  van	  het	  SEH	  
team	  bij	  binnenkomst	  van	  een	  of	  meer	  chemische	  slachtoffers	  moet	  borgen	  dat	  zowel	  de	  reguliere	  
zorg	  als	  de	  specifieke	  zorg	  voor	  de	  chemische	  slachtoffers	  adequaat	  kan	  plaatsvinden.	  	  

	  

De	  Oudsten	  van	  Dienst	  (OvD,	  arts	  en	  verpleegkundige)	  beoordelen	  in	  eerste	  instantie	  samen	  de	  
situatie	  en	  de	  noodzaak	  om	  de	  procedure	  ‘chemische	  slachtoffers’	  te	  starten.	  Deze	  OvD’s	  borgen	  met	  
hun	  teams	  de	  reguliere	  zorg,	  de	  paarse	  kaders	  in	  het	  relatieschema.	  De	  benaming	  OvD	  is	  niet	  
universeel;	  in	  sommige	  ziekenhuizen	  heet	  deze	  functionaris	  bijvoorbeeld	  ‘coördinerend’	  of	  ‘senior’.	  
Ziekenhuizen	  kunnen	  de	  taakkaarten	  in	  het	  ‘rode	  boek’	  op	  de	  eigen	  functiebenaming	  aanpassen.	  
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Bij	  elk	  scenario	  met	  chemische	  slachtoffers	  zal	  enige	  vorm	  van	  coördinatie	  en	  opschaling	  nodig	  zijn.	  
Bij	  een	  klein	  scenario	  vindt	  coördinatie	  en	  afstemming	  plaats	  door	  de	  Teamleider	  (TL)	  SEH	  en	  de	  
Medisch	  Coördinator	  (MC)	  SEH;	  zij	  kunnen	  door	  respectievelijk	  de	  OvD	  verpleegkundige	  en	  OvD	  arts	  
worden	  vervangen	  tot	  ze	  inzetbaar	  zijn.	  Deze	  coördinatie	  stuurt	  alle	  CBRN	  specifieke	  behoeften	  aan	  
(bruine	  kader	  in	  het	  relatieschema).	  Opschaling	  is	  verder	  meestal	  ‘horizontaal’	  (meer	  van	  dezelfde	  
soort	  hulpverleners)	  in	  plaats	  van	  ‘verticaal’	  (extra	  coördinatie-‐lagen).	  

	  

Tenslotte	  is	  er	  een	  kleine	  groep	  personen	  die	  het	  proces	  van	  eerste	  opvang	  en	  ontsmetting	  van	  de	  
chemische	  slachtoffers	  uitvoeren.	  Daarvoor	  worden	  één	  verpleegkundige	  en	  één	  arts	  aan	  de	  
bezetting	  van	  de	  SEH	  onttrokken,	  en	  wordt	  een	  coördinator	  deco	  team	  aangesteld	  (kan	  van	  buiten	  de	  
SEH	  komen,	  mits	  voldoende	  geschikt).	  Deze	  functies	  staan	  in	  het	  zwarte	  kader.	  

	  

Op	  de	  SEH	  onderscheiden	  we	  voor	  de	  opvang	  en	  behandeling	  van	  chemische	  slachtoffers	  drie	  
soorten	  rollen/functies:	  

Rollen/functies	  waarvan	  de	  werkzaamheden	  niet	  veranderen:	  deze	  personen	  houden	  zich	  bezig	  met	  reguliere	  
zorg.	  Voor	  deze	  functies	  zijn	  verderop	  geen	  taakkaarten	  opgenomen.	  Deze	  rollen/functies	  zijn	  in	  het	  
relatieschema	  groen	  weergegeven.	  

Rollen/functies	  die	  in	  de	  reguliere	  situatie	  wel	  bestaan,	  maar	  bij	  chemische	  slachtoffers	  extra	  taken	  krijgen.	  
Deze	  rollen/functies	  zijn	  in	  het	  relatieschema	  blauw	  weergegeven,	  en	  hebben	  verderop	  blauw	  gekleurde	  
rol/functiekaarten.	  

