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2 Inleiding

Blootstelling	 aan	 gevaarlijke	 stoffen	 heeft	 altijd	 een	 rol	 gespeeld	 in	 de	maatschappij.	 Onder	 gevaarlijke	
stoffen	 worden	 chemicaliën (die corrosief, toxisch, ontvlambaar of explosief kunnen zijn), biologische 
agentia (micro-organismen en toxines), evenals (radiologische) en nucleaire agentia gerekend, samen 
vormen	ze	de	zogenaamde	CBRN	-	groep.	Explosies	worden	in	een	apart	document	behandeld	(zie	deel	VI	
ZNP Leidraad Explosies).

De	oorzaak	van	een	CBRN	-	incident	kan	een	ongeluk	of	kwaad	opzet	(terrorisme)	zijn.	Ongevallen	komen	
onder	andere	voor	in	de	industrie	of	landbouw-agrarische	sector	waar	schadelijke	stoffen	worden	verwerkt	
of opgeslagen, laboratoria, universiteiten, ziekenhuizen, nucleaire sites, nucleair materiaal tijdens transport 
(i.e. isotopen).

Een	CBRN	 -	 incident	 kan	 sterk	 variëren	 in	 aard	of	omvang	en	het	gepast	 antwoord	varieert	 van	 relatief	
eenvoudig tot vrij complex. Bij CBRN - incidenten kunnen mensen, dieren, objecten en/of omgeving met een 
gezondheidsbedreigend	agens	(werkzame	stof)	gecontamineerd	geraken	waardoor	ze	het	agens	met	zich	
mee	dragen.	Dat	kan	een	uitwendige	contaminatie	zijn	(bijvoorbeeld	kleding,	haar,	huid)	of	een	inwendige	
contaminatie (via inademen), door het eten of drinken van gecontamineerde voedingsmiddelen (ingestie), 
een	wonde	in	de	huid	of	rechtstreeks	doorheen	intacte	huid.

Bijzondere	kenmerken	van	CBRN	-	incidenten	zijn	dat	het	gevaar	niet	in	alle	gevallen	waarneembaar	is	(zicht,	
reuk, gevoel) en dus aangepaste meetapparatuur noodzakelijk kan zijn; dat het niet direct duidelijk hoeft 
te	zijn	dat	een	incident	heeft	plaatsgevonden;	dat	het	mogelijk	niet	snel	duidelijk	is	welk	agens	het	betreft;	
dat negatieve gevolgen voor de gezondheid zich mogelijk pas op langere termijn openbaren; dat CBRN - 
incidenten	soms	geassocieerd	worden	met	ziekten	en	dood	en	dat	het	niet	altijd	duidelijk	is	of	en	welke	de	
gezondheidseffecten	kunnen	zijn	op	lange	termijn	of	zelfs	naar	de	volgende	generatie;	tenslotte	mag	ook	
de	psychologische	impact	van	dergelijke	incidenten,	ook	bij	niet-slachtoffers,	niet	onderschat	worden.

Incidenten	met	 gevaarlijke	 stoffen	 onderscheiden	 zich	 ook	 doordat	 naast	 de	 rechtstreekse	 slachtoffers	
mogelijks	ook	hulpverleners,	andere	werknemers	en	de	omwonende	bevolking	worden	blootgesteld	aan	de	
vrijgekomen	stof.	Zolang	een	gevaarlijke	stof	aanwezig	is,	kan	in	principe	verdere	blootstelling	plaatsvinden	
waardoor	de	stof	kan	inwerken	op	het	lichaam.	Dit	vraagt	om	specifieke	voorbereiding	en	aanpak	in	de	pre-
hospitaal- en de hospitaal fase.

Een	specifiek	en	adequate	voorbereiding	op	Chemische,	Biologische,	Radiologische	of	Nucleaire	(CBRN)	-	
incidenten	en	rampen	in	uw	ziekenhuis	is	een	wettelijke	vereiste	(KB	17	oktober	1991).	Het	CBRN	-	noodplan	
staat	niet	op	zich,	het	moet	gezien	worden	als	een	toepassing	van	het	algemene	ziekenhuisnoodplan	met	
specifieke	technieken	en	aandachtspunten.

Alle ziekenhuizen met een erkende dienst voor spoedgevallen zouden op kleine incidenten met 1 à 2 
slachtoffers	voorbereid	moeten	zijn.	Opvang	van	grotere	aantallen	patiënten	vergt	meer	middelen,	kennis	
en	infrastructuur,	en	is	vooral	bedoeld	voor	een	CBRN	-	gespecialiseerd	ziekenhuis.	CBRN	is	een	specifiek	
risico	binnen	het	bestaande	noodplan	van	een	ziekenhuis.	De	alarmering	volgt	dezelfde	weg	als	deze	van	het	
algemeen ziekenhuisnoodplan. Bij de opstartcriteria maakt men geen onderscheid tussen een individuele of 
collectieve contaminatie.

Het	doel	van	deze	leidraad	CBRN	is	om	ziekenhuizen	te	ondersteunen	bij	de	eigen	specifiekere	voorbereiding	
op	de	opvang	van	CBRN	-	slachtoffers	bij	individuele	incidenten	en	rampen.	De	leidraad	is	daarbij	richtinggevend	
en	niet	beperkend,	waarbij	naast	beleidsmatige	ook	praktische	informatie	gegeven	wordt.	Een	belangrijk	
element	daarbij	is	de	bewustwording	voor	de	eigen	veiligheid	bij	alle	betrokkenen	(‘awareness’).

U	vindt	in	deze	tekst	een	aantal	varianten	voor	decontaminatie	op	de	dienst	spoedgevallen,	een	voorbeeld	
van een decontaminatie procedure, maar ook adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen voor 
personeel.	De	strategie	voor	de	opvang	van	slachtoffers	met	acute	chemische,	radiologische	&	nucleaire	
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blootstelling is bijna identiek; opvang van patiënten met (ernstige) infectieziekten is bijna standaardzorg 
voor alle ziekenhuizen. Dit geldt ook voor aspecten zoals ziekenhuisorganisatie, zonering, decontaminatie 
en persoonlijke bescherming.

Bij de redactie van de leidraad CBRNe is er zo maximaal mogelijk afgestemd op de bestaande systemen 
en	 de	 werkzaamheden	 van	 andere	 betrokken	 overheden	 (FOD	 Binnenlandse	 Zaken,	 FOD	 Defensie,	
gemeenschappen	en	gewesten,	FANC,	Brandweer,	Civiele	Bescherming,	etc.)

Eén	van	de	elementen	waarop	de	 leidraad	CBRNe	 is	 afgestemd,	 is	het	Koninklijk besluit tot vaststelling 
van	het	nationaal	noodplan	betreffende	de	aanpak	van	een	crimineel	incident	of	een	terroristische	aanslag	
waarbij	 chemische,	 biologische,	 radiologische	 en	 nucleaire	 agentia	 worden	 gebruikt	 (CBRNe). Dit plan 
organiseert	de	werkzaamheden	van	alle	betrokken	Belgische	diensten	bij	een	dergelijk	incident	en	werd	19	
juni 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

In bijlage 1	vindt	u	tevens	voor	uw	informatie	het	actieplan	dat	de	Europese	Commissie	inzake	verbetering	
van	de	paraatheid	voor	chemische,	biologische,	radiologische	en	nucleaire	veiligheidsrisico’s.

De	leidraad	is	een	dynamisch	document	en	zal	waar	noodzakelijk	op	jaarbasis	worden	bijgewerkt.
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3 Incidenten met gevaarlijke stoffen: 
blootstelling

3.1 Contaminatie
Incidenten	 met	 gevaarlijke	 stoffen	 kenmerken	 zich	 door	 een	 min	 of	 meer	 vaste	 opeenvolging	 van	
gebeurtenissen.	Deze	keten	van	gebeurtenissen	(bron-effect	keten)	kan	schematisch	worden	weergegeven	
in	de	volgende	figuur..

Figuur 1 Bron-effect keten

Er	is	sprake	van	contaminatie	als	een	hoeveelheid	van	een	ontsnapte	gevaarlijke	stof	(of	stoffen)	ongewijzigd	
is	achtergebleven	op	mensen	of	materieel.	Zolang	een	CB(R)N-stof	aanwezig	 is,	 kan	 in	principe	verdere	
resorptie	en	dus	toenemend	pathologisch	effect	plaats	vinden.

