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SAMENVATTING
Recente terrorismevoorvallen maakten het nodig om het advies van de Hoge
Gezondheidsraad (HGR) uit 2003 over biologisch en chemisch terrorisme te actualiseren. De
effecten, de behandeling en de behoefte aan farmaceutische geneesmiddelen voor de
behandeling van eenheidsgroepen van de bevolking zijn gereviseerd voor 8 groepen
chemische stoffen, die meer dan 20 stoffen, 7 bacteriële en 4 virale infecties, en 3 biologische
toxines bestrijken, naast meer dan 40 radioactieve isotopen (tabel 1 tot 3).
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De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen.
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een
nieuwe versie van het advies uitgebracht.
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Tabel 1. Chemische agentia: behandeling

Chemisch agents

Behandeling

Advies

Zenuwgassen

Atropine

20 mg/patiënt (i.m. - i.v.)

Pralidoxim

12 g/dag/patiënt (i.v.) gedurende 2 weken

Alternatief voor
pralidoxim:
Obidoxim

1 x 250 mg + 750 mg/dag/patiënt (i.v.)
gedurende 2 weken

Midazolam
Geen specifiek
antidotum
beschikbaar
Dimercaptopropaans
ulfonzuur (DMPS)
Geen specifiek
antidotum
beschikbaar

2 toedieningen van 10 mg/patiënt (i.m. - i.v.)
2,1 g/dag/patiënt (i.v.) gedurende 5 dagen

CyanokitR
(hydroxocobalamine
)

10 g i.v./patiënt

Natriumthiosulfaat
Geen specifiek
antidotum
beschikbaar
Geen specifiek
antidotum
beschikbaar
Naloxon voor
opioïden
Calciumgluconaat

20 g i.v./patiënt

Blaartrekkende
agentia
bijv.
stikstofmosterd
Lewisiet
Verstikkende
agentia
bijv. fosgeen,
chloor
Op cyanide
gebaseerde
bloedvergiftigende
agentia
Braakopwekkende
agentia
Oproerbestrijdings
agentia
Incapaciterende
agentia
Fluorwaterstofzuur
(waterstoffluoride)

5 opeenvolgende toedieningen van 0,8 mg
i.m. - i.v./patiënt
Beschikbaar in meeste ziekenhuisapotheken
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Tabel 2. Biologische agentia: behandeling (Geen agentia vermeld aangezien behandelingen
onderling uitwisselbaar zijn)
INN
ciprofloxacine
doxycycline
rifampicine
gentamicine
ceftazidime
meropenem
brincidofovir
ribavirine
favipiravir
TMP 160 mg /
SMX 800 mg

Hoeveelheid
20 tabletten x 500 mg
10 x 200 ml 2mg/1ml
10 tabletten x 100 mg
50 caps x 300 mg
10 x 360 mg/120 ml
1x2g
1x1g
1 x 375 mg/5 ml
56 x 400 mg
240 tabletten x 200
mg
10 x 160 mg/800 mg

Hoeveelheid
per patiënt
60 g
4,2 g
12 g
37,8 g
5,6 g
112 g
84 g
100 g
30 g
25,2 g
42 tabletten

Tabel 3. Radiologische/nucleaire agentia: behandeling

Radiologisch/nucl
eair agens
Strontium en
radium
Strontium en
calcium

Behandeling

Advies

Na-alginaten
(Gaviscon®)
Ca-gluconaat

Transuranen (bijv.
plutonium, curium,
americium).

Ca-DTPA

Ook (iets minder
effectief) voor
kobalt, berkelium,
zink, magnesium,
mangaan, nikkel,
iridium, scandium,
yttrium, zirconium,
californium,
ruthenium, cerium,
lanthaan, lutetium,
niobium,
promethium
IJzer

Zn-DTPA

Aanvangsdosis: 2 x 5 g/d. Onderhoudsdosis: 4 x 1
g/d
Dagelijkse toediening (gedurende ongeveer 6
dagen) van 2,5 g calcium in 500 ml glucose 5 %
gedurende 4 uur
Aanvangsdosis: 1 g i.v. op de eerste dag of via
inhalatie of verneveling of om wonden te
decontamineren na verdunning in bijv. 100 ml
glucose 5 % oplossing of steriele fysiologische
zoutoplossing

Deferoxamine

Aanvangsdosis: 1 g i.m. of langzaam i.v. (15
mg/kg/uur in 250 ml fysiologische zoutoplossing,
gevolgd door twee toedieningen van 1 g om de 4
uur)
Onderhoudsdosis: 500 mg om de 12 uur gedurende
3 dagen

Arseen, cadmium,
kobalt, bismut,
chroom, goud,
zilver, kwik, tin,
polonium, lood

Dimercaptopropa
ansulfonzuur
(DMPS)

Aanvangsdosis: eerste dag 1,5 - 2 g/d, tweede dag
1 – 1,5 g/d, derde dag 0,75 – 1,0 g/d
Onderhoudsdosis: vanaf 4e dag 50 g/d zolang als
nodig is

Onderhoudsbehandeling na Ca-DTPA: 1 g/d
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Uranium

NaHCO3

Langzame intraveneuze infusie met behulp van 250
ml isotone oplossing van 1,4 % NaHCO3. Kan
gedurende enige dagen dagelijks worden herhaald.
Een alternatief is toediening van een tablet van 1 g
NaHCO3 om de 4 uur totdat de urine-pH tussen 7 en
8 wordt gehouden

Polonium, gallium,
koper, bismut,
goud, kwik, zink en
ijzer.
Cesium, thallium,
rubidium

Penicillamine

Aanvangsdosis: 4 x 300 mg/d
Onderhoudsdosis: max. 40 mg/kg/d

Fosfor

Jodium

Bijna alle
(wateroplosbare)
radionucliden.
Zeker effectief voor
tritium, broom,
natrium, kalium,
fosfor en
ruthenium.
In geval van hoge
stralingsdosis met
ontwikkeling van
acute
stralingsziekte

Pruisisch blauw

Dosering: 3 x 1 g/d tot 3 x 3 g/d (en in uitzonderlijke
gevallen zelfs tot 20 g/d) per os. Het is passend om
de Pruisisch blauw-therapie te combineren met de
toediening van een zwak laxativum. De aanbevolen
therapieduur is ten minste 30 dagen (of langer in
geval van ernstige contaminatie)
Sevelamer HCl
Aanbevolen dosis: 3 keer 800 tot 1 600 mg per dag
gedurende plusminus 5 dagen. De eerste dosis is de
belangrijkste.
Kaliumjodide
Preventief gebruik (voor zover mogelijk) om de
schildklier te verzadigen. Aanbevolen dosis: 130 mg
per os voor een volwassene
Stocks bestaan reeds
Diuretica, zoals dagelijks 40 mg furosemide, gecombineerd met
furosemide
verhoogde vloeistofinname (3 tot 4 l/d, i.v., per os of
gecombineerd), om de uitscheiding via de urine te
versnellen
Laxativa,
bisacodyl

zoals dagelijks 10 mg bisacodyl (schatting)
gedurende 3 dagen

G-CSF
dagelijks 0,48 mg gedurende 15 dagen
(filgrastim), zoals
Neupogen

De focus van dit advies ligt zowel op acute medische interventies in geval van een calamiteit
als op de benodigde stocks van farmaceutische producten. De medische gegevens worden
geplaatst in een context van huidige beperkingen en onzekerheden (zoals bijv. het gebrek aan
gegevens over cumulatieve effecten en interacties of de dreigingen als gevolg van
vorderingen binnen rec-DNA-technologie), training van eerstehulpverleners waaronder
personeel dat vóór en in het ziekenhuis zorg verleent (artsen, verplegend personeel,
ambulancemedewerkers, brandweerkorpsen, politiekorpsen), optimale communicatie en
planning nodig voor een effectief gebruik van de geneesmiddelen.
Analyse van de drie groepen incidenten (chemisch, biologisch, radiologisch-nucleair) laat zien
dat voor elke groep een andere initiële behandelingsstrategie aangewezen is. In België dient
de samenwerking tussen een breed scala aan bij acties ter plekke betrokken groepen en
tussen autoriteiten te worden geconsolideerd, idealiter door een CBRNcrisiscoördinatieplatform afhankelijk van het federale crisiscentrum (CGCCR). Europese en
internationale samenwerking dient te worden gestimuleerd, onder andere m.b.t. de
beschikbaarheid en instandhouding van de farmaceutische stocks en grensoverschrijdende
incidenten.
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2

MeSH terms*
“pharmaceutical”
“strategic
stockpile”
“nuclear” source
“radioisotopes”
“contamination”
“biological
warfare agents”
“drug therapy”
“post-exposure
prophylaxis”
“chemical
warfare agents”

Keywords
CBRN attack
pharmaceuticals

Sleutelwoorden
CBRN-aanval
farmaceutische
producten
strategic stock
strategische
stock
nuclear source
radioactieve
bron
radioisotope
radioisotoop
contamination
contaminatie
biological threat
biologische
dreiging
pharmacotherapy medicamenteuze
behandeling
post-exposure
post-exposureprophylaxis –
profylaxe - PEP
PEP
chemical threat
chemische
dreiging

Mots clés
attaque CBRN
produits
pharmaceutiques
stock stratégique

Schlüsselwörter
CBRN-Angriff
Arzneimittel

source
radioactive
radioisotope
contamination
menace
biologique
traitement
médicamenteux
prophylaxie postexposition - PPE

Radioaktive Quelle

menace
chimique

Chemische Bedrohung

strategischer Bestand

Radioisotop
Kontamination
biologische Bedrohung
Arzneimitteltherapie
PostexpositionsprophylaxePEP

2

De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN
2-PAM
ATSDR
BWC
BWF
CATO
CBRN
CHEMM
CDC
CKN
CZS
CoU

CRISPR/Cas9
DCI
DMPS
DMSA
DNA
DIY
ECDC
EEE-WEE
EHEC
EMA
EMS
ERINHA
FANC
FAO
FDA
GI
GOARN
HAZMAT
HDR
HF
HSC
IACRNE
IAEA
IC
ILO

Pralidoxim
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Europees
Agentschap voor toxische substanties en registratie van ziekten)
Biological Weapons Convention (Verdrag biologische wapens)
Biological warfare (biologische oorlogsvoering)
Crisis management, architectures, technologies and operational
procedures
Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair
Chemical Hazards Emergency Medical Management
Center for Disease Control and Prevention
Chemical Knowledge Network
Centraal zenuwstelsel
Community of Users on Safe, Secure and Resilient Societies
(Gebruikersgemeenschap op het gebied van beveiligde, veilige en
weerbare gemeenschappen)
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
associated protein 9
Dénominations communes internationales
Dimercaptopropaansulfonzuur
Dimercaptosuccinic acid (dimercapto-barnsteenzuur)
Desoxyribonucleïnezuur
Do it yourself (Doe-het-zelf)
European Centre for Disease Prevention and Control (Europees
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding)
Eastern and western equine encephalitis (Oosterse en Westerse
paardenencefalitis)
Enterohemorragische Escherichia coli
European Medicines Agency (Europees
Geneesmiddelenagentschap)
Emergency Medical Service
European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents
Federal Agency for Nuclear Control (Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Voedselen Landbouworganisatie van de Verenigde Naties)

Food and Drug Administration
Gastro-intestinaal
Global Outbreak Alert and Response Network
Hazardous materials and items (gevaarlijke materialen en items)
High dose rate (hoge dosering)
Hydrogen fluoride (waterstoffluoride)
Health Security Committee (Gezondheidsbeveiligingscomité)
Inter-Agency Committee on Radiological and Nuclear Emergencies
International Atomic Energy Agency (Internationaal
Atoomenergieagentschap)
Intelligence community (inlichtingendiensten)
International Labour Organization (Internationale
Arbeidsorganisatie)
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I.m.
IND
INN
ITG
I.v.
KI
Lsd
MERS
MRSA
OPCW
ONDRAF/NIRAS

PAS
PCR
PDR
PEP
PNA
PO
RDD
RED’s
REMPAN
RN
RNA
SARS
SCK-CEN
SEB
HGR
SOP's
STEC
T
TMP/SMX
UNEP
UNSCEAR

VS
USAMRIID
VAT
VEE

Intramusculair
Improvised Nuclear Device (geïmproviseerd nucleair apparaat)
International Nonproprietary Name (algemene internationale
benaming)
Institute of Tropical Medicine (Instituut voor Tropische
Geneeskunde)
Intraveneus
Kaliumjodide
Lysergeenzuurdi-ethylamide
Middle East Respiratory Syndrome
Meticilline-resistente Staphylococcus aureus
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (Organisatie
voor het Verbod op Chemische Wapens)
Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles
enrichies / Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte
splijtstoffen
Phage-antibiotic synergy
Polymerase chain reaction (polymerasekettingreactie)
Pulsed dose rate (gepulseerde dosering)
Post-exposure -profylaxe (profylaxe na blootstelling)
Peptide nucleic acid (peptidenucleïnezuur)
Per os
Radiological Dispersal Device (tuig voor de verspreiding van
radiologische straling)
Radiological Exposure Devices (tuigen voor de blootstelling aan
radiologische straling)
Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance
Network
Radiologisch/nucleair
Ribonucleïnezuur

Severe Acute Respiratory Syndrome (ernstig acuut
ademhalingssyndroom)
Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie
Stafylokokken enterotoxine B
Hoge Gezondheidsraad
Standard Operating Procedures (standaardwerkprocedures)
Shiga toxine-producerende Escherichia coli
Tier (niveau)
Trimethoprim/sulfamethoxazol (co-trimoxazol)
United Nations Environmental Programme (Milieuprogramma van
de Verenigde Naties)
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation (Wetenschappelijke commissie van de Verenigde Naties
inzake de gevolgen van atoomstraling)
Verenigde Staten
United States Army Medical Research Institute of Infectious
Diseases
Value-Added Tax (BTW, belasting over de toegevoegde waarde)
Venezuelan equine encephalitis (Venezolaanse paardenencefalitis)
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WHO
WMO
WIV-ISP

World Health Organisation (Wereldgezondheidsorganisatie)
World Meteorological Organization (Wereld Meteorologische
Organisatie)
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Institut Scientifique
de Santé Publique
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I.

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

Zorgen over de ontwikkeling, productie en het gebruik van biologische, radiologische en
chemische wapens waren aanleiding voor hernieuwde aandacht in de nasleep van de
terroristische aanslagen in Parijs en Nice (november 2015; juli 2016), Brussel (maart 2016)
en op andere plaatsen, zowel in de geïndustrialiseerde wereld als in ontwikkelingslanden.
Voorheen waren de gezondheidseffecten van terroristische voorvallen voornamelijk
onderwerp van discussie tussen het leger en de politie, op zowel nationaal als internationaal
niveau. De relevantie en de bezorgdheid om de volksgezondheid werden echter prominenter,
met name wat betreft de responsplannen, die dienen te worden ontwikkeld als integraal
onderdeel van bestaande nationale nood- en volksgezondheidsplannen. Met name het
vraagstuk m.b.t. de behoefte aan stocks van essentiële farmaceutische verbindingen voor
medische behandeling moest worden bekeken. De HGR publiceerde reeds 2 documenten
over het onderwerp: advies 7626-1 in 2001 (HGR, 2001) en advies 7801 in 2003 (HGR, 2003).
Hoewel de adviezen van de HGR ongeveer 15 jaar oud zijn, zijn de conclusies in wezen nog
steeds geldig. De Raad heeft de eerdere documenten geactualiseerd en uitgebreid, waarbij
rekening werd gehouden met recent gepubliceerde informatie. Dit betreft met name het
volgende:
− De eerdere documenten benadrukten de noodzaak van opleiding en training van
zorgpersoneel; dit punt is in dit document behouden gebleven en uitgebreid.
− De optie om het advies niet te beperken tot chemisch terrorisme, maar in plaats
hiervan het toepassingsgebied uit te breiden met het gebruik of misbruik van
industriële toxische verbindingen en met industriële ongevallen wordt erkend.
Weliswaar worden industriële incidenten mogelijk niet als een terroristische aanslag
(h)erkend, maar door dezelfde medische doctrine zowel voor accidentele als voor
criminele incidenten te gebruiken, zal de motivatie van eerstehulpverleners worden
vergroot om de scenario's te trainen.
− De informatie over symptomen, behandeling en farmaceutische producten is
uitgebreid.
− Aangezien in de eerdere adviezen niet is ingegaan op radiologische/nucleaire
aanvallen, is het radiologische/nucleaire deel van het huidige advies uitgebreider
opgezet.
− Internationale updates inclusief:
o De leidraad van de World Health Organisation (WHO) (2004) inzake 'Public
health
response
to
biological
and
chemical
weapons
(http://www.who.int/csr/delibepidemics/biochemguide/en/) en
o de 'Practical guide for medical management of chemical warfare casualties'
(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPWC), 2015).
Daarnaast heeft de HGR gedurende de afgelopen 5 jaar een reeks adviezen uitgegeven die
met dit onderwerp verband houden. De belangrijkste hiervan omvatten:
− Advies 9235: Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het postFukushimatijdperk: Rampenplanning / Les accidents nucléaires, environnement et
santé dans l’ère post-Fukushima: la planification en cas de catastrophes / Nuclear
accidents, environment and health in the post-Fukushima era: Emergency response,
(HGR, 2016).
− Advies 9275: Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushima
tijdperk – Deel I: Bescherming van de schildklier / Accidents nucléaires, environnement
et santé - Partim I: Protection de la thyroïde / Nuclear accidents, environment and
health in the post-Fukushima era: Iodine Thyroid Blocking, (HGR, 2015).
Uit deze documenten blijkt dat, hoewel de medische grondbeginselen (bijv. symptomatische
behandeling) vrijwel hetzelfde zijn gebleven, de context en de ervaring met deze
verschijnselen wel degelijk zijn veranderd. Dit laatste omvat de wettelijke, economische,
communicatiegerelateerde en risico-analysegerelateerde context van blootstelling aan door
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de mens gefabriceerde chemische stoffen, toxines, biologische en radioactieve agentia
(Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair - CBRN).
Dit is de veranderende context waarbinnen de Raad het verzoek van het Directiecomité van
de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
situeerde dat op 11 januari 2016 werd ontvangen. Het advies gaat in op twee leidvragen:
− Welke CBRN-agentia kunnen op dit moment worden gebruikt bij terroristische acties?
− Welke geneesmiddelen bieden de meest efficiënte preventie en remedie bij dergelijke
acties?
Om (naast het monitoren van kernelementen van de context) op deze kwesties in te gaan, is
dit advies opgebouwd uit drie (CBRN) secties:
− chemische en toxische agentia, gebaseerd op de inhoud van de tabel zoals
gepubliceerd door de WHO (2013) die een gedeelte van de benodigde informatie
bevat,
− biologische agentia,
− radioactieve stoffen.
Het moge duidelijk zijn dat volledigheid onmogelijk is en dat veel meer informatie zou kunnen
worden gevonden in de talrijke publicaties over het onderwerp. Voorts maakt het feit dat drie
subgroepen onafhankelijk van elkaar de tekst hebben samengesteld enige redundantie
mogelijk, met name wat betreft algemene adviezen. Naast deze overeenkomsten in opbouw,
vertonen de drie secties duidelijke verschillen die verband houden met de aard van elke
onderwerpgroep.
Er is een selectie opgenomen van referenties die sinds de adviezen uit 2001/2003 zijn
gepubliceerd. Ook hier is volledigheid niet mogelijk; de (volgens de deskundigen) belangrijkste
referenties zijn behouden.
Elke sectie omvat:
− een inleiding, waarin een algemene beschrijving wordt gegeven van het CBRNsubgebied;
− een stofsgewijze aanpak van de eerstelijnsrespons, waarbij symptomen en de
behandeling hiervan worden beschreven, met speciale aandacht voor de betreffende
farmaceutische producten en recente ontwikkelingen bijv. m.b.t. het potentiële gebruik
van recombinant desoxyribonucleïnezuur (DNA);
− een bespreking van de veranderende epidemiologische, communicatiegerelateerde,
economische en wettelijke context.
Het advies als geheel wordt afgesloten met een algemene bespreking van overkoepelende
conclusies en aanbevelingen.
De voornoemde structuur is vooral nuttig voor het chemische deel van het advies waarin 8
(groepen) chemische stoffen worden beschreven en de antidota die worden aanbevolen, in
combinatie met de eenheidshoeveelheden voor behandeling. De gegevens zijn gericht op de
acute effecten van blootstelling. Langetermijneffecten (bijv. carcinogeniciteit, mutageniciteit of
teratogeniciteit) vallen buiten de focus van dit advies.
De sectie over de biologische dreigingen is gewijd aan meer dan 7 bacteriën, 4 virussen en 3
toxines die bij terroristische aanslagen zouden kunnen worden gebruikt. In de tekst wordt meer
aandacht aan de context besteed. Wat betreft de chemische stoffen, vormt een tabel waarin
behandeling, eenheidshoeveelheden van geneesmiddelen en het gebruik hiervan zijn
vermeld, een kerndeel van het advies.
Bij nucleaire en radioactieve dreigingen is sprake van een breed spectrum aan isotopen die
theoretisch kunnen worden gebruikt. Desondanks is het aantal antidota relatief beperkt. De
paraatheid en de toepassingscontext worden beschreven.
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De kern van het advies bestaat uit 3 geannoteerde tabellen waarin de meest waarschijnlijke
CBRN-agentia en (voor zover ze bestaan) de antidota zijn vermeld. Het is echter de vaste
overtuiging van de Raad dat, hoewel strategische stocks van deze producten essentieel zijn,
ze tegelijkertijd ontoereikend zijn om effectieve bescherming van de volksgezondheid te
garanderen. Meer in het bijzonder dienen strategische stocks van antidota een structureel
onderdeel te zijn van een uitgebreider 'nationaal nood- en volksgezondheidsplan'. Derhalve
wordt de bespreking van de tabellen voorafgegaan door de beschrijving van de context waarin
dergelijke middelen op de meest efficiënte wijze dienen te worden gebruikt. Het afsluitende
deel omvat een bespreking van de beperkingen en knelpunten van deze aanpak.

