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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 CBRN 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 CBRN e-learning programma dat ontwikkeld is door CrisisTox Consult en het 

Netwerkcentrum samen met het OOC van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg voor Netwerk Acute 

Zorg Brabant. 
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1 Inleiding 

1.1 CBRN incidenten: regulier én bijzonder  

Een CBRN incident is een gebeurtenis die resulteert 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 de blootstelling aan chemische, biologische en/of radiologische/nucleaire 

stoffen. Het beeld van CBRN wordt vooral bepaald door de grootschalige incidenten die sporadisch 

optreden en die de landelijke media halen, zoals de brand in Moerdijk of de brand op een zeeschip in 

aanbouw in Velsen. Echter, verreweg de meeste slachtoffers met CBRN blootstelling vallen bij 

kleinschalige incidenten met 1 tot 2 slachtoffers. Per jaar beantwoordt het Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum (NVIC) zeker 12.000 telefonische vragen over slachtoffers met blootstelling aan 

‘chemicaliën’1 (33 per dag) plus een onbekend aantal zoekacties op ‘vergiftigingen.info’. Dat zijn 70 

meldingen per 100.000 inwoners per jaar. 

Naar verwachting presenteren zich dus elke week honderden chemische slachtoffers bij Nederlandse 

zorgverleners. Dat zijn er niet erg veel, maar desondanks 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 doorgaans beperkte deskundigheid in ziekenhuizen beschikbaar, 

medewerkers kunnen hun eigen risico niet goed inschatten en medewerkers betrekken bij een 

eventuele ontsmetting is inflexibel (zitten ‘gevangen’ in hun CBRN-rol) en zijn vervolgens niet meer 

voor de afdeling inzetbaar. Daardoor lijken extra personele inzet en dus opschaling (in de breedte) 

nodig.  

CBRN-incidenten met grote aantallen slachtoffers komen nauwelijks voor. Als de focus op dergelijke 

incidenten ligt, is de noodzaak om tot gedegen voorbereiding over te gaan eigenlijk niet  aanwezig. 

Maar de wetenschap dat kleine incidenten met gevaarlijke stoffen aan de orde van de dag zijn, 

waardoor zich dagelijks mensen op de SEH melden, maakt dat deze patiëntencategorie de zorg moet 

krijgen die het behoeft. Enkele beperkte aanvullingen op de dagelijkse werkzaamheden en 

praktijkvoering kunnen daar al voor zorgen.  

1.2 Uitgangspunten voor deze leidraad 

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze leidraad is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

dagelijkse zorg en reeds bestaande protocollen. Het principe en de structuur die de H-MIMS hanteert 

bij grootschalige incidenten en de fases uit het referentiekader Ziekenhuis Rampen Opvang Plan 

(ZiROP) zijn een goede basis en inmiddels landelijk breed gedragen en geïntroduceerd in vele ZiROP 

plannen. Daarom sluit deze ‘leidraad opvang chemische slachtoffers’ daarop aan. Waar specifieke 

extra inspanning bij de preparatie of opvang en behandeling van chemische slachtoffers nodig is, 

geldt het uitgangspunt om met zo min mogelijk middelen zo veel mogelijk te bereiken.  

Opvang van patiënten met (ernstige) infectieziekten is standaard zorg voor alle ziekenhuizen; deze 

leidraad gaat daar niet verder op in. De strategie voor de opvang van slachtoffers met acute 

chemische en radiologische blootstelling is bijna identiek. Dat geldt ook voor maatregelen zoals 

ziekenhuisorganisatie, zonering, ontsmetting en persoonlijke bescherming en de ziekenhuis- 

                                                           
1 Jaarverslag NVIC 2013. Het opgegeven aantal is exclusief planten en geneesmiddelen. 
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continuïteitsplanning. Omdat chemische blootstelling veel vaker voorkomt dan 

radiologisch/nucleaire blootstelling richt deze leidraad zich primair op de opvang en behandeling van 

slachtoffers met blootstelling aan chemische stoffen. Dergelijke slachtoffers duiden we verder aan 

met ‘chemische slachtoffers’.  

Alle ziekenhuizen zouden op ‘kleine’ incidenten met 2 te ontsmetten chemische 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 à 6. Dergelijke aantallen slachtoffers zijn op te 

vangen door  spreiding van slachtoffers (gewondenspreidingsplan) of door meer middelen, 

personeel, kennis en infrastructuur in te zetten dan in een basis ziekenhuis beschikbaar zijn. In de 

praktijk is grootschalige opvang van chemische slachtoffers vooral haalbaar in ziekenhuizen met een 

hoge MBC en hoge capaciteit van de SEH en IC afdelingen. 

Deze leidraad is gemaakt voor de Nederlandse ziekenhuizen. Daarbij is zo goed mogelijk aangesloten 

bij landelijke afspraken en adviezen over opvang van chemische 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 ontsmettingsruimte). Dit 

biedt de mogelijkheid voor afzonderlijke ziekenhuizen om naar eigen inzicht en afgestemd op de 

specifieke behoeften en capaciteiten, invulling te geven aan de realisatie van de leidraad zoals deze 

in dit schrijven is verwoord. 

1.3 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. Het boekje sluit aan op de basisopleiding welke 

middels e-learning is doorlopen. Het boekje behandelt: 

• Rollen en taken bij de opvang van  chemische slachtoffers 

• Rolkaarten voor elk van de gedefinieerde rollen 

• Instructiekaarten voor specifieke handeling voor de opvang van chemische slachtoffers.  

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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2 Voorbereiding van de SEH op chemische slachtoffers 

Elk ziekenhuis kan worden geconfronteerd met chemische slachtoffers. De opvang en behandeling 

van zulke slachtoffers is op hoofdlijnen hetzelfde als voor alle andere slachtoffers. Om de SEH daarop 

voor te bereiden zijn de volgende activiteiten noodzakelijk; de nummers verwijzen naar de 

respectievelijke hoofdstukken in dit deel van de Leidraad: 

3. Planvorming: 

a. Werkwijze en protocollen bij de opvang van chemische slachtoffers; 

b. Ziekenhuis organisatie bij de opvang van chemische slachtoffers. 

c. Samenwerking met ketenpartners. 

4. Aanwijzen van een aandachtsfunctionaris CBRN op de SEH 

5. Risico analyse uitvoeren voor het adherentie gebied2. 

6. Voorzieningen op orde brengen. 

7. Een programma voor opleiden, trainen en oefenen specifiek voor de opvang van chemische 

slachtoffers opzetten.  

Bovenstaande punten worden in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt. 

 

 

                                                           
2 Het adherentiegebied is het verzorgingsgebied, het gebied waaruit de patiënten van het ziekenhuis afkomstig 
zijn. 
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3 Planvorming 

Om chemische slachtoffers effectief te kunnen opvangen in een ziekenhuis is duidelijkheid nodig 

over:  

• De ziekenhuisorganisatie bij chemische incidenten, zoals ‘command & control’, criteria voor 

opschaling van het ziekenhuis afhankelijk van de aard en het aantal chemische slachtoffers en de 

borging van CBRN specifieke elementen in het ZiROP.  

• De medische aanpak van de opvang en behandeling van chemische slachtoffers. 

• De samenwerking met ketenpartners en andere relevante partijen zoals de Meldkamer 

Ambulancezorg (MKA), de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), de Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en risicobedrijven. 

De eerste twee sporen zijn verder uitgewerkt in de ‘Leidraad opvang chemische slachtoffers – De 

Acute Opvang’. Die leidraad kan op maat worden gemaakt tot een procedure ‘Chemisch slachtoffer’ 

voor het eigen ziekenhuis. Deze plannen, procedures en richtlijnen zijn de unité de doctrine die de 

basis vormen voor de werkwijze en het OTO programma. 

Onderdeel van de planvorming is ook het krijgen van inzicht in de deskundigen binnen en buiten de 

eigen instelling die het personeel (vooral SEH en IC) kunnen ondersteunen en adviseren bij de opvang 

van chemische slachtoffers. Het verdient aanbeveling om deze adviseurs kennis te laten maken met 

de sleutelfunctionarissen op de SEH, voor zover dat nog niet is gebeurd.  