	 Er is sprake van een primaire	contaminatie	indien	er	direct	contact	is	geweest	met	de	gemorste	vloeistof	of	
vaste	stof	of	wanneer	er	door	de	wolk	heen	gelopen	of	gereden	is.

	 Er is sprake van secundaire	contaminatie	wanneer	primair	gecontamineerde	mensen	of	voorwerpen	worden	
aangeraakt,	wanneer	er	contact	is	met	neergeslagen	gevaarlijke	stoffen	op	materieel,	bij	het	eten	en/of	
drinken	van	gecontamineerde	etenswaren,	bij	het	inademen	van	de	uitademingslucht	van	slachtoffers	(of	
huidcontact	met	beperkte	hoeveelheid	vocht	bij	giftige	en	bijtende	stoffen).

Bij CBRN - blootstelling is er dus sprake van contaminatiegevaar (primair of secundair) voor 
mensen	(patiënten,	hulpverleners,	omstanders)	of	voorwerpen	(infrastructuur	en	voertuigen)	
en	het	milieu	in	breedste	zin	(i.e.	omgeving,	voeding,	water,	....).

3.2 Chemisch
Chemicaliën	 komen	 onder	 vaste,	 vloeibare	 of	 gasvorm	 voor.	 Hun	 inwerking	 kan	 aanleiding	 geven	 tot	
dodelijke	 effecten,	 tijdelijke	 incapaciteit	 of	 permanente	 schade	 kunnen	 toebrengen	 aan	mensen	dieren,	
planten	of	materialen.	Chemisch	gecontamineerde	patiënten	zijn	vaak	slachtoffer	van:

	 Bedrijfs- en transportongevallen, inclusief in scholen en laboratoria, ongevallen in de huiselijke (i.e. hobby, 
knutselwerk)	sfeer;
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	 Intentionele	blootstelling	aan	gevaarlijke	stoffen	(met	beperkte	omvang:	e.g.	zelfdoding	of	CO-intoxicatie);	
denk	ook	aan	terroristische	aanslagen	(waar	het	de	bedoeling	is	veel	doden	te	maken).

3.2.1 Gezondheidseffecten	door	blootstelling	aan	chemische	stoffen

Chemische	incidenten	kunnen	op	ruwweg	3	manieren	letsels	veroorzaken:

	 door ontsnapping (blootstelling en toxiciteit, corrosie)
	 door	explosie	(zie	specifieke	risico’s,	explosie)
	 door	brand	(zie	specifieke	risico’s,	brand).
In	wat	volgt,	behandelen	we	enkel	schade	door	blootstelling	en	toxiciteit,	corrosie.

3.2.1.1 Dosisprincipe chemische stoffen

De	volgende	factoren	bepalen	welke	effecten	optreden,	in	welke	ernst	en	bij	hoeveel	mensen:

	 Betrokken stof. Elke	stof	heeft	een	specifiek	scala	van	toxische	effecten. Zie als bijlage 2 (illustratie) voor een 
lijst	van	klassieke	chemische	middelen	gebruikt	als	strijdmiddel.	De	toxiciteit	van	een	product	kan	worden	
weergegeven	door	de	LD50	(de	lethale	dosis	waarbij	50>%	van	de	blootgestelden,	overlijden	binnen	een	
bepaalde	tijd,	in	microgram	per	kilogram	levend	weefsel).De	toxiciteit	van	het	product	is	functie	van:

	 de duur van blootstelling
	 de opnameroute (ademhaling, spijsvertering, huid)
	 individuele	factoren	van	het	slachtoffer	(e.g.	vetgehalte,	ouderdom,	onderliggend	lijden) 

	Wanneer men te maken krijgt met persistente producten (verdampingssnelheid van het 
product	vergeleken	met	de	verdampingssnelheid	van	water	bij	15°C)	die	lang	op	de	huid	
aanwezig	blijven	of	die	makkelijk	meegedragen	worden,	kunnen	heel	wat	meer	slachtoffers	
vallen,	ook	enkelingen	die	slechts	buiten	de	getroffen	zone	met	slachtoffers	in	contact	kwamen	
(zoals het geval kan zijn met hulpverleners). Zeer vluchtige	stoffen	daarentegen	(zoals	
waterstofcyanide	of	blauwzuur)	vormen	meestal	slechts	een	kortstondig	en	plaatselijk	gevaar.

	 Aggregatietoestand van de stof (Tabel 1). De aggregatiestaat van een stof (i.e. gas, vast of vloeibaar) is 
direct	gerelateerd	met	de	‘persistentie’	(“ongewijzigd	aanwezig	zijn”)	van	een	chemisch	agens	en	dus	met	
de	dispersie	van	de	stof	in	de	omgeving.	Een	aanwijzing	voor	de	persistentie	van	een	chemisch	agens	is	het	
kookpunt (hoe hoger het kookpunt, des te lager is de dampspanning bij normale temperaturen en des te 
langer de persistentie).

gassen & dampen De dichtheid van de moleculen is zo laag, dat er nauwelijks risico op huidbesmetting 
is. In tegenstelling tot gassen, kunnen vloeistofdampen wel klinisch belangrijke 
absorptie veroorzaken en dus kan decontaminatie dan wel relevant zijn.

Hou rekening met mogelijke immissie als gevolg van inhalatie of open wonden.

vaste stoffen Lokale zowel als systemische effecten als gevolg van opname door de intacte huid 
treden nauwelijks op indien de stof niet oplost (i.e. zweet, spoelen, ...).

Meestal volstaat het verwijderen van de kleding en de vaste stof (i.e. 
afborstelen/’stofzuigen’. Men moet er evenwel zorg voor dragen dat de stof door deze 
manipulatie zich niet verspreidt (op de grond of als stofwolk) of wordt ingeademd.

Indien het chemische agens een corrosieve werking heeft, moet het slachtoffer 
worden behandeld als zijnde een slachtoffer met brandwonden.
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vloeistoffen Een vloeistof die doorheen de kleding dringt, wordt opgewarmd door de 
lichaamstemperatuur: dit verhoogt de absorptie.

Hou rekening met het feit dat de giftige stoffen opgelost zijn in een solvent. Het 
solvent is daarbij bepalend voor de snelheid van opname, niet de opgeloste stof.

Vloeistoffen worden vaak doorheen de kleding opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat 
de vloeistof zich over de kleding verspreidt waardoor het contactoppervlak met 
de huid wordt vergroot. Bovendien ontstaat een zogenaamd ‘vochtverband’ dat 
absorptie stimuleert. 

Tabel 1 agregatietoestand chemische stoffen en toxiciteit

	 Dosis. Net zoals bij een geneesmiddel bepaalt de dosis (i.e. de concentratie in het contactmedium en de 
duur	van	blootstelling),	de	aard	en	de	ernst	van	de	effecten.	Voor	de	meeste	acute	effecten	bestaat	een	
drempeldosis	waaronder	de	effecten	niet	optreden.

	 Gevoeligheid van de betrokken persoon. Niet iedereen reageert in dezelfde mate op een blootstelling 
aan	een	chemische	stof.	Los	van	de	inherente	interindividuele	variabiliteit	bestaan	er	specifiek	gevoeligere	
groepen	die	na	blootstelling	aan	bepaalde	stoffen	sneller	en	meer	uitgesproken	kunnen	reageren	(i.e.	
kinderen,	sporters≈hoger	ademminuten	volume)

	 Milieu, vochtigheid, temperatuur, andere aanwezige stoffen. Het is van belang bij een CBRN - incident om te 
beschikken over actuele meteorologische gegevens(Tabel 2) .

Meteorologische informatie bij een CBRN - incident is een vereiste om de verschillende gevaren 
in te schatten evenals hun evolutie, zodat de voorzorgsmaatregelen voor de hulpverleners 
tijdig	kunnen	aangepast	worden.

	 Een chemische wolk zal zich benedenwinds verplaatsen. Tijdens die verplaatsing kunnen veranderende 
luchtstromen er voor zorgen dat de wolk zich niet uniform (zowel in de breedte als de hoogte) zal 
verdelen. Als gevolg hiervan zal de concentratie van een gevaarlijke stof binnen de wolk kunnen wisselen.