II.

METHODOLOGIE

Na analyse van het verzoek hebben het College en de voorzitter van de werkgroepen voor
chemische stoffen, ioniserende straling en infectiologie de benodigde expertisegebieden
vastgesteld. Er werd een ad hoc-werkgroep opgericht met een interdisciplinair scala aan
competenties inzake spoedgeneeskunde, farmacie, chemie, toxicologie, infectiologie,
radiobiologie, stralingsbescherming, nucleaire geneeskunde en radiotherapie. Het
multidisciplinaire karakter van dit advies maakte ook de bijdrage van verschillende
werkgroepen van de Raad noodzakelijk. Met name leden van de werkgroepen ‘Chemische
agentia’, ‘Ioniserende straling’ en ‘Infectiologie’ waren hierbij betrokken. Zij droegen niet alleen
bij aan het opstellen van dit advies, maar ook aan de verschillende beoordelingsstappen die
bijdroegen aan de herziening van de oorspronkelijke tekst. De deskundigen van deze ad hocgroep hebben een algemene en een ad hoc belangenverklaring verstrekt en de Commissie
voor Deontologie heeft het potentiële risico van belangenconflicten beoordeeld.
De drie groepen schreven hun deel van het advies grotendeels in een vrije vorm. In het
definitieve document is dit behouden gebleven, onder dankzegging voor de individuele
beoordeling van de deskundigen.
Het advies is gebaseerd op behandelingsgewijze informatie (wat in deze context samenvalt
met een stofsgewijze benadering). De bespreking omvat gegevens over cijfers die worden
gehanteerd in buurlanden en geselecteerde NAVO-landen.
Dit advies is gebaseerd op gepubliceerde artikelen uit de internationale wetenschappelijke
literatuur en op de expertise van de deskundigen. Alleen de in de literatuur meest
aangehaalde situaties (en derhalve de meest wijdverspreide toxines) zijn opgenomen. Waar
mogelijk zijn verwijzingen naar relevante websites van desbetreffende autoriteiten
opgenomen.
Eén van de discussies betreft het aantal slachtoffers dat behandeling nodig zou hebben.
Hoewel het onmogelijk is om iets te voorspellen, zouden historische gegevens een indicatie
kunnen geven. De Raad volgde de redenering dat, aangezien nauwkeurigheid niet mogelijk
is, er wordt uitgegaan van een arbitrair aantal slachtoffers dat wordt aangeduid als één
eenheid. De Raad beschouwde 100 gedurende één week te behandelen slachtoffers als
werkgetal. Zoals in de tabellen is vermeld, zijn de meeste van de behandelingsschema's
zodanig opgezet.
Nadat het advies door de ad hoc werkgroep was goedgekeurd, werd het gevalideerd door het
College.
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III. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
1. Context
De in de volgende secties vermelde antidota kunnen alleen op effectieve en efficiënte wijze
worden toegepast als aan een aantal vereisten en contextbepalende voorwaarden is voldaan.
De context en vereisten zijn in grote mate het gevolg van de noodzaak om in gevallen van
terroristische aanslagen snel, doortastend en zonder spijt ('no-regret') medisch te handelen,
met behulp van therapeutische strategieën en producten die onmiddellijk effect hebben,
ondanks de intrinsieke chaotische aard van de medische interventie na terreurdaden of na
ongevallen met vergelijkbare gevolgen.
In deze sectie is een geselecteerd aantal van deze context-elementen vermeld (niet in
volgorde van belangrijkheid).
(-) Bepaling van de blootstelling:
Op basis van recente ervaringen met chemische oorlogsvoering in het Midden-Oosten en
industriële incidenten waarbij toxische verbindingen vrijkwamen, zijn protocollen opgesteld om
het/de bij de blootstelling betrokken agens/agentia te bepalen en om een therapeutisch
relevante inschatting van de dosis te maken. (Bismuth et al., 2004).
Eén van de grootste uitdagingen bij het adequaat beschermen van de bevolking tegen
radiologische/nucleaire terroristische dreigingen is het tijdig herkennen van de radioactieve of
stralingskenmerken hiervan. Symptomen verschijnen immers vaak pas na een
latentieperiode. Inwendige contaminatie door stoffen die alfa- of bètastraling afgeven - met
name zonder of met zeer weinig begeleidende gamma-emissie - kan onopgemerkt blijven.
In de meeste gevallen worden ook symptomen van biologische aanvallen pas na een
latentieperiode duidelijk en er is veel ervaring en kennis van het medisch personeel vereist
om de oorzaak vast te stellen. Daarentegen, en wederom in de meeste gevallen, manifesteren
de lichamelijke gevolgen van een chemische aanval zich onmiddellijk of op zeer korte termijn.
Daarnaast is de symptomatologie in verband met chemische toxines in vergelijking met die
van biologische en nucleaire verbindingen duidelijker en snel herkenbaar.
(-) Beschermingsmaatregelen:
Specifieke beschermingsmaatregelen (preventief en om erger te voorkomen) dienen te zijn
gericht op de blootgestelde bevolking en eveneens op de eerstehulpverleners,
reddingswerkers en zorgverleners ter plekke.
(-) Geografische spreiding en logistiek van de stocks van farmaceutische producten:
Er bestaat absoluut behoefte aan een gedetailleerd plan voor opslag, distributie en snelle
beschikbaarheid van de strategische reserve op de gecontamineerde locatie. Hoewel dit niet
in het verzoek om advies aan de Raad is opgenomen, is dit cruciaal voor het functioneren.
Het is aangewezen om de locatie van strategische antidotastocks in een regionale, federale
en internationale (EU-brede) context vast te stellen. Bestaande informele contacten dienen te
worden geformaliseerd om snelle en toereikende toegang tot de benodigde middelen te
optimaliseren.
(-) Communicatie:
De ervaring leert dat communicatie vaak een zwak punt blijkt te zijn, met name in situaties
waarin een snelle reactie vereist is. Een effectief communicatieplan voor diverse acties richting
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de verschillende belanghebbenden en doelgroepen heeft hier een kernfunctie. Een
uitgebreidere bespreking van communicatie is te vinden in sectie IV 3.3 van dit advies.
(-) Training en bewustwording:
Zoals reeds in de adviezen van de Raad uit 2001 en 2003 (HGR, 2001; HGR, 2003) vermeld,
is het verstrekken van de geneesmiddelen niet toereikend; dit dient gepaard te gaan met
training en grotere bewustwording van de zorgverleners. Met betrekking tot dit aspect worden
al belangrijke inspanningen geleverd; de HGR is ervan overtuigd dat deze inspanningen
moeten worden gehandhaafd en geïntensiveerd.
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2. Chemische dreigingen
2.1. Inleiding
Het gebruik van giftige chemische stoffen is in de loop van de geschiedenis goed
gedocumenteerd, hoewel de uitbreiding van de chemische industrie in de 19e eeuw de
aanleiding was voor massaproductie van toxische chemicaliën en het daaropvolgende gebruik
ervan voor oorlogsvoering in de moderne tijd. Het is duidelijk dat een ontelbaar aantal
chemische stoffen toxische eigenschappen bezitten en in principe bruikbaar zijn voor
oorlogsvoering; in de praktijk is een beperkt aantal verbindingen gebruikt (zie Ganasan et al.,
2010 voor een recent overzicht). De Raad wil benadrukken dat, hoewel het oorspronkelijke
verzoek dat aan dit advies ten grondslag ligt chemische oorlogsvoering betrof, evenveel
aandacht dient te worden besteed aan toxische industriële chemicaliën. Chemicaliën worden
immers over de weg, per spoor enz. getransporteerd en de gevolgen van ongevallen zoals
het treinongeval in Wetteren (2013) zijn minstens even problematisch als de potentiële
effecten van een chemische aanval. Bovendien kunnen dergelijke ongevallen met industriële
verbindingen door criminelen of terroristen worden veroorzaakt.
De vorm van het advies is in wezen gebaseerd op de inhoud van de tabel, zoals gepubliceerd
door de WHO (2013), die een deel van de benodigde informatie bevat.
2.2. Eerstelijnsrespons
Tabel 4. Beschrijving van de eigenschappen van chemische stoffen die vaak worden gebruikt
voor terroristische doeleinden (inclusief industriële toxines)

Naam van
afkorting

de

verbinding, Fysisch-chemische
blootstellingsroute

ZENUWBLOKKERENDE AGENTIA
Tabun, sarin, soman, cyclosarine,
methylfosfonothiozuur

BLAARTREKKENDE AGENTIA
VESICANTIA
Mosterdgas
Stikstofmosterdgas,
Zwavelmosterdgas

Mosterdgas en lewisiet

Lewisiet, arseenhoudende
verbindingen

eigenschappen,

Heldere kleurloze vloeistoffen in zuivere toestand,
smaakloos, veelal reukloos.
Vluchtigheid: Sarin (zeer vluchtig) > Soman > Tabun >
Methylfosfonothiozuur (nagenoeg niet vluchtig).
Blootstellingsroute hangt af van de vluchtigheid: Sarin:
longen, ogen; methylfosfonothiozuur: huid.
Expressie van het toxische effect hangt af van de dosis en
blootstellingsroute: via longen en ogen: onmiddellijk
(seconden tot minuten), via huid: vertraagd (minuten tot
uren).

Kleurloze viskeuze vloeistof (in zuivere vorm). Varieert
normaal gesproken van lichtgeel tot donkerbruin.
Lichte geur van knoflook of mierikswortel. Irriterend.
Symptomen kunnen vertraagd optreden (van 15 minuten tot
één dag na blootstelling).
Mengsel van mosterdgas en lewisiet.
Donkere, olieachtige vloeistof met hogere vluchtigheid dan
stikstofmosterd
Blootstellingsroute: huid, longen, ogen.
Onzuivere monsters van lewisiet zijn een gele, bruine,
paarszwarte, groene of amberkleurige olieachtige vloeistof
met een kenmerkende geur van geraniums.
Lewisiet wordt verspreid als spray.
Blootstellingsroute: huid (met vertraagde toxiciteit).
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VERSTIKKENDE AGENTIA
Fosgeen, chloor
BLOEDVERGIFTIGENDE
AGENTIA
Waterstofcyanide,
cyanogeenchloride (chloorcyaan)
BRAAKOPWEKKENDE AGENTIA
Arsinederivaten
(difenyldichloorarsine,
difenylcyaanarsine, adamsiet)

OPROERBESTRIJDINGSAGENTIA
Organische halogeenverbindingen
(chlooracetofenon,
broombenzylcyanide,
chloorbenzylideen-malononitril,
dibenzoxazepine)
INCAPACITERENDE AGENTIA
Quinuclidinylbenzylaat
Lysergeenzuurdi-ethylamide (lsd)
Ultrakrachtige opioïden
INDUSTRIËLE TOXINES
Fluorwaterstofzuur,

andere zuren, ammoniak, enz.

Kleurloos tot geelgroen gas bij kamertemperatuur, (in lage
concentraties) geur van hooi, gras of peper.
Blootstellingsroute: longen, ogen.
Lichtblauwe, transparante vloeistof of kleurloos gas.
Geur: olie van bittere amandelen.
Blootstellingsroute: huid, longen, ogen.
Difenyldichloorarsine:
kleurloze
kristallen,
difenylcyaanarsine: witte vaste stof, adamsiet: lichtgele tot
lichtgroene kristallen.
Difenyldichloorarsine
en
adamsiet
zijn
reukloos,
difenylcyaanarsine: knoflook of bittere amandelen.
Gebruikt als aerosol.
In wezen niet of minder letaal.
Blootstellingsroute: bovenste luchtwegen, longen.
Vloeistoffen of vaste stoffen die fijn in de lucht kunnen
worden
gedispergeerd
met
behulp
van
sprays,
nevelgeneratoren.
Deze verbindingen zijn in wezen niet of minder letaal.
Blootstellingsroute: longen, ogen.
Quinuclidinylbenzylaat is een reukloze en niet-irriterende
vaste stof die als aerosol wordt gedispergeerd.
In wezen niet of minder letaal.
Blootstellingsroute: longen (voornamelijk), maag.
Kleurloos gas of kleurloze vloeistof (zeer vluchtig).
Irriterend.
Vormt fluorwaterstofzuur bij contact met vocht, wat zeer
corrosief is.
Blootstellingsroute: ogen, longen, vaak vertraagde toxiciteit.
Variabele eigenschappen.
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Tabel 5. Beschrijving van symptomen aangetroffen bij slachtoffers van chemische terroristische
aanval

Verbindingen
Tabun, sarin, soman,
cyclosarine,
methylfosfonothiozuur

Mosterdgas,
stikstofmosterdgas,
zwavelmosterdgas

Lewisiet,
arseenhoudende
verbindingen

Fosgeen, chloor

Waterstofcyanide,
cyanogeenchloride
(chloorcyaan)

Samenvatting van de symptomen
Ogen: miose, roodheid, pijn, verdonkerd zicht, hoofdpijn,
traanvorming.
Neus en keel: toegenomen speekselvorming, rinorroe.
Luchtwegen:
bronchoconstrictie,
piepende
ademhaling,
toegenomen bronchiale secreties, hoest, dyspneu.
Huid: zweten, bleekheid, cyanose.
Maag-darmkanaal: speekselvorming, anorexie, misselijkheid,
braken, krampen, brandend maagzuur, diarree, defecatie.
Cardiovasculair: mogelijke initiële tachycardie, incidentele
hypotensie, bradycardie.
Centraal zenuwstelsel (CZS): duizelingen, insomnia, hoofdpijn,
sufheid, concentratieproblemen, moeilijk verstaanbare spraak,
ataxie, convulsies.
Ogen: mydriase, roodheid, oedeem, irritatie, pijn, fotofobie,
traansecretie, corneale ulceratie, littekenvorming.
Neus en keel: zwelling, irritatie, ulceratie, oedeem van larynx.
Luchtwegen: zich langzaam ontwikkelende irritatie, afonie, hoest,
pneumonie, koorts, longoedeem.
Huid: vertraagd (na minuten tot uren) optredende symptomen,
roodheid, brandend gevoel, blaren, necrose, hyper- en
hypopigmentatie.
Maag-darmkanaal: pijn, misselijkheid, braken, diarree.
Cardiovasculair: shock na ernstige blootstelling.
CZS: angstgevoelens, depressie.
Ogen: prompt roodheid, oedeem, irritatie, brandend gevoel, iritis,
cornealetsel.
Neus en keel: onmiddellijke irritatie.
Luchtwegen: irritatie, afonie, hoest, pneumonie, koorts, longoedeem,
pleura-effusie in ernstige gevallen.
Huid: prompt brandend gevoel, blaren op 1e of 2e dag, pijn en
necrose is erger dan bij mosterdgas.
Maag-darmkanaal: diarree, misselijkheid, braken, leverfalen.
Cardiovasculair: shock na ernstige blootstelling, hemolytische
anemie.
CZS: angstgevoelens, depressie.
Ogen: irritatie, traanvorming (na respiratoire symptomen).
Neus en keel: irritatie.
Luchtwegen: hoest, verstikking, na een latentieperiode:
longoedeem, dyspneu, schuimend sputum, pneumonie, koorts.
Huid: cyanose na longoedeem.
Maag-darmkanaal: misselijkheid, braken na respiratoire symptomen.
Cardiovasculair: shock na ernstige blootstelling, hypotensie,
tachycardie.
CZS: angstgevoelens, depressie.
Ogen, neus en keel: geen specifieke symptomen.
Luchtwegen: diepe ademhaling gevolgd door dyspneu, hijgen,
stoppen van ademhaling.
Huid: rozer dan normaal, kan uitmonden in cyanose.
Maag-darmkanaal: misselijkheid.
Cardiovasculair: ernstige hypotensie.
CZS: angstgevoelens, depressie.
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Organische
halogeenverbindingen
(chlooroacetofenon,
broombenzylcyanide,
chloorbenzylideenmalononitril,
dibenzoxazepine)
Quinuclidinylbenzylaat
Lsd
Ultrakrachtige opioïden

Industriële toxines
(waterstoffluoride)

Ogen: hevige irritatie.
Neus en keel: pijn, rinorroe, beklemmend gevoel, niezen.
Respiratoir: beklemd gevoel en pijn, hoesten, irritatie.
Huid: stekend gevoel, dermatitis.
Maag-darmkanaal: braken (soms).
Cardiovasculair: geen specifieke symptomen.
CZS: hevige hoofdpijn, depressie.
Ogen, neus en keel, luchtwegen, huid, maag-darmkanaal,
cardiovasculair: geen tot zeer weinig specifieke symptomen.
(mydriase, koude extremiteiten, tachycardie).
CZS: hoofdpijn, duizelingen, sufheid, desoriëntatie, hallucinaties,
ataxie, gebrekkige coördinatie, psychische opwinding (lsd).
Huid: pijnlijke (voor waterstoffluoride typische) brandwonden, blaren,
destructie van dieper gelegen weefsels, overlijden.
Longen: hevige irritatie en destructie van slijmvliezen,
bronchospasmen.
Systemisch: levensbedreigende ventriculaire dysritmie, cyanose,
uitvallen van meerdere organen.

In tabel 4 zijn de chemische basiseigenschappen van de chemische verbindingen
weergegeven en in tabel 5 zijn de symptomen van de patiënten samengevat. Het moge
duidelijk zijn dat dit niet uitputtend is; in de literatuur zijn nog veel meer gegevens te vinden.
Het is bedoeld als korte richtlijn voor verder onderzoek door bijv. medisch personeel met
beperkte ervaring en oefening.

2.3. Behandeling van slachtoffers, bespreking van doses en schema's
(Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, Second Edition 2015, Ramesh C.
Gupta)
De onderstaande behandelingsschema's zijn indicatief en gebaseerd op huidige
literatuurreferenties.