Het is van groot belang om binnen de gehele ziekenhuisorganisatie van operationeel tot strategisch 

niveau de noodzaak van de voorbereiding op de opvang van chemische slachtoffers te 

communiceren en daar draagvlak, tijd en budget voor te krijgen. Er is doorgaans niet heel veel extra 

inspanning nodig, maar de paar noodzakelijke aanpassingen (kennis, organisatie, procedures en 

infrastructuur) moeten vanuit perspectief van patiëntveiligheid en ARBO wel echt worden 

doorgevoerd. 

In Nederland wordt [waarschijnlijk] gekozen voor een ketenbenadering voor de opvang van 

chemische slachtoffers waarbij alle ziekenhuizen een basisvoorziening kunnen bieden. De noodzaak 

om een of meer ziekenhuizen als kenniscentrum of ‘CBRN profiel ziekenhuizen’ in de ROAZ regio’s 

aan te wijzen wordt bij voorkeur landelijk ingestoken.  
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4 CBRN aandachtsfunctionaris 

Het ligt voor de hand om één (eventueel twee) personen de taak en verantwoordelijkheid te geven 

om de SEH op chemische slachtoffers voor te bereiden. Deze rol/functie wordt aangeduid met de 

werktitel ‘CBRN aandachtsfunctionaris’, zoals die ook voor andere aandachtsgebieden bestaan (zoals 

kindermishandeling). De taken van de CBRN aandachtsfunctionaris zijn: 

1. Borgen van de aandacht voor opvang van chemische slachtoffers op de SEH en in het ziekenhuis. 

2. Bijdragen aan en bewaken van de bewerking van de Leidraad opvang chemische slachtoffers tot 

een ziekenhuis specifieke procedure ‘Chemisch slachtoffer’. 

3. Voorzieningen en inventaris op peil brengen en houden, waaronder ontsmettingsdouche 

doorspoelen (of daar opdracht voor geven). 

4. Bijdragen aan OTO activiteiten: 

a. Uitleggen van het werkproces opvang van chemische slachtoffers en dienen als vraagbaak 

over deze processen voor SEH medewerkers; 

b. Signaleren van de behoefte aan opleiding en training voor de opvang van chemische 

slachtoffers; 

c. Dienen als eerstelijns vraagbaak voor de CBRN e-learning3. In deze rol kan de 

aandachtsfunctionaris terugvallen op tweedelijns ondersteuning georganiseerd door het 

Traumacentrum / kenniscentrum. 

5. Opvangen van signalen over de CBRN e-learning en deze doorgeven aan het Netwerk Acute Zorg 

Brabant.  

6. Het mede invulling geven en prioriteren van CBRN opleiding in het totale opleidingsprogramma 

van de SEH. 

7. Het signaleren van mogelijkheden voor verbetering van de Leidraad opvang chemische 

slachtoffers, zoals de rol- en instructiekaarten in het rode boek. 

8. Het bijhouden van een registratie van chemische slachtoffers en stimuleren van signalering en 

registratie van dergelijke slachtoffers. 

De taak van CBRN aandachtsfunctionaris zal in de opstartfase naar verwachting circa 2 uur per week 

in beslag nemen, ondersteund door het traumacentrum. In de borgingsfase in naar verwachting 

minimaal 1 uur per week nodig. Logische kandidaten daarvoor zijn geïnteresseerde personen op de 

SEH met tenminste een senior verpleegkundig denk- en werkniveau, organisatorische ervaring en 

goede communicatieve vaardigheden. De Crisiscoördinator / ZiROP beheerder van het ziekenhuis is 

minder geschikt voor deze rol: de Crisiscoördinator / ZiROP beheerder past eerder een 

superviserende rol over alle ZiROP specialisten inclusief de CBRN aandachtsfunctionaris. Het ligt voor 

de hand om de rol van CBRN aandachtsfunctionaris te borgen, bijvoorbeeld in het ZiROP. 

 

                                                           
3 In de ROAZ-regio Brabant kunnen ziekenhuizen beschikken over het CBRN e-learning onderwijs. 
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5 Risico analyse 

Voor elk ziekenhuis loont het de moeite om een korte inventarisatie te (laten) maken van de CBRN 

risico’s in het eigen adherentiegebied. Dat levert vooral informatie op over de soort chemische 

slachtoffers die zich op de SEH kunnen presenteren en in hoeverre bijzondere maatregelen en 

middelen nodig zijn voor de opvang en behandeling van die slachtoffers. Informatiebronnen voor de 

risicoanalyse zijn: 

1. De provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl). Voor meer gedetailleerde informatie over de 

lokale risico’s kan een inlogcode worden aangevraagd (of samengewerkt met de GHOR) voor de 

professionele versie van de risicokaart, waarop meer details over de risico’s zijn weergegeven. 

Let bij de beoordeling van de risicokaart op industriegebieden, opslag van gevaarlijke stoffen, 

zwembaden, laboratoria (incl. sommige universiteiten en scholen) en concentraties van transport 

en overslag zoals rangeerterreinen. 

2. Het regionaal risicoprofiel. Dit is een beschrijving van de grootste risico’s die een veiligheidsregio 

kunnen treffen en een inschatting van hun impact en waarschijnlijkheid. De regionale 

risicoprofielen zijn opgesteld in samenwerking tussen de veiligheidsregio, brandweer, politie, 

GHOR en gemeenten. Het risicoprofiel kan worden opgevraagd bij de GHOR/Veiligheidsregio. 

3. Incidenten met chemische slachtoffers op de eigen SEH en SEH-afdelingen van nabijgelegen 

ziekenhuizen. Momenteel bestaat nog geen inzicht in de stroom van chemische slachtoffers in de 

ziekenhuizen. Het is te overwegen om dergelijke informatie te gaan verzamelen, zodat nog meer 

gericht beleid voor spreiding en voorbereiding mogelijk wordt. Het heeft veel voordelen om zo’n 

registratie voor de hele traumaregio (of zelfs landelijk) uniform op te zetten: gegevens worden 

vergelijkbaar, analyses in tijd en plaats worden mogelijk. 

4. Materiedeskundigen van de GHOR, de GAGS uit de regionale GAGS-pool, relevante bedrijven 

en/of bedrijventerreinen en lokale deskundigen via het Netwerk Acute Zorg (traumacentrum). 

N.B. : De bedoelde risicoanalyse dient te worden uitgevoerd door materiedeskundigen en zal 

minimaal getoetst moeten worden door het regionale GHOR-bureau c.q. de Veiligheidsregio. 

De lokale risico’s bepalen (samen met de ROAZ-brede afspraken en ambities van het ziekenhuis) tot 

welk niveau het zinvol en noodzakelijk is voor een ziekenhuis om zich voor te bereiden.  

 

 

http://www.risicokaart.nl/
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6 Voorzieningen 

Elk ziekenhuis heeft een wettelijke verplichting om chemische slachtoffers hulp te kunnen bieden 

(Wet Toelating Zorginstellingen, Kwaliteitswet Zorginstellingen). Om chemische slachtoffers effectief 

en efficiënt te kunnen opvangen zijn enkele voorzieningen nodig. De volgende onderwerpen 

verdienen daarbij aandacht en worden in de aangegeven paragrafen verder besproken.  

 

6.1 Routering van ‘chemische slachtoffers’ 

Vang het probleem van chemische slachtoffers ‘zo dicht mogelijk achter de deur’ op. De wijze 

waarop dit in het ziekenhuis wordt ingevuld is mede afhankelijk van de infrastructurele 

mogelijkheden en wensen van de instelling en eventuele ROAZ-brede afspraken.  

6.2 Inrichting van een ontsmettingsruimte 

Grofweg zijn daarbij twee varianten voor inrichting van een ruimte waar de eerste opvang van 

chemische slachtoffers veilig en effectief kan plaatsvinden:  

- Variant 1:  inrichting van een ontsmettingsruimte binnen de bestaande infrastructuur;  

- Variant 2:  een mobiele oplossing, of eventueel een combinatie van beide.  

6.3. Persoonlijke bescherming 

Zorg dat er voldoende en adequate persoonlijke bescherming en instructie voor het werken 

daarmee voor het deco team beschikbaar komt, aanwezig is en blijft. 

6.4. Noodzakelijke antidota 

Zorg ervoor dat er voldoende en de juiste antidota voorhanden zijn c.q. kan komen op de SEH. 