Rollen/functies	  die	  in	  de	  reguliere	  situatie	  niet	  bestaan,	  en	  speciaal	  voor	  de	  opvang	  van	  chemische	  
slachtoffers	  worden	  ingesteld.	  Daarvoor	  worden	  enkele	  personen	  aan	  de	  bezetting	  van	  het	  ziekenhuis	  
onttrokken.	  Deze	  rollen/functies	  zijn	  in	  het	  relatieschema	  grijs	  weergegeven,	  en	  hebben	  verderop	  zwart	  
gekleurde	  rol/functiekaarten.	  

	  

Voor	  alle	  CBRN	  specifieke	  taken	  die	  bij	  de	  ‘blauwe’	  en	  ‘zwarte’	  rollen	  zijn	  beschreven	  staat	  verderop	  
in	  dit	  groene	  boek	  van	  de	  ‘Leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers’	  (naslagwerk)	  toelichting	  op	  de	  
handelingen.	  De	  CBRN	  basisopleiding	  behandelt	  deze	  aspecten.	  
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De	  GAGS	  is	  een	  regionale	  deskundige	  (24/7	  bereikbaar,	  vaak	  via	  de	  Meldkamer	  Ambulancezorg)	  en	  
het	  eerste	  aanspreekpunt	  voor	  informatie	  over	  het	  incident,	  de	  daarbij	  betrokken	  stoffen	  en	  een	  
overall	  strategie	  voor	  opvang	  en	  ontsmetting.	  Het	  NVIC	  verstrekt	  informatie	  over	  individuele	  
behandeling	  van	  slachtoffers,	  rekening	  houdend	  met	  de	  individuele	  medische	  voorgeschiedenis.	  

	  

Alle	  blauwe	  en	  zwarte	  vakken	  verwijzen	  naar	  rollen/functies	  die	  24/7	  vervulbaar	  zijn.	  Groene	  vakken	  
verwijzen	  naar	  rollen	  die	  per	  definitie	  op	  een	  volcontinu	  bezette	  SEH	  vervuld	  zijn.	  De	  vakken	  
verwijzen	  niet	  naar	  individuen,	  en	  moeten	  niet	  aan	  individuen	  zijn	  opgehangen.	  

	  

Anderzijds	  kan	  één	  individu	  tegelijkertijd	  meerdere	  rollen	  vervullen.	  Zo	  kan	  de	  rol	  van	  ‘Medisch	  
Coördinator	  SEH’	  door	  dezelfde	  persoon	  ingevuld	  kan	  worden	  die	  de	  rol	  van	  ‘OvD	  (SEH)	  Arts’,	  
bijvoorbeeld	  zolang	  er	  nog	  geen	  persoon	  voor	  de	  rol	  van	  ‘Medisch	  Coördinator	  SEH’	  beschikbaar	  is	  
(of	  zolang	  de	  rollen	  nog	  goed	  te	  combineren	  zijn).	  

	  

Figuur	  2	  	  Relatieschema	  opvang	  chemisch	  slachtoffer	  op	  de	  SEH.	  Doorgetrokken	  lijnen	  geven	  
hiërarchische	  relatie	  s	  weer.	  Gestippelde	  lijnen	  geven	  weer	  uit	  welk	  team	  personen	  afkomstig	  zijn.	  
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Figuur	  3	  geeft	  op	  een	  tijdsbalk	  weer	  welke	  van	  de	  functionarissen	  uit	  het	  relatieschema	  (figuur	  2)	  
actief	  zijn	  in	  de	  fasen	  van	  de	  opvang	  (figuur	  1).	  De	  tijdsbalk	  geeft	  alleen	  weer	  welke	  functionarissen	  
in	  welke	  fasen	  betrokken	  zijn	  bij	  CBRN	  opvang.	  De	  tijdbalk	  geeft	  alleen	  de	  perioden	  aan	  dat	  zij	  extra	  
taken	  of	  nieuwe	  taken	  hebben	  voor	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  (de	  blauwe	  en	  grijze	  
blokjes	  in	  het	  relatieschema	  van	  figuur	  2).	  De	  functionarissen	  die	  alleen	  zijn	  betrokken	  bij	  de	  
reguliere	  opvang	  staan	  niet	  in	  dit	  schema.	  
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Figuur	  3.	  	  Tijdbalk	  voor	  de	  inzet	  van	  functionarissen	  betrokken	  bij	  de	  opvang	  van	  een	  chemisch	  
slachtoffer.	  
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9 	  Borging	  van	  kennis	  en	  vaardigheden	  