	 Wind treedt als vector op en versnelt de verdamping. Anderzijds zal felle wind de wolk verdunnen door 
dislocatie.

	 Luchtvochtigheid is een maat voor de hoeveelheid waterdamp in de lucht. De luchtvochtigheid heeft 
invloed op de oplosbaarheid van het agens:

	 Bij lichte vochtigheid treedt er meer verdamping op. Het vloeistofgevaar neemt af maar het dampgevaar 
toe.

	 Hoge vochtigheidsgraad vertraagt de verdamping doch werkt afbraak door hydrolyse (van bepaalde 
agentia) in de hand (bij wateroplosbare producten).

	 Verandering van de temperatuur kan voor een verandering van de aggregatietoestand zorgen met meer 
verdamping (hoger dampgevaar). Gevaarlijke stoffen zullen over het algemeen minder persistent zijn bij 
warm weer, omgekeerd in zeer koude omgeving.

	 Bovendien kan een temperatuursverhoging leiden tot verhoogde zweetexcretie en voor een 
bloedvatverwijding, waardoor een verhoogde opname van de stof mogelijk is.

	 Temperatuurverlaging op zijn beurt geeft aanleiding tot rillen en daarbij ook activering van de 
verspreiding.

	 Temperatuur in stedelijk milieu (‘warmte eiland’). De thermische oppervlaktekarakteristiek verandert 
door verticale schermen (gebouwen): over de dag is er minder weerkaatste zonne-energie (in vergelijking 
met het platteland). Er is warmteopstapeling over de dag welke ’s nachts vrijkomt (vnl. in de zomer).

Tabel 2 Het weer kan invloed hebben op de aggregatietoestand van het chemische agens
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3.2.1.2 Lokale en systemische effecten

Gezondheidseffecten	kunnen	lokaal	zijn	of	systemisch.	Lokale	effecten	treffen	we	aan	op	de	plaats	van	de	
blootstelling	zoals	de	ogen,	huid,	slijmvliezen.	Systemische	effecten	treden	op	als	de	stoffen	in	het	lichaam	
worden	verspreid	waardoor	ook	elders	in	het	lichaam	effecten	optreden.

3.2.1.3 Kinetiek en dynamiek

Om	de	effecten	systemische	effecten	verder	te	beschrijven	onderscheiden	we	toxicodynamiek	(wat	doet	de	
stof	met	het	lichaam)	en	toxicokinetiek	(wat	doet	het	lichaam	met	de	stof).	De	toxicodynamiek	is	nauwelijks	
of	niet	te	beïnvloeden,	de	toxicokinetiek	wel	(Tabel 3).

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

2 Distributie verdeling over het lichaam vnl. via de bloedstroom.

3 Stockage voorkeurslocatie van een type molecule (vb. organofosfaten)

4 Metabolisme biochemische omzetting naar andere stoffen die gemakkelijker uit te scheiden 
zijn.

5 Eliminatie uitscheiding via ademhaling, urine, zweet, haar etc.
Tabel 3 Toxicokinetiek kent 5 stappen

De	chemische	stoffen	worden	in	het	lichaam	voornamelijk	opgenomen	over	drie	routes	(Tabel	4),	te	weten:	
de	ademhalingswegen,	de	huid	en	het	spijsverteringskanaal.	Afhankelijk	van	het	scenario	van	het	incident	
zijn	bepaalde	blootstellingsroutes	min	of	meer	waarschijnlijk.	Bij	grote	incidenten	met	chemische	stoffen	
vindt blootstelling meestal plaats via inhalatie en huidcontact. Deze blootstelling kan tot vele kilometers 
benedenwinds	van	de	bron	optreden.	Bij	neerslaan	van	stoffen	op	gewassen	of	de	bodem	kan	blootstelling	
via eten van besmet voedsel plaatsvinden.

Inhalatie Stoffen worden het snelst in het lichaam opgenomen na inademing. Inhalatie kan 
aanleiding geven tot drie types van acute syndromen (zie ook irriterende gassen 
toxidroom):
	 Type 1: snel optredende klachten in de mond, keelholte en hogere luchtwegen. Hierbij 

bestaat gevaar voor obstructie van de ademweg door larynxoedeem (vnl. bij kleine, 
wateroplosbare moleculen zoals NH3 of HCL).

	 Type 2: werking ter hoogte van het longweefsel zelf. De effecten kunnen 6-24uur 
vertraagd zijn. Slachtoffers kunnen na uren nog een acute respiratory distress syndrome 
ontwikkelen (VB. Fosgeen).

	 Type 3: systemische werking op andere weefsels dan de ademhalingsorganen, na 
opname in het lichaam. 

Ingestie Ook bij ingestie kan de stof lokale en systemische effecten veroorzaken. Systemische 
effecten ontstaan na opname via de circulatie. De lokale effecten ontstaan door 
irriterende of casuïstische eigenschappen van de molecule.
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P e n e t r a t i e 
(door huid, 
open wonden 
ogen)

De intacte huid is een goede barrière voor chemische stoffen. Opname via de huid gaat 
langzamer, maar kan bij sommige stoffen snel systemische effecten teweegbrengen. Dit 
zijn voornamelijk kleine lipofiele moleculen (nicotine, parathion).

Stoffen zoals organische oplosmiddelen (i.e. benzine, tinner) en detergenten (i.e. 
wasmiddel, zeep) verminderen de barrièrefunctie door aantasting van de vetlaag in de 
opperhuid. Sterke hydratatie (zweten) maakt de huid dan weer doorgankelijker voor 
wateroplosbare stoffen.

Corrosieve stoffen beschadigen de huid en verminderen daarmee de barrièrefunctie. 
Idem voor open wonden.

Na opname in de huid is het mogelijk dat deze laatste als tijdelijk reservoir (cf.: stockage) 
functioneert en de giftige stof langzaam en dus gedurende langere tijd naar het lichaam 
laat diffunderen

De huid kan zelf ook doelorgaan zijn van de stof. Hierbij kunnen roodheid en chemische 
brandwonden ontstaan. Beschadiging van de huid kan gevolgen hebben voor de vocht-
elektrolyten- en eiwit huishouding.

Tabel 4 Potentiële routes voor opname van gevaarlijke stoffen

3.2.1.4 Tijdstip van optreden van effecten

De	 gezondheidseffecten	 van	 een	 acute	 blootstelling	 aan	 een	 chemische	 stof	 kunnen	 acuut	 of	met	 een	
latentie	van	uren	(tot	dagen/	jaren)	optreden.	Of	de	effecten	acuut	of	vertraagd	optreden,	en	in	welke	mate	
ze omkeerbaar zijn, hangt grotendeels af van de stof, de blootstellingsroute en de dosis.

3.3 Biologisch
Grootschalige biologische besmetting kan bijvoorbeeld optreden als gevolg van een pandemie of als 
gevolg	 van	 (al	 dan	 niet	 intentioneel:	 ‘biologische	 strijdmiddelen’:	 Tabel 6) verspreiden van biologische 
agentia.	Biologische	agentia	worden	ingedeeld	naar	hun	vermogen	om	dodelijke	en	niet-dodelijke	ziektes	te	
veroorzaken. Biologische agentia kunnen zich vermenigvuldigen in het lichaam en de hoeveelheid kan door 
deling toenemen. In tegenstelling tot vele chemische middelen en toxinen, is er altijd een incubatieperiode. 
Deze	periodes	variëren	van	uren	tot	enkele	weken.

Biologische	agentia	kunnen	zelfs	 in	kleine	hoeveelheden	als	strijdmiddel	worden	gebruikt	 (bijlage 2). De 
verspreiding	van	biologische	agentia	is	eveneens	afhankelijk	van	het	weer	(zie	ook	Tabel 2)	en	van	het	terrein:

	 windsterkte	en	windrichting,
	 zonlicht	kan	biologische	agentia	afbreken,
	 regen	kan	de	biologische	agentia	wegspoelen,
	 een heuvelachtig gebied zorgt voor een meer onregelmatige verspreiding dan in een vlak   gebied.