6.5. Hulpbronnen ‘chemische slachtoffers’ 

Neem contact op met de belangrijkste adviseurs en laat eventueel literatuuronderzoek doen 

op diverse informatiebronnen en naslagwerken.  

Bovengenoemde stappen en de achtergronden daarvan worden hieronder kort uitgewerkt.  

6.1 Routering van ‘chemische slachtoffers’ 

Vanwege het risico op secundaire besmetting is het wenselijk om te voorkomen dat besmette 

slachtoffers vóór ontsmetting in aanraking komen met personen, materialen en constructies.  

1. Voor zelfverwijzers die in de wachtkamer van de SEH aankomen moet een looproute worden 

uitgedacht van de wachtkamer of de triagekamer naar de ontsmettingszone. Om (verdere) 

secundaire besmetting te voorkomen kan het slachtoffer na ontbloten gewikkeld in een 

aluminiumdeken, liggend op een douchebrancard worden vervoerd. Hulpverlening bij het 

ontbloten van het slachtoffer en het vervoer naar de ontsmettingszone gebeurt met Persoonlijke 

Beschermingsmiddelen (PBM). Het slachtoffer moet dan wel zo snel mogelijk worden ontsmet, 

omdat inpakken de snelheid van opname van de stof door de huid verhoogt (risico slachtoffer). 

Om de route te verduidelijken kan belijning op de vloer worden aangebracht. 

• Bij voorkeur is de ingang van de SEH / de ontvangstbalie van de SEH zo dicht mogelijk bij een 

buitentoegang, zodat een besmette patiënt niet al een hele route op de afdeling heeft 
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afgelegd voordat besmetting wordt geconstateerd. Dit beperkt de kans op secundaire 

besmetting en de kosten voor het achteraf schoonmaken van deze gangen en/of ruimtes. 

• Bij voorkeur is de looproute tot de ontvangstbalie van de SEH niet door een wachtkamer. Dit 

met het oog op secundaire besmetting van andere patiënten of aanwezigen. 

• De looproute voor een zelfverwijzer naar een ontsmettingsruimte is zo kort mogelijk en bij 

voorkeur kruist deze geen andere looproutes. 

2. Besmette slachtoffers die met de ambulance of (als zelfverwijzer) met de auto in de 

ambulancesluis worden gebracht kunnen in de (nog in te richten) ontsmettingszone op een 

douchebrancard worden gelegd zolang de ontsmettingszone nog niet is ingericht.  

3. Als een groot aanbod van besmette slachtoffers wordt verwacht moet een holding (bewaakte 

wachtplaats voor besmette slachtoffers) worden ingericht, direct grenzend aan de 

ontsmettingszone. Er is dan een bewaker holding (SEH verpleegkundige) en eventueel een 

tweede deco arts nodig om deze slachtoffers te bewaken en waar nodig te behandelen.  

4. Na ontsmetting moeten slachtoffers via een vaste route door schoon gebied naar de SEH worden 

gereden. Om de route te verduidelijken kan belijning op de vloer worden aangebracht. Deze mag 

de route voor besmette slachtoffers niet kruisen. 

5. Tenslotte moet een route worden uitgedacht voor alle slachtoffers die geen relatie hebben met 

het CBRN incident om te vermijden dat deze met de besmette slachtoffers en hun hulpverleners 

in aanraking komen. 

Afhankelijk van hoe een slachtoffer binnenkomt, kan de route die de patiënt gelopen heeft voor 

ontsmetting aangemerkt worden als rode zone totdat bekend is in welke mate er secundaire 

besmetting kan optreden en de ruimtes/route schoon gemaakt moet worden. (Denk hierbij aan SEH, 

wachtruimte, parkeerruimte, ambulancesluis, ontsmettingsunit, etc.). 

6.2 Inrichting van een ontsmettingsruimte 

6.2.1 Basisuitrusting van de ontsmettingsruimte 

De volgende voorzieningen en materialen zijn nodig voor de inrichting van een ontsmettingsruimte: 

1. Eisen aan de ruimte waar de ontsmettingszone wordt ingericht:  

• Voldoende verwarmde (of verwarmbare) en ventileerbare (evt. luchtafzuiging), 

afgeschermde en droge ruimte met toegang tot de SEH.  

• Indelingsmogelijkheid om 3 ruimtes/zones (uitkleedruimte, doucheruimte, schone zone) te 

creëren, eventueel met mobiele schermen.  

• Opstaande rand om het ontsmettingsgebied om weglopen van gecontamineerd water te 

voorkomen. 

• Eventueel een signaallamp om aan te geven dat een ontsmettingsprocedure loopt; 

• Belijning voor de scheiding van de schone/vuile zone en de rijroute van auto’s die 

slachtoffers aanvoeren. Het aanbrengen van een kleurcodering (evt. achter wegklapbare 

borden bij inrichting van een vaste ruimte, variant 1) kan daarbij helpen. 

• Een locatie in veilig gebied van waaruit de coördinator deco een rechtstreekse 

zichtverbinding heeft het deco-team. 
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In totaal is voor de opvang van één slachtoffer een vloeroppervlak van tenminste 25 à 30 m2 

nodig. Voor de opvang van meer dan 1-2 slachtoffers tegelijk zijn daarnaast een ruimte en 

materialen nodig om een extra holding direct naast de ontsmettingszone in te richten. Eveneens 

goed geventileerd, oppervlak 15-20 m2.  

2. Watervoorziening:  

• 1 warm water douche met een capaciteit van 10-15 liter/minuut per douchepunt (1,5-2 maal 

een gewone douche) , op een haspel bevestigd aan het plafond om struikelen over slangen te 

voorkómen. De watertoevoer is aan het bed te regelen, bijvoorbeeld met een douchekop.  

• Eén oogdouche per douchepunt, eventueel aankoppelbaar (om vervuiling in de 

ambulancesluis te voorkómen). Als alternatief is het mogelijk om Morgan lenzen te 

gebruiken met een standaard infuus systeem. 

• Waterafvoer voor spoelwater. Als er al een ambulancewasplaats is zou directe lozing geen 

probleem moeten zijn, aangenomen dat er een vergunning is om ambulances te reinigen. 

Om besmetting van de hele ambulancehal te voorkomen kan een opstaande rand of een 

verzonken sectie helpen om verspreiding van het spoelwater te voorkomen. 

• De warmwatervoorziening moet op preferentie 1 zitten voor water, gas en elektriciteit.  

• Ten behoeve van de hygiëne (o.a. legionella preventie) is het nodig om de watervoorziening 

wekelijks te testen en door te laten spoelen. Dat moet expliciet worden georganiseerd. 

3. Opslag locatie: 

• Dichtbij, maar wel afgescheiden van de ontsmettingszone. 

• Kasten voor opbergen van PBM en materiaal voor ontsmetting. 

• 1-2 trolleys met materiaal voor ontsmetting, crashmessen, water thermometer. 

• Voldoende ruimte en 2-3 eenvoudige stoelen voor personeel om PBM aan te trekken. 

• Een map met geplastificeerde rol- en instructiekaarten CBRN (Leidraad boekje 1). 

4. Materialen voor opvang en ontsmetting, opgeslagen in opslaglocatie: 

• Communicatiemateriaal: tenminste een verbinding tussen de SEH en de coördinator deco, 

eventueel een draagbare communicatie voor in het pak van de deco arts en/of andere leden 

van het deco team. 

• Noodknop met alarm naar SEH en coördinator deco. 

• Douchebrancards, zo mogelijk opklapbaar vanwege ruimtebesparend opbergen. 

• Milde zeep, spons of materiaal om te boenen, lakmoespapier en een zachte borstel op een 

verrijdbaar karretje. 

• Polsbandjes voor identificatie van slachtoffers. 

• Driemaal watervast (geplastificeerd) papier en watervaste stift op clipboard om informatie 

voor overdracht SEH op te schrijven. 

• Plastic zakken met watervaste labels en stiften voor verzamelen en labelen van kleding en 

persoonlijke bezittingen van slachtoffers. 

• Afzetlint, duct tape. 

5. Een omkleedruimte voor het personeel: 

In of nabij de opslaglocatie is een ruimte nodig waar het personeel betrokken bij de opvang en 
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ontsmetting zich kan omkleden. De ruimte kan van buitenaf betreden worden en heeft daarnaast 

een toegang naar de ruimte voor gecontamineerde slachtoffers. 