9.1 Filosofie	  van	  de	  SEH	  CBRN	  opleiding	  

Geneeskundige	  hulpverleners	  in	  ziekenhuizen	  en	  de	  ambulancehulpverlening	  worden	  regelmatig	  
geconfronteerd	  met	  slachtoffers	  blootgesteld	  aan	  Chemische,	  Biologische,	  Radiologische	  of	  Nucleaire	  
(CBRN)	  agentia.	  Van	  alle	  CBRN	  blootstellingen	  komen	  chemische	  blootstellingen	  het	  meest	  voor	  (als	  
we	  ‘gewone’	  infectieziekten	  even	  niet	  meerekenen).	  Daarom,	  en	  omdat	  de	  aanpak	  van	  slachtoffers	  
met	  Radiologische	  /	  Nucleaire	  blootstelling	  weinig	  afwijkt	  van	  chemische	  blootstelling,	  ligt	  het	  accent	  
in	  de	  opleiding	  op	  chemische	  blootstelling.	  	  

Opleiden	  Trainen	  en	  oefenen	  is	  het	  kader	  van	  CBRN	  is	  zeer	  belangrijk.	  De	  medische	  benadering	  van	  
chemische	  slachtoffers	  komt	  weliswaar	  grotendeels	  overeen	  met	  die	  van	  andere	  patiënten	  op	  de	  
SEH.	  Echter	  op	  onderdelen	  is	  de	  opvang	  van	  CBRN	  slachtoffers	  vrij	  specifiek	  en	  vergt	  dus	  specifieke	  
kennis	  en	  vaardigheden	  om	  de	  juiste	  handelingen	  en	  procedures	  uit	  te	  kunnen	  voeren.	  Daarnaast	  is	  
de	  opvang	  van	  een	  chemisch	  slachtoffer	  organisatorisch	  ingewikkeld	  vanwege	  mogelijk	  risico	  van	  
besmetting	  voor	  de	  hulpverleners	  en	  vanwege	  de	  relatief	  lage	  frequentie	  van	  vóórkomen	  waardoor	  
medewerkers	  moeilijk	  hun	  specifieke	  kennis	  en	  vaardigheden	  op	  peil	  kunnen	  houden.	  

Het	  is	  dus	  van	  belang	  om	  duidelijk	  vooraf	  vast	  te	  stellen:	  

• welke	  medewerkers	  binnen	  het	  ziekenhuis	  welke	  soort	  opleiding	  of	  cursus	  moeten	  volgen	  	  

• hoe	  de	  medewerkers	  deze	  opleidingen,	  training	  en	  oefening	  aangeboden	  krijgen	  

• in	  welke	  frequentie	  dat	  er	  getraind	  en	  geoefend	  moet	  worden	  	  

• hoe	  de	  opgedane	  kennis	  en	  vaardigheden	  geborgd	  worden.	  

Om	  zo	  goed	  mogelijk	  aan	  te	  sluiten	  op	  de	  dagelijkse	  praktijk	  en	  de	  gebruikelijk	  wijze	  van	  opschalen	  
bij	  complexe	  hulpverlening	  in	  ziekenhuizen	  volgt	  de	  opvang	  en	  behandeling	  van	  chemische	  
slachtoffers	  de	  filosofie	  en	  richtlijnen	  van	  de	  Advanced	  Hazmat	  Life	  Support	  (AHLS)	  en	  het	  Hospital	  
Major	  Incident	  Management	  and	  Support	  systeem	  (H-‐MIMS).	  De	  CBRN	  opleiding	  kan	  daarom	  voor	  de	  
meeste	  SEH	  medewerkers	  betrokken	  bij	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  beperkt	  blijven.	  