Er	bestaat	een	duidelijk	verschil	tussen	infectie	en	besmetting:

o Van	infectie	spreekt	men	als	een	micro-organisme	zich	in	het	weefsel	of	de	cellen	van	de	
mens, dier of plant gaat vermenigvuldigen en ziekte zal veroorzaken.

o Besmetting is ieder contact tussen micro-organisme en gastheer. Een besmet persoon 
is	nog	niet	geïnfecteerd	(gecontamineerde	handen	kunnen	gewassen	worden	
om infectie te vermijden). Door de verschillende incubatietijden (periode tussen 
besmetting en eerste verschijnselen) van de pathogeen kunnen ziekteverschijnselen 
zich als karakteristiek van de infectie pas later openbaren. Niet alle contaminaties met 
biologische agentia leveren een gevaar op voor secundaire besmetting (van een eerste 
slachtoffer	direct	naar	een	tweede).

Belangrijk	voor	het	inschatten	van	het	verloop	van	het	incident	en	de	risico’s	voor	de	hulpverleners	is	
te achterhalen of de kiem al dan niet van persoon-tot-persoon overdraagbaar is.
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3.3.1 Biologische agentia, vectoren, toxines en regulatoren

3.3.1.1 Biologische agentia

Biologische agentia zijn micro-organismen (pathogenen) die het vermogen hebben om mens en dier ziek 
te maken en om planten te vernietigen. Biologische agentia zijn onderverdeeld in categorieën op basis van 
het	soort	pathogeen.	Normaal	worden	deze	ingedeeld	in	bacteriën,	virussen	of	toxines	maar	in	bijzondere	
situaties kunnen dit ook schimmels of insecten zijn (Tabel 5).

Bacteriën Ze kunnen (dodelijke) ziektes veroorzaken bij mens, plant en dier door het binnendringen 
van de weefsels, of door het produceren van gifstoffen. Tot deze klasse behoren onder 
andere: anthrax, bruceilose, cholera, longpest, tularemie, Q koorts.

Ze kunnen behandeld worden met reguliere medicijnen*. 

Virussen Het zijn ziekteverwekkers, het ontbreekt ze aan de mogelijkheid tot een eigen stofwisseling 
en zijn daardoor afhankelijk van gastheercellen.

Het zijn parasieten** die ziekte veroorzaken door beschadiging van lichaamseigen cellen 
van de gastheer.

Ze zijn ongevoelig voor antibiotica, maar kunnen worden behandeld door antivirale 
medicijnen. (e.g. pokken, viral hemorragic fever)

Schimmels In de zesde eeuw voor onze jaartelling gebruikten de Assyriërs de schimmelsoort Claviceps 
purpurea om de waterbronnen van hun vijanden te vergiftigen — een oude vorm van 
biologische oorlogvoering. In de Middeleeuwen veroorzaakte dezelfde schimmel, die zich 
soms op rogge ontwikkelt, bij veel mensen epileptische aanvallen, een pijnlijk, branderig 
gevoel, gangreen en hallucinaties. De ziekte, die nu ergotisme of moederkorenvergiftiging 
wordt genoemd, kreeg de naam sint-antoniusvuur.

Tabel 5 De drie belangrijke klassen van biologische middelen

*	Tenzij	ze	genetisch	zijn	aangepast	om	resistent	te	worden	voor	antibiotica

** De dragercellen kunnen van mensen, dieren, planten of bacteriën zijn.

3.3.1.2 Biologische vectoren

Biologische vectoren	 zijn	 vectoren	 die	 geïnfecteerd	 zijn	 met	 een	 pathogeen,	 en	 de	 reikwijdte	 van	 het	
pathogeen vergroten. Voorbeelden zijn muskieten die malaria kunnen overbrengen of geïnfecteerde vlooien 
voor het verspreiden van pest.

3.3.1.3 Toxines

Toxines	zijn	chemische	stoffen	welke	door	 levende	organismen	(en	hun	synthetische	varianten)	worden	
geproduceerd.	Toxines	worden	afgescheiden	of	geproduceerd	door	bacteriën,	planten,	schimmels,	insecten	
en	 reptielen.	 Ondanks	 dat	 toxines	 geproduceerd	worden	 door	 levende	wezens,	maar	 zelf	 geen	 levend	
organisme	zijn,	worden	toxines	toch	ingedeeld	bij	de	biologische	agentia.	Door	voortuitgang	in	de	chemie	is	
het	nu	ook	mogelijk	om	toxinen	synthetisch	te	produceren	die	zelfs	qua	kenmerken	niet	te	onderscheiden	
zijn	van	hun	natuurlijke	tegenhangers..	Veel	toxines	hebben	effecten	op	het	centraal	zenuwstelsel.	Ze	kunnen	
mogelijks	als	wapen	worden	gebruikt	(i.e.	botuline	toxine,	enterotoxine	B).	Toxines,	zijn	niet	gevoelig	voor	
antibiotica, maar er bestaan antidota voor sommige toxines. (e.g. botulisme, ricine, Staph entero-B, T-2 
myotoxine).

3.3.1.4 BioRegulatoren

Bioregulatoren zijn natuurlijk voorkomende chemicaliën die in kleine hoeveelheden een bepaalde functie in 
het	lichaam	uitoefenen	(vb.	insuline).	In	verhoogde	concentraties	kunnen	ze	verlamming,	bewustzijnsverlies	
of de dood tot gevolg hebben.
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Infectieus als aerosol

Organismen blijven stabiel na aerosolisatie

Bevolking is vatbaar voor infectie

Grote morbiditeit en mortaliteit

Overdracht van persoon-tot-persoon (e.g. pokken, pest, virale hemorragische koorts)

Moeilijke diagnose en behandeling

Ooit ontwikkeld voor biologische oorlogsvoering
Tabel 6 Waarom lenen bepaalde agentia zich voor bioterrorisme?

3.3.2 Blootstellingsroutes

De	mogelijke	mechanismen	van	besmetting	zijn	door:

	 Inhalatie;	waarbij	het	aerosol	via	de	luchtweg	in	de	bloedbaan	kan	komen.
	 Orale opname; besmet voedsel, drank of al dan niet menselijk materiaal ( bloed, urine, faeces, sperma) 

worden	in	het	menselijk	lichaam	opgenomen.
	 Huidpenetratie;	de	huid	op	zich	vormt	een	grote	barrière	maar	door	insectenbeten	of	via	wonden	kan	men	de	

besmetting oplopen.

3.4 Radiologisch en Nucleair
Ongevallen	met	radioactieve	bestraling	en/of	besmetting	van	slachtoffers	zijn	weinig	frequent,	maar	kunnen	
een	impact	hebben	op	de	werking	van	de	gehele	gezondheidszorg.	De	omvang	van	dergelijke	incidenten	is	
zeer	divers	en	de	impact	ervan	op	korte	termijn	dikwijls	moeilijk	voorspelbaar.

Kleine	 incidenten	 kunnen	 de	 normale	werking	 van	 een	 ziekenhuis	 toch	 in	 het	 gedrang	 brengen	 omdat	
mogelijkerwijs	 een	 aantal	 procedures	moeten	 uitgevoerd	worden	 die	 geen	 routine	 zijn	 in	 de	 dagelijkse	
praktijk (metingen, decontaminatie, isoleren van patiënten) of omdat door een initieel beperkte besmetting 
door	onoordeelkundig	handelen	sterk	verspreid	werd.	Grotere	incidenten	kunnen	in	het	slechtste	geval	de	
hulpverlening	op	meerdere	niveaus	totaal	ontwrichten.	De	volgende	scenario’s	worden	onderscheiden	bij	
radiologische	en	nucleaire	incidenten:

	 Ongeval tijdens het transport van radioactieve stoffen. Denk hierbij aan ongevallen bij vervoer van radioactieve 
stoffen	via	de	lucht,	de	weg,	het	spoor	of	het	water.

	 Incidenten op locaties waar met radioactieve stoffen gewerkt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan incidenten 
(zoals brand) in ziekenhuizen, bedrijven en laboratoria.