6. Luchtbehandeling: 

Luchtbehandeling dient om eventuele uitdampende gevaarlijke stoffen te verdunnen en af te 

voeren en om de ruimte te voorzien van voldoende frisse lucht om met meerdere 

personeelsleden en slachtoffers in stressvolle omstandigheden te kunnen werken. In een 

ambulancehal is doorgaans al luchtbehandeling geïnstalleerd voor het verwerken van de 

uitlaatgassen van de ambulances. Samen met de arbodienst kan een berekening worden 

gemaakt om te bepalen of de luchtbehandeling volstaat, waarbij enkele scenario’s met 

gevaarlijke stoffen uitgewerkt kunnen worden. 

7. Spoelwater afvoer: 

Wanneer een besmet slachtoffer wordt afgespoeld met water en zeep zal de stof waarmee het 

slachtoffer is besmet in de waterafvoer terecht komen. Het is de vraag of bij de deco ruimte een 

speciale opvangbak nodig is om het verontreinigde water op te vangen voor verwerking. Voor 

veel stoffen gelden grenswaarden voor de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. De 

concentratie van stoffen die een ziekenhuis op het riool loost wordt bepaald op het punt waar de 

afvoer van het ziekenhuis in het openbaar riool stroomt, en daar is al significante verdunning 

opgetreden ten opzichte van concentratie in het spoelwater van de ontsmettingsruimte. Het 

verdient aanbeveling om enkele berekeningen te maken met enkele scenario’s en het resultaat 

te bespreken met de waterkwaliteitsbeheerder. Gezien de lage frequentie van ontsmetting is het 

wellicht mogelijk om van een opvangbak af te mogen zien. Om besmetting van de hele 

ambulancehal te voorkomen kan een opstaande rand of verdiepte afvoer worden overwogen. 

8. Apparatuur voor medische behandeling: 

In sommige gevallen is levensreddend handelen nodig bij nog besmette patiënten, waarbij soms 

ook apparatuur zoals een ambu-ballon, tubes, naalden en infuussystemen, een monitor en een 

defibrillator moet worden gebruikt. Dergelijke apparatuur kan van de SEH worden ingezet, maar 

moet na afloop wel als mogelijk besmet worden behandeld. Tubes, naalden en infuus systemen 

en Morgan lenzen zijn allemaal wegwerp. Een beademingsballonnen of -apparaat, ECG monitor 

en/of defibrillator (sommige elektroden zijn wegwerp) moeten worden gereinigd voor 

hergebruik op de SEH.  

Net als bij de persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan voor de inrichting van een 

ontsmettingsruimte verschillende varianten. De keuze van een variant is afhankelijk van de risico’s 

van de regio op CBRN incidenten en de ambities van het ziekenhuis. Uiteindelijk is het belangrijk dat 

op strategisch niveau bepaald wordt in welke variant het ziekenhuis de faciliteiten vorm geeft, in 

verband met de financiële consequenties van deze keuze. Daarnaast kunnen provincie-brede 

afspraken over de spreiding en ambities van een ziekenhuis op het gebied van de opvang van 

chemische slachtoffers ook overwegingen zijn. Het principe voor de inrichting van een 

ontsmettingsruimte is dat een besmet slachtoffer in één richting door systeem gaat, van vuil naar 

schoon. 
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6.2.2 Variant 1: binnen bestaande infrastructuur 

Een ontsmettingsruimte kan vaak eenvoudig worden gerealiseerd in een inpandige ruimte met een 

dubbelfunctie zoals een ambulancegarage, zeker als daar een wasplaats voor ambulances aanwezig 

is. Daar is het vaak mogelijk om een ruimte te creëren waar 1 ambulance makkelijk in en uit kan 

rijden (ter vergelijking bv een wasruimte voor ambulances). Deze ruimte kan in de dagelijkse zetting 

dienst doen als ambulance garage voor de SEH, maar tijdens een CBRN incident is de ruimte af te 

schermen en in te delen in de volgende 3 zones: 

Zone 1: Uitkleedruimte slachtoffer (= vuil):  

Een slachtoffer komt via een buiteningang direct in deze ruimte. Hier wordt het slachtoffer 

uitgekleed  door hulpverleners. 

Zone 2: Natte ontsmetting (= vuil):  

In deze ruimte wordt het slachtoffer ontsmet. Daarvoor zijn een of twee douchesproeiers op haspel 

en een oogspoelvoorziening voorzien, met elk een afzonderlijke thermostaatkraan. De waterafvoer 

van deze ruimte verloopt zodanig dat het spoelwater niet naar een andere ruimte kan stromen en 

het spoelwater kan worden afgevoerd of opgevangen. Veelal zal hier ook op de overgang naar de 

aankleedruimte een controle op restbesmetting plaatsvinden. 

Zone 3: Aankleedruimte slachtoffer (=schoon):  

In deze ruimte wordt het slachtoffer gedroogd en voorzien van vervangkleding of een deken. Na 

vaststelling dat er geen restbesmetting bestaat wordt het slachtoffer vanaf deze ruimte behandeld 

als ieder ander spoedeisend slachtoffer. 

Figuur 1 Voorbeeldinrichting van een ontsmettingszone in een ambulancehal (uit: Leidraad CBRN, ZonMW). 

De douche kan permanent aanwezig zijn, de afscheidingen tussen de 3 zones kunnen bij een CBRN 

inzet geplaatst worden (gordijnen, kamerschermen). Voordeel van deze variant is de meerdere inzet- 

mogelijkheden van de ruimte, bijvoorbeeld ook voor koeling van slachtoffers met brandwonden. De 

ruimte is inpandig waardoor minder afhankelijk van weersomstandigheden, en vaak al verwarmd en 
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geventileerd. Tenslotte lijkt de routering van de slachtoffers op de reguliere situatie bij aanvoer met 

de ambulance. 

6.2.3 Variant 2: Mobiele oplossingen 

Voor ziekenhuizen zonder (of met een te kleine) inpandige ambulancehal kan een mobiele 

uitvouwbare en/of opblaasbare ontsmettingsunit (tijdelijk) uitkomst bieden. Zo’n unit, vaak een tent, 

kan meestal redelijk snel worden opgezet als deze eenmaal uit de opslag is gehaald en ter plaatse 

gebracht. Bij een voldoende grote ambulancehal kan de tent ook inpandig worden opgezet, waarmee 

in sommige gevallen betere opvang van spoelwater en meer privacy mogelijk zijn dan bij variant 1. 

Variant 2 vraagt, vergeleken met variant 1, extra ruimte voor opslag van de tent en de systemen voor 

verwarming, toevoer en toediening van water. Daarentegen kan de ruimte voor opslag van de 

kamerschermen worden bespaard als die zijn geïntegreerd. De benodigde opslagruimte is vaak 

beperkt.  

Het aanbod van deco tenten is groot en divers. Sommige tenten zijn alleen geschikt voor ontsmetting 

van lopende patiënten; er bestaan ook tenten waarin liggende ontsmetting door hulpverleners 

mogelijk is. Een aantal grotere typen deco tenten kent ook een onderverdeling in de drie zones zoals 

beschreven voor variant 1. Het opzetten en inrichten vereist ervaring en kost enige tijd. De 

faciliteiten genoemd onder 6.2.1 moeten na het opzetten van de tent worden aangekoppeld of 

binnengebracht, waarbij vooral de warmwatervoorziening, de afvoer en verwarming aandacht 

behoeven. De routering van slachtoffers wijkt vaak meer af van de reguliere situatie dan bij variant 1. 

6.3 Persoonlijke bescherming 

Het personeel betrokken bij de uitvoering en medische supervisie van de ontsmetting en de 

bewaking van de holding loopt risico op secundaire besmetting, zij het in verschillende mate. In het 

ziekenhuis onderscheiden we in het gebied waar zich besmette slachtoffers bevinden twee niveaus 

van risico. Vanwege het verschil in risico’s zijn verschillende niveaus van bescherming mogelijk: 

1. Personen betrokken bij eerste opvang, triage, snelle primaire assessment en het verrichten van 

eerste levensreddende handelingen. Deze zijn doorgaans voldoende beschermd met: 

• Ziekenhuis schort met lange mouwen (evt. niveau 4). 