2.3.1. Zenuwgassen: Tabun, sarin, soman, cyclosarine, methylfosfonothiozuur
Atropine
Historische gegevens, literatuurgegevens (korte samenvatting):
− Aanslag met sarin in metro van Tokyo (lage blootstelling aan het toxine): 2,2 g
− Irak: 20 - 200 mg.
− Holstege et al. (1997): hooguit 20 mg in de eerste 24 uur.
− (VS) Emergency Medical Service (EMS) Chempack en Hospital Chempack
verschaffen respectievelijk 7,5 en 8,5 mg atropine per patiënt.
− Voor kinderen: 0 - 2j: 0,05 - 1 mg/kg intramusculair (i.m.), 3 - 7j: 1 - 2 mg i.m., 8 - 14j:
2 - 4 mg i.m..
− Vaak toegepast schema: 2 (lichte effecten), 4 (matige effecten) en 6 (ernstige effecten)
mg intramusculair met tussenpozen van 5 minuten herhaald totdat secreties zijn
afgenomen en ademhaling comfortabel is.
Verkrijgbaarheid:
Atropinesulfaat (Sterop): 1 mg/ml voorgevulde spuiten. Dit zou moeten worden vervangen
door de auto-injectievorm (niet verkrijgbaar in België).
Ga uit van: 20 mg nodig/patiënt d.w.z. 20 spuiten gedurende een periode van 15 minuten
afhankelijk van de symptomen
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Pralidoxim (2-PAM)
Historische gegevens, literatuurgegevens (korte samenvatting):
− Aanslag met sarin in metro van Tokyo (lage blootstelling): 550 mg.
− Holstege et al. (1997): 1-2 g gedurende 30 min, eventueel herhalen als tekenen van
toxiciteit aanhouden.
− Chemical Hazards Emergency Medical Management VS (CHEMM): 600 mg 2-PAM
i.m. (injectie) bij patiënten met lichte/matige effecten; kan gedurende het eerste uur tot
in totaal 45 mg/kg worden herhaald EN kan 1 uur na de aanvangsbehandeling tot 45
mg/kg worden herhaald – 1 800 mg 2-PAM i.m. bij patiënten met ernstige effecten (elk
uur tweemaal herhalen, indien klinisch mogelijk starten via continue infusie 500 – 1
000 mg/uur).
− VS (Georgia) Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR): een
aanvangsdosis van 1 - 2 g (20 - 40 mg/kg bij kinderen tot maximaal 1 g), gevolgd door
continue infusie van 500 mg/uur (10 - 20 mg/kg/uur).
− Toxbase (https://www.toxbase.org/): pralidoximchloride 30 mg/kg intraveneus
(injectie) (i.v.) gedurende 30 min, gevolgd door continue infusie van 8 mg/kg/uur.
− Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA): pralidoximchloride 1 - 2 g (langzame
i.v. injectie of i.m.), herhalen tot in totaal 30 mg/kg, tot 2 000 - 4 000 mg/24 uur max.
Vaak is verlengde behandeling tot 2 weken nodig vanwege het 'verouderingsproces'.
Pralidoxim wordt gegeven NA adequate atropinisatie, d.w.z. meestal als infuus na opname in
het ziekenhuis.
Ga uit van: 12 g/dag/patiënt gedurende 2 weken
Obidoxim
Obidoxim
is
voorgesteld
als
een
alternatief
voor
pralidoxim
(zie
https://chemm.nlm.nih.gov/countermeasure_obidoxime.htm), hoewel in de literatuur nog
steeds vraagtekens worden geplaatst bij het gebruik van pralidoxim en obidoxim (Worek et
al., 2016, Jokanovic, 2012). De voorgestelde dosis bestaat uit een bolusinjectie van 250 mg
en een continue infusie van 750 mg/24 u gedurende 2 weken. Het schema hangt af van de
reactie van de patiënt.
Obidoxim is verkrijgbaar in ampullen van 250 mg/ml; standaardverpakking is 5 ampullen.
Ga uit van één bolusinjectie van 250 mg gevolgd door een 14-daagse continue infusie van
750 mg/dag
Midazolam
Literatuurgegevens:
− Intramusculaire injectie van 5 - 10 mg, indien nodig na 5 minuten eenmaal te herhalen
afhankelijk van de symptomen.
− Voor kinderen: 0,1 - 0,5 mg/kg (max. 10 mg/dosis), indien nodig na 5 minuten eenmaal
te herhalen.
Verkrijgbaarheid:
Het geneesmiddel is verkrijgbaar als injecteerbare oplossing van 15 mg/3 ml, verpakking van
10 ampullen.
Ga uit van 2 toedieningen van 10 mg (volwassenen), 4 ampullen zijn voldoende voor 3
patiënten
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2.3.2. Blaartrekkende agentia (vesicantia)
- mosterdgas, stikstofmosterdgas, zwavelmosterdgas
Geen specifiek antidotum beschikbaar. Er worden adequate medische procedures voor
noodsituaties verondersteld. Slachtoffers worden behandeld volgens het Basic Life Support
(ABC) protocol.
- lewisiet
Dimercaptopropaansulfonzuur (DMPS)
DMPS is verkrijgbaar in orale en parenterale vorm, dimercapto-barnsteenzuur (DMSA) alleen
in orale vorm. De parenterale vorm heeft de voorkeur in geval van overgeven, diarree of in
geval van slijmvliesletsels.
Verkrijgbaarheid:
Oplossing van 10%, ampul van 3 ml.
Ga uit van: dosis DMPS: i.v. 2,1 g/dag gedurende 5 dagen, eventueel verlengde
behandeling.
(Alternatief: DMPS p.o. 5,4 g/dag gedurende 5 dagen, eventueel verlengde behandeling.)

2.3.3. Verstikkend agens: fosgeen, chloor
Geen specifiek antidotum beschikbaar. Slachtoffers worden behandeld volgens het Basic Life
Support (ABC) protocol.

2.3.4. Bloedvergiftigende agentia: waterstofcyanide, cyanogeenchloride (chloorcyaan)
Hydroxocobalamine (cyanokit)
5 g intraveneus gedurende 15 minuten, indien nodig eenmaal herhalen.
Verkrijgbaarheid:
De kit bevat 5 g hydroxocobalamine; er zijn gemiddeld 2 kits nodig per patiënt.
Ga uit van: 2 i.v. injecties/patiënt
Natriumthiosulfaat
Literatuurgegevens:
12,5 g i.v. gedurende 10 - 20 minuten. In geval van ontoereikende klinische respons dient de
behandeling te worden herhaald met de helft van de aanvangsdosis. Deze tweede dosis wordt
aanbevolen door ATSDR.
Verkrijgbaarheid:
Ampul van 1 g/5 ml voor i.v..
Ga uit van: (13 + 7) 20 ampullen van 1 g/5 ml nodig per patiënt
2.3.5. Braakopwekkende agentia: arsinederivaten
Geen specifiek antidotum beschikbaar. Slachtoffers worden behandeld volgens het Basic Life
Support (ABC) protocol.
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2.3.6. Oproerbestrijdingsagentia: organische halogeenverbindingen
Geen specifiek antidotum beschikbaar. Slachtoffers worden behandeld volgens het Basic Life
Support (ABC) protocol.

2.3.7. Incapaciterende agentia: opioïden
Naloxon
Literatuurgegevens:
0,4 - 2 mg i.m. en indien nodig herhalen tot max. 10 mg.
Voor kinderen: 0,4 - 0,8 mg en indien nodig herhalen.
Verkrijgbaarheid:
Geneesmiddel is verkrijgbaar als 10 ampullen met 0,4 mg/ml injecteerbare oplossing.
Er wordt uitgegaan van 5 opeenvolgende toedieningen van 0,8 mg voor volwassenen

2.3.8. Industriële toxines: fluorwaterstofzuur, verschillende andere zuren, ammoniak
enz.
Calciumgluconaat
Als regel worden slachtoffers met brandwonden door waterstoffluoride (HF) in het ziekenhuis
behandeld door applicatie van calciumgluconaat-gel en/of via i.v./i.a. injectie van het
calciumgluconaat en/of verneveling via topicale applicatie.
Verkrijgbaarheid:
Verkrijgbaar als ampul van 10 ml (10%).
De ampullen zijn normaal verkrijgbaar; het gebruiksklaar maken van het geneesmiddel vindt
meestal intern op de apotheekafdeling plaats.
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2.3.9. Opmerkingen en commentaar
1.

Het cijfer m.b.t. het aantal slachtoffers zoals vermeld in Deel II. 'Methodologie van het
advies', namelijk 100, wordt beschouwd als 'eenheidsaantal slachtoffers'. Het is duidelijk
dat het daadwerkelijke aantal aanzienlijk hoger kan zijn, hoewel geen voorspellingen
mogelijk zijn. De beslissing over het aantal 'eenheidsslachtoffers' zal afhangen van
andere prerogatieven en verantwoordelijkheden (bijv. financiële overwegingen).

2.

Bij de optimale doserings- en behandelingsschema´s wordt onderscheid tussen
volwassenen en kinderen gemaakt wanneer informatie beschikbaar is. Gezien het
verzoek van de autoriteit en het benaderende karakter van het aantal slachtoffers, wordt
slechts één berekend cijfer voor 100 volwassen slachtoffers gegeven. Het is aan de
autoriteiten om te besluiten of dit arbitraire cijfer dient te worden gewijzigd of uitgebreid.

3.

De discussie over het aantal slachtoffers wordt nog gecompliceerder omdat de vaak
toegepaste verdeling over tier 1 (T1): 10%, tier 2 (T2): 30% en tier 3 (T3): 60% voor
slachtoffers met respectievelijk ernstige, matige en lichte letsels waarschijnlijk ongeldig is
in het geval van grootschalige ongevallen. Eveneens varieert de relatie tussen T1, T2 en
T3 naargelang het ongeval binnen of buiten gebeurt en is deze – uiteraard – afhankelijk
van de verbinding.

4.

Er is adequate en snelle decontaminatie van de slachtoffers nodig (bij voorkeur op de
plaats van het ongeval). Er wordt aangenomen dat milde reinigingsmiddelen en water
toereikend zijn. Medische centra voor noodgevallen dienen toegang te hebben tot een
speciale decontaminatiefaciliteit.

5.

Op dit moment en volgens een overeenkomst van 7/8/2002 tussen de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en
ongeveer 100 Belgische ziekenhuizen, wordt atropine onder een aantal ziekenhuizen in
België gedistribueerd. Deze regeling dient waarschijnlijk te worden herzien.

6.

De focus ligt op toxische verbindingen met acuut (na seconden tot minuten) of licht
vertraagd (na minuten tot uren) optredende effecten. De behandeling na chronische
blootstelling aan toxische verbindingen met bijv. carcinogene eigenschappen en aan
verbindingen met vertraagde toxiciteit op lange termijn (bijv. zware metalen) wordt buiten
beschouwing gelaten. Ook andere vormen van terrorisme die in het advies uit 2003 zijn
beschreven, worden niet behandeld.

7.

Onder ´industriële toxines´ kan een groot aantal verbindingen worden geclassificeerd.
Een uitgebreide lijst van verbindingen is te vinden in het OPCW-document (2015).
Toxische verbindingen die in de tabel als 'verstikkende agentia' zijn vermeld, worden
routinematig gebruikt in de chemische industrie.

8.

De antidota – indien aanwezig – zijn niet onderling uitwisselbaar (vanwege het specifieke
fysiologische doel van het toxische effect).

9.

Sommige van de toxines zijn zelfs na kortdurende blootstelling letaal (zenuwgassen,
bloedvergiftigende agentia, verstikkende agentia), terwijl andere toxines in principe nietletaal zijn (oproerbestrijdingsagentia, braakopwekkende agentia, incapaciterende
agentia, vesicantia). Hoewel ze als niet-letaal zijn geclassificeerd, betekent dit niet dat de
slachtoffers geen passende behandeling nodig hebben. Er wordt aangenomen dat de
spoedafdeling van een ziekenhuis de mogelijkheid heeft om deze patiënten volgens het
Basic Life Support-principe te behandelen. Dit is niet opgenomen in de tabel.
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2.4. Bijkomende aspecten
Naast de reactie op het verzoek van de autoriteit, worden een aantal beschouwingen gegeven.
Deze beschouwingen of aanvullende voorwaarden zijn complementair. Ze moeten in
aanmerking worden genomen om optimale gezondheidszorg te verlenen in waarschijnlijk
chaotische omstandigheden.
1.

De centrale en cruciale rol van het antigifcentrum moet worden benadrukt. Dit centrum
heeft uitstekende ervaring in de behandeling van intoxicaties en is in de beste positie om
behandelingsschema´s, doses enz. te stroomlijnen. Het opstellen van
gestandaardiseerde behandelingsprotocollen dient te worden overwogen.

2.

Stockopbouw is slechts één stap in adequate gezondheidszorg in geval van chemische
ongevallen of terrorisme. Er moeten ook andere stappen worden overwogen, inclusief
(maar niet beperkt tot):
a. Adequate opslag en monitoring van de stock (fysieke opslagcondities, uiterste
gebruiksdatum, aanvulling van de voorraad, administratie, enz.) gedurende een
lange periode.
b. Adequate en snelle beschikbaarheid van de geneesmiddelen op de plaats van het
ongeval als dit nodig is. Dit betekent dat procedures voor snelle distributie via
gezondheidszorgorganisaties moeten worden opgezet of geactualiseerd. Hoewel dit
buiten het kader van dit advies valt, zijn een aantal organisaties zoals het Rode Kruis,
de brandweer, de verschillende crisiscentra op het niveau van de ziekenhuizen,
gemeente, provincie enz. en waarschijnlijk andere partijen wat dit betreft mogelijk het
meest geschikt.

2.5. Samenvatting en aanbevelingen
Een overzicht van de recente literatuur en voorvallen wereldwijd met betrekking tot chemische
oorlogsvoering laat zien dat het aantal chemische stoffen (hoewel potentieel onbeperkt) nog
steeds relatief klein is en vergelijkbaar is met wat is beschreven in het vorige advies. Hoewel
de accenten in dit advies lagen op chemische oorlogsvoering (wat criminele handelingen
impliceert), dient ook veel aandacht te worden geschonken aan de gevolgen van chemische
ongevallen. Gezien de actuele situatie (bijv. transport van chemische stoffen) zullen dit soort
problemen waarschijnlijk vaker voorkomen dan chemische oorlogsvoering.
Snelle detectie en identificatie van de toxine blijft van het allergrootste belang, hoewel voor de
meeste toxines geldt dat specifieke symptomen door getraind medisch personeel snel worden
herkend.
Voor elk van de categorieën van chemische stoffen wordt een antidotum beschreven als dit
op dit moment verkrijgbaar is. In sommige gevallen is geen specifiek antidotum verkrijgbaar
en wordt standaard eerstehulpzorg voor de patiënten toegepast. Experimentele antidota of
behandelingen zijn in het advies niet opgenomen, aangezien duidelijk is dat deze in geval van
een chemische aanval niet ter plekke beschikbaar zullen zijn.
Er wordt benadrukt dat de antidota niet onderling uitwisselbaar zijn tussen de groepen toxines.
De antidota zijn zeer specifiek.
Hoewel een beslissing over inkoop, locatie enz. door de desbetreffende autoriteit dient te
worden genomen, adviseert de Raad om ten minste in een beperkte voorraad van de antidota
te voorzien. Tegelijkertijd wordt door de Raad sterk aanbevolen om verdere acties te
ondernemen in verband met de opslag van de antidota en de distributie vanaf de opslaglocatie
naar het oorlogsgebied.

24
Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

Door de Raad wordt verdere ontwikkeling van trainings- en opleidingscursussen sterk
aanbevolen, niet alleen met betrekking tot chemische oorlogsvoering en ongevallen, maar ook
biologische en nucleaire oorlogsvoering en incidenten. Dit punt wordt in het advies verder
behandeld.
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3. Biologische dreigingen
3.1. Inleiding
Na 9/11/2001 en de Anthrax-brief ('Amerithrax') in september 2001 en gevolgd door een
wereldwijd copycat-effect, nam de aandacht voor agentia voor biologische oorlogsvoering
(BWF) toe, wat omstreeks 2010 weer begon af te nemen. Op dit moment is de gemakkelijkst
toegankelijke database m.b.t. ´klassieke´ biologische agentia te vinden in het Medical
Management of Biological Casualties Handbook (September 2014) van het USAMRIID
(United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases).
http://www.usamriid.army.mil/education/bluebookpdf/USAMRIID%20BlueBook%208th%20E
dition%20-%20Sep%202014.pdf
Dit rapport bevat een uitgebreide database m.b.t. de ´oude´ BWF-agentia. Dat wil zeggen:
een aantal bacteriën, virussen en toxines die als wapen zijn gebruikt tijdens de afgelopen
decennia (1993, Tokyo; 2016, Marokko). De literatuur is 'up to date' en in elk geval voor
medische doeleinden relevant voor de Belgische zorgverleners.
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/10/1/03-0238_article
Boddie et al. (2015) rapporteerde over de beoordeling van het risico van de dreiging van
biowapens. Zij vroegen deelnemers aan een volgens de Delphi-methode opgezette studie
naar types van biologische agentia die binnen de komende 10 jaar waarschijnlijk als wapens
zullen worden gebruikt. Deelnemers waren van mening dat de kans op gebruik het hoogst
was voor biologische toxines. Dit werd gevolgd door sporenvormende bacteriën, nietsporenvormende bacteriën en virussen. Deelnemers dachten over het algemeen niet dat
schimmels en prionen waarschijnlijk als wapen zouden worden gebruikt en waren van mening
dat de kans dat een synthetisch pathogeen in de komende 10 jaar als wapen zou worden
gebruikt tamelijk laag was. Sinds 2001 is de preventie van het gebruik van een
massavernietigingswapen een aandachtspunt geweest voor de inlichtingendiensten (IC) van
de VS. Ondanks IC-inspanningen dachten de meeste deelnemers echter dat
inlichtingendiensten waarschijnlijk geen bruikbare informatie of waarschuwingen kunnen
geven vóór een biologische aanval. Van de 59 deelnemers waren er 53 van mening dat de
kans 50% of minder was dat voorafgaand aan een aanval een waarschuwing zou worden
afgegeven.
Hoewel een paar deelnemers van mening waren dat de IC hun niveau van toegangs- en
detectiecapaciteiten hadden verbeterd, noemden veel deelnemers de problemen die inherent
zijn aan het opsporen en volgen van biologische wapens omdat biologie voor tweeërlei gebruik
geschikt is; het gemak om voorbereidingen voor een biologische aanval te verbergen;
beperkingen in expertise en investering in vermindering van biologische dreiging van de IC;
en eerdere ervaringen met de uitdagingen in verband met het verzamelen van inlichtingen
tegen biologische dreigingen. De realiteit van ´classificatie´ van informatie maakt een
gefundeerde analyse van IC-capaciteiten m.b.t. de biologische dreiging onmogelijk - een feit
dat door verschillende deelnemers werd erkend.
http://www.upmchealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubspdfs/2015/Science2015Boddie7923_1.pdf
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3.2. Eerstelijnshulpverleners
Bijlage I bevat de opzet van een recente presentatie door R. Peleman die is gecreëerd met
het oog op de specifieke aspecten van BWF-agentia die relevant zijn voor de
eerstelijnshulpverleners (BFW TERRORISM MED SPECS, update mei 2016).
Uitgebreidere informatie is te vinden op Medscape in een reeks artikelen over CBRNE Biological Warfare (Author: Liudvikas Jagminas, MD, FACEP; Chief Editor: Duane C Caneva,
MD, MSc; Updated: Jul 30, 2015) at
− CBRNE
Chemical
Warfare
Mass
Casualty
Management:
https://emedicine.medscape.com/article/831375-overview
− CBRNE
Evaluation
of
a
Biological
Warfare
Victim:
https://emedicine.medscape.com/article/830992-overview
De app 'Biodetection Technologies for First Responders', 2014 Edition, biedt links naar
immunoassays, biologische indicatortests en bemonsteringsproducten in een gemakkelijk
toegankelijke vorm. In deze gids zijn commercieel verkrijgbare technologieën samengevat die
door eerstehulpverleners ter plekke kunnen worden gebruikt voor het verzamelen, screenen
en identificeren van biologische materialen. Dit is niet bedoeld als een uitputtende lijst en
evenmin als goedkeuring van de hierin beschreven technologie. Deze gids is veeleer bedoeld
om nuttige informatie over beschikbare technologieën te verschaffen om eindgebruikers te
helpen beslissingen over aanschaf van biodetectietechnologie te nemen.
https://itunes.apple.com/us/app/biodetection-guide-for-first/id951226827?ls=1&mt=8
Voor algemener gebruik zou ontwikkeling van applicaties voor andere besturingssystemen
nuttig zijn.
3.3. Nieuwe biologische agentia
In de medische microbiologie krijgen mensen vaak een klap wanneer de microbe resistentie
tegen antibiotica heeft ontwikkeld. Resistentie treedt op omdat antibiotica verkeerd worden
gebruikt, overmatig worden voorgeschreven en vrij (zonder voorschrift) verkrijgbaar zijn in
sommige landen. Bacteriële virulentie is ook nauw verbonden met antimicrobiële resistentie.
De verspreiding van klonen waarbij resistentie tegen meerdere antibiotica en genen met hoge
virulentie worden gecombineerd, is derhalve een toenemend probleem.
Wijdverspreid gebruik in de landbouw is ook problematisch. Naast de bekende meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) meldt het CDC (Center for Disease Control) dat
antibioticaresistentie door mutatie of genverwerving optreedt voor Clostridium difficile,
sommige Enterobacteriaceae, inclusief Klebsiella, Escherichia coli en Neisseria gonorrhoeae.
Daarnaast lijken sommige stammen van Mycobacterium tuberculosis resistent te zijn tegen
alle behandelingen. Vanwege al deze antibacterieel-resistente microben, is identificatie van
nieuwe antibiotica en nieuwe doelwitten absoluut noodzakelijk. Sommige strategieën
omvatten het inwerken op sideroforen, die zoogdieren niet hebben en daarom specifiek
zouden zijn voor de microbe. Een andere strategie betreft identificatie van nieuwe antibiotica
via microben of de identificatie van nieuwe antimicrobiële biosynthetische routes. Tot slot
kunnen ook bestaande antibioticaresistentie-mechanismen worden ontregeld. Andere
methodes om bacteriële infecties te bestrijden, omvatten het gebruik van faagtherapie,
gentechnologie en nanotechnologie.
Faagtherapie is het gebruik van een bacteriofaag om een bacteriële infectie te bestrijden.
Deze therapie werd door de Fransen, Polen, Russen en Georgiërs met enig succes gebruikt
om aandoeningen zoals dysenterie, tyfus, colitis, huidinfecties enz. te behandelen.
Gentechnologie is gebruikt om in te werken op bacteriële adhesie-eiwitten of de productie van
gewijzigde toxines om met natuurlijke analogen van toxines te interfereren. Nanotechnologieonderzoek heeft bactericide oppervlakken opgeleverd die zijn bedekt met metaalionen of met
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'zwart silicium' bestaande uit 'nanopillars' of 'nanocarpets'. Sommige oppervlakken voorkomen
aanhechting van bacteriën en verbeteren derhalve de hygiëne in zorgsettings.
Vanwege de vele vorderingen op het gebied van moleculaire biologie en biotechnologie is er
enige bezorgdheid gerezen dat een dodelijker biologisch agens zou kunnen worden
ontwikkeld dat sneller zou werken, zich verder zou verspreiden en meer schade en/of sterfte
zou veroorzaken. Onderzoekers hebben getracht om virussen te creëren die beter in staat zijn
om een immuunrespons uit te lokken, vermoedelijk voor efficiëntere vaccinatie. In één geval
leiden de manipulaties met muispokken echter feitelijk tot toegenomen virulentie.
Gentechnologie zou ook kunnen worden gebruikt voor het creëren van gecamoufleerde
virussen, d.w.z. pathogene virussen die zich in niet-pathogene bacteriële cellen verstoppen.
(Handbook Biotechnology, 2016).
https://www.elsevier.com/books/biotechnology/unknown/978-0-12-385015-7)
3.4. Recente vorderingen binnen de synthetische biologie
De Amerikaanse Director of National Intelligence, James Clapper, noemde genbewerking
onlangs een dreigend massavernietigingswapen met prioriteit; de enige biotechnologie die is
opgenomen in het wereldwijde dreigingsbeoordelingsrapport, vanwege recente vorderingen
binnen de synthetische biologie. - Zie meer op: http://globalbiodefense.com/2016/04/12/dodsynthetic-biology-milestones/#sthash.dW1TAZcn.dpuf