De	  basisopleiding	  

Alle	  SEH	  medewerkers	  betrokken	  bij	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  (verpleegkundigen	  en	  
artsen)	  krijgen	  een	  beknopte	  opleiding	  en	  training,	  gericht	  op	  de	  afwijkingen	  ten	  opzichte	  van	  de	  
opvang	  van	  andere	  spoedeisende	  slachtoffers.	  De	  omvang	  van	  die	  opleiding	  is	  beperkt	  om	  de	  
tijdsinvestering	  proportioneel	  te	  houden	  en	  is	  uitgewerkt	  in	  paragraaf	  7.2.	  	  

Het	  ‘plus’-‐niveau:	  de	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  

SEH	  managers	  hebben	  behoefte	  aan	  1-‐2	  personen	  per	  SEH	  personen	  die	  dienst	  kunnen	  doen	  als	  
aanspreekpunt	  CBRN	  voor	  de	  SEH,	  als	  primus	  inter	  pares.	  Deze	  personen,	  die	  we	  verder	  ‘CBRN	  
aandachtsfunctionarissen’	  noemen,	  hebben	  twee	  rollen	  op	  de	  SEH:	  

1. Ondersteunen	  van	  de	  SEH	  manager	  bij	  het	  gereed	  maken	  en	  houden	  van	  de	  SEH	  voor	  de	  opvang	  
van	  chemische	  slachtoffers:	  procedures,	  logistiek,	  materialen,	  OTO,	  etc.;	  
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2. Optreden	  als	  interne	  trainer	  en	  vraagbaak.	  SEH	  medewerkers	  kunnen	  vragen	  en	  behoefte	  aan	  
verheldering	  hebben	  over	  de	  lesstof	  van	  de	  basisopleiding.	  De	  aandachtsfunctionarissen	  dienen	  
als	  eerstelijns	  vraagbaak	  voor	  de	  medewerkers	  en	  als	  begeleiders	  van	  de	  praktijkinstructie	  PBM.	  	  

De	  opleiding	  voor	  de	  aandachtsfunctionarissen	  wordt	  verder	  uitgewerkt	  in	  paragrafen	  7.2	  en	  7.3.	  	  

Deskundige	  back-‐up	  

Het	  is	  de	  bedoeling	  om	  een	  tweedelijns	  deskundige	  achter	  de	  hand	  te	  hebben	  voor	  consultatie	  over	  
vragen	  die	  de	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  niet	  zelf	  kunnen	  beantwoorden.	  Gespecialiseerde	  
spoedeisende	  hulp	  artsen	  (SEH,	  internist,	  intensivist,	  etc.)	  of	  externe	  deskundigen	  (toxicologen,	  
GAGS)	  zijn	  daarvoor	  logische	  mogelijkheden.	  Deze	  tweedelijns	  deskundigen	  spelen	  een	  belangrijke	  
rol	  bij	  het	  up-‐to-‐date	  houden	  van	  de	  kennis	  en	  vaardigheden	  van	  de	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen.	  
De	  tweedelijns	  deskundigheid	  wordt	  vanuit	  het	  NAZB	  georganiseerd	  en	  beschikbaar	  gesteld.	  Deze	  
tweedelijns	  deskundigen	  hebben	  tenminste	  een	  geldig	  AHLS	  certificaat	  (paragraaf	  7.4).	  

	  

Onderstaande	  tabel	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  opleidingen	  per	  discipline/rol.	  

Opleiding	  	   Receptie	   CBRN	  AF.	   Verpleegkundigen	   Artsen	  

Basisopleiding	  e-‐learning	  CBRN	   X	   X	   X	   X	  

Basisopleiding	  praktijk	   	   X	   X	   X	  

Opleiding	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	   	   X	   	   	  

Herhaling	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	   	   X	   	   	  

AHLS	   	   	   	   X*	  

	  	  	  	  	  *	   Voor	  een	  nader	  te	  bepalen	  deel	  van	  de	  artsen	  werkzaam	  op	  de	  SEH.	  