• Nitril handschoenen (evt. extra dikke variant die wel strak afsluit) tot 

over de boorden van de mouwen, hoeft niet vastgemaakt met tape; 

• FFP2 masker met spatscherm. Let wel: dit beschermt niet tegen 

gassen en dampen!; 

• Als alternatieve adem- en oogbescherming kan ook een ABEK/P3 

masker en spatbril worden gebruikt, als daarvoor een variant wordt 

gekozen die snel opgezet kan worden (geen filterbussen waarvan 

een afsluitlabel verwijderd moet worden bijvoorbeeld).  

2. Personen betrokken bij ontbloten en nat ontsmetten van besmette 

slachtoffers. Voor deze groep adviseren we PBM niveau 3. Het goedkope alternatief daarvoor is 

PBM bestaande uit de volgende losse onderdelen: 

• Volgelaatsmasker met ABEK/P3 adembescherming; 
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• Volgelaatsmasker kan evt worden vervangen door spatbril en 

los ABEK/P3 halfgelaatsmasker; 

• Wegwerp overall met lange mouwen, niveau 3; 

• Handschoenen tot over de boorden van de lange mouwen, 

evt. vastmaken met tape; 

• Evt. gewone ziekenhuis nitril handschoenen als eerste laag 

onder de dikkere handschoenen. Dit i.v.m. veilig uittrekken besmette overall. 

• Laarzen (evt. waterdichte overschoenen: dan vastmaken met tape!). 

Alternatief: integraal pak niveau 4 met aangezogen lucht over ABEK-P3 filters (PAPR) en laarzen. 

Voordeel: comfort, betere verbale en non-verbale communicatie. Nadeel: duurt langer om aan te 

trekken, duurder dan losse onderdelen en batterijen moeten altijd opgeladen zijn. 

Het is van groot belang dat ziekenhuizen zelf kiezen voor een bepaald type/merk PBM. Bij de 

uiteindelijke keuze spelen beschermingsgraad, pasvorm, (thermisch) comfort, de mogelijkheid om 

medische handelingen uit te voeren, de benodigde opslagruimte en de prijs allemaal een rol. De 

keuze kan het beste worden bepaald op basis van ervaring in een try-out van mogelijke alternatieve 

PBM combinaties. Zo’n try-out kan door het traumacentrum worden georganiseerd. 

6.4 Noodzakelijke antidota 

Goede acute medische zorg met een systematische ABCDE benadering levert de belangrijkste 

bijdrage aan het overleven en het herstel van slachtoffers (zonder restverschijnselen). We gaan er 

vanuit dat alle daarvoor noodzakelijke middelen (voor bronchodilatatie, pijnbestrijding, zuurstof, 

etc.) en apparatuur op de SEH aanwezig zijn. Voor sommige intoxicaties zijn specifieke middelen 

nodig, dan wel vaker gebruikte middelen in veel hogere dan gebruikelijke doses (atropine, 

pyridoxine, hydroxocobalamine). 

De tabel in bijlage A betreft een suggestie voor benodigde middelen voor de meest gebruikelijke 

intoxicaties met huishoud- en industriële chemicaliën4. Uitgangspunt daarbij is de behandeling van 

een klein aantal zelfverwijzers. De uiteindelijke hoeveel (direct) beschikbare antidota in een 

ziekenhuis is mede afhankelijk van regionale risico’s (zie hoofdstuk 5) én de aanwezigheid van 

gevaarlijke stoffen in het eigen ziekenhuis. Arbo-overwegingen spelen dan ook nadrukkelijk een rol 

bij de uiteindelijke keuze die een ziekenhuis maakt. Via de netwerken acute zorg kan om advies 

worden gevraagd bij het samenstellen van de antidota voorraad.  

Ook voor intoxicaties met sommige geneesmiddelen zijn aanvullende antidota nodig. Deze zullen 

vaak al in een ziekenhuis beschikbaar zijn. 

De opslaglocatie hangt af van de afstand tussen de SEH (of IC) en de ziekenhuisapotheek. Als de 

aanvoertijd kort is (let wel: 24/7) kan worden overwogen om de middelen bij de apotheek in beheer 

te houden. Als de apotheek meer dan enkele minuten is verwijderd van de SEH of IC kan worden 

overwogen om van antidota die acuut nodig zijn (voor intoxicaties met cyaniden, sulfiden en 

cholinesterase remmers) een beperkte voorraad op de SEH aan te houden.  

                                                           
4 De tabel met antidota volgt in een volgende versie van het gele boekje. 
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6.5 Hulpbronnen ‘chemische slachtoffers’ 

6.5.1 Adviseurs 

Er zijn twee belangrijke adviseurs als bronnen van informatie en advies beschikbaar voor 

ziekenhuizen: 

1. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), 24/7 telefonisch bereikbaar op  

030  –274 8888 of via www.vergiftigingen.info. Het NVIC geeft klinisch-toxicologische informatie 

aan hulpverleners, die van belang zijn voor de behandeling van de patiënt met toxische effecten. 

2. De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze functionaris is doorgaans 24/7 

oproepbaar, vaak via de meldkamer. Per regio en ziekenhuis kunnen verschillende afspraken 

bestaan over wie de GAGS waarvoor en op welke wijze kan benaderen voor advies. De GAGS 

hebben meestal een biomedische achtergrond met extra kennis op het gebied van chemische en 

radiologische stoffen of zijn (al dan niet medisch geschoolde) toxicologen. De GAGS heeft vaak 

direct toegang tot informatie over de betrokken stoffen bij incidenten waarbij ook de brandweer 

is ingezet. Daarnaast kan de GAGS adviseren over de mate van bescherming bij hulpverleners en 

inschatten of er nog effecten zijn te verwachten bij al of niet aanwezige slachtoffers. 

Het is van groot belang dat de procedure ‘Chemisch slachtoffer’ van het ZiROP duidelijk aangeeft hoe 

deze deskundigen geconsulteerd kunnen worden.  

6.5.2 Informatiebronnen en naslagwerken 

Naast boven genoemde adviseurs zijn de volgende informatiebronnen op internet, apps en boeken 

beschikbaar: 

 

Internet en software 

Vergiftigingen.info: https://www.vergiftigingen.info  

WISER: http://wiser.nlm.nih.gov  

Toxnet: http://toxnet.nlm.nih.gov  

E-learning NAZB: https://login.niveo.nl  

 

Referentiewerken en boeken 

AHLS Advanced Hazmat Life Support. Provider Manual. 5th edition. Tucson, AZ, AHLS International 

Headquarters., 2017.   

Chemiekaartenboek. SDU, jaarlijks nieuwe uitgave. http://chemiezone.sdu.nl  

Nelson et al. (Eds.). Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. 9th Ed. New York, McGraw-Hill, 2011. ISBN-

13: 978-0-07-160593-9. 

Dart, RC (Ed). Medical Toxicology. 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2003. ISBN-13: 978-

0781728454. 

Meulenbelt J. Behandeling van acute vergiftigingen, praktische richtlijnen. Houten: Bohn Stafleu van 

Loghum; 1996. 

Landelijke Handreiking decontaminatie. Werkversie, juni 2017. 

http://www.vergiftigingen.info/
https://www.vergiftigingen.info/
http://wiser.nlm.nih.gov/
http://toxnet.nlm.nih.gov/
https://login.niveo.nl/
http://chemiezone.sdu.nl/
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Leidraad CBRN. Den Haag, ZonMW 2009. http://www.zonmw.nl/nl/publicaties/detail/leidraad-

cbrn/?no_cache=1&cHash=4973313d38d1b938ef5812ecd18dc43e. 

GGD-richtlijn medische milieukunde: Biomonitoring bij kleinschalige (chemische) incidenten. RIVM 

Rapport 609300023, 2012. 