De ontdekking van verschillende nieuwe genbewerkingstechnieken zou de wetenschappelijke
doorbraak van deze eeuw kunnen zijn. Dit heeft een stortvloed aan studies opgeleverd die
erop gericht zijn alles van kanker tot de honger in de wereld op te lossen.
Dit nieuwe tijdperk van synthetische biologie heeft echter ook een schaduwzijde.
Wetenschappelijke ontdekkingen gaan over het algemeen ons vermogen te boven om
verstandige grenzen in wetgeving te vervatten of om zelfs ook maar te begrijpen waar we mee
'spelen'; dat is tenslotte het hele punt van experimenteel onderzoek: het onbekende in kaart
brengen. Toen vorig jaar werd ontdekt dat wetenschappers in China
genbewerkingstechnieken op menselijke embryo´s zijn gaan toepassen - een verontrustende,
niet eerder genomen stap richting een science fiction-distopie - heeft dit wereldwijd een fel
debat ontketend over de grenzen die we zouden moeten hebben bij biologische manipulatie
(http://www.nature.com/news/chinese-scientists-genetically-modify-human-embryos1.17378).
De komst van CRISPR is veelbelovend voor belangrijke wetenschappelijke prestaties.
Tegelijkertijd zou de democratisering van biologische technieken kunnen leiden tot de
ontwikkeling van biologische wapens. Dit wordt zeer duidelijk gemaakt in een recent
opiniestuk van Joseph Neighbor (2016 http://motherboard.vice.com/read/accessiblesynthetic-biology-raises-new-concerns-for-diy-biological-warfare). Deze zogenaamde doehet-zelf-biologie dient echter niet al te simpel te worden voorgesteld. Dit vereist nog steeds
basiskennis van genen, DNA, basale laboratoriumtechnieken enz. Het is duidelijk dat als de
basismethodologie en -infrastructuur afwezig zijn, de producent van biologische wapens en
diens omstanders mogelijk de enige slachtoffers zullen zijn.
3.5. Monitoring en surveillance
Via moleculaire diagnostiek worden biomoleculen (zoals DNA of RNA) geanalyseerd om een
pathogeen te identificeren. Oudere methodes zoals fluorescentie in situ hybridisatie waarmee
stalen rechtstreeks met fluorescerende DNA-oligonucleotiden op een specifiek pathogeen
kunnen worden onderzocht, worden aangevuld met nieuwe en revolutionaire biomoleculaire
methodes zoals isothermale amplificatiemethodes (RPA, NASBA, LAMP – zie Euler et al.,
2013) en de nieuwe sequentiëringstechnologieën (zoals MiSeq, PacBio, MiION – zie Goirdano
et al., https://www.nature.com/articles/s41598-017-03996-z.pdf).
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Via toepassingen van de biotechnologie zouden op een dag biosensoren kunnen worden
ontwikkeld om de aanwezigheid van agentia voor biologische oorlogsvoering zoals toxines,
virussen en bacteriën te detecteren. Hoewel biosensoren in de klinische, voedings- en
geneesmiddelensector op dit moment al worden gebruikt, zou het gebruik hiervan op een dag
kunnen worden uitgebreid om bioterrorisme te bestrijden. (Handbook Biotechnology, 2015).
https://www.elsevier.com/books/biotechnology/unknown/978-0-12-385015-7)
Er worden en zijn veel initiatieven genomen. Binnen Europa is de behoefte aan met elkaar
verbonden deskundigen in speciale netwerken algemeen erkend, wat bijv. heeft geleid tot het
ERINHA-project (European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents project) dat
in 2017 is gestart: http://evident-project.eu/newsevents/article/erinha-conference-launchingthe-european-research-infrastructure-on-highly-pathogenic-agents-sci/.
De
WHO
introduceerde in 2005 het Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) met
vergelijkbare doelen: d.w.z. snelle en efficiënte identificatie/bevestiging van en respons op
uitbraken van internationaal belang: http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreaknetwork/en/. Het is duidelijk dat deze en andere geplande initiatieven vereist zijn om de
dreiging van biologische wapens tegen te gaan.
3.6. Behandeling
Tabel 6 is een compilatie van de biologische agentia die al zijn vermeld in advies nr. 7801 van
de HGR (HGR 2003) en die zijn opgenomen in de lijst 'The dirty dozen' van het ECDC
(detection of biological warfare agents), evenals in een lijst van internationale militaire
autoriteiten.
Andere beschikbare informatiebronnen zijn:
− 'Medical management of biological casualties handbook» van het USAMRIID (US
army medical research institute of infectious diseases':
7th edition, September 2011.
http://www.usamriid.army.mil/education/bluebookpdf/USAMRIID%20BlueBook%207t
h%20Edition%20-%20Sep%202011.pdf;
8th edition, September 2014.
http://www.usamriid.army.mil/education/bluebookpdf/USAMRIID%20BlueBook%208t
h%20Edition%20-%20Sep%202014.pdf.
− pocket guide of the USAMRIID: “Quick bio-agents: USAMRIID’s pocket reference
guide to biological select agents & toxins” (2012),
http://www.usamriid.army.mil/education/docs/Quick_Bio-Agents_Giude.pdf.
De criteria op basis waarvan van een biologisch agens kan worden gezegd dat dit een
bedreiging
voor
de
nationale
veiligheid
vormt,
zijn:
(https://emergency.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp):
− een lage infectiedrempel,
− de beschikbaarheid van de stammen (natuurlijke haarden) en het gemak waarmee ze
kunnen worden gekweekt,
− eenvoudige productie en opslag (tegen lage kosten),
− eenvoudige verspreiding,
− aerosol-stabiliteit,
− overdracht van persoon op persoon,
− de afwezigheid van een vaccin of het ontbreken van natuurlijke immuniteit tegen dit
agens in de doelpopulatie,
− hoge morbiditeit en mortaliteit (psychologische impact).
Een reeks andere agentia bracht de gezondheid van individuen (maar niet van hele groepen)
in gevaar. Deze zijn opgenomen in een aparte categorie voor bepaalde classificaties. Ze
vormen geen bedreiging in het geval van een massa-aanval. Sterker nog, ze moeten in grote
hoeveelheden worden vrijgegeven en verspreid om ervoor te zorgen dat er (vanuit het
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gezichtspunt van de dader van de aanslag) 'effectieve' concentraties worden geïnhaleerd of
ingeslikt.
Deze agentia omvatten ´enterische´ agentia zoals Vibrio cholerae (cholera), Listeria
monocytogenes, 'respiratoire' agentia zoals Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS),
Middle East Respiratory Syndrome (MERS), coronavirus, enz. In deze gevallen zal
behandeling symptomatisch zijn en moet deze per geval worden bekeken (individuele
behandeling). De beheersing van episoden van via voedsel overgebrachte ziektes onder de
bevolking (zoals in 2011 in Duitsland door Enterohemorragische Escherichia coli (EHEC) en
Shiga toxine-producerende Escherichia coli (STEC)) vallen buiten het toepassingsgebied
van dit document.
Er is ook een stel virussen dat niet aan het 'werkzaamheidscriterium' voor een massa-aanval
voldoet. Hiertoe behoren virussen van de types Hanta, Rift Valley Fever, Eastern and western
equine encephalitis (EEE-WEE), Venezuelan equine encephalitis (VEE) enz. Deze zijn
derhalve niet in de onderstaande compilatie opgenomen.
Opgemerkt moet worden dat de antibiotica ciprofloxacine, doxycycline, gentamicine en
rifampicine kunnen worden gebruikt bij de behandeling van en profylactische dekking voor de
meeste bacteriële agentia die zijn opgenomen in de desbetreffende tabel. Het opbouwen van
een strategische stock van deze 4 antibiotica kan al een brede (bijna volledige) dekking
opleveren.
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Tabel 6. Biologische agentia die gebruikt kunnen worden bij een onconventionele terroristische aanval en de meest geschikte producten om hieraan
het hoofd te bieden
De cijfers in de kolommen met een (*) zijn uitsluitend ter informatie (persoon met een gewicht van 80 kg). Ze zijn grotendeels overgenomen uit de beknopte gids
van de USAMRIID (2012). Ze zijn het doornemen waard (afhankelijk van de beslissingen die door de bevoegde autoriteiten en crisismanagers over de
strategische stocks worden genomen)

3

Bacillus
anthracis
(miltvuur)

Post-exposure-profylaxe

Bacterie

Biologisch agens

Pulmonale vorm:
(Van i.v. naar p.o. omzetten
wanneer de patiënt stabiel
is, om 60 dagen antibiotica
af te maken)
ciprofloxacine 2 x 400 mg
i.v.
OF
doxycycline 200 mg
oplaaddosis + 2 x 100 mg
i.v. per dag gedurende 60
dagen
+ andere antibiotica
(clindamycine, rifampicine)

Cutane vorm:
ciprofloxacine 2 x 500
mg/dag
(1e dosis i.v., daarna per os
(p.o.)) of
doxycycline 2 x 100 mg/dag
gedurende 60 dagen

Farmacologische
behandeling (en mogelijk
doseringsregime)

ciprofloxacine:
48 g
doxycycline:
12,2 g

ciprofloxacine:
60 g
doxycycline:
12 g

(behandeling)

Totale
benodigde (*)
hoeveelheid
per patiënt

ciprofloxacine: 2 x 500
mg/dag per os
OF
doxycycline:
2 x 100 mg/dag per os
gedurende 60 dagen

ciprofloxacine (2 x 500
mg/dag) of doxycycline (2 x
100 mg/dag, per os)
gedurende 60 dagen (per os)

Profylaxe (PEP3) (en
mogelijk doseringsregime)

ciprofloxacine 60 g
of
doxycycline: 12 g

ciprofloxacine:
60 g
of
doxycycline:
12 g

Totale benodigde
hoeveelheid per
patiënt (profylaxe)

(*)
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Francisella
tularensis
(tularemie)

Yersinia pestis
(pest)

gentamicine 5 mg/kg/dag
i.m./i.v.
(of streptomycine 1 g 2x
/dag i.m.)
gedurende 10 dagen
OF:
doxycycline 2 x 100mg i.v.
of
ciprofloxacine 2 x 40mg i.v.

Pulmonale vorm:
Idem

Lymfekliervorm (bubonische
vorm):
gentamicine 5 mg/kg i.m./i.v.
per dag
gedurende 10-14 dagen.
tijdens behandeling
vervangen door
ciprofloxacine (750 mg 2x
/dag) OF doxycycline (100
mg 2x /dag) (per os of
streptomycine 1 g 2x /dag
i.m.) in geval van
verbetering.

gentamicine:
4g
of
doxycycline:
2,8 – 4,2 g
of
ciprofloxacine:
14 – 21 g

gentamicine:
4 – 5,6 g

Gastro-intestinale vorm:
zelfde als voor de pulmonale zelfde als voor
vorm
de pulmonale
vorm

gedurende 14 dagen

ciprofloxacine:
2 x 500 mg per os
of
doxycycline:
2 x 100 mg per os

Pulmonale vorm:
idem

doxycycline:
2 x 100 mg per os
OF
ciprofloxacine (per os)
2 x 500 mg/dag
gedurende 7 dagen.

zelfde als voor de cutane
vorm (60 dagen)

ciprofloxacine:
14 g
of
doxycycline:
2,8 g

doxycycline:
1,4 g
of
ciprofloxacine:
7g

zelfde als voor de
cutane vorm
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I.m./i.v. kan in oraal
antibioticum worden
omgezet om kuur af te
maken als de toestand van
de patiënt klinisch is
verbeterd
doxycycline:
2 x 100 mg per os
+
rifampicine 600 - 900
mg/dag gedurende 6 weken
(per os)

(4)

doxycycline:
2 x 100 mg/dag per os (of
i.v.) gedurende 14-21 dagen

doxycycline:
8,4 g
+
rifampicine:
25,2 – 37,8 g

doxycycline:
2,8 – 4,2 g

doxycycline:
100 mg 2 x /dag per os
en
rifampicine:
600 mg/dag per os
gedurende 3 tot 6 weken

doxycycline:
2 x 100 mg per os
gedurende 7 dagen (start
PEP 8 - 12 dagen na
blootstelling)

doxycycline:
4,2 – 8,4 g
en
rifampicine:
12,6 – 25,2 g

doxycycline:
1,4 g
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In geval van acute koorts + valvulopathie: doxycycline 200 mg/dag + hydroxychloroquine 600 mg/dag gedurende 12 maanden. Chloroquine alkaliseert het
fagolysosoom en herstelt de antibiotische activiteit van het doxycycline (Million M, Lepidi H, Raoult D. Q fever: current diagnosis and treatment options. Med Mal
Infect 2009; 39: 82–94, in French)

4

Brucella spp.
(brucellose)

Coxiella
burnetii
(Q-koorts)

gedurende 14-21 dagen
(i.m./i.v. kan in oraal
antibioticum worden
omgezet om kuur af te
maken als patiënt klinisch al
is verbeterd)

Burkholderia
pseudomallei

Burkholderia
mallei

N.B.: een paar variaties in
de toegediende doses voor
B.pseudomallei
(gedurende min. 14 dagen)
Onderhoud: oraal
TMP/SMX 160/800 2 x /dag
+ doxycycline gedurende 12
weken, zelfs 6 - 12
maanden

co-trimoxazol TMP/SMX
(combinatie
trimethoprim/sulfamethoxaz
ol) per os
----- ----- ----ceftazidime (50 mg/kg i.v.
om de 6-8 uur, max. 8
g/dag)
OF
meropenem (25 mg/kg i.v.
om de 8 uur, max 6 g/dag)
plus TMP/SMX (TMP 8/40
mg/kg i.v. om de 12 uur voor
patiënten met betrokkenheid
van zenuwstelsel, prostaat,
botten of gewrichten)
gedurende 10-14 dagen.
ceftazidime
80 – 112 g
meropenem:
60 – 84 g

PEP TMP/SMX 160/800 mg
2 x /dag + folaat 5 mg/dag
gedurende 21 dagen
Alternatief:
amoxicilline/clavulaanzuur
20,5 mg/kg/dosis 3 x /dag
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favipiravir
bron WHO:
(Avigan®, Toyama Chemical favipiravir TCo)
705:
18 tabletten
(200 mg) per
dag

a) Ebola /
Marburg

brincidofovir:
100 mg (of 2
mg/kg indien >
50 kg)

vaak symptomatische
behandeling (intensieve
ondersteunende zorg en
behandeling van
hypertensie en
coagulopathie)

brincidofovir5 wordt, als
orale vorm van cidofovir,
beter verdragen dan
laatstgenoemd middel, en
vertoont in-vitro-activiteit
tegen het pokkenvirus
(of cidofovir i.v. 5 mg/kg)

symptomatische
behandeling

Virale
hemorragische
koorts

Variola
(pokken)

*er zijn stocks van een
eerder vaccin (Dryvax®)
beschikbaar (bijwerkingen bij
zwangere vrouwen,
immuungecompromiteerde
personen enz.)
* nieuwe vaccins (Imvanex®
van Bavarian Nordic / MVA®
of Gemodificeerd Vaccinia
Ankara, verzwakt
pokkenvirus dat minder
bijwerkingen veroorzaakt dan
Dryvax®) gekenmerkt door
het feit dat er geen sprake is
van potentiële secundaire
overdracht op een
immuungecompromiteerde
persoon

OMS-WHO, 20-05-2016 : http://www.who.int/wer/2016/wer9120.pdf?ua=1: CMX001 (Brincidofovir) and ST-246 (Tecovirimat) in advanced stages of licensure using the US Food &
DrugAdministration “Animal Rule” for Emergency Use Authorization.