9.2 Helpdesk	  CBRN	  
Het	  NAZB	  richt	  een	  helpdesk	  in	  (een	  ‘loket’,	  bereikbaar	  per	  mail,	  post	  en	  telefoon)	  waar	  
eindgebruikers	  alle	  mogelijke	  wensen	  en	  vragen	  opvang	  en	  behandeling	  van	  chemische	  (CBRN)	  
slachtoffers	  kwijt	  kunnen.	  Achter	  het	  loket	  zit	  een	  infrastructuur	  die	  de	  eindgebruikers	  op	  
verschillende	  gebieden	  kan	  ondersteunen:	  

9.2.1 Implementatie-‐ondersteuning	  
Het	  is	  te	  voorzien	  dat	  na	  afronding	  van	  het	  project	  bij	  ziekenhuizen	  vragen	  ontstaan	  over	  de	  
specifieke	  implementatie	  van	  de	  projectresultaten	  in	  de	  eigen	  situatie.	  Het	  is	  verstandig	  om	  daarvoor	  
een	  klein	  kernteam	  van	  specialisten	  te	  formeren	  die	  ziekenhuizen	  (en	  later	  eventueel	  RAV’s	  en	  
andere	  zorginstellingen)	  kunnen	  bijstaan.	  

9.2.2 Leidraad	  en	  e-‐learning:	  
In	  2012	  zijn	  langs	  2	  parallelle	  sporen	  de	  ‘Leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers’	  (in	  drie	  delen)	  en	  
de	  e-‐learning	  CBRN	  ontwikkeld.	  Het	  is	  te	  voorzien	  dat	  eindgebruikers	  bij	  of	  na	  implementatie	  daarvan	  
goede	  suggesties	  hebben	  voor	  verbeteringen.	  Om	  de	  uniformiteit	  en	  kwaliteit	  van	  de	  producten	  te	  
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borgen	  zet	  het	  NAZB	  een	  infrastructuur	  op	  voor	  borging	  van	  de	  leidraad	  en	  de	  e-‐learning.	  Deze	  
bestaat	  uit:	  

• De	  helpdesk	  ontvangt	  vragen	  en	  wensen	  over	  de	  inhoud	  en	  bruikbaarheid	  van	  de	  leidraad	  en	  de	  
e-‐learning	  van	  alle	  mogelijke	  eindgebruikers	  in	  het	  land;	  

• De	  helpdesk	  ontvangt	  (passief)	  en	  haalt	  (actief)	  informatie	  bij	  de	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  
die	  medewerkers	  begeleiden	  bij	  het	  doorlopen	  van	  de	  basisopleiding;	  

• Een	  gebruikersgroep	  die	  de	  wensen	  en	  vragen	  beoordeelt,	  bepaalt	  welke	  worden	  doorgevoerd	  
en	  de	  revisies	  accordeert;	  

• Een	  secretariaat	  en	  kleine	  technische	  schrijversgroep	  om	  dit	  proces	  uit	  te	  voeren.	  

9.2.3 Ondersteuning	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  
De	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  kunnen	  goed	  inschatten	  welk	  draagvlak	  in	  de	  zorginstellingen	  
bestaat	  voor	  CBRN	  planvorming,	  voorbereiding	  en	  OTO.	  Daarnaast	  is	  het	  vanuit	  perspectief	  van	  de	  
kwaliteit	  van	  onderwijs	  noodzakelijk	  om	  hun	  kennis	  en	  vaardigheden	  op	  peil	  te	  houden	  (train	  de	  
trainer	  principe).	  Dat	  zou	  effectief	  kunnen	  gebeuren	  door	  deze	  functionarissen	  1-‐2	  maal	  per	  jaar	  
bijeen	  te	  brengen	  met	  het	  volgende	  programma:	  