Handboek NBC. Een naslagwerk voor het operationeel kader van de hulpverleningsdiensten. 2e 

herziene druk. Den Haag: Directie Crisisbeheersing, april 2005. 

http://www.nifv.nl/upload/118339_668_1197969951562-200504_BZK_Handboek_NBC_2e_dr.pdf 

http://www.zonmw.nl/nl/publicaties/detail/leidraad-cbrn/?no_cache=1&cHash=4973313d38d1b938ef5812ecd18dc43e
http://www.zonmw.nl/nl/publicaties/detail/leidraad-cbrn/?no_cache=1&cHash=4973313d38d1b938ef5812ecd18dc43e
http://www.nifv.nl/upload/118339_668_1197969951562-200504_BZK_Handboek_NBC_2e_dr.pdf
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7 Opleiden, Trainen en Oefenen 

7.1 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 omdat de frequentie van 

chemische slachtoffers met indicatie voor ontsmetting laag is waardoor medewerkers moeilijk hun 

specifieke kennis en vaardigheden op peil kunnen houden. Daarnaast is het onderwerp CBRN op 

onderdelen vrij specifiek en vergt het dus specifieke kennis en vaardigheden om de juiste 

handelingen en procedures uit te kunnen voeren. 

Van belang is dus om duidelijk van te voren vast te stellen welke medewerkers binnen het 

ziekenhuis, welke soort opleiding of cursus moeten volgen en hoe de medewerkers deze opleidingen, 

training en oefen momenten aangeboden krijgen. In welke frequentie dat er getraind en geoefend 

moet worden en hoe verdere borging gerealiseerd wordt. 

De medische benadering van chemische slachtoffers komt grotendeels overeen met die van andere 

patiënten op de SEH. Toch kan de opvang van een chemisch slachtoffer organisatorisch ingewikkeld 

zijn vanwege mogelijk besmettingsrisico voor de hulpverleners en vanwege de relatief lage 

frequentie van vóórkomen. Daarom 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.; 

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.  
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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 traumacentrum 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. 

7.2 De basisopleiding 

Doel: 

1. Herkennen van mogelijke chemische slachtoffers, en herkennen van besmetting(sgevaar).  

2. Inzicht krijgen in veiligheidsaspecten bij presentatie van chemische slachtoffers en welke 

beschermingsmaatregelen mogelijk en nodig zijn bij hun opvang en behandeling. 

3. Inzicht krijgen in de indicatie voor ontsmetting en de wijze waarop een chemisch besmet 

slachtoffer wordt ontsmet. 

4. Inzicht krijgen in de plannen en procedures die gelden bij de opvang van een chemisch (besmet) 

slachtoffer. Kennis hebben van de rolkaarten en instructiekaarten voor de toekomstige eigen rol 

bij de opvang van chemische slachtoffers. 

5. Inzicht krijgen in essentiële medische aspecten van de opvang van een chemisch slachtoffer. 

Doelgroep en uitgangsniveau: 

Deze opleiding is het basisniveau voor alle SEH medewerkers betrokken bij de opvang van chemische 

slachtoffers.  

Inhoud en duur van de opleiding: 

De opleiding bestaat uit 2 onderdelen: 
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1. Het aanbieden van basiskennis, bijvoorbeeld door enkele e-learning modules van het Netwerk 

Acute Zorg Brabant (NAZB) over awareness, veiligheid en persoonlijke bescherming, medische 

opvang en ontsmetting van chemische slachtoffers.  

2. Een korte praktijkinstructie over de opvang van chemische slachtoffers met aandacht voor 

proces, inrichting, logistiek en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor personen met een 

taak bij de ontsmetting van besmette slachtoffers. 

Geldigheidsduur/herhalingsfrequentie: 

Deze opleiding wordt elke 2-3 jaar herhaald. Voor een eerste editie begin 2013 is het mogelijk om in 

aanvulling op de boven geschetste basisopleiding een (serie) korte cursussen/symposia te 

organiseren gericht op bewustwording van SEH personeel. Dat zou per ziekenhuis georganiseerd 

kunnen worden, of centraal vanuit acute zorgnetwerken / traumacentra. Na de initiële CBRN 

bewustwording zou zo’n symposium op aanvraag herhaald kunnen worden. 

7.3 Opleiding CBRN aandachtsfunctionaris voor de SEH 

7.3.1 Onderdelen van de opleiding 

De SEH CBRN aandachtsfunctionarissen worden opgeleid om voor CBRN de rollen van management 

ondersteuner en interne trainer te kunnen vervullen, zoals in hoofdstuk 4 toegelicht.  

Doel: 

In algemene termen moet een opgeleide CBRN aandachtsfunctionaris het Rode boekje van de 

‘Leidraad opvang chemische slachtoffers’ kunnen uitvoeren én aan anderen uitleggen, en de 

voorbereiding van de SEH zoals beschreven in het gele boekje onder leiding van de SEH manager 

kunnen uitvoeren. Praktisch gezien krijgt de CBRN aandachtsfunctionaris drie rollen: 

1. Ondersteuner van de SEH manager bij het ‘CBRN proof’ maken van de SEH. 

2. Coach bij het doorlopen van de e-learning door de SEH medewerkers. 

3. Instructeur voor de praktijktraining met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). 

Deze globale rollen zijn als volgt vertaald naar einddoelen van de opleiding, gerelateerd aan het rode 

en gele boekje: 

 

Ten aanzien van de acute opvang (rode boekje) kan en weet de aandachtsfunctionaris: 

1. SEH medewerkers onderwijzen wat er in het rode boekje staat: 

a. Zelf begrijpen en uitleggen wat er in het rode boekje staat en waarom op deze wijze; 

b. Kan het stroomschema, de tijdbalk en de taak- en instructiekaarten uitleggen; 

c. Inschatten wanneer welke hulp ingeschakeld moet worden (ook buiten de SEH: NVIC, GAGS, 

receptie, BHV). 

2. Weten welke vragen te verwachten van SEH personeel over opvang van chemische slachtoffers 

en de daarvoor benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Eenvoudige vragen van 

collega’s kunnen beantwoorden en de complexe vragen kunnen doorverwijzen; (ivm opleiding 

SEH medewerkers); 
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3. Zelfstandig een besmet slachtoffer kunnen ontsmetten in horizontaal opgeschaalde organisatie, 

met inachtneming van eigen veiligheid (geschikte beschermingsmiddelen en hun gebruik) en de 

effectiviteit van ontsmetting: 

• Herkennen, 

• Indicatie stellen voor ontsmetting, 

• Opschalen, 

• Werken met de taak- en instructiekaarten, 

• Inrichten van de ruimte, 

• PBM aantrekken, 

• Ontsmetting uitvoeren, 

• Afschalen en nazorg uitvoeren. 

4. Observeren van cursisten/medewerkers, handelwijze beoordelen en daarover op de juiste wijze 

feedback geven. SEH personeel kunnen begeleiden bij het testen van het protocol, procedure en 

materialen (persoonlijke beschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen) voor ontsmetting, en 

praktijkinstructie daarover kunnen begeleiden. 

 

Ten aanzien van het ‘CBRN proof’ maken van de SEH (gele boekje) kan en weet de 

aandachtsfunctionaris: 

1. Wat er geregeld moet worden om een SEH CBRN proof te maken: 

a. Inzicht in het proces van de opvang van chemische slachtoffers, de procedures, 

infrastructuur en organisatie die daarvoor nodig is. Op basis van deze kennis en inzichten kan 

de AF een SEH manager adviseren over CBRN voorbereiding van de eigen SEH 

b. Kan een plan van aanpak maken; 

c. Kan onderbouwing geven van de aard en omvang van het probleem en kan de achtergrond 

van de keuzes in het gele boek overbrengen; 

d. Weet hoe hij/zij een ‘nul-meting’ van een SEH kan maken. 

2. Kan CBRN OTO conform het OTO plan in de eigen ROAZ regio in gang zetten 

a. Samen met ZiROP coördinator bepalen wie welke aanvangskennis heeft; 

b. Kan CBRN OTO plan maken voor de initiële opleiding en voor het vakbekwaam houden van 

de medewerkers. 

3. Is in hoofdlijnen op de hoogte van het risicoprofiel van het adherentiegebied. De GAGS doet 

daarvoor de risicobeoordeling. CBRN AF moet omgevingsbewust worden. 

Doelgroep en uitgangsniveau: 

SEH verpleegkundigen of artsen verbonden aan de SEH. Interesse in, ervaring met en competenties 

voor begeleiden, motiveren, trainen en beoordelen van collega’s en motivatie voor management 

ondersteuning . 