5

Virus

36

b) Lassa /
Krim-Kongo

Ribavirine (per os) 2 g
oplaaddosis, daarna 4 x 1
g/dag gedurende 4 dagen,
daarna 500 mg 4 x /dag
gedurende 6 dagen)
I.v.: 33 mg/kg oplaaddosis,
daarna 4 x 16 mg/kg/dag
gedurende 4 dagen, daarna
3 x 8 mg/kg/dag gedurende
6 dagen

INSERMgegevens:
D0: 2 400 mg
op 0 uur, 2
400 mg op 8
uur en 1 200
mg op 16 uur,
daarna 1 200
mg 2 x /dag
gedurende 9
dagen
ribavirine:
30 g
ribavirine:
4 x 500 mg
gedurende 7 - 10 dagen (niet
door Food and Drug
Administration (FDA)
goedgekeurd voor dit
gebruik)

ribavirine:
14 – 20 g
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Ricine (Ricinus
communis)
Stafylokokkenenterotoxine B
(SEB)

Botulinetoxine
(Clostridium
botulinum)

louter symptomatische
behandeling

het verdient de voorkeur om
het heptavalente antitoxine
te gebruiken dat in de VS
verkrijgbaar is (geschikter
dan het bivalente antitoxine
dat bedoeld is voor
conventionele via voedsel
overgedragen ziekte)
geen antidotum

antitoxine (heptavalent) en
symptomatische
behandeling
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Hoewel het nuttig zou zijn om preparaten van bacteriofagen (kortweg 'fagen') die zich richten tegen de meest verwachte agentia voor bacteriële
oorlogsvoering in speciale (nationale) faagtherapiecentra te produceren en op te slaan, zouden eerst veel kwesties moeten worden opgelost die nu
nog niet worden aangepakt. Daarnaast dienen fagen met name te worden beschouwd als potentiële bestrijders van eventuele bacteriële pathogenen
die voor de wetenschap nieuw zijn, inclusief pathogenen die zijn ontwikkeld om resistentie tegen meerdere geneesmiddelen te vertonen. Gevestigde
fagen of recent geïsoleerde fagen (uit de omgeving), indien nodig specifiek getraind om zich te richten tegen pathogenen die voor de wetenschap
nieuw zijn, kunnen gemakkelijk (ad hoc) worden geproduceerd. De activiteit van fagen tegen bacteriën is onafhankelijk van de antibioticaresistentie
van deze bacteriën. Bovendien is in meerdere studies 'phage-antibiotic synergy' (PAS) waargenomen (Ronayne et al., 2016). Bacteriofagen (die de
genetische en metabole controle van bacteriën kunnen overnemen) vormen een veelbelovende nieuwe behandelingsstrategie voor biologische
agentia. Phage-antibiotic synergy is in een reeks studies waargenomen.

Toxines
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3.7. Implicaties voor de gezondheidszorgautoriteiten
De expertise met betrekking tot de detectie/monitoring van en behandelingen voor ´klassieke´
agentia voor biologische oorlogsvoering is niet onmiddellijk beschikbaar, laat staan voor de
producten van synthetische biologie. Daarom is het zinvol om na te denken over centralisatie van
expertise en personeel op één of twee plaatsen, op nationale schaal (Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid – Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP), Institute of Tropical Medicine
(ITG), enz.) of op Europese schaal (Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
(ECDC)). (Zie https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordinationcentre-ercc_en).
De impact van Europese initiatieven om paraatheid tegen bioterrorisme te verbeteren, dient te
worden
benadrukt.
Zie
bijv.
Tegnell
et
al,
2003
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3033083/pdf/03-0368.pdf).
Met betrekking tot het huidige vraagstuk is een belangrijke rol voor de Belgische krijgsmacht samen
met het Rode Kruis en verdere versterking van de volksgezondheidssector noodzakelijk. Zij zijn
uitgerust om te opereren onder HAZMAT-omstandigheden (Hazardous materials and items), zijn
getraind (transport van ebolapatiënten, enz.) en grote betrokkenheid van het medische onderdeel
van het Belgische leger zou zeer effectief zijn.
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3.8. Samenvatting
Bioterrorisme - kwaadwillig gebruik van bacteriën, virussen of toxines met als doel te intimideren
of schade aan mensen, dieren of landbouwgewassen toe te brengen - is een toenemende dreiging
omdat veel terroristische groeperingen interesse hebben in biologische agentia, die zij zouden
trachten te verwerven om ze in wapens te veranderen.
Elke groep agentia (bacteriën, virussen of toxines) heeft zijn eigen kenmerken en problemen bij de
diagnose, behandeling en preventie van secundaire verspreiding. Het Center for Disease Control
in Atlanta (CDC) heeft een lijst van deze potentiële agentia opgesteld.
Bioterroristen trachten zeer virulente pathogenen te gebruiken om sociale en economische
ontwrichting te veroorzaken. Mensen kunnen het primaire doelwit zijn, maar aanvallen op
gewassen of vee kunnen dezelfde ontwrichting veroorzaken.
Er moet rekening worden gehouden met twee scenario's tijdens een biologische aanval: enerzijds
een openlijke aanval die is aangekondigd of die zich onmiddellijk en duidelijk manifesteert en
anderzijds een aanval zonder waarschuwing waarvan de effecten niet onmiddellijk te merken zijn.
In het geval van duidelijke tekenen van een aanval zijn het voornamelijk nooddiensten en
eerstehulpverleners (noodnummers, brandweerlieden, politieagenten, Rode Kruis-medewerkers
enz.) die de aanval moeten herkennen, deze het hoofd moeten bieden en behandeling moeten
verstrekken. In het geval van een heimelijke aanval is het duidelijk dat zowel de identificatie hiervan
als de respons hierop en de behandeling hiervan vertraagd (soms verschillende dagen later) zullen
plaatsvinden. In het laatste geval is het voornamelijk het gezondheidszorgpersoneel dat de aanval
moet identificeren en deze op basis van de dreigingsanalyse m.b.t. biologische oorlogsvoering
moet situeren.
Door de verspreiding van nieuwe biotechnologieën, kunnen bioterroristen in de nabije toekomst
mogelijk nieuwe transgene pathogenen produceren. Er is echter eigenlijk geen reden om aan te
nemen dat terroristen aan dit scenario de voorkeur zullen geven boven de eenvoudige oplossing
om gevaarlijke pathogenen waar deze maar te vinden zijn te verzamelen.
Epidemiologische surveillance en diagnostische capaciteiten dienen derhalve reactiever te zijn.
Medische tegenmaatregelen, real-time epidemiologische surveillance (en signalering) in
combinatie met een netwerk van zwaarbeveiligde laboratoria en internationale samenwerking
zouden ons in staat moeten stellen om effectief het hoofd te bieden aan nieuwe infectieziektes die
op natuurlijke wijze of via menselijke manipulatie ontstaan. Klinische en onderzoeksvaardigheden
dienen in infectiebestrijdingscentra te worden samengebracht.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

40

N / 190315

4. Radiologische/nucleaire dreigingen
4.1. Inleiding
Aangezien in de vorige HGR-adviezen (HGR, 2001; HGR, 2003) geen aandacht is besteed aan
radiologische/nucleaire aanvallen, is het radiologische/nucleaire gedeelte van het huidige advies
uitgebreider qua opzet.

4.2. Scenario's en potentiële bronnen
Radioactief en nucleair materiaal kan op vele verschillende manieren worden gebruikt om het
gewenste resultaat (angst creëren) te verkrijgen. Dit effect zou zelfs kunnen worden bereikt door
radioactieve bronnen in te zetten die objectief weinig fysiek letsel of risico genereren, vanwege de
reeds bestaande psychologische perceptie van radioactiviteit en straling.
Radioactief materiaal is ook in veel faciliteiten (industrieel, wetenschappelijk en medisch) aanwezig
en wordt regelmatig via de weg vervoerd. Desondanks vereist het verkrijgen van radioactief
materiaal toegang, wat – gezien strengere beveiligingsmaatregelen – moeilijk is.
De scenario’s om radioactief materiaal voor terroristische doeleinden te gebruiken, zijn algemeen
bekend en zullen hier niet worden beschreven. Deze omvatten o.a. tuig voor radiologische
blootstelling en tuig voor radiologische verspreiding, tot aan een geïmproviseerd nucleair apparaat.
Het moge duidelijk zijn dat de minimale expertise om met radioactief materiaal om te gaan niet
altijd aanwezig is.
Voor wat de bronnen van radioactief materiaal betreft, bestaat er een breed scala afhankelijk van
de sterkte van de straling. Deze omvatten o.a. industriële toepassingen met hoogactieve bronnen,
zoals kobalt. Hoewel deze bronnen voor medische doeleinden bijna allemaal zijn geëlimineerd, zijn
ze nog steeds in gebruik in industriële omgevingen. Verschillende isotopen (zoals iridium,
selenium, cesium, jodium of technetium) worden ook gebruikt voor industriële en medische
toepassingen. Hoewel bestraling van omstaanders moet worden vermeden, is het duidelijk dat de
meeste van de hierboven vermelde isotopen eerder een sterk angsteffect dan een fysiek effect
zullen hebben. Verder is (zoals vermeld) de controle op toegang tot en gebruik van radioactieve
materialen zeer streng geworden, wat de mogelijkheden beperkt.

4.3. Een voorval als RN identificeren en stralingsdetectie
Eén van de grootste uitdagingen bij het adequaat beschermen van de bevolking tegen RN
terroristische dreigingen is de tijdige herkenning van het radioactieve of stralingsgevaarlijke
karakter hiervan.
Draagbare stralingsdetectiesystemen zouden permanent of tijdelijk kunnen worden ingezet op
plaatsen die zouden kunnen worden beschouwd als zeer waarschijnlijke doelwitten of als
waarschijnlijke doorgangsroutes.
In het geval van specifieke evenementen zou screening via in de hand te houden detectoren
kunnen worden overwogen. Deze detecties dienen het risico te verminderen dat RN-materialen
binnenkomen bij zeer kwetsbare locaties, zoals op locaties of bij evenementen met hoge potentiële
aantallen slachtoffers en/of met hoge symbolische waarde in de ogen van de daders. De frequentie
van een vals alarm kan echter aanzienlijk zijn, bijv. vanwege patiënten aan wie recent een
radiofarmaceuticum is toegediend of bij wie permanent ingekapselde bronnen zijn geïmplanteerd.
Bovendien kunnen bronnen vanwege hun stralingskenmerken en/of het gebruik van
stralingsafscherming deze detectiepunten ongemerkt passeren.
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Op elke incidenten- of ongevallenlocatie dienen hulpverleners en met name de eerstehulpverleners
te worden ingezet met geactiveerde detectoren die real-time stralingsdetectie en enige eerste
metingen mogelijk maken. Hun belangrijkste functie zou zijn om de betrokken hulpverleners op een
reëel of potentieel RN-risico te attenderen en dienovereenkomstig te handelen in termen van
zelfbescherming en slachtofferzorg, inclusief verder 'stroomafwaarts', zoals tijdens het vervoer van
slachtoffers in ambulances en in de ziekenhuizen waar ze worden opgenomen.
Bij het verzorgen van slachtoffers die symptomen vertonen die mogelijk verband kunnen houden
met blootstelling aan ioniserende straling of contaminatie door radioactieve stoffen, zullen deze
waarschijnlijk niet in een vroeg stadium als zodanig worden geïdentificeerd, tenzij alle
binnenkomende patiënten actief op mogelijke aanwezigheid van straling worden gecontroleerd. En
zelfs dan kan inwendige contaminatie door stoffen die alfa- of bètastraling afgeven (in principe
zonder of met zeer weinig begeleidende gamma-emissie) onopgemerkt blijven.
Het is daarom belangrijk dat alle artsen (en met name huisartsen en spoedzorgspecialisten) leren
hoe mogelijke stralingsgeïnduceerde letsels of syndromen moeten worden herkend. Ze dienen
bekend te zijn met de specifieke aspecten en tijdskarakteristieken van stralingsgeïnduceerde
huidletsels. Ook zouden specifieke combinaties van klachten en symptomen hen moeten
attenderen op de mogelijke stralings-/contaminatiegerelateerde oorsprong van de toestand van
een patiënt, wat dan actief kan worden onderzocht.

4.4. Eerstelijnsrespons: eerstehulpverleners en ziekenhuizen
Ongevallen met straling en/of contaminatie van slachtoffers komen niet vaak voor, maar kunnen
een enorme impact hebben op het functioneren van het gehele gezondheidszorgsysteem. Zelfs
kleine incidenten kunnen de normale gang van zaken in een ziekenhuis in gevaar brengen omdat
verschillende procedures moeten worden uitgevoerd die in de dagelijkse praktijk niet standaard
zijn (metingen, decontaminatie, isolatie van patiënten) of omdat een onjuiste handeling een
aanvankelijk beperkte contaminatie verspreidt. Grotere incidenten kunnen op hun beurt medische
behandelingen op meerdere niveaus totaal verstoren. De psychologische impact van een nucleair
alarm, ook voor niet-gecontamineerde of niet aan straling blootgestelde slachtoffers, mag niet
worden onderschat.
In alle gevallen, ongeacht de aard van het incident, is het nodig om een adequaat plan van aanpak
te hebben, in de vorm van een nucleair en radiologisch ziekenhuisnoodplan, wat deel dient uit te
maken van de algemene noodplanning voor ziekenhuizen. Om de toepasbaarheid te
maximaliseren, lijkt het passend dat dit is gebaseerd op de bestaande structuren voor nood- en
rampenplanning in ziekenhuizen en preklinische zorg. Op deze wijze kunnen binnen en buiten
ziekenhuizen betrokken reddingsteams in noodsituaties terugvallen op een bekende structuur en
werkwijze, zodat maximale efficiëntie kan worden bereikt.
De meeste ziekenhuizen in de buurt van nucleaire installaties hebben allemaal nucleaire
noodplannen en hebben ook afspraken met deze installaties over de (eerste) opvang van eventuele
slachtoffers. In 2011 werd een initiatief gestart om een inventarisatie te maken van de beschikbare
nucleaire en radiologische noodplannen in Belgische ziekenhuizen en om deze te harmoniseren
voor alle Belgische ziekenhuizen, waarbij bestaande plannen op elkaar worden afgestemd en deze
worden getoetst aan referenties van het IAEA (International Atomic Energy Agency) en
buitenlandse instellingen. Het doel was een 'generiek' plan te realiseren dat als sjabloon zou
kunnen worden gebruikt voor alle ziekenhuizen.
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4.5. Behoefte aan stocks van essentiële farmaceutische verbindingen voor medische
behandeling
In het geval van een terroristisch voorval met ingestie en/of inhalatie van radionucliden, kan het
gebruik van bepaalde 'antidota' de eliminatie van de radionucliden uit het lichaam versnellen.
Wanneer verschillende hiervan niet of in elk geval niet onmiddellijk beschikbaar zijn, zijn
eenvoudige maatregelen zoals hyperhydratie (3-4 l/24 u, i.v. of p.o. of beide) met of zonder
diuretica van groot belang, aangezien deze doorgaans zeer snel en zonder risico op ongewenste
bijwerkingen kunnen worden toegepast, behalve voor patiënten met eerder bekend hart- of
nierfalen.
Sommige van de antidota, zoals kaliumjodide, natriumalginaat, natriumbicarbonaat en (in mindere
mate) deferoxamine zijn doorgaans in grote hoeveelheden beschikbaar in de meeste
ziekenhuisapotheken of kunnen binnen enkele uren worden geleverd.
Het is van belang om a) van deze geneesmiddelen op strategische plaatsen een stock aan te
leggen, b) afspraken met farmaceutische bedrijven en/of buurlanden te maken om deze
geneesmiddelen in grotere hoeveelheden beschikbaar te hebben.
Het is belangrijk om te vermelden dat sommige van deze geneesmiddelen geen
handelsvergunning of FDA- of EMA-goedkeuring hebben, wat consequenties heeft voor de
toegang tot deze geneesmiddelen.
Opgemerkt moet worden dat kaliumjodide (KI) op dit moment in grote hoeveelheden in ons land
aanwezig is. Dit verklaart waarom het niet is vermeld bij de prioriteiten voor aanleg van stocks,
hoewel kaliumjodide een efficiënt en essentieel antidotum is in geval van een nucleair ongeval of
van contaminatie met radioactief jodium.