• Inventarisatie	  knelpunten	  bij	  de	  basisopleiding:	  wensen	  en	  vragen;	  

• Inventariseren	  van	  wensen	  en	  vragen	  over	  de	  leidraden	  en	  e-‐learning;	  

• Inventariseren	  knelpunten	  bij	  de	  implementatie;	  

• Herhalen	  kernpunten	  van	  kennis	  over	  CBRN	  (borgen	  dat	  ze	  de	  juiste	  dingen	  blijven	  vertellen);	  

• Casus	  besprekingen	  (Brabant	  en	  daarbuiten);	  

• Herhalen	  van	  handelingen	  voor	  praktijktraining	  in	  de	  basisopleiding,	  en	  de	  wijze	  waarop	  ze	  die	  
als	  trainer	  moeten	  beoordelen;	  

• Mededelingen	  en	  discussie	  over	  nieuwe	  (landelijke)	  ontwikkelingen.	  

Aandachtspunt:	  
Het	  is	  raadzaam	  om	  de	  praktijktraining	  met	  aan-‐	  en	  uittrekken	  van	  PBM	  (waarbij	  vooral	  de	  wijze	  van	  
instructie	  en	  detectie	  /	  correctie	  van	  fouten	  door	  de	  deelnemers	  worden	  beoordeeld)	  met	  enige	  
regelmaat	  te	  herhalen.	  Daarmee	  wordt	  de	  consistentie	  en	  juistheid	  van	  het	  onderricht	  in	  de	  
ziekenhuizen	  geborgd.	  

9.2.4 Planning	  
Het	  NAZB	  richt	  de	  helpdesk	  CBRN	  in	  2013	  in.	  	  

Voor	  de	  leidraad	  en	  e-‐learning	  kunnen	  alle	  traumaregio’s	  die	  de	  NAZB	  leidraad	  en/of	  e-‐learning	  
implementeren	  vragen	  stellen	  en	  participeren	  in	  de	  gebruikersgroep.	  In	  de	  praktijk	  zal	  de	  bemensing	  
de	  eerste	  jaren	  vooral	  bestaan	  uit	  Brabantse	  professionals.	  	  

Voor	  de	  overige	  functies,	  die	  vooral	  op	  Brabant	  zijn	  gericht,	  bepaalt	  het	  NAZB	  met	  een	  kleine	  groep	  
deskundigen	  op	  welke	  wijze	  de	  ondersteuning	  het	  best	  vorm	  gegeven	  kan	  worden.	  
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10 Acroniemen	  

BHV	  =	  Bedrijfshulpverlening	  
BT	  =	  beleidsteam	  
CBRN	  =	  Chemisch	  Biologisch	  Radiologisch	  en	  Nucleair	  
GAGS	  =	  geneeskundig	  adviseur	  gevaarlijke	  stoffen	  
GHOR	  =	  Geneeskundige	  Hulp	  organisatie	  in	  de	  Regio	  
MC	  =	  Medisch	  coördinator	  
MKA	  =	  Meldkamer	  Ambulance	  dienst	  
MIST	  =	  Mechanism	  of	  Injury	  Signs	  Treatment	  given	  
NVIC	  =	  Nationaal	  Vergiftiging	  en	  Informatie	  Centrum	  
OT=	  operationeel	  team	  
OVD=	  Oudste	  van	  Dienst	  
PBM	  =	  Persoonlijke	  Beschermings	  middelen	  
SEH	  =	  Spoedeisende	  Hulp	  
SITRAP	  =	  Situatie	  rapportage	  
TL	  =	  Teamleider	  
VWS	  =	  Ministerie	  van	  Volksgezondheid	  Welzijn	  en	  Sport	  
ZiROP	  =	  Ziekenhuis	  rampen	  opvangplan	  
	  
	  



NAZB	  Leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers	  –	  Naslagwerk	  	   45	  

11 Colofon	  

De	  NAZB	  leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers;	  ‘de	  voorbereiding’	  is	  een	  uitgave	  van	  het	  Netwerk	  
Acute	  Zorg	  Brabant.	  In	  dit	  document	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  volgende	  bronnen:	  

Leidraad	  CBRN.	  ZonMW,	  2009.	  P.	  Boele	  van	  Hensbroek	  (AMC,	  Amsterdam),	  C.	  van	  Elst	  (St.	  
Elisabethziekenhuis,	  Tilburg),	  J.	  De	  Vetter	  (Erasmus	  MC,	  Rotterdam).	  