	 Terrorisme en kernrampen.	Bij	zowel	terrorisme	(vuile	bom,	aanslag	op	nucleair	object)	als	bij	een	kernramp,	
verspreidt het radioactieve materiaal zich in eerste instantie via de lucht. Na verloop van tijd zullen de 
radionucliden	neerslaan	waarbij	een	contaminatie	wordt	veroorzaakt	van	personen,	maar	ook	van	de	hele	
omgeving	en	dus	de	voedselketen.	Bij	zware	incidenten	(die	eventueel	ook	hun	oorsprong	in	het	buitenland	
kunnen vinden) zullen niet alleen de ziekenhuizen in de onmiddellijke omgeving betrokken zijn, maar ook 
(ver)	buiten	de	kritische	zone	zullen	ziekenhuizen	slachtoffers	moeten	kunnen	opvangen	wegens	hun	
grote aantal of omdat de gezondheidsvoorzieningen in de directe omgeving van bv. een ernstige nucleaire 
ontploffing	niet	meer	bruikbaar	zijn.	Voorbeelden	van	opzettelijk	gebruik	van	radioactief	materiaal	voor	
terroristische doeleinden zijn zogenaamde radiological exposure devices (RED) of radiological dispersal 
devices (RDD). Met een RED is het de bedoeling een aantal mensen bloot te stellen aan radioactieve straling, 
zoals	in	een	wachtzaal,	een	kantoor,	openbaar	vervoer.	Bij	een	RDD	wordt	radioactief	materiaal	verspreid	
met	de	bedoeling	slachoffers	te	contamineren.	Dit	kan	“openlijk”	(“overt”)	bijvoorbeeld	bij	een	explosie	of	
“verborgen” (“covert”) door kleine hoeveelheden radioactief materiaal via een spray of ventilatiesysteem te 
verspreiden.

Bij	radiologische	en	nucleaire	incidenten	kunnen	slachtoffers	worden	blootgesteld	aan	ioniserende	straling	
maar	eventueel	ook	uitwendig	en/of	intern	worden	besmet	met	het	vrijgekomen	radioactief	materiaal.
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Bestraling	en	besmetting	zijn	aparte	begrippen:

	 Bestraling:	wanneer	een	slachtoffer	wordt	bestraald	door	een	stralingsbron,	heeft	die	bron	
geen	contact	met	het	slachtoffer.	Het	lichaam	ondergaat	enkel	op	dat	ogenblik	de	schadelijke	
effecten	van	de	ioniserende	straling,	maar	zelf	vormt	de	bestraalde	geen	contaminatierisico	
voor zijn omgeving.

	 Besmetting	(contaminatie):	De	stralingsbron	(het	radioactief	materiaal)	bevindt	zich	dan	
op	of	in	de	patiënt.	Een	besmetting	kan	alleen	door	lokaal	aanwezig	radioactief	materiaal	
worden	veroorzaakt.	Er	wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	uitwendige	en	inwendige	
contaminatie.
o Uitwendige contaminatie vindt	plaats	wanneer	het	radioactief	materiaal	op	het	lichaam,	

d.w.z.	op	de	kleding,	de	huid	of	in	de	ogen	terecht	is	gekomen.	De	blootstelling	aan	
ioniserende	straling	blijft	aanhouden	omdat	de	besmetting	wordt	meegedragen	en	kan	
verspreid	worden	via	(on)rechtstreekse	contacten.

o Inwendige contaminatie kan optreden als het radioactief materiaal door absorptie door 
de	huid,	besmetting	van	een	open	wond,	inhalatie	of	ingestie,	wordt	opgenomen	in	
het	lichaam.	De	patiënt	wordt	hierdoor	intern	bestraald.	Inwendig	gecontamineerde	
patiënten	zijn	voor	omstanders	vrijwel	nooit	een	gevaar	voor	besmetting.	Het	
radioactief	materiaal	kan	alleen	worden	verspreid	via	lichaamsvloeistoffen	(urine,	faeces,	
braaksel,	zelden	zweet).	Door	de	in	ziekenhuizen	gebruikelijke	hygiënische	maatregelen	
zal het contaminatierisico door de behandeling van een dergelijke patiënt voor het 
personeel meestal zeer gering zijn.

3.4.1 Ioniserende straling

Ioniserende straling (Tabel 7, Figuur 2) is straling die voldoende energetisch is om een elektron uit de 
buitenste	schil	van	een	atoom	weg	te	slaan.	Hierdoor	krijgt	het	atoom	een	positieve	lading	in	plaats	van	een	
neutrale	lading;	het	getroffen	atoom	wordt	geïoniseerd	en	wordt	een	ion.	Deze	straling	kan	men	niet	zien,	
horen,	proeven,	ruiken	of	voelen.	Ioniserende	straling	wordt	uitgezonden	door	een	stralingsbron	zoals	een	
röntgentoestel of een radioactieve bron.

Alfastraling

(α-straling)

	 straling bestaande uit alfadeeltjes, dit zijn positief geladen heliumkernen;
	 ze zijn relatief zwaar en groot; alfastralen zijn niet erg doordringend en kunnen 

gemakkelijk worden tegengehouden: enkele centimeters lucht of de dode cellen van 
opperhuid van de mens zijn al voldoende; ze zijn potentieel (afhankelijk van de activiteit) 
zeer gevaarlijk bij inwendige besmetting (bv. door inhalatie of via de voedselketen)

	 de detectie van een α-straler vereist specifieke meetapparatuur

Bètastraling

(β-straling)

	 straling bestaande uit bètadeeltjes, dit zijn negatief geladen elementen
	 ze zijn veel lichter dan alfadeeltjes en dringen daarom dieper in de materie door
	 om ze tegen te houden zijn enkele centimeters plexiglas of enkele meters lucht nodig. De 

meeste meetapparatuur detecteert deze straling

X-stralen of

röntgen

straling

	 energierijke elektromagnetisch, ioniserende straling die meestal door een elektrische 
generator, de X-stralenbuis, wordt opgewekt

	 ze worden tegengehouden door enkele centimeters tot meters materiaal (zoals beton, 
lood, water), afhankelijk van de energie van de straling en de eigenschappen van het 
materiaal. De meeste meetapparatuur detecteert deze straling

Gammastra-
ling

(γ-straling)

	 hoogenergetische elektromagnetische, ioniserende straling (met een energie die hoger is 
dan die van X-stralen) die ontstaat bij de desintegratie van een atoomkern. gammastralen 
hebben een sterk doordringend vermogen en kunnen door honderden meters lucht gaan

	 Ze worden tegengehouden door enkele centimeters tot meters materiaal (zoals beton, 
lood, water), afhankelijk van de energie van de straling en de eigenschappen van het 
materiaal. De meeste meetapparatuur detecteert deze straling
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Neutronen

straling

	 straling door het vrijkomen van neutronen, meestal met hoge kinetische energie, bij 
kernsplijting of kernfusie

	 deze neutronen kunnen andere atoomkernen activeren en tot een kettingreactie leiden, 
zoals in een kernreactor of bij een atoombom

	 neutronen hebben een zeer sterk doordringend vermogen en vereisen bijzondere 
afscherming

	 de rechtstreekse detectie vereist speciale meetapparatuur
Tabel 7 De soorten ioniserende stralingen zijn onder te verdelen in de volgende soorten, elk met specifieke 

effecten op ons lichaam.

Figuur 2 Soorten ioniserende stralingen1

3.4.2 Gezondheidseffecten	door	blootstelling	aan	ioniserende	straling	en	toxiciteit	van	
sommige	radioactieve	stoffen.

Straling	kan	afstand	overbruggen:	er	is	geen	direct	contact	met	de	stof	zelf	nodig	om	bestraald	te	kunnen	
worden	en	 zo	een	 stralingsdosis	op	 te	 lopen;	de	dosis	neemt	wel	 af	met	het	 kwadraat	 van	de	afstand;	
straling kan door kleding heen dringen.

Vuistregel	stralingsdosis:	afstand	tot	puntbron*2=dosis/4

Sommige	effecten,	de	zogenaamde	weefseleffecten,	zijn	dosisgebonden	(bv.	radiodermatitis),	voor	andere	
(vnl.	 lange	termijneffecten	zoals	kanker)	wordt	geen	minimumdosis	verondersteld	of	 is	die	niet	gekend.		
Vaak	zijn	er	geen	directe	tekenen	zoals	verwonding	of	klachten	en	dergelijke	merkbaar.	Er	is	dan	wel	een	
kans op ziekte door straling, die echter pas jaren later kan optreden, bijvoorbeeld kanker. Alleen bij het 
oplopen	van	een	heel	hoge	stralingsdosis	treden	snel	lichamelijke	effecten	op.