4.5.1. Essentiële farmaceutische verbindingen voor medische behandeling van
slachtoffers, ziektes en schema´s, schatting van de kosten
1) Natriumalginaten vormen een viskeuze onoplosbare gel die strontium en radium opneemt,
wat daarna nauwelijks kan worden geabsorbeerd door het maag-darmkanaal. Merknaam:
Gaviscon®. Fabrikant: Reckitt Benckiser Healthcare Belgium. Verpakking: 48
kauwtabletten of 300/600 ml suspensie, 250 mg/kauwtablet of toegediend per eetlepel.
Aanvangsdosis: 2 x 5 g/d. Onderhoudsdosis: 4 x 1 g/d.
2) Ca-DTPA: te gebruiken in de eerste 24 uur na contaminaties met transuranen (bijv.
plutonium, americium, curium). Het is iets minder effectief in geval van contaminaties met
kobalt, berkelium, zink, magnesium, mangaan, nikkel, iridium, scandium, yttrium, zirkonium,
californium, ruthenium, cerium, lanthaan, lutetium, niobium, promethium. In de eerste 24
uur is Ca-DTPA ongeveer 10 x zo efficiënt als Zn-DTPA (zie hieronder). Fabrikant: Heyl
Chemisch-pharmaceutische Fabrik GmbH & Co.KG, 14133 Berlijn. Verpakking: 5 amp. van
1 g/5 ml. Aanvangsdosis: 1 g i.v. op de eerste dag of via inhalatie of verneveling of om
wonden te decontamineren na verdunning in bijv. 100 ml glucose 5% oplossing of steriele
fysiologische zoutoplossing Onderhoudsbehandeling met Zn-DTPA op basis van
contaminatiegraad.
3) Zn-DTPA als onderhoudsbehandeling
Fabrikant/verpakking: idem.
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4) Ca-gluconaat wordt i.v. toegediend in geval van ernstige contaminaties met strontium en
calcium. Hartritme en bloeddruk moeten tijdens toediening nauwlettend worden
gecontroleerd vanwege het risico op bradycardie en hypotensie. Behandeling bestaat uit
dagelijkse toediening (gedurende ongeveer 6 dagen) van 2,5 g calcium in 500 ml glucose
5% gedurende 4 uur Fabrikant: bijv. Sterop. Verpakking: amp 10 ml van 10% (100 mg/ml).
5) Deferoxamine-mesylaat is eerste keuze voor contaminaties met ijzer. Alternatieven zijn
DTPA en EDTA. Merknaam: Desferal®. Fabrikant: Novartis Pharma, Stein, Zwitserland.
Aanvangsdosis: 1 g i.m. of langzaam i.v. (15 mg/kg/uur in 250 ml fysiologische
zoutoplossing, gevolgd door twee toedieningen van 1 g om de 4 uur). Onderhoudsdosis:
500 mg om de 12 uur gedurende 3 dagen. Verpakking: 4 flacons van 500 mg (5 ml) en 4
flacons van 2 g (20 ml).
6) Dimercaprol of BAL (British Anti Lewisite) is sterk nefrotoxisch en hepatotoxisch, en
daarom geen eerste keuze in geval van contaminaties met nikkel, goud, polonium of kwik.
Een beter alternatief is DMPS, wat bijna zo effectief is.
7) Dimercaptopropaansulfonaat – DMPS is effectief voor decorporatie van arseen,
cadmium, kobalt, bismut, chroom, goud, zilver, tin, kwik, polonium en lood. Merknaam:
Dimaval®. Fabrikant: Heyl, Chemisch-pharmaceutische Fabrik GmbH & Co. KG, 14133,
Berlijn. Verpakking: 5 amp van 0,25 g DMPS in 5 ml. Aanvangsdosis: eerste dag 1,5 - 2
g/d, tweede dag 1 – 1,5 g/d, derde dag 0,75 – 1,0 g/d. Onderhoudsdosis: vanaf 4e dag 0,50
g/d zo lang als nodig is. Voor onderhoud zijn dosisverpakkingen met 100 mg capsules
verkrijgbaar.
8) Natriumbicarbonaat zal de urine alkalischer maken en vermindert als gevolg hiervan de
nefrotoxiciteit van uranium (risico op tubulaire necrose) door de uitscheiding via de urine te
stimuleren. Het kan worden toegediend via langzame intraveneuze infusie met behulp van
250 ml isotone oplossing van 1,4% NaHCO3. Op basis van de ernst van de inwendige
contaminatie kan de therapie gedurende enkele dagen dagelijks worden herhaald, terwijl
de nierfunctie en de pH van urine en bloed worden gecontroleerd. Een alternatief is
toediening van een tablet van 1 g NaHCO3 om de 4 uur totdat de urine-pH tussen 7 en 8
wordt gehouden.
9) Penicillamine kan worden gebruikt voor de behandeling van contaminatie door polonium,
gallium, koper, bismut, goud, kwik, zink en ijzer. Merknaam: Metalcaptase 300®. Fabrikant:
Heyl Chemisch-pharmaceutische Fabrik GmbH & Co. KG, 14133 Berlijn. Verpakking: 50
filmomhulde tabletten van 300 mg. Aanvangsdosis: 4 x 300 mg/d. Onderhoudsdosis: max.
40 mg/kg/d.
10) Pruisisch blauw of ijzerhexacyanoferraat Fe4[Fe(Cn6]3 is effectief in geval van
contaminatie met cesium, thallium (en rubidium). Merknaam: Radiogardase®. Fabrikant:
Heyl Chemisch-pharmaceutische Fabrik GmbH & Co. KG, 14133 Berlijn. Verpakking: 36
capsules van 0,5 g. Dosering: 3 x 1 g/d tot 3 x 3 g/d (en in uitzonderingsgevallen zelfs tot
20 g/d) per os. Het is passend om de Pruisisch blauw-therapie te combineren met de
toediening van een zwak laxativum. De aanbevolen therapieduur is ten minste 30 dagen,
of langer in geval van ernstige contaminatie (FDA2009).
11) Sevelamer HCL is een fosfaatbindend middel dat kan worden gebruikt in geval van
contaminatie met radioactief fosfor. Merknaam: Renagel®. Fabrikant: Genzyme.
Verpakking: 180 tabletten van 800 mg. Aanbevolen dosis: 3 keer 800 mg tot 2 400 mg per
dag gedurende plusminus 5 dagen, terwijl ondertussen het serumfosforgehalte wordt
gecontroleerd. De eerste dosis is de belangrijkste.
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12) KI of kaliumjodide in de juiste dosering en op het juiste tijdstip ingenomen, zal de
schildklier zodanig effectief verzadigen dat ingeslikt of geïnhaleerd radioactief jodium zich
niet in de schildklier zal ophopen. De aanbevolen dosis om de schildklier te verzadigen, is
130 mg per os voor een volwassene. Vanwege de eerdere predistributie-campagnes in
België wordt ingeschat dat het niet nodig is dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu een aanvullende KI-stock aanlegt.
13) Diuretica in combinatie met verhoogde vloeistofinname (3 tot 4 l/d, i.v., per os of
gecombineerd) zijn een goede algemene maatregel om de uitscheiding via de urine van
bijna alle wateroplosbare radionucliden te versnellen. Bovendien vormt dit soort therapie in
bijna alle gevallen geen risico. Alleen voor patiënten met hartziektes of nierinsufficiëntie is
voorafgaand advies van een specialist verplicht. Als diureticum kan men bijvoorbeeld
dagelijks 40 mg furosemide gebruiken (terwijl ondertussen de elektrolytenbalans wordt
gecontroleerd, zeker in geval van langdurige therapie). Deze therapie is zeker effectief in
geval van contaminatie met tritium, broom, natrium, kalium, fosfor en ruthenium.
14) Laxativa zullen de gastro-intestinale passagetijd verkorten en zullen hierdoor over het
algemeen de kans op opname van radionucliden in het bloed verminderen. Wat dit betreft,
kan bijvoorbeeld bisacodyl in de vorm van zetpillen worden gebruikt. Fabrikant: Teva.
Verpakking: 30 maagsapresistente tabletten van 10 mg. Aanbevolen dosis: 1/d.
15) G-CSF of granulocytenkolonie stimulerende factor (filgrastim) is essentieel om groei en
mobilisatie van witte bloedcellen te stimuleren in geval van een hoge stralingsdosis met
ontwikkeling van acute stralingsziekte. Merknamen: Accofil®, Neupogen®, Nivestim®,
Tevagrastim®, Zarzio®. Fabrikanten: respectievelijk Accor, Amgen, Hospira, Teva,
Sandoz. Verpakking: voorgevulde spuiten met 0,48 mg. Aanvangsdosis: 1 x 0,48 mg per
dag of 0,005 mg/kg voor kinderen, waarmee zo snel mogelijk moet worden begonnen
wanneer acute stralingsziekte wordt vermoed (totale lichaamsdosis > 3 Gy).
Onderhoudstherapie: minimaal 14 - 21 dagen. Pegfilgrastim (6 mg, Neulasta® van Amgen
of Lonquex® van Teva) is een langwerkende formulering en vereist in principe slechts één
toediening.
Naast dimercaprol (British Anti-Lewisite®, waarvoor betere alternatieven bestaan) wordt ook CoEDTA (Kelocyanor®) / Hydroxocobalamine (Cyanokit®) niet langer overwogen voor deze lijst. De
toxiciteit van het laatstgenoemde antidotum is zodanig dat het gebruik hiervan meer recentelijk
wordt geacht alleen in geval van cyanidevergiftiging passend te zijn.
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4.5.2. Antidota: bijwerkingen en contra-indicaties
De ernst van de contaminatie moet worden afgewogen tegen de toestand van de patiënt wanneer
naar de contra-indicaties voor deze stoffen wordt gekeken. Ze dienen (afhankelijk van de situatie)
niet als absolute contra-indicaties te worden beschouwd.
1) Na-alginaten (Gaviscon®)
Contra-indicatie:
Nierfunctieproblemen, elektrolytstoornissen.
Zwangerschap/borstvoeding:
Geen contra-indicaties.
2) Ca-DTPA (Ditripentat-Heyl®)
Bijwerkingen:
Allergische reacties, geneesmiddelkoorts, misselijkheid, braken, diarree, hoofdpijn,
pruritus, spierkrampen, hypotensie, depletie van zink en mangaan, tromboflebitische
reacties na snelle intraveneuze injectie.
Contra-indicatie:
Hypercalciëmie, kindertijd, adolescentie, nierfunctieproblemen, leverfunctieproblemen,
beenmergdepressie, leukocytopenie, trombocytopenie.
Zwangerschap/borstvoeding:
Contra-indicatie.
3) Zn-DTPA (Zink-Trinatrium-pentetat®)
Bijwerkingen:
Allergische reacties, geneesmiddelkoorts, misselijkheid, braken, diarree, hoofdpijn,
pruritus, spierkrampen, hypotensie, tromboflebitische reacties na snelle intraveneuze
injectie.
Contra-indicatie:
Hyperzinkemie, hypotensie, verstoorde bloedtellingen
Zwangerschap/borstvoeding:
Er bestaat onvoldoende ervaring. De dierstudies die zijn uitgevoerd, hebben geen
aanwijzingen voor embryotoxische/teratogene effecten laten zien.
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4) Ca-gluconaat 10%
Bijwerkingen:
Vasodilatatie, opvliegers of warmteopwelling, verminderde bloeddruk, bradycardie,
hartritmestoornissen, syncope en hartstilstand. Er kan lokale necrose en abcesvorming
optreden bij intramusculaire/subcutane/extravasculaire injectie.
Contra-indicatie:
Met digitalis behandelde patiënten (risico op aritmieën), patiënten met ventrikelfibrilleren of
hypercalciëmie, nierfunctieproblemen, patiënten behandeld met thiazidediuretica (risico op
hypercalciëmie).
Zwangerschap/borstvoeding:
Men moet voorzichtig zijn omdat na i.v. toediening van calciumgluconaat de
calciumconcentratie in het bloed van de foetus hoger is dan in het bloed van de moeder. Er
zijn geen voortplantingsstudies bij dieren uitgevoerd. Voorzichtigheid is geboden wanneer
calciumgluconaat wordt toegediend aan een vrouw die borstvoeding geeft.
5) Deferoxamine-mesylaat (Desferal®)
Bijwerkingen:
Bij een paar patiënten is sprake geweest van rood worden van de huid, urticaria, hypotensie
en shock toen Desferal® via snelle intraveneuze injectie werd toegediend. Daarom dient
Desferal ® intramusculair of via langzame intraveneuze infusie te worden toegediend. In
zeldzame gevallen is melding gemaakt van mucormycose, soms met fatale afloop. Als één
of meer van de vermoede tekenen of symptomen optreden, dient Desferal® te worden
stopgezet en dienen mycologische tests te worden uitgevoerd. Lokale reacties op de
injectieplaats (d.w.z. irritatie, pijn, brandend gevoel, zwelling, erytheem, blaasjes, lokaal
oedeem) kunnen gepaard gaan met systemische allergische reacties zoals artralgie, koorts,
hoofdpijn, myalgie, misselijkheid, braken, buikpijn, astma. Er is bloeddyscrasie
(trombocytopenie, leukopenie) gedocumenteerd, evenals leverproblemen (verhoogde
transaminasen tot aan leverdisfunctie) en aandoeningen van het zenuwstelsel
(duizeligheid, perifere sensorische, motorische of gemengde neuropathie, paresthesieën,
epileptische aanvallen) en spierspasmen.
Contra-indicatie:
Er is melding gemaakt van nierfunctieproblemen (verhoogde serumcreatinineconcentratie,
acuut nierfalen en niertubulusstoornissen).
Zwangerschap/borstvoeding:
Er kan cytotoxiciteit optreden, aangezien gebleken is dat Desferal® in vitro de DNAsynthese remt. Na hoge doses is bij muizen vertraagde ossificatie en zijn bij konijnen
skeletafwijkingen waargenomen. Er zijn geen goed gecontroleerde studies bij zwangere
vrouwen. Groeivertraging en botveranderingen (bijv. metafysaire dysplasie) komen echter
bij met chelatietherapie behandelde patiënten in de eerste drie levensjaren vaak voor (na
hoge doses van 60 mg/kg). Omdat veel geneesmiddelen in de moedermelk worden
uitgescheiden, is voorzichtigheid geboden.
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6) Dimercaptopropaan-1-sulfonaat (Dimaval®)
Bijwerkingen:
In individuele gevallen kunnen misselijkheid en een stijging van de concentratie
transaminasen worden vastgesteld. De mineraalbalans, met name van zink en koper, moet
nauwlettend worden gecontroleerd. Ook is soms sprake van koude rillingen, koorts of
huidreacties van vermoedelijk allergische aard zoals pruritus of exantheem. In individuele
gevallen zijn hevige allergische huidreacties (bijv. erythema exsudativum multiforme,
Stevens-Johnson-syndroom) gemeld.
Contra-indicatie:
Geen.
Zwangerschap/borstvoeding:
Gebruik tijdens dracht en lactatie liet in dierexperimenten geen teratogene effecten zien. Er
zijn echter tot nu toe onvoldoende ervaringen bij mensen beschikbaar.
7) Natriumbicarbonaat
Bijwerkingen:
Prikkelbaarheid en spierspasmen (alleen na te hoge doses).
Contra-indicatie:
Congestief hartfalen, nier- of leverfunctieproblemen, alkalose of lage bloedconcentraties
van calcium of chloride.
Zwangerschap/borstvoeding:
Geen bijwerking of contra-indicatie.
8) Penicillamine (Metalcaptase®)
Bijwerkingen:
Allergie, diarree, verlies van eetlust, lichte maagpijn, misselijkheid, braken gewrichtspijn,
spierzwakte.
Contra-indicatie:
Nierfunctieproblemen,
myasthenia gravis.

aplastische

anemie,

trombocytopenie

of

agranulocytose,

Zwangerschap/borstvoeding:
Er is gebleken dat penicillamine schade bij de foetus veroorzaakt. Tijdens gebruik van
penicillamine geen borstvoeding geven.
9) Pruisisch blauw (Radiogardase®)
Bijwerkingen:
Allergie, obstipatie, (asymptomatische) hypokaliëmie, remming van de absorptie van
tetracyclines, blauwgekleurd(e) ontlasting, mondslijmvlies en dentitie.
Contra-indicatie:
Voorzichtigheid is geboden bij behandeling van patiënten met reeds bestaande
hartritmestoornissen of verstoorde elektrolytenbalans.
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Zwangerschap/borstvoeding:
Geen beperkingen. Pruisisch blauwe wordt praktisch niet geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal, het passeert de placentabarrière niet en wordt niet uitgescheiden in
moedermelk. Radioactief cesium komt echter zowel bij het ongeboren kind als in de
moedermelk terecht. Daarom is het risico van radioactief cesium naar verwachting groter
dan het risico van een behandeling met Pruisisch blauw.
10) Sevelamer HCl (Renagel®)
Bijwerkingen:
Allergie, diarree, maagpijn, slikproblemen, buikpijn, ileus, darmobstructie en -perforatie,
misselijkheid, braken.
Contra-indicatie:
zie hierboven (darm).
Zwangerschap/borstvoeding:
Bij drachtige ratten die Renagel® kregen: tijdens organogenese trad verminderde of
onregelmatige ossificatie van foetale botten op, waarschijnlijk als gevolg van verminderde
absorptie van in vet oplosbare vitamine D.
11) Kaliumjodide
Bijwerkingen:
Overgevoeligheidsreacties met zwelling van lippen, tong, gezicht en lymfeklieren (zeer
zelden). Ook is (meestal na langdurig gebruik) het volgende gedocumenteerd: hoofdpijn,
brandend gevoel in mond en/of keel, parotiszwelling, metaalachtige smaak, maar in de
meeste gevallen zijn deze symptomen van minder belang. Ook kan sprake zijn van
misselijkheid, maagpijn, diarree of braken. Zeldzame endocrinologische bijwerkingen die
kunnen worden geïnduceerd, zijn hypothyreoïdie met of zonder struma (meestal bij jonge
kinderen of in geval van cystische fibrose) en hyperthyreoïdie met uiteindelijk
hartritmestoornissen, met name tachycardie (voornamelijk bij ouderen).
Contra-indicaties
Overgevoeligheid (zeer zelden), ook als sommige andere zeer zeldzame ziektes: dermatitis
herpetiformis, iododerma tuberosum, myotonia congenita en vasculitis met
hypocomplementemie.
Zwangerschap/borstvoeding:
In geval van vrijkomen van radioactief jodium moet met name de schildklier van de foetus
bij zwangere vrouwen worden beschermd door gebruik van stabiel jodium vanaf week 10
van de zwangerschap. Vanwege het risico op het blokkeren van de foetale schildklierfunctie
door overmatig stabiel jodium, moeten herhaalde doses kaliumjodide bij zwangere vrouwen
echter worden vermeden, en moeten bij de pasgeborene schildklierfunctietests worden
uitgevoerd (wat echter normaal gesproken standaard gebeurt). Vrouwen die borstvoeding
geven dienen voor hun eigen bescherming kaliumjodide te krijgen, maar niet als middel om
hun zuigelingen van jodium te voorzien. Deze dienen hun KI rechtstreeks te krijgen.
12) Furosemide (Lasix®)
Bijwerkingen:
Allergie, volumedepletie kan sommige patiënten vatbaar maken voor diepveneuze
trombose, hypotensie, voorbijgaande doofheid na i.v. bolusinjectie, spierkrampen, zwakte,
duizeligheid, syncope, tachycardie, hartkloppingen, hyperurikemie, hypocalciëmie (zelden),
hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, lichte hyperlipidemie en hypercholesterolemie,
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pancreatitis,
geelzucht
(intrahepatische
cholestatische
trombocytopenie, aplastische anemie, leukopenie (zeer zelden).

geelzucht),

anorexie,

Contra-indicatie:
Leverziekten.
Zwangerschap/borstvoeding:
Furosemide passeert de menselijke placenta gemakkelijk. De foetus kan farmacologische
effecten van furosemide ondervinden. De meeste deskundigen raden furosemide voor
behandelingen tijdens de zwangerschap niet aan omdat furosemide (als krachtig
diureticum) maternale hypovolemie en verminderde placentale perfusiedruk kan induceren.
In dierstudies zijn aanwijzingen voor fetolethaliteit gevonden, maar alleen na hoge doses.
Daarnaast is in sommige dierstudies een verhoogd risico op hydronefrose aangetoond. Er
zijn geen gecontroleerde gegevens m.b.t. menselijke zwangerschap. Furosemide wordt in
de moedermelk uitgescheiden en kan de lactatie remmen. Er zijn geen ongewenste effecten
bij zuigelingen gemeld. De fabrikant raadt aan om voorzichtigheid te betrachten wanneer
furosemide wordt toegediend bij vrouwen die borstvoeding geven.
13) Bisacodyl
Bijwerkingen:
Buikpijn/-krampen, misselijkheid, braken (<3%).
Contra-indicatie:
Bekende allergie voor polyethyleenglycol, maag-darmobstructie, toxische colitis en toxisch
megacolon. Patiënten met nierinsufficiëntie die last hebben van hevig braken dienen
nauwlettend te worden gecontroleerd, inclusief meting van elektrolyten (natrium, kalium,
calcium en creatinine).
Zwangerschap/borstvoeding:
Er zijn geen voortplantingsstudies bij dieren uitgevoerd. Het is niet bekend of bisacodyl
foetale schade kan veroorzaken. Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk
wordt uitgescheiden.
Vanwege de potentiële ernstige bijwerkingen van de meeste antidota moet voorzichtigheid worden
betracht en mag therapie alleen worden ingesteld als dit duidelijk nodig is om tegen straling te
beschermen. Wat dit betreft, lijkt 100 patiënten die tijdens de eerste 10 dagen echt behandeling
nodig hebben een conservatief scenario te zijn.
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4.5.3. Locatie van antidotumstock
Een ideaal afleversysteem zal aan verschillende voorwaarden moeten voldoen:
− geselecteerde locaties, om minimale leveringstijd te garanderen,
− onmiddellijke beschikbaarheid van transport,
− snelle contact- en responscapaciteit.
Door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu moet bij de Minister
van Defensie om een regeling m.b.t. het bijhouden van voorraden worden verzocht.

4.6. Strategisch crisismanagement - Internationale bijstand
In geval van CNBR-aanvallen is internationale samenwerking noodzakelijk. In geval van nucleair
terrorisme staat de behoefte aan bijstand buiten kijf. In het geval van op grote schaal vrijkomen
van radioactiviteit, kunnen nationale middelen en logistiek onder druk komen te staan. De
noodzaak van internationale samenwerking werd na het ongeval van Tsjernobyl sterk gevoeld en
leidde spoedig tot de ondertekening van het Verdrag inzake de verlening van bijstand (IAEA, 1987).
Hoofdstuk L van het Triage, Monitoring and Treatment handbook (Rojas-Palma et al., 2009) bevat
informatie over de verschillende internationale regelingen om internationale bijstand aan te vragen,
zoals het Verdrag inzake de verlening van bijstand van het IAEA en ook het Inter-Agency
Committee on Radiological and Nuclear Emergencies (IACRNE). Het Inter-Agency Committee on
Radiological and Nuclear Emergencies, voorheen het Inter-Agency Committee for the Co-ordinated
Planning and Implementation of Response to Accidental Releases of Radioactive Substances, dat
werd opgericht na een bijeenkomst van vertegenwoordigers van FAO (Voedsel- en
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties), UNEP (United Nations Environmental
Programme), ILO (International Labour Organization), UNSCEAR (United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation), WMO (World Meteorological Organization), WHO
en IAEA bij de Special Session van de IAEA General Conference in september 1986, is het
coördinatiemechanisme tussen desbetreffende internationale intergouvernementele organisaties
om te verzekeren dat gecoördineerde en regelingen en capaciteiten m.b.t. paraatheid voor en
respons op nucleaire en radiologische incidenten en noodgevallen worden ontwikkeld en
onderhouden.
Binnen dit kader kan de WHO specifieke medische bijstand bieden via het REMPAN-initiatief
(Radiation
Emergency
Medical
Preparedness
and
Assistance
Network
http://www.who.int/ionizing_radiation/a_e/rempan/en/), dat grotendeels is gebaseerd op bijstand
verleend door Collaborating Centers and Liaison Institutions.
Met name met betrekking tot antidota die in het geval van radiologische/nucleaire incidenten
worden gebruikt, heeft de WHO erkend dat het nuttig is om de beperkte nationale stocks via een
internationale voorraad van een back-up te voorzien, maar is de WHO er tot nu toe nooit in
geslaagd dit te realiseren.
Daarnaast beschrijft het Joint Emergency Management Plan of the International Organizations (het
Joint Plan - http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10523/Joint-Radiation-EmergencyManagement-Plan-of-the-International-Organizations-EPR-JPLAN-2013) het inter-institutionele
kader voor paraatheid voor en de respons op een reëel, potentieel of vermeend stralingsincident
of -noodgeval, ongeacht of dit het gevolg is van een ongeval, natuurramp, nalatigheid, een nucleair
beveiligingsvoorval of enige andere oorzaak.
In 2001 werd het EU-mechanisme voor civiele bescherming ingesteld, dat samenwerking tussen
nationale civiele beschermingsautoriteiten door heel Europa bevordert. Het Mechanisme omvat op
dit moment alle 28 EU-lidstaten plus IJsland, Montenegro, Noorwegen, Servië, de Voormalige
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Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije. Het Mechanisme werd opgezet om
gecoördineerde bijstand van de deelnemende staten te verlenen aan slachtoffers van door de
natuur of door de mens veroorzaakte rampen in Europa en elders. Hoewel er op dit moment geen
officiële verbintenissen van kracht zijn, zou via dit mechanisme Europese bijstand om een lidstaat
van extra reserves of stocks te voorzien, kunnen worden verleend.
Bovendien verstrekt, conform het Europese responsplan voor chemische, biologische en
onbekende agentia die een grensoverschrijdende impact zouden kunnen hebben, het Europees
Centrum voor Ziektebestrijding in Stockholm expertise aan EU-lidstaten. Onder deze 'paraplu' is
het Health Security Committee (HSC) van de EU dat in 2001 op verzoek van EU-ministers van
Volksgezondheid en vertegenwoordigd door gezondheidsautoriteiten van lidstaten werd ingesteld,
welk mandaat werd versterkt door de goedkeuring van de Cross Border Directive van de EU, een
adviesgroep inzake bescherming van de gezondheid op EU-niveau met als doel om coördinatie en
uitwisseling van beste praktijken en informatie over nationale activiteiten en reacties op
noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en grensoverschrijdende dreigingen te
versterken. Het HSC nam de taak op zich om praktische regelingen m.b.t. voorraden en de
distributie daarvan te bespreken als een lidstaat hierom zou verzoeken. Het HSC zal daarnaast
standaardwerkprocedures (SOP's) opstellen om farmaceutische producten in geval van nood te
distribueren.