Inhoud en duur van de opleiding: 

De SEH CBRN aandachtsfunctionarissen worden opgeleid om de rol van management ondersteuner 
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voor CBRN, coach voor e-learning en instructeur voor de praktijktraining te kunnen vervullen (zie 

hfdst 1.2.2). Kortom als natuurlijk aanspreekpersoon voor alles wat op de SEH met gevaarlijke stoffen 

te maken heeft. De aandachtsfunctionarissen doorlopen daarvoor de volgende opleiding: 

1. Een CBRN e-learning basismodule, die hetzelfde is als voor alle andere SEH medewerkers. Dit is 

chronologisch het eerste deel van de opleiding. Marc Ruijten fungeert voor de cursussen in 2013 

als modulebegeleider. 

2. Bestudering van de ‘Leidraad opvang chemische slachtoffers’, het rode, gele en groene boekje. 

3. Een tweedaagse cursus met de volgende onderdelen: 

• uitleg en extra verdieping over toxicologische beginselen en te verwachten vragen daarover 

van SEH/RAV medewerkers. 

• enkele oefeningen over het proces van de opvang van chemische slachtoffers conform de 

‘Leidraad opvang chemische slachtoffers’. 

• Praktijkinstructie over: 

a. het proces van de opvang van chemische slachtoffers inclusief een volledige ontsmetting 

en het aan- en uittrekken van PBM, in chronologische volgorde; 

b. handreikingen voor begeleiding van SEH personeel bij hun korte praktijkinstructie. 

De cursisten worden beoordeeld op inzicht in de organisatie rond de opvang van een chemisch 

slachtoffer en op het vermogen om anderen te begeleiden en vragen te beantwoorden. Voor de 

cursus hebben de deelnemers de volgende opdrachten. 

Geldigheidsduur/herhalingsfrequentie: 

Na deze initiële opleiding houdt de CBRN aandachtsfunctionaris de verworven kennis en 

vaardigheden bij door jaarlijks deelname aan ten minste één CBRN herhalingscursus (zie 7.4).  

7.3.2 Materiaal voor de opleiding CBRN aandachtsfunctionaris voor de SEH 

Voor de opleiding van CBRN aandachtsfunctionarissen is het volgende materiaal beschikbaar: 

1. Basiskennis over de opvang van chemische slachtoffers, zoals bijv. de e-learning modules. 

2. De ‘Leidraad opvang chemische slachtoffers‘, deel 1-3 (rode, gele en groene boek). Deze bevat 

een beschrijving van de organisatie en handelwijze bij de opvang van chemische slachtoffers. 

Door het bestuderen van deze leidraad krijgt de cursist inzicht in het proces van de opvang van 

chemische slachtoffers en de relatie met de in ziekenhuizen vaak gehanteerde H-MIMS 

werkwijze. 

3. De PowerPoint presentaties tijdens de cursusdag. 

De ‘Leidraad opvang chemische slachtoffers’ dekt dus niet alle informatie die voor SEH 

aandachtsfunctionarissen (in opleiding) van belang is. Zo is bijvoorbeeld ook de H-MIMS cursus van 

belang als uitgangspunt voor de organisatie van een ziekenhuis bij crises, en de Advanced Hazmat 

Life Support (AHLS) cursus als uitgangspunt voor medisch handelen. 
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7.4 Herhalingscursus CBRN aandachtsfunctionarissen SEH 

Na de initiële opleiding en training gaat de SEH aandachtsfunctionaris het hoofd SEH ondersteunen 

bij de inrichting van de infrastructuur en het proces voor de opvang van chemische slachtoffers. 

Daarnaast begeleiden zij het personeel van de eigen SEH bij het doorlopen van de CBRN opleiding, en 

ondersteunen bij het praktijkdeel van de opleiding. Daarbij zullen zij naar verwachting op twee 

gebieden vragen krijgen: 

1. De organisatie van de opvang (inclusief ontsmetting) van chemische slachtoffers. 

2. Risico’s van blootstelling voor slachtoffers en hulpverleners  

Met de initiële opleiding kunnen de SEH aandachtsfunctionarissen naar verwachting de eerste vragen 

van cursisten/collega’s over beide onderwerpen adresseren. Het is de bedoeling om een tweedelijns 

deskundige achter de hand te hebben voor consultatie over vragen die de SEH consulenten niet zelf 

kunnen beantwoorden. De herhalingscursus is bedoeld om de SEH aandachtsfunctionarissen verder 

op te leiden en toe te rusten om hun taak zoveel mogelijk zelfstandig uit te voeren. Het uitgangspunt 

is dat de tweedelijns deskundigen met het traumacentrum de herhalingscursus opzetten en 

uitvoeren. 

Doel: 

Up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van CBRN aandachtsfunctionarissen. 

1. Uitwisselen van ervaringen met het ondersteunen van de SEH manager bij de preparatie van de 

SEH op de opvang van chemische slachtoffers. 

2. Uitwisselen van ervaringen met het begeleiden en beoordelen van SEH medewerkers. 

3. Gelegenheid bieden tot het stellen van vragen die de aandachtsfunctionarissen hebben over de 

les- en leerstof, of moeilijke vragen die hen door de SEH medewerkers zijn gesteld. 

4. Informatie verzamelen voor verdere verbetering van de ‘Leidraad opvang chemische 

slachtoffers’, waaronder de rol- en instructiekaarten. 

De herhalingscursus wordt door het Netwerk Acute Zorg (traumacentrum) georganiseerd en kan ook 

het karakter hebben van een kennisplatform CBRN. 

Doelgroep en uitgangsniveau:  

CBRN aandachtsfunctionarissen die zijn geslaagd voor de initiële opleiding die in het afgelopen jaar 

ten minste 5 collega’s hebben begeleid bij de opleiding / herhaling van de CBRN instructie. 

Duur: 

Eén dagdeel instructie, beantwoording van vragen (van SEH trainers en SEH medewerkers), discussie 

over casus en toetsing eigen vaardigheden. 

Geldigheidsduur/herhalingsfrequentie: 

Jaarlijks deelname aan ten minste één CBRN herhalingscursus. Suggestie: status van CBRN 

aandachtsfunctionaris opschorten na 18 maanden zonder bijscholing; kan dan tot 1½ jaar na de 

laatste (herhalings)cursus worden hervat na herhalingscursus. Na 3 jaar zonder herhaling vervalt de 

status van CBRN AF, en moet de gehele opleiding opnieuw worden gevolgd. 

7.5 Advanced Hazmat Life Support (AHLS, HazMat) 

Doel en inhoud: 
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1. Bewustwording van en kennismaking met incidenten met gevaarlijke stoffen.  

2. Herkenning, diagnose en interventie bij acute intoxicaties met gevaarlijke stoffen. Sluit daarbij 

aan op de systematiek van andere Life Support cursussen zoals ALS en ATLS. 

3. Kennis over risico’s van blootstelling voor hulpverleners en het slachtoffer. 

Doelgroep en uitgangsniveau:  

1. Alle deskundigen betrokken bij tweedelijns ondersteuning van CBRN OTO. 

2. Alle artsen van één specialisme op de SEH van grotere ziekenhuizen. De cursus is in ieder geval 

noodzakelijk voor de artsen die binnen het ziekenhuis de rol/taak uitvoeren van deco arts en 

medisch coördinator SEH.  

Kandidaten: SEH artsen, internisten, chirurgen of anesthesiologen (of SEH consulenten interne, 

chirurgie of anesthesiologie).  

Duur:  

Circa 20-30 uur voorbereiding (syllabus 500 pagina’s, weliswaar met veel herhaling) en twee dagen 

contactonderwijs.  

Geldigheidsduur/herhalingsfrequentie:  

De AHLS is een bestaande cursus. Kosten momenteel €995 per cursist. Wordt bij voldoende 

deelname ook op locatie gegeven tegen gereduceerde kosten. Geldigheidsduur 4 jaar, waarna 

hercertificering nodig is. 
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8 Kostenraming SEH 

De opvang van chemische slachtoffers vraagt een beperkte financiële inspanning. Om de 

Nederlandse ziekenhuizen enig inzicht te geven in de mogelijke kosten volgt hieronder een ruwe 

opgave van de mogelijke kosten voor de inrichting van CBRN opvang. Daarbij gelden de volgende 

uitgangspunten: 

1. De ruimte voor primaire opvang en ontsmetting wordt ingericht in een overdekte ambulancehal. 

2. Het is niet nodig om apart luchtbehandeling en vuil water opvang in de deco ruimte te 

installeren. 