Sommige	 radioactieve	 stoffen	 vertonen	 een	 bepaalde	 biokinetiek	 en/	 of	 veroorzaken	 een	 specifieke	
toxiciteit.	 Radioactief	 jodium	 gaat	 zich	 opstapelen	 in	 de	 schildklier.	 Andere	 stoffen	 (strontium,	 cesium)	
hebben voorkeur voor het skelet.

1   http://www.unscear.org/unscear/en/publications/booklet.html
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De	 belangrijkste	 route	 voor	 inwendige	 contaminatie	 is	 via	 de	 longen	 (na	 inhalatie).	 Andere	 routes:	 via	
inslikken	of	via	de	huid	(onder	andere	verwondingen).

Figuur 3 Penetratie van ioniserende straling in de huid

3.4.3 Blootstellingsroutes

De	voornaamste	blootstellingsroute	van	de	interne	contaminatie	is	de	luchtweg	(door	inademing).	Andere	
routes:	door	inslikken	of	via	de	huid	(onder	meer	via	wonden).

3.5 Explosies
Wordt	behandeld	als	een	afzonderlijk	specifiek	risico.

Wanneer	 hulpverleners	 geconfronteerd	 worden	 met	 een	 explosie	 moet	 er	 echter	 steeds	
gedacht	worden	aan	een	potentieel	CBRN	-	risico.

In	afwachting	van	de	eventuele	bevestiging	van	een	chemisch	of	biologische	aard	van	een	
ongeval of aanslag dienen alle beschermingsmaatregelen inzake CBRN, opgenomen in dit 
document,	te	worden	genomen.
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4 Herkenning van blootgestelde slachtoffers 
en waarschuwing

Het	is	zowel	voor	het	slachtoffer	als	voor	de	hulpverleners	van	groot	belang	dat	de	mogelijke	blootstelling	aan	
CBRN	-	stoffen	zo	snel	mogelijk	wordt	onderkend.	De	omstandigheden	van	het	incident	kunnen	aanwijzingen	
geven	dat	speciale	aandacht	vereist	is	(type	bedrijf:	agrarische	sector,	laboratoria,	transportongevallen).

Zorg	 steeds	 voor	 een	 snelle	 en	 adequate	 communicatie	 (‘waarschuwen’)	 met	 het	
hulpcentrum-112 (zie bijlage 3)	bij	een	CBRN	-	incident,	waarbij	adviezen	gegeven	en	gevraagd	
kunnen	worden	over	de	eigen	decontaminatie	en	het	voorkomen	van	besmetting	van	of	door	
anderen.

4.1 Chemisch
Bij	nagenoeg	alle	chemische	(strijd)middelen	is	het	een	probleem	(zeker	voor	de	first	responders)	dat	de	
effecten	van	de	meeste	middelen	zich	niet	altijd	acuut	openbaren	en	het	 soms	enige	 tijd	duurt	voordat	
duidelijk	wordt	om	welk	product	het	gaat.	Daarbij	bestaat	het	 risico	dat	ondertussen	ook	hulpverleners	
besmet of geïntoxiceerd raken, met alle gevaren vandien.

4.1.1 Alarmtekens:	inspectie	en	ondervraging

Specifieke	medische	interventie	gericht	op	een	bepaald	chemisch	letsel	is	pas	mogelijk	nadat	blootstelling	
aan	 een	 chemische	 stof	 is	 vastgesteld	 (of	 wordt	 vermoed),	 en	 zo	 mogelijk	 de	 desbetreffende	 stof	 is	
geïdentificeerd.	Dit	kan	via	verschillende	scenario’s	verlopen:

	 Eén	of	meer	zelfverwijzers	melden	zich	aan	(ook	vanuit	wilde	evacuatie	na	een	groot	incident	of	door	andere	
hulpverleners	niet	als	gecontamineerd	herkend):

	 Mogelijke	indicatoren	van	een	contaminatie	bij	het	slachtoffer	zijn:
o natte kleding of poeder op de kleding
o melding van contact met een gevaarlijke stof of chemische stof
o geurwaarneming	of	irritatie	van	de	ogen	bij	de	hulpverlener
o inspectie	van	sieraden	vanwege	mogelijke	reactie	van	de	stof	met	metaal.
o klachten	van:

	 verkleuring of beschadiging van de huid, tranen, loopneus, irritatie van neus, ogen, 
keel…

	 functionele	veranderingen:	spierzwakte,	hypo/hypertensie,	brady-	of	tachypnoe,	
visusklachten, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, buikkramp of diarree

	 reactie	door	contact	met	metalen	(juwelen	en	andere	accessoires)	
	 Vraag	elk	slachtoffer	en	de	begeleider	goed	uit	over	de	oorzaak	van	de	klachten	en	de	omstandigheden	

waarin	de	klachten	zijn	ontstaan.	Mogelijke	indicatoren	van	een	chemisch	incident	zijn:
o rook, brand, explosie
o melding	dat	gevaarlijke	stoffen	zijn	gemeten
o in	werking	treden	van	alarm
o (klachten	over)	stank	in	de	omgeving	of	in	het	gebouw
o meerdere mensen met gelijkaardige klachten of symptomen.

4.1.2 Toxidromen

Er	zijn	heel	veel	chemische	stoffen	en	het	is	onmogelijk	om	van	iedere	stof	alle	medische	details	te	weten.	
Als	initiële	houvast	kunnen	we	de	effecten	van	chemische	stoffen	indelen	in	zogenaamde	toxidromen.	Een	
toxidroom is de verzameling van klachten en verschijnselen die een indicatie geven van een intoxicatie door 
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een	bepaalde	klasse	van	stoffen,	welke	vaak	eenzelfde	basisbehandeling	behoeven.	Er	zijn	vijf	belangrijke	
toxidromen te onderscheiden (Tabel 8).

1 Irriterende / bijtende gassen 
toxidroom

bijv. chloor, ammoniak, fosgeen.

Kenmerken: brandende pijnen en oedeem.

2 Asfyxiërende / verstikkende 
stoffen toxidroom

bijv. waterstof cyanide, koolmonoxide, aniline. Kenmerken: 
respiratoire- en maag/ darm verschijnselen.

3 Cholinerg toxidroom bijv. parathion, sarin, diazinon.

Kenmerken: veel vochtproductie (urinelozing, lacrimatie, 
speekselvloed, zweten), pupilvernauwing, wisselende hoge en lage 
bloeddruk.

4 Corrosieve (etsende) stoffen 
toxidroom

bijv. zoutzuur, zwavelzuur, waterstofperoxide, basen.

Kenmerken: chemische brandwonden, brandende pijn in 
luchtwegen.

5 Koolwaterstoffen 
en gehalogeneerde 
koolwaterstoffen toxidroom

bijv. benzine, lampenolie, benzeen.

Kenmerken: ademstilstand, daling van het bewustzijn/
bewusteloosheid, misselijkheid/ braken.

Tabel 8 Toxidromen

4.2 Biologisch
Directe	 detectie	 en	 zeker	 identificatie	 van	 biologische	 agentia	 is	 vaak	 niet	mogelijk.	 Zo	 ook	 zal	 er	 over	
het	algemeen	enige	tijd	overheen	gaan	voordat	het	effect	van	een	inzet	met	biologische	wapen	of	agens	
merkbaar	 is.	 Effecten	 van	 een	 aanslag	 zouden	pas	 zichtbaar	 kunnen	worden	 als	 artsen	of	 ziekenhuizen	
geconfronteerd	worden	met	een	verhoogd	aanbod	aan	patiënten	die	allemaal	dezelfde	(soms	ongewone)	
ziekteverschijnselen vertonen (Tabel 9). In eerste instantie moet onze aandacht uitgaan naar exotische en 
daarom	voor	ons	zeldzame	ziekten.	Vaak	zijn	de	prodromen	weinig	specifiek.

In	geval	van	kwaadwilligheid	moet	men	ook	rekening	houden	met	gemanipuleerde	kiemen.	Tenslotte	kan	
het	ziektebeeld	sterk	beïnvloed	worden	door	de	ingangspoort.