4.7. Opleiding en training
Opleiding, training en oefening zijn essentieel. Dit dient al op graduaatsniveau te beginnen voor
artsen en verpleegkundigen en te worden geïntensiveerd tijdens specialisatie of huisartsentraining.
Elders in dit advies beschreven scenario's kunnen worden gebruikt om klein- en grootschalige
oefeningen te ontwikkelen waarmee de bruikbaarheid kan worden getest van nucleaire en
radiologische noodplannen, niet alleen voor ziekenhuizen, maar ook voor andere instanties die
betrokken zijn bij hulpverlening in noodsituaties.
Training en opleiding van alle eerstehulpverleners, inclusief medische hulpverleners, zijn nodig
voor de drie soorten terrorisme die hierboven vermeld zijn. Afgezien van enkele punctuele
initiatieven, met name voor enkele gespecialiseerde eenheden voor civiele bescherming en
brandweerkorpsen die dichtbij de grotere nucleaire faciliteiten zijn gestationeerd, zijn tot nu toe
echter geen systematische inspanningen m.b.t. opleiding en training verricht door Belgische
autoriteiten.
Dit kan sterk worden verbeterd, met name voor gezondheidszorgwerkers, omdat zelfs een korte
informatie- en trainingssessie aanzienlijk kan bijdragen aan de demystificatie van RN-dreigingen
en hen kan leren hoe ze met vertrouwen kunnen ingrijpen op een wijze die zeer efficiënt is voor
het slachtoffer, veilig is voor de hulpverlener en waaraan minimale kosten zijn verbonden, terwijl
veel van de (eventueel) benodigde materialen voor de meest spoedeisende zorg sowieso al
aanwezig zijn in zorgsettings.
Als voorbeeld: het Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie heeft, in samenwerking met het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, Public Health England en Campus Vesta, met
succes een reeks trainingscursussen georganiseerd voor lidstaten van de Europese Unie. Deze
evenementen zijn gesponsord door het Directorate-General for Migration and Home Affairs van de
Europese Commissie – counter terrorism unit.
In de periode 2006 - 2009 co-financierde de Europese Commissie een gericht onderzoeksproject
dat werd gecoördineerd door het Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) en dat
resulteerde in de productie van een handboek voor de triage, monitoring en behandeling van het
aan kwaadwillig gebruik van ioniserende straling blootgestelde publiek: TMT Handbook
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(www.tmthandbook.org). Omdat het handboek door artsen zeer goed is ontvangen, is dit initiatief
door de Europese Commissie uitgediept.
Vanwege de grote lokale vraag dienen trainingscursussen regelmatig te worden georganiseerd in
België.
Zoals in eerdere hoofdstukken is vermeld, is het belangrijk dat huisartsen en spoedartsen leren
hoe ze symptomen en syndromen moeten herkennen die mogelijk door straling worden
veroorzaakt. Dit kan gebeuren met beperkte opleidingsinspanning, maar gezien de verwachte lage
waarschijnlijkheid van het optreden van RN-voorvallen dient de informatie met regelmatige
tussenpozen in herinnering te worden gebracht.
Een bijkomende kwestie is het onderhoud van de tijdens de training gebruikte materialen.

4.8. Samenvatting en aanbevelingen
Ondanks talrijke maatregelen m.b.t. veiligheid en beveiliging van de installatie en veiligheids- en
beveiligingsmaatregelen m.b.t. transport, zijn er altijd scenario's waarin radioactief en nucleair
materiaal kan worden verkregen, met name als het gaat om kleinere bronnen of om bronnen die
elders in de wereld aan regulerend toezicht zijn ontsnapt, en dit materiaal kan op vele verschillende
manieren worden gebruikt om het gewenste resultaat (het creëren van angst) te bereiken. Dit effect
zou zelfs kunnen worden bereikt door radioactieve bronnen in te zetten die weinig objectief fysiek
letsel of risico genereren, vanwege de reeds bestaande psychologische perceptie van
radioactiviteit en straling. Vanzelfsprekend moeten (overeenkomstig IAEA-richtlijnen) passende
beveiligingsmaatregelen worden getroffen en streng worden gecontroleerd.
Eén van de grootste uitdagingen bij het adequaat beschermen van de bevolking tegen RN
terroristische dreigingen is de tijdige herkenning van de radioactieve of stralingsgevaarlijke
kenmerken hiervan.
In sommige gevallen kunnen op kritieke plaatsen permanent of tijdelijk stralingsdetectiesystemen
worden ingezet of kunnen deze voor specifieke evenementen worden gebruikt. Het belangrijkste
is dat op elke incident- of ongevalslocatie hulpverleners en met name de eerstehulpverleners
worden ingezet met geactiveerde detectoren die real-time stralingsdetectie en enige eerste
metingen mogelijk maken en daardoor om dienovereenkomstig te handelen in termen van
zelfbescherming en slachtofferzorg, inclusief verder 'stroomafwaarts', zoals tijdens het vervoer van
slachtoffers in ambulances en in de ziekenhuizen waarin ze worden opgenomen.
Voorvallen met straling en/of contaminatie van slachtoffers komen niet vaak voor, maar kunnen
een enorme impact hebben op het functioneren van het gehele gezondheidszorgsysteem. In al
deze gevallen, ongeacht de aard van het incident, is het nodig om een adequaat plan van aanpak
te hebben, in de vorm van een nucleair en radiologisch ziekenhuisnoodplan, wat deel dient uit te
maken van de algemene noodplanning voor ziekenhuizen. Op dit moment is er geen centraal
overzicht over de beschikbare middelen (inwendige en uitwendige decontaminatie,
opslagcapaciteit, enz.) en vaardigheden (medisch en niet-medisch, zoals dosimetrie in geval van
contaminatie) in België in termen van medische responscapaciteit in het geval van een nucleair
incident of ongeval.
Naast de ziekenhuizen zijn verschillende (overheids)organen en instanties bij deze zaak betrokken,
elk met zijn eigen benadering, competentie en expertise. Het is van het allergrootste belang om te
streven naar maximale complementariteit na voorafgaande raadpleging van alle betrokken
instanties, en naar 'drills' om te verzekeren dat elke partner precies weet wat er van hem wordt
verwacht en wat hij van anderen kan verwachten. Dit verzekert niet alleen maximale competentie,
maar ook onmiddellijke toepasbaarheid.
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In het geval van een terroristisch RN-incident is preventie van inwendige contaminatie van het
grootste belang: dit kan vaak gedeeltelijk worden gerealiseerd door eenvoudige handelingen zoals
het verwijderen van bovenkleding en het schoonspoelen van de blootgestelde huid. Als ingestie
en/of inhalatie van radionucliden heeft plaatsgevonden of sterk wordt vermoed, kan het gebruik
van bepaalde 'antidota' de eliminatie van de radionucliden uit het lichaam versnellen of (zoals met
preventief stabiel jodium) de impact van de contaminerende stof sterk verminderen. Wanneer
verschillende hiervan niet of in elk geval niet onmiddellijk beschikbaar zijn, zijn eenvoudige
maatregelen zoals hyperhydratie met of zonder diuretica van groot belang, aangezien deze
doorgaans zeer snel en zonder risico op ongewenste bijwerkingen kunnen worden toegepast,
behalve voor patiënten met eerder bekend hart- of nierfalen. Sommige van deze antidota zijn
doorgaans in grote hoeveelheden in de meeste ziekenhuisapotheken beschikbaar, aangezien ze
dagelijks worden gebruikt voor verschillende andere klinische toepassingen dan radio-nucleaire
incidenten. De andere zijn echter slechts in zeer beperkte hoeveelheden beschikbaar en in een
paar geselecteerde ziekenhuizen, meestal in de buurt van nucleaire installaties. De Raad adviseert
om deze geneesmiddelen te kopen en op strategische plaatsen op te slaan en regelingen met
farmaceutische bedrijven en/of buurlanden te treffen om deze geneesmiddelen binnen 24 uur in
grotere hoeveelheden beschikbaar te hebben.
In geval van het op grote schaal vrijkomen van radioactieve stoffen waardoor een groot aantal
mensen wordt getroffen, kunnen nationale middelen en logistiek nochtans onder druk komen te
staan, waardoor internationale samenwerking vereist is. Hoewel er theoretisch verschillende
mechanismen voor internationale bijstand bestaan, bestaan er niet altijd officiële afspraken of
operationele procedures. De Raad adviseert de autoriteiten om samenwerking op dit gebied te
bevorderen, inclusief het uitwerken en testen van operationele procedures.
Afgezien van enkele punctuele initiatieven, met name voor enkele gespecialiseerde eenheden voor
civiele bescherming en brandweerkorpsen die dichtbij de grotere nucleaire faciliteiten zijn
gestationeerd, zijn tot nu toe geen systematische inspanningen m.b.t. opleiding en training verricht
door Belgische autoriteiten. Opleidings- en trainingsinspanningen zijn voor alle eerstehulpverleners
echt nodig en dit dient één van de prioriteiten te zijn voor de autoriteiten.
Een bijzonderheid van stralingsgeïnduceerde symptomen is dat het enige tijd kan duren voordat
ze zich manifesteren, dat ze afhankelijk van de dosis op verschillende plaatsen kunnen optreden,
als slachtoffers die voorbij komen uit een groot gebied afkomstig zijn, en dat er een serieuze kans
bestaat dat ze gedurende een lange periode (dagen of weken) niet als stralingsgeïnduceerde ziekte
worden gediagnosticeerd. Eén van de praktische consequenties is dat een stel klinische tests, bijv.
tellingen van witte bloedcellen, met name van lymfocyten, dient te worden uitgevoerd om inwendige
radioactieve contaminatie uit te sluiten of te bevestigen, met name wanneer het gaat om potentiële
alfa-contaminatie waarbij G-M-gebaseerde monitoring mogelijk geen aanwijzingen voor inwendige
contaminatie oplevert. Dit is een les die is getrokken uit de Litvinenko-zaak. Als grote aantallen
slachtoffers geruststelling of triage nodig hebben, zou dit vragen om grote hoeveelheden stalen en
dient dit te worden meegenomen in de noodplannen.
Het is daarom belangrijk dat alle artsen (en met name huisartsen en spoedzorgspecialisten) leren
hoe mogelijke stralingsgeïnduceerde letsels of syndromen moeten worden herkend. Opleiding en
training dienen al op graduaatsniveau te beginnen voor artsen en verpleegkundigen en te worden
geïntensiveerd tijdens specialisatie of huisartsentraining. Gezien de verwachte lage
waarschijnlijkheid van het optreden van RN-voorvallen dient de informatie met regelmatige
tussenpozen in herinnering te worden gebracht.
Passende communicatie is tijdens een crisis van het allergrootste belang, met name na een RN
terroristische aanslag. Een adequaat crisiscommunicatieproces dient multidisciplinair te worden
aangepakt.
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De Raad adviseert om middelen toe te wijzen om een passende communicatiestrategie te
ontwerpen, ontwikkelen en inzetten die kan worden gebruikt in een meerdere bedreigingen
omvattende aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwste technologische
ontwikkelingen en social-media-tools.
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IV.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

1. Reikwijdte van dit advies
Dit document is een actualisering van de vorige adviezen van de HGR (HGR, 2001; HGR, 2003)
over bescherming van de volksgezondheid tegen 'Biologisch en chemisch terrorisme' en breidt
deze uit met een sectie over radiologische/nucleaire dreigingen.
Derhalve dient dit advies in combinatie met de vorige te worden gelezen. De huidige tekst over
chemische en biologische dreigingen is als volgt gestructureerd:
− In de eerste sectie worden de hoofdprincipes beschreven en uitgelegd die ten grondslag
liggen aan maatregelen m.b.t. de volksgezondheidsaspecten van terrorisme. Deze
elementen zijn grotendeels vergelijkbaar met die van het vorige advies, maar deze blijven
geldig en zijn op dit moment meer opportuun en toepasselijk dan ooit tevoren. In het huidige
advies wordt deze informatie niet ingetrokken, maar wordt hier expliciet naar verwezen.
− De twee andere delen van het advies uit 2003 gaan in op biologische (sectie 2) en
chemische (sectie 3) dreigingen. Ook de informatie in deze secties blijft geldig. In het
huidige document wordt de informatie aangevuld, uitgebreid en geactualiseerd. Terwijl in
het oorspronkelijke advies uit 2003 zeven biologische dreigingen werden geïnventariseerd,
gaat het huidige advies in op 7 bacteriële, 4 virale en 3 toxine-dreigingen, wat tegenwoordig
allemaal realistische en waarschijnlijke biologische 'wapens' zijn. In de huidige tekst is het
aantal chemische stoffen uitgebreid naar 8 groepen die meer dan 20 chemische stoffen
bestrijken.
De sectie over 'Radionucleaire dreigingen' is nieuw, maar sluit ook nauw aan op eerdere adviezen
van de Raad (HGR, 2015; HGR, 2016). Deze sectie plaatst de informatie in een context van
terrorisme, natuurrampen en industriële catastrofes. Bovendien is de informatie gestructureerd
volgens een vergelijkbare logica als de secties over biologische en chemische dreigingen.
Elke sectie van dit advies is opgebouwd rond een kerntabel waarin voor elk van de besproken
(groepen) agentia de aangewezen behandeling en de benodigde hoeveelheid van het
behandelingsmiddel per patiënt wordt vermeld. De focus ligt op de farmaceutische stocks die
dienen te worden aangelegd en/of bijgehouden om in situaties van terroristische aanvallen te
handelen. Wat dit betreft, weerspiegelt het advies de huidige stand van de wetenschappelijke
kennis, maar wordt niet gekeken naar ´worst case´-scenario´s.
Hoewel het qua toepassingsgebied breder en uitgebreider is opgezet dan het advies uit 2003,
streeft dit document niet naar volledigheid in de lijst van agentia die worden besproken. Veel van
de besproken agentia vertonen een direct historisch verband met chemische en biologische
oorlogsvoering. Nieuwe eigentijdse mogelijkheden zoals gentechnologie en gerelateerde
microbiologische dreigingen worden echter voornamelijk beperkt door de creativiteit van degenen
die de intentie hebben om de op dit moment beschikbare recombinant-DNA- en
genbewerkingstechnologie te misbruiken. Dit geldt voor een breed scala aan bacteriën, virussen
en prionen, variërend van de manier waarop ze met organismen reageren en de snelheid waarmee
ze zich verspreiden, tot hun morbiditeits- en mortaliteitskenmerken. Een andere dreiging is
afkomstig van industriële producten (bijv. radioactieve materialen) die direct risico's opleveren als
ze worden gebruikt bij een terroristische aanslag. De technische ontwikkeling maakt de synthese
mogelijk van een vrijwel onbeperkt aantal nieuwe chemische stoffen met – opnieuw – onbekende
eigenschappen. Het lijdt geen twijfel dat sommige hiervan zullen worden overwogen voor chemisch
terrorisme. Bij biologisch terrorisme is het onmogelijk om te voorspellen welke medische
behandeling en welke geneesmiddelen zullen moeten worden gebruikt.
Het huidige advies is niet bedoeld als een handboek. Hoewel de handelingsprincipes die in het
advies uit 2003 zijn besproken van kracht blijven, vallen fundamentele aspecten (zoals de
biologische mechanismen van de agentia) buiten het kader van dit advies.
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Een advies over initiële medische behandeling in geval van terroristische incidenten kan de
medische aspecten niet behandelen als op zichzelf staand verschijnsel. Ze dienen te worden
gezien in samenhang met het totaal aan interventies. Daarom koppelt dit advies de medische
aspecten aan communicatie, planning en internationale samenwerking. Dit zijn geselecteerde en
deelaspecten van de totale interventie die in deze omstandigheden noodzakelijk zou kunnen zijn.
Anderzijds wordt het effect van de medische bijdrage sterk beïnvloed door de context waarin
behandelingen en farmaceutische producten worden gebruikt.
Dit advies is gericht op België en zijn specifieke geografische, demografische kenmerken en
nooddienststructuren. Er zijn completere, internationale reviews gepubliceerd in de open literatuur
(WHO, 2010; USAMRIID, 2011; USAMRIID, 2012; USAMRIIDD, 2014; OPWC, 2012).

2. Internationale context
Er is tijdens de afgelopen eeuw een uitgebreide wetenschappelijke literatuur opgebouwd over de
kwesties die in dit advies worden behandeld. In deze context dient het advies te worden gelezen
als een samenvatting van de vaakst aangehaalde incidenten in de literatuur.
Onlangs is een overzicht van de gevolgen van een terroristische aanslag met chemische en
biologische wapens gegeven (http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/chembioattacks.html).
Hoewel het zeer moeilijk is om deze gegevens te verifiëren, geeft het in elk geval een indicatie. Het
aantal doden varieerde tussen 0 en 1.429 (mogelijk zenuwgas sarin) in Damascus, terwijl het aantal
gewonden varieerde tussen 2 (Iraq) en 1.500 (Mosul). Typische en vaak aangehaalde voorbeelden
zijn de sarin-aanslag in de metro van Tokyo (12 doden en 5.511 gewonden) en de Russische
interventie in het theater in Moskou met fentanyl (124 doden en 501 gewonden).
Het geschatte aantal te behandelen slachtoffers na een CBRN-aanval in andere landen levert
versnipperde informatie op. In Zwitserland is een voorraad antidota voor 200 slachtoffers voorzien,
waarbij van 25 wordt aangenomen dat ze ernstig gewond zijn. In Duitsland wordt aangenomen dat
60 tot 100 slachtoffers mogelijk zijn. In de Verenigde Staten zijn door het hele land over 1.400
plaatsen 2.000 chempacks gedistribueerd; elk pakket is voldoende om 450 tot 1.000 slachtoffers
te behandelen.