3. De inventarisatie geldt voor een basis ziekenhuis. Als er uiteindelijk CBRN profiel ziekenhuizen in 

Nederland worden aangewezen worden daar mogelijk meer materialen en voorzieningen 

verwacht; de afspraken daarover worden nog gemaakt. 

Onderstaande gegevens zijn een eerste inschatting van mogelijke kosten, uitsluitend bedoeld voor de 

beeldvorming om budget te reserveren. Afhankelijk van de gekozen materialen kunnen de kosten 

hoger of lager uitvallen. 

8.1 Persoonlijke bescherming: 

Benodigde materialen €/stuk Kosten 

Overall, bijv Microchem 3000 (20 stuks in maten M – XXL) € 40 € 800 

Handschoenen, bijv Ansell Solv-Ex (30 paar, 4 maten) € 3,50 € 105 

Volgelaatsmaskers 6 stuks (1 S, 4 M, 1 L) € 120 € 720 

ABEK P3 filters voor volgelaatsmasker (20 sets) € 25 € 500 

P2 oefenfilters (20 sets) € 2,50 €50 

Laarzen (10 paar in 5 maten) € 20 € 200 

Totaal materialen persoonlijke bescherming  ca  € 2400 

 

Alle bovengenoemde materialen zijn wegwerp, behalve de volgelaatsmaskers en laarzen. Een deel 

van het eerst aangeschafte pakket materiaal is nodig voor training en oefening, en kan daarvoor 

eventueel hergebruikt worden (na afspoelen en drogen). Alle materialen zij na afloop van de 

bewaarperiode inzetbaar als trainings- en oefenmateriaal. De bewaarperiode is ten minste 5 jaar, er 

van uitgaande dat de materialen in de originele verpakking op een goed afgesloten en donkere plaats 

worden bewaard. 

8.2 Materiaal voor behandeling en ontsmetting 

Alle onder opgegeven materialen zijn herbruikbaar. Een deel is wellicht uit oude opslag in de 

ziekenhuizen te vinden (zoals de douchbrancards). Overigens is voor de douchevoorziening ook een 

nog eenvoudiger variant mogelijk, waarbij een eenvoudige tuinslang met sproeipistool (tuincentrum, 
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samen €30) gebruikt wordt. Het nadeel daarvan is dat de slang over de grond loopt, zodat men er 

over kan struikelen en een dergelijk systeem heeft een lagere wateropbrengst. 

 

Benodigde materialen €/stuk Kosten 

Slanghaspel  € 200 € 400 

Spuitkop (bijv Gardena broeskop) € 30 € 60 

Thermostaatkraan  € 175 € 350 

Oogdouche, mobiel5 € 400 € 400 

Douchebrancard met onderstel, 2 stuks € 750 € 1500 

Totaal materialen behandeling en ontsmetting  ca  € 3000 

 

Ook voor deze materialen is een levensduur van ten minste 5 jaar realistisch, en kunnen de kosten 

dus ook over 5 jaar worden afgeschreven. Bovenstaande materialen zijn toe aan vervanging zodra bij 

inspectie gebreken worden geconstateerd.  

Daarnaast zijn de volgende specifieke materialen nodig uit de standaard ziekenhuis voorraad en/of 

van de SEH (hoeven niet speciaal te worden aangeschaft). Deze materialen zijn daarom als PM post 

in de kostencalculatie opgenomen: 

• Zeep en zachte sponzen; 

• Polsbandjes; 

• Plastic zakken; 

• Crashmes/schaar, trolley voor materiaal; 

• Watervast papier en watervaste stiften; 

• Afscheiding tussen de ontsmettingsstations (2-3 kamerschermen, spatbestendig); 

• Enkele klapstoelen voor de omkleedruimte van het personeel; 

• Morgan lenzen (€133 per 12 stuks) en spoelvloeistof (Ringer’s (i.v.m. pH), andere steriele 

oplossingen ook mogelijk); 

• Antidota zoals opgegeven in §6.4, en middelen om deze toe te dienen; 

• Handdoeken, bedden en beddengoed. 

8.3 Infrastructurele voorzieningen 

Naast bovengenoemde materialen kunnen kosten nodig zijn voor: 

• Installatie van een warmwater voorziening voor 30 liter/minuut (4-5 bar druk nodig) op 

preferentie 1. De watertemperatuur moet regelbaar zijn tussen 30 en 37 °C. De installatie moet 

zo zijn gemaakt dat de watertemperatuur aan de sproeikop gehandhaafd blijft, ook als de 

                                                           
5 Kan worden vervangen door Morgan Lenzen met standaard infuus systeem. 
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watertoevoer even wordt gestopt. Als de douchefaciliteit ook gebruikt moet worden voor 

brandwonden slachtoffers moet de temperatuur ook lager ingesteld kunnen worden dan 30 °C. 

• Installatie van een water afvoer voor 30 liter/minuut (bij 1 douche). 

• Opbergruimte voor de ontsmettingsmaterialen, zoals een kast in of nabij de ambulancehal. 

• Verwarming en voldoende ventilatie van de ruimte (of een deel daarvan) tot ca 20 °C. 

• Aanbrengen van belijning. 

• Eventueel aanbrengen van noodknop met alarm naar SEH en coördinator deco. 

• Bevestiging van de materialen voor ontsmetting en/of eventueel noodzakelijke verbouwing. 

Deze kosten zijn sterk afhankelijk van de reeds bestaande infrastructuur en kunnen per ziekenhuis 

heel verschillend uitpakken en op verschillende kostenposten drukken.  

Als er geen overdekte ambulancehal beschikbaar is kan de aanschaf van een mobiele faciliteit zoals 

een ontsmettingstent worden overwogen.  

8.4 Opleiding, training en oefening 

Bovenstaande kosten gaan uitsluitend over materialen en voorzieningen. Naast de ‘spullen’ moeten 

natuurlijk ook de ‘mensen’ berekend zijn op de opvang van chemische slachtoffers. De kosten voor 

OTO bestaan uit: 

• Vervangingskosten voor tijdsbesteding tijdens de opleiding/training en de voorbereiding daarop; 

• Kosten voor de opleiding en training (bijvoorbeeld AHLS: €995); 

• Kosten voor de organisatie (voorbereiden, uitvoeren, evalueren, verbeteren plannen/ 

procedures/ infrastructuur) van opleidingen, trainingen en oefeningen. 

CBRN OTO kan in de reguliere OTO cyclus worden meegenomen en is hier niet apart begroot. 
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9 Acroniemen 

AHLS Advanced Hazmat Life Support 

ATLS Advanced Trauma Life Support 

BHV Bedrijfshulpverlening 

BT beleidsteam 

CBRN Chemisch Biologisch Radiologisch en Nucleair 

GAGS  gezondheidkundig adviseur gevaarlijke stoffen 

GHOR  Geneeskundige Hulp Organisatie in de Regio 

H-MIMS Hospital Major Incident Management and Support 

IC Intensive Care 

KKGG Kleine kans, grote gevolgen 

MC  Medisch coördinator 

MKA  Meldkamer Ambulance dienst 

MIST  Mechanism of Injury Signs Treatment given 

NVIC  Nationaal Vergiftiging en Informatie Centrum 

OOC Opleiding- en Oefencentrum 

OT operationeel team 

OTO Opleiden, Trainen en Oefenen 

OVD Oudste van Dienst 

PAPR Powered Air Purifying Respirator 

PBM Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorg 

SEH  Spoedeisende Hulp 

SITRAP Situatie rapportage 

TL Teamleider 

VWS  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

ZiROP  Ziekenhuis rampen opvangplan 
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10 Colofon 

De Leidraad opvang chemische slachtoffers; “de acute opvang” 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 

 

De eerste versie is ontwikkeld in een project vanuit het NAZB waaraan de volgende organisaties 

hebben bijgedragen: NAZB, Jeroen Bosch ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Catharina 

ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, GHOR Brabant Zuid-Oost, Franciscus ziekenhuis Roosendaal, 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.  
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