Richtlijn	  ‘Chemische	  	  Slachtoffers	  op	  de	  SEH’.	  Traumacentrum	  Noord-‐Nederland,	  2011.	  Project	  CBRN	  
preparatie	  Noord-‐Nederland.	  M.	  Ruijten	  (CrisisTox	  Consult),	  M.	  Eggens	  (GGD	  Groningen).	  	  

Handreiking	  ‘Opvang	  chemisch	  besmette	  patiënten	  op	  de	  SEH’.	  Netwerk	  Acute	  Zorg	  Zwolle,	  2011.	  	  
H.	  Naber,	  R.	  van	  de	  Weerdt,	  P.	  van	  den	  Hazel	  et	  al.	  	  

Provider	  Manual	  Advanced	  Hazmat	  Life	  Support,	  3rded.	  2004.	  

Manual	  Major	  Incident	  Medical	  Management	  and	  Support.	  (MiMMS).	  Stichting	  ALSG	  Riel.	  

Manual	  Hospital	  Major	  Incident	  Management	  and	  Support	  (H-‐MiMS).	  Stichting	  ALSG	  Riel.	  

CBRN	  Protocollen	  Franciscus	  Ziekenhuis	  Roosendaal	  en	  St.	  Elisabeth	  ziekenhuis	  Tilburg.	  

	  

Auteurs	  

Dhr.	  M.	  Ruijten	   	   CrisisTox	  Consult	  

Mevr.	  P.	  van	  Roessel	   St.	  Elisabeth	  ziekenhuis	  Tilburg	  

	  

Projectgroep	  leden	  

Dhr.	  E.	  Netten	   	   NAZB	  

Mevr.	  P.	  Trompet	   	   Jeroen	  Bosch	  ziekenhuis	  ‘s	  Hertogenbosch	  

Mevr.	  T.	  Lammers	   	   Maxima	  Medisch	  Centrum	  Veldhoven	  

Mevr.	  M.	  Duffhues	  	   Maxima	  Medisch	  Centrum	  Veldhoven	  

Dhr.	  J.	  Duijsters	   	   Maxima	  Medisch	  Centrum	  Veldhoven	  

Dhr.	  B.	  Goorts	   	   Catharina	  ziekenhuis	  Eindhoven	  

Dhr.	  A.	  Smeulders	   	   Elkerliek	  ziekenhuis	  Helmond	  

Dhr.	  J.	  Korner	   	   GHOR	  Brabant	  zuid	  oost	  

Mevr.	  S.	  vd	  Heijden	   Franciscus	  ziekenhuis	  Roosendaal	  

Mevr.	  A.	  Wientjes	   	   Bureau	  gezondheid	  milieu	  en	  veiligheid	  	  

	  

Vanuit	  het	  project	  Planvorming	  CBRN	  van	  ROAZ	  regio	  West	  hebben	  de	  volgende	  organisaties	  
bijgedragen	  aan	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  de	  leidraad:	  	  
LUMC,	  MCH,	  Haga	  ziekenhuis,	  Bronovo	  ziekenhuis,	  Diaconessenhuis,	  Groene	  Hart	  ziekenhuis,	  Lange	  
Land	  ziekenhuis,	  Reinier	  de	  Graaf	  groep,	  Rijnland	  ziekenhuis,	  GHOR	  Haaglanden	  en	  Hollands	  Midden,	  
RAV	  Hollands	  Midden,	  Witte	  Kruis	  ambulancezorg	  en	  ambulancezorg	  Zoetermeer.	  	  