Ongewone ziekten Zeldzame (botulisme)

Ongewoon voor onze streek (gele koorts, Ebola)

Uitgeroeide (pokken)

Met ongewoon voorkomen (algemene kiem met bijzondere 
virulentie)

Bijzondere syndromen met 
ongewone frequentie of ernst

ademhalingsstoornissen, septische shock, …

Ongewone epidemie(ën) ongewone huidsymptomen, ademhalingsstoornissen

Onrustbarende klinische 
verschijnselen

bubonen, huidhemorragieën, huidaandoeningen die wijzen op 
de pokken of anthrax

Ongewone morbiditeit en/of 
mortaliteit

Tabel 9 Ziekteverschijnselen
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4.3 Radiologisch en Nucleair
Het	 ziekenhuis	 verwittigt	 de	 dienst	 112.	 Informatie	 in	 verband	 met	 radioactieve	 lozingen	 kunnen	 via	
verschillende	informatiekanalen	binnenkomen:

	 Bij	een	ongeval	in	het	buitenland:	via	het	ministerie	van	buitenlandse	zaken,	via	internationale	organismen.
	 Bij	een	ongeval	in	België:

o via de exploitant van de kerncentrales of andere nucleaire installaties (klasse 1 en 2-installaties - al of 
niet via de dienst fysische controle)

o via FANC
o bij	automatische	metingen	van	straling	in	België:	via	TELERAD.	Dit	is	een	automatisch	netwerk	dat	de	

radioactiviteit	op	het	Belgische	grondgebied	meet,	ontworpen	om	radioactieve	lozingen	te	kunnen	
vaststellen

De “Emergency Director” van de Federale overheid zal het CGCCR activeren (Centre Gouvernemental de 
Crise - Crisis Centrum van de Regering). Hierin zal het Federaal Coordinatie Comité (COFECO) de coördinatie 
op zich nemen. Zij zullen het alarmniveau bepalen en in het kader hiervan al dan niet provinciale noodplannen 
activeren.

De exploitant brengt de overheid op de hoogte van een incident met een bepaald niveau van ernst en de 
overheid neemt vervolgens de gepaste maatregelen.

Voor	 alle	 geactualiseerde	 informatie	 over	 het	 nucleair	 en	 radiologisch	 noodplan,	 verwijzen	we	 naar	 de	
website	 van	 FOD	 Binnenlandse	 Zaken	 (https://centredecrise.be/nl/legislation/kb-17102003-nucleair-en-
radiologisch-noodplan)

In geval van een gekend majeur incident, bv. in een kerninstallatie zoals hierboven vermeld, zullen de 
contaminanten	waarschijnlijk	sneller	gekend	zijn	en	zullen	de	federale	en	provinciale	noodplannen	in	werking	
treden.	Het	ziekenhuis	zal	vooraf	verwittigd	worden	dat	gecontamineerde	of	bestraalde	slachtoffers	zullen	
doorgestuurd	worden,	zoals	voorzien	in	het	medisch	interventieplan.

In geval van een aanvankelijk ongekend of ook een (mineur) incident buiten een nucleaire installatie zijn er 
heel	wat	meer	onzekerheden.	De	 initiële	 identificatie	van	een	 incident,	als	radiologisch	en/of	nucleair	op	
zich,	kan	al	mislopen.	Meetapparatuur	is	voorhanden	bij	de	brandweer	(buiten	het	ziekenhuis)	en	binnen	het	
ziekenhuis bij de diensten radiotherapie, nucleaire geneeskunde en sommige spoedopnames (binnen het 
ziekenhuis).	Zelfs	bij	een	snelle	identificatie	als	radiologisch	incident	zal	een	bepaling	van	de	contaminant(en)	
niet altijd even snel en correct kunnen verlopen aangezien hiervoor speciale meetapparatuur noodzakelijk is 
die enkel beperkt beschikbaar is (Civiele bescherming, SCK, sommige ziekenhuizen).

Bij vermoeden van een radiologisch of nucleair incident is een vroegtijdige alarmering van 
personen	 met	 een	 bijzondere	 competentie	 (stralingsdeskundigen,	 artsen	 vertrouwd	 met	
stralingspathologie	en	isotopen),	nuttig,	ook	al	is	het	incident	(nog)	niet	bevestigd.	Zo	wordt	
in	geval	van	effectieve	activatie	van	het	noodplan	geen	tijd	meer	verloren.

In	 sommige	gevallen	zijn	 slachtoffers	en	hulpverleners	 zich	er	 zelfs	niet	van	bewust	dat	 zij	
blootgesteld	 werden	 aan	 ioniserende	 straling	 of	 besmetting.	 De	 diagnose	 is	 bovendien	
niet eenvoudig te stellen gezien de symptomen soms heel atypisch zijn, zeker in de eerste 
uren	na	een	lichte	of	matige	blootstelling.	Aanwijzingen	dat	zich	een	stralingsincident	heeft	
voorgedaan	bij	slachtoffer	kunnen	teruggevonden	worden	op	de	steekkaart	in	bijlage 7  (IAEA/
WHO)
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Ingeval men stralingsschade en/of radioactieve besmetting vaststelt bij één of meerdere 
betrokkenen en de autoriteiten hiervan nog niet op de hoogte zijn (vb. verlies of diefstal 
van	radioactieve	stoffen)	(de	welzijnswet	en	de	codex	over	het	welzijn	op	het	werk)	moeten	
volgende	maatregelen	genomen	worden:

	 Waarschuw	het	HC	112	(zie	ook	bijlage 3).
	 Waarschuw	het	coördinatie-	en	crisiscentrum	van	de	regering	op	het	nummer	02	506	47	11.
	 Verwittig	het	betrokken	bedrijf	van	de	installatie	of	van	de	radioactieve	stoffen	indien	gekend.

Bij	opvang	van	gecontamineerde	slachtoffers	in	het	ziekenhuis	dient	men	wettelijk	volgende	personen	te	
verwittigen	(de	welzijnswet	en	de	codex	over	het	welzijn	op	het	werk):

	 de dienst voor fysische controle,
	 de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bevoegd voor ioniserende straling.
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5 Algemene behandelprincipes

De	geneeskundige	behandeling	van	gecontamineerde	slachtoffers	kent	vier	basisprincipes:

	 Preventie	of	beperking	van	de	opname	van	het	product.	Praktisch	gezien	betekent	dit	het	verwijderen	van	
het	slachtoffer	uit	het	gevaarlijke	milieu	en	wegnemen	van	de	belangrijkste	contaminatiebron	(i.e.	kledij)(in	
principe	taak	D1,	brandweer).

	 Symptomatische,	levensreddende	behandeling	volgens	het	A,B,C,D	en	E	principe,	waarbij	A	=	Free	airway,	B	
=	Breathing,	C	=	Catastrophic	hemorrhage,	D	=	Disability	of	Decontamination	in	geval	van	contaminatie	en	E=	
exposure.

	 Toedienen	van	specifieke	antidota.	Er	zijn	echter	maar	weinig	stoffen	bekend	waarbij	het	snel	ingrijpen	door	
middel van toedienen van antidota zinvol of mogelijk is. Bovendien hebben de antidota zelf ook vaak ernstige 
bijwerkingen	en	is	een	goede	monitoring	van	het	slachtoffer,	ondersteunende	behandeling	en	deskundige	
begeleiding eerste prioriteit.

	 Bevorderen	van	de	eliminatie	(stofafhankelijk)	en	eventueel	verwijderen	van	restcontaminatie.

5.1 Chemisch, radiologisch & nucleair

5.1.1 Preventie

De bescherming van de schildklier door snelle inname van stabiel (niet radioactief) jodium (hoofdzakelijk 
tegen	 schildklierkanker	 opgewekt	 door	 besmetting	met	 radioactief	 jodium)	 is	 een	 van	 de	 belangrijkste	
preventieve maatregelen in geval van een nucleair ongeval (zie bijlage 8)

	Zie ook Advies van de Hoge Gezondheidsraad nr. 9235 “Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in 
het	post-Fukushimatijdperk:	Rampenplanning”.

	Zie ook Advies van de Hoge Gezondheidsraad nr. 9275 “Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in 
het	post-Fukushima	tijdperk	(Deel:	Bescherming	van	de	schildklier	Nuclear	accidents,	environment	
and	health	in	the	post-Fukushima	era:	Iodine	Thyroid	Blocking.