3. Beperkingen en onzekerheden
Het bepalen van de reikwijdte van dit advies toont reeds een aantal van de beperkingen hiervan,
waaronder het ontbreken van een theoretische basis, wat inherent is voor iets dat voornamelijk
gericht is op praktisch handelen, en de moeilijkheden om in te spelen op toekomstige
ontwikkelingen die moeilijk te voorspellen zijn (bijv. m.b.t. nieuwe pathogenen).
Aangezien het aantal slachtoffers van een terroristische actie onmogelijk te voorspellen is, kunnen
de omvang van de voorraden en de hoeveelheid farmaceutische producten slechts arbitrair worden
bepaald. In dit advies worden de eenheidsdoses per behandeling vermeld.
Een gedeelte van de zorgen over paraatheid voor op de gezondheid gericht terrorisme dient te
resulteren in meer onderzoek naar relevante verschijnselen waarvan het bestaan is
gedocumenteerd, maar die slechts ten dele worden begrepen. Cumulatieve effecten zijn hiervan
een voorbeeld. Zowel biologische als chemische agentia zouden onderling
zodanig kunnen reageren dat hun gecombineerde effect veel meer impact heeft dan de som van
de afzonderlijke effecten. Ook vertonen slachtoffers van een nucleair incident minder
responscapaciteit om een biologisch of chemisch incident te overleven.
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Naast cumulatieve effecten zouden gecombineerde effecten van biologische, chemische en
nucleaire agentia problemen kunnen opleveren. Dit verschilt van binaire wapens die bestaan uit
twee onderdelen die nagenoeg onwerkzaam zijn of een zeer beperkt effect hebben, maar bij
combinatie zeer toxische verbindingen vormen. Voorbeelden hiervan zijn:
− De productie van saringas door combinatie van methylfosfonyl-difluoride met 2 andere
stoffen (M687).
− Bij het voorbereiden van de Amerikaanse invasie in de 'Varkensbaai' in de buurt van de
Cubaanse stad Giron ontwikkelden wetenschappers op het gebied van bacteriologische
oorlogsvoering een speciale cocktail van twee ziektekiemen en één biologisch toxine die
was ontworpen om sequentieel te werken, zodat slachtoffers gedurende ongebruikelijk
lange periodes ziek en verzwakt zouden zijn.
− Agent Orange, in de oorlog tussen Amerika en Vietnam tijdens de jaren 70 gebruikt als
ontbladeringsmiddel, was in wezen een combinatie van twee herbiciden (2,4D en 2,4,5T).
− Tijdens de actie in het Dubrovka-theater in Moskou (2002) werd carfentanil in combinatie
met remifentanil gebruikt. Beide opiaten veroorzaakten sterfte onder gijzelaars en
gijzelnemers.
Deze voorbeelden laten zien dat het gebruik van cocktails voorkomt. Voorbeelden zijn echter
schaars en over de specifieke kenmerken van de behandeling zijn in de literatuur nauwelijks
gegevens gemeld.

4. Training, communicatie en planning
4.1. Training
In eerdere adviezen over het onderwerp (HGR, 2001; HGR, 2003) heeft de Raad reeds gewezen
op de noodzaak van opleiding en training van alle betrokken zorgverleners. Deze noodzaak is
duidelijk, gezien de onmogelijkheid van volledige preventie van aanslagen, en daarom dienen
opleiding en training te worden voortgezet en geïntensiveerd en dient het belang hiervan te worden
benadrukt. De Raad ziet ten minste 3 gebieden waarop ruimte voor verbetering bestaat.
(1) Wanneer we kort naar de Belgische situatie kijken, zijn er voor zover we weten een aantal
opleidingsprogramma's van universiteiten of universitaire ziekenhuizen met algemene interesse in
rampenbeheersing en niet alleen in CBRN (bijv. KU Leuven: 2-daagse cursus en nascholing (5
modules), Antwerpen (Campus Vesta): postgraduaatscursus, Brussel: European master in disaster
medicine, VU Brussel: cursus in rampenbeheersing) en waarschijnlijk meer initiatieven. Praktische
trainingssessies worden echter niet of slechts minimaal aangeboden. Onlangs is geconcludeerd
dat
verdere
stroomlijning
van
de
verschillende
plannen
vereist
is
(https://crisiscentrum.be/nl/news/noodplanning/herziening-wetgeving-betreffende-denoodplanning).
(2) De programma´s dienen te worden geoptimaliseerd in overleg met alle belanghebbenden
(universiteiten, de Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, ziekenhuizen,
enz.). Voorts dienen op het publiek afgestemde instructies te worden gegeven met CBRN als
belangrijk onderwerp, aangezien alle zorgverleners op verschillende niveaus en met verschillende
verantwoordelijkheden moeten worden geïnstrueerd en getraind (zie de 5 disciplines betrokken bij
rampenbeheersing en met name de zorgverleners die direct en fysiek zijn betrokken bij de
discipline patiëntenzorg 2).
(3) Dit is ook gestimuleerd door de EC, die het initiatief heeft genomen om de oprichting van een
'EU-netwerk van CBRN-trainingscentra' (eNOTICE) financieel te ondersteunen. Dit civiel-militaire
netwerk heeft zijn activiteiten net gestart en coördineert initiatieven om eerstehulpverleners
inclusief zorgverleners in de hele EU te trainen om de praktijken, richtlijnen en procedures te
harmoniseren en de specifieke trainingsmogelijkheden in kaart te brengen. Op dit moment wordt
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binnen Campus Vesta en het netwerk gesproken over een specifiekere focus op biologische
dreigingen. (http://cordis.europa.eu/project/rcn/210213_en.html)
Opleiding en training binnen de CBRN-context is niet het onderwerp van het eigenlijke advies, maar
de Raad raadt sterk aan dat deze en aanverwante kwesties door alle belanghebbenden grondig
worden bekeken en waar nodig aan de actuele situatie in België worden aangepast.

4.2. Communicatie
Een steeds belangrijker aspect van nood- en rampenplannen is communicatie. Passende
communicatie richting het publiek tijdens een crisis is van het allergrootste belang om te verzekeren
dat de algemene bevolking goed worden geïnformeerd over wat er precies gebeurt of is gebeurd,
wat de risico's zijn en wat er kan worden gedaan om de impact van het voorval te verminderen.
Uit ervaringen met eerdere incidenten zoals het treinongeval met acrylonitril in Wetteren (4 mei
2013) of eerdere door de mens veroorzaakte rampen in Gellingen/Enghien of Enschede is
gebleken dat zowel de interne als de externe communicatielijnen en -strategieën voor verbetering
vatbaar zijn. Het loont om de kennis en ervaring op deze basis te vergroten, zoals ondervonden
door het uiterst functionele medische noodplan op 22 maart na de terroristische aanslag op de
luchthaven van Zaventem.
Uit deze ervaringen blijkt onder andere dat niet direct sprake is van passende communicatie en
communicatiekanalen. In het geval van een terroristische aanslag kan toegang tot informatie door
het onderzoek zelf worden belemmerd. Daarnaast moeten een aantal belangrijke doelstellingen
worden gerealiseerd, zoals a) geruststelling van het publiek, b) bijdragen aan effectieve inzet van
tegenmaatregelen, c) adequaat crisismanagement op operationeel, tactisch en strategisch niveau,
d) ondersteunen van het publiek en eerstehulpverleners om hun situationele bewustzijn te
verbeteren, e) vertrouwen onder het publiek genereren m.b.t. overheidsmaatregelen om het risico
te minimaliseren, f) vertrouwen opbouwen door effectief leiderschap en expertise te tonen.
De bovenstaande lijst van doelstellingen is niet uitputtend en veel hiervan worden beoordeeld en
geëvalueerd tijdens oefeningen of werkelijke gebeurtenissen; geleerde lessen worden echter vaak
niet geïmplementeerd in herziene versies van paraatheids- en responsplannen en dragen derhalve
niet bij aan de verbetering van de algehele aanpak van crisismanagement. Bovendien benadrukt
dit de vele aspecten van communicatie: van de autoriteiten richting het publiek, onder het publiek,
tussen eerstehulpverleners op verschillende niveaus, wat aangeeft hoe complex en gedegen een
adequaat crisiscommunicatieproces is.
Sinds de start in 2006 werd een onderzoeksproject over de triage, monitoring en behandeling van
het aan het kwaadwillige gebruik van ioniserende straling blootgestelde publiek gecofinancierd
door de Europese Commissie (TMT Handbook - Rojas Palma et al., 2009). Het project is onder
andere gericht op communicatie en biedt richtlijnen die door EU-lidstaten zouden kunnen worden
geïmplementeerd. Deze richtlijnen moeten door de lidstaten en de regio´s nader worden afgestemd
en dienen bijv. te passen in nationale noodresponsplannen. Hoewel de meeste hiervan nog steeds
gelden, zijn technologie en sociale media sinds de publicatie van het handboek drastisch
geëvolueerd en is het derhalve nodig om een aantal hiervan te actualiseren en hieruit nieuwe
richtlijnen af te leiden.
Binnen de EU zijn talrijke initiatieven genomen, zoals in het 7e kaderprogramma en in Horizon
2020. Sommige van deze projecten zijn gestopt (bijv. CATO in 2014), terwijl andere de komende
jaren zullen worden ontwikkeld. Er is een overzicht van alle projecten beschikbaar (http://encirclecbrn.eu/related-projects-2/;
http://cordis.europa.eu/project/rcn/102095_en.html).
Vermeldenswaardig is dat bij projecten van de CoU (Community of Users on Safe, Secure and
Resilient Societies) 1.500 deskundigen van universiteiten, industrie, kleine en middelgrote
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ondernemingen, beleidsmakers en eerstehulpverleners worden samengebracht om CBRNcoördinatie, bewustzijn en crisismanagement te verbeteren. In 2010 nam de EU het initiatief om de
CBRN-kenniscentra te promoten, waarbij in 2017 deskundigen uit meer dan 50 landen werden
samengebracht. (https://nonproliferation.eu/web/documents/nonproliferationpapers/the-eu-s-cbrncentres-of-excellence-initiative-aft-55.pdf)
Tijdens de publieksgeruststellingsfase na het vrijkomen van radioactief jodium in Fleurus in 2008
werden een aantal tekortkomingen in de aanpak van communicatie met het publiek vastgesteld,
bijv. wie de resultaten van een schildklierscan zal communiceren en hoe. In de nasleep van de
terroristische aanslagen van Brussel zijn een aantal communicatieproblemen aan het licht
gekomen tijdens de parlementaire enquête of zullen deze nog aan het licht komen. Een aantal
hiervan hebben betrekking op het ontbreken van protocollen en juist gebruik/kennis van robuuste
communicatienetwerken die beschikbaar zijn voor eerstehulpverleners, terwijl andere kwesties
betrekking hebben op het communiceren met familieleden van de slachtoffers in een vreemde taal.
De terroristische aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 hebben (net als het noodweer op het
Pukkelpop-festival) aangetoond dat onze mobiele communicatiesystemen kwetsbaar zijn bij de
acute vraagtoename wanneer een massa-evenement plaatsvindt, waardoor doorgifte van
informatie ernstig wordt belemmerd. Een veelzijdig systeem zoals BE-ALERT wordt sterk
aanbevolen en is zeer wenselijk voor dergelijke evenementen.
Op basis van al het bovenstaande raden we aan om een groep deskundigen aan te stellen en
middelen toe te wijzen om een passende communicatiestrategie te ontwerpen, ontwikkelen en in
te zetten die kan worden gebruikt in een meerdere bedreigingen omvattende aanpak, waarbij
rekening wordt gehouden met de nieuwste technologische ontwikkelingen en social-media-tools.
4.3. Planning
Het bijhouden van de voorgestelde hoeveelheden antidota is noodzakelijk maar ontoereikend.
Deze maatregel dient te worden geïntegreerd in een omvattende strategie van responsplannen als
onderdeel van de bestaande federale nood- en rampenplanning inzake de volksgezondheid. Deze
plannen dienen te worden gebaseerd op standaardprincipes van risicoanalyse, waarbij prioriteit
wordt gegeven aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.
Er wordt gepleit voor regelmatige actualisering van de keuze van antidota, waarbij wordt gekeken
naar nieuwe voorvallen en trends, nieuwe technologieën (bijv. op DNA gebaseerde en andere
biotechnologiemethodes), evoluerende strategieën, specifiek getraind medisch personeel en
stocks van farmaceutische producten.
Gezien de opkomende nieuwe technieken en methodes, met name in de context van chemische
en biologische dreigingen, dient de wetenschappelijke literatuur permanent te worden gevolgd en
dient monitoring van de nationale en internationale inspanningen om terrorisme te bestrijden,
plaats te vinden. Regelmatige revisie van het huidige advies is verplicht.
De bewijsbasis voor deze actualisatie dient te worden verschaft door surveillancegegevens m.b.t.
volksgezondheid die gericht worden verzameld, waarbij situaties met opzettelijke of accidentele
verspreiding of blootstelling worden geanalyseerd en opgevolgd.
De Raad pleit ook voor passende opleidings- en trainingsinitiatieven m.b.t. het juiste gebruik van
de voorgestelde antidota. De toenemende incidentie van terroristische aanslagen maakt het
waarschijnlijk dat elke eerste- of tweedelijns medische persoon tijdens zijn/haar beroepsleven een
paar keer rechtstreeks zal worden geconfronteerd met dit type voorvallen. Daarom is het
aangewezen dat medisch personeel, te beginnen met de noodhulpverleners, wordt getraind in de
principes (inclusief de ethische aspecten), de inhoud, de mechanismen en de praktijk van deze
evoluerende nood- en rampenplannen. Hoewel de afgelopen jaren op dit gebied aanzienlijke
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vooruitgang is geboekt, blijven meer 'ad hoc' trainingsinitiatieven die bredere groepen van
medische hulpverleners bestrijken aangewezen.

5. Internationale bijstand
Onzekerheden in verband met het bijzondere karakter van deze voorvallen van opzettelijke
verspreiding en de voorspelling van het aantal getroffen patiënten dat medische behandeling nodig
heeft, kunnen gedeeltelijk worden verminderd door internationale samenwerking. Er bestaan
informele contacten met de departementen die de strategische farmaceutische stocks in de
buurlanden beheren. Het is echter aangewezen om deze contacten op EU-brede schaal te
formaliseren, waarbij de hoeveelheden, de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de
behandelingsondersteuning worden geïnventariseerd.

6. Kernboodschappen
6.1. Chemische dreigingen
Recente ontwikkelingen wereldwijd geven aan dat aanslagen met chemische wapens en (in het
verlengde hiervan) chemische ongevallen te verwachten zijn. Bij sommige van de toxines is de
behandeling voor de slachtoffers algemeen bekend en alle maatregelen dienen te worden
genomen om gezondheidszorgorganisaties van het benodigde antidotum te voorzien. Om deze
voorzorgsmaatregelen in chaotische en moeilijke omstandigheden eigen aan chemische
ongevallen adequaat te nemen, moeten een aantal aanvullende acties worden ondernomen, zoals
optimale training en opleiding van gezondheidszorgpersoneel en optimale logistieke ondersteuning
voor opslag en distributie van de antidota.

6.2. Biologische dreigingen
Bioterrorisme – het kwaadwillige gebruik van bacteriën, virussen of toxines met mensen, vee en
gewassen als potentiële doelwitten – is een punt van grote zorg voor autoriteiten en
gezondheidszorgorganisaties. Hoewel de huidige agentia bekend zijn, is het te verwachten dat
nieuwe transgene pathogenen zullen worden geproduceerd, tot wapens zullen worden gemaakt
en waarschijnlijk in de toekomst zullen worden gebruikt.
Als manifestaties van een biologische aanval duidelijk zijn, zullen nooddiensten en
eerstehulpverleners behandeling verstrekken. De lijst van antibiotica die in de samenvatting is
opgenomen, is nuttig bij het nemen van beslissingen over aankoop en stocks. De stock van
antibiotica moet zeer nauwlettend worden gemonitord.
Als manifestaties vertraagd optreden of de diagnose niet duidelijk is, moet het
gezondheidszorgpersoneel het gebruikte agens identificeren en dienovereenkomstig handelen.
Het is duidelijk dat hiervoor een netwerk van sterk beveiligde laboratoria en
infectiebestrijdingscentra nodig is; internationale samenwerking en uitwisseling van expertise
spreekt voor zich.
Voor wat betreft chemisch en nucleair terrorisme, moet veel aandacht worden geschonken aan
opleiding en training van gezondheidszorgpersoneel, met name eerstehulpverleners en
noodpersoneel.
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6.3. Radiologische/nucleaire dreigingen
Ondanks talrijke veiligheids- en beveiligingsmaatregelen, zijn er altijd scenario's waarin radioactief
en nucleair materiaal kan worden verkregen. Eén van de grootste uitdagingen is de tijdige
herkenning van de aanwezigheid van radioactieve of stralingsgevaarlijke situaties.
Eerstehulpverleners dienen te worden ingezet met detectoren waarmee real-time stralingsdetectie
mogelijk is, in elk geval voor sommige stralingstypes.
Een bijzonderheid van stralingsgeïnduceerde 'acute' symptomen is dat het tamelijk lang (tot weken)
kan duren voordat ze verschijnen. Het is daarom belangrijk dat alle artsen (en met name huisartsen
en spoedzorgspecialisten) leren hoe mogelijke stralingsgeïnduceerde letsels of syndromen moeten
worden herkend.
Als ingestie en/of inhalatie van radionucliden heeft plaatsgevonden of sterk wordt vermoed, kan
het gebruik van bepaalde 'antidota' de eliminatie van de radionucliden uit het lichaam versnellen of
de impact van de contaminerende stof verminderden. Aangezien sommige van deze antidota
alleen in zeer beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn, wordt aangeraden om deze
geneesmiddelen in te kopen en op strategische plaatsen op te slaan en regelingen met
farmaceutische bedrijven en/of buurlanden te treffen om deze geneesmiddelen snel in grotere
hoeveelheden beschikbaar te hebben.
RN terrorismevoorvallen kunnen een enorme impact hebben op het functioneren van het gehele
gezondheidszorgsysteem, deels door hun psychologische perceptie, ontoereikendheid van
voorlichting en training en van responsplannen m.b.t. gezondheidszorg. Internationale
samenwerking en adequaat voorbereide communicatie zullen in dergelijke omstandigheden
cruciaal zijn.

7. Samenvatting
Recente terroristische aanslagen hebben laten zien dat de maatschappij waarschijnlijk zal worden
geconfronteerd met nieuwe, tot nu toe slechts gedeeltelijk aangepakte of zelfs genegeerde
dreigingen door toxische chemische stoffen, biologische middelen en radioactieve stoffen. Dit
vraagt om toegenomen bewustzijn en paraatheid van zowel de civiele als militaire bevoegde
autoriteiten. Het aanleggen en bijhouden van een stock van antidota waardoor snel en efficiënt kan
worden gehandeld, is een belangrijk, maar ontoereikend aspect van deze strategie. Een bredere
aanpak voor nieuwe fysieke en medische tegenmaatregelen en een geïntegreerd systeem van
detectie, decontaminatie, fysieke bescherming en behandeling zijn dringend nodig.
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VI.

BIJLAGE(N)
1.1 Bijlage 1. Biologisch terrorisme – Presentatie van Prof. R. Peleman, May
2016.
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VII.

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten
is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?.
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van
het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Luc HENS en het wetenschappelijk
secretariaat door Jean-Jacques DUBOIS, Eric JADOUL en Marleen VAN DEN BRANDE.
BELLANGER Cor
BOTERBERG Tom
BUYLAERT Walter
BUYLE Franky
DE PAEPE Peter
DE SMET Delphine
DE VOS Daniel
FRAEYMAN Norbert
GALA Jean-Luc

Spoedeisende geneeskunde
Radiotherapie
Spoedeisende geneeskunde
Ziekenhuisfarmacie
Spoedeisende geneeskunde
Farmacie
Infectiologie
Toxicologie
Toegepaste moleculaire
technologieën

HENS Luc
HOLMSTOCK Lucas
JAMAR François

ROJAS PALMA Carlos
SAUER Tom
SMEESTERS Patrick
VAN BAELEN Jonas
VANLAETHEM Yves

Menselijke ecologie
Occupational health
Nucleaire geneeskunde,
stralingsbescherming
Toxicologie
Infectiologie
Medische wetenschappen,
biotechnologieën
Nucleaire noodsituatie
Internationale veiligheid
Ioniserende straling
Toxicologie
Infectiologie

VERSTEGEN Geert
VERSTRAETE Alain

Toxicologie
Klinische chemie

MOENS Jonas
PELEMAN Renaat
PIRNAY Jean-Paul

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
DE GROOF Dirk
Public Health Emergencies

VAN
BLADEL Regelgeving, Internationale
Lodewijk
Activiteiten en Ontwikkeling
WILLEMS Petra
Regelgeving, Internationale
Activiteiten en Ontwikkeling
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

93

KU Leuven
UGent
UZ Gent
UZ Gent
UZ Gent
Defensie
Defensie
UGent
UCL
Defensielaboratoria
(DLD)
VITO
SCK-CEN
UCL

&

Belgisch Antigifcentrum
UZ Gent, Gent
Militair
Hospitaal
Koningin Astrid, Brussel
SCK-CEN
UA
FANC
Belgisch Antigifcentrum
UMC Sint-Pieter ,
Brussel
Belgisch Antigifcentrum
UGent

FOD
Volksgezondheid,
Veiligheid van de
Voedselketen
en
Leefmilieu
FANC
FANC
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet
dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te
wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad
zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen
uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van de
pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst
mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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