5.1.2 Absorptie

Verwijder	de	 stof	 van	het	 slachtoffer	of	 verwijder	het	 slachtoffer	 van	de	 stof.	Hier	 gelden	de	 algemene	
principes van decontaminatie (zie Bijzonderheden	bij	de	opvang	van	CBRN	-	slachtoffers:	decontaminatie)

5.1.3 Katabolisme

Hierbij	wordt	gekeken	of	een	giftige	stof	middels	katabolisme	kan	worden	aangezet	tot	een	andere	activiteit.	
In	veel	gevallen	gebeurt	dit	door	gebruik	van	antidota.	Er	zijn	4	mogelijkheden:

	 De	giftige	stof	kan	niet	worden	omgezet,	ondergaat	geen	verandering	en	blijft	daarbij	even	schadelijk.	Een	
andere vorm van behandeling is nodig.

	 De	giftige	stof	wordt	omgezet	tot	een	minder	giftige	stof.
	 De	giftige	stof	wordt	omgezet	tot	een	onschadelijke	stof.
	 De	stof	wordt	omgezet	tot	een	meer	toxische	dus	meer	schadelijke	stof.

5.1.4 Distributie

Systemische intoxicaties leiden tot distributie van de stof. Door op de transportmechanismen in te grijpen, 
kan	verdere	distributie	worden	tegengegaan	en	kan	worden	voorkomen	dat	een	stof	het	doelorgaan	bereikt.	
In vele gevallen gebeurt dit door toediening van antidota.
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5.1.5 Eliminatie

Het lichaam zal trachten de giftige stof (eventueel na biotransformatie) te elimineren. Door deze processen 
te	 ondersteunen	 of	 te	 forceren,	 kan	 de	 eliminatie	 worden	 versneld.	 In	 meerdere	 gevallen	 wordt	 dit	
resultaat	bereikt	door	het	toedienen	van	een	antidoot	(bv	het	toedienen	van	thiosuflaat	bij	intoxicatie	met	
cyanideintoxicatie).

5.1.6 Antidota

Er	bestaan	maar	een	beperkt	aantal	middelen	die	effectief	zijn	bij	een	intoxicatie.	De	meeste	antidota	werken	
op de toxicokinetiek (zie bijlage 13):

	 Zorgen dat de giftige stof niet in de circulatie terecht komt.
	 Veranderen	de	wijze	waarop	de	cel	de	giftige	stof	verwerkt
	 Zorgen	dat	giftige	stoffen	zich	niet	aan	een	receptor	kunnen	binden.
	 Zorgen	dat	giftige	stoffen	van	een	receptor	worden	verdrongen	zo	eenmaal	gebonden
	 Dragen bij tot een versneld elimineren van de giftige stof (zie ook eliminatie).

o Vele	antidota	zijn	middelen	die	niet	zonder	risico	kunnen	worden	toegediend.	Kennis	van	de	
hoeveelheid,	wijze	van	toediening,	te	verwachten	bijwerkingen	en	verwikkelingen	(en	hoe	deze	het	
hoofd te bieden), is essentieel.

o Ondersteunende medische behandeling heeft meer levens gered dan enig antidotum! Het strikt volgen 
van het ABCDE-principe garandeert dat de vitale functie van een patiënt bekeken, behandeld en 
ondersteund	worden.

Naast	het	 stoppen	van	de	blootstelling,	het	 zo	nodig	 verwijderen	 van	 contaminerende	 resten	agens	en	
algemeen	 ondersteunende	 behandeling,	 kunnen	 in	 sommige	 gevallen	 specifieke	 antidota	 een	 bijdrage	
leveren	tot	het	overleven	en	het	sneller	of	completer	functioneel	herstel	van	het	slachtoffer.	

Het	 efficiënt	 inzetten	van	de	 -	 soms	 in	beperkte	mate	beschikbare	 -	 specifieke	antidota	 vereist	 het	 snel	
en	correct	identificeren	van	het	oorzakelijk	agens.	Van	zodra	men	elementen	heeft	die	mogelijks	kunnen	
helpen	bij	het	bepalen	van	het	agens	en	zo	tot	de	aangewezen	aanpak,	zal	men	het	Antigifcentrum	hiervan	
op	de	hoogte	brengen.	In	samenspraak	met	dit	expertisecentrum	zal	verdere	nuttige	info	gezocht	worden	
tot ze voldoende gegevens hebben om up-to-date richtlijnen te geven over de te volgen aanpak.

Ondoelmatig	gebruik	van	antidota	kan	een	verder	verslechteren	van	de	klinische	toestand	van	het	slachtoffer	
tot	gevolg	hebben	ten	koste	van	(nutteloos)	inzet	van	personeel	en	middelen	welke	aan	andere	slachtoffers	
kon	besteed	worden.	

De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies geformuleerd over de strategische stock van geneesmiddelen 
in	de	context	van	de	dreiging	voor	chemisch,	biologisch	en	radio-nucleair	terrorisme.	In	dit	wetenschappelijk	
advies geeft de Hoge Gezondheidsraad van België een herziening van het advies van 2003 over de 
noodzakelijke voorraden van geneesmiddelen in het geval van biologisch en chemisch terrorisme en radio-
nucleaire dreigingen.

De	 lokale	Dringende	Geneeskundige	Hulpverlening	 dient	 zich	 vertrouwd	 te	maken	met	 de	 diagnose	 en	
behandeling van agentia uit het gamma lokale risicoproducten. Goede medische praktijk veronderstelt dat 
een	initiële	voorraad	aan	antidota	wordt	aangelegd.	Ervaring	bij	het	gebruik	ervan,	of	minstens	kennis	van	
het toedienen, is vereist.

Toediening van antidota gebeurt over het algemeen in overleg met het antigifcentrum en/of 
een ziekenhuisapotheker. De antidota zijn zelf ook vaak gevaarlijk en een goede monitoring 
van	het	slachtoffer	en	deskundige	begeleiding	is	noodzakelijk.

Indien	men	niet	vertrouwd	is	met	de	aanwezige	pathologie,	dient	zo	snel	mogelijk	de	federale	
gezondheidsinspecteur	geïnformeerd	te	worden.	
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De FOD Volksgezondheid heeft een strategische stock van geneesmiddelen ter beschikking. De samenstelling, 
stockage	en	terbeschikkingstelling	van	de	federale,	strategische	stock	is	de	verantwoordelijkheid	van	FOD	
Volksgezondheid. Voor de samenstelling van de strategische stock heeft de FOD Volksgezondheid zich 
gebaseerd	op	een	nieuw	advies	van	de	Hoge	Gezondheidsraad	van	2018	over	“de	strategische	stock	van	
geneesmiddelen in de context van de dreiging voor chemisch, biologisch en radio-nucleair terrorisme”.  
Voor concrete informatie rond dit advies kan u terecht bij de FOD Volksgezondheid via vigilance.sanitaire@
sante.belgique.be .

De procedure voor de ter beschikkingstelling van deze stock is verschillend naargelang de oorzaak van de 
vraag	voor	strategische	stock:

1. In geval van een terroristische aanslag,	wordt	het	crisiscentrum	van	de	regering	(CGGCR)	geactiveerd.	
Daarin	zetelt		een		vertegenwoordiger	van	de	FOD	Volksgezondheid.	Indien	het	noodzakelijk	is	om	beroep	
te	doen	op	de	 strategisch	 stock,	 zal	de	 vertegenwoordiger	 van	FOD	Volksgezondheid,	de	bevoegde	
dienst	van	FOD	Volksgezondheid,	met	name	de	cel	medische	bewaking,	 contacteren	voor	eventuele	
vrijgave van de strategische stock en eventuele praktische organisatie van het transport.

2. In geval van een CBRNe - incident die geen terroristische aanslag is, zal de Federaal Gezondheidsinspecteur 
(FGI)	 de	 situatie	 evalueren	 en	 het	 bilan	 doorgeven	 aan	 het	wachtnummer	 van	 de	 dienst	 dringende	
hulpverlening.	De	dienst	dringende	hulpverlening	zal	contact	opnemen	met	de	cel	medische	bewaking	
voor eventuele vrijgave van de strategische stock en de eventuele praktische organisatie van het 
transport.	De	FGI	of	zijn	vertegenwoordiger	zetelt	naargelang	de	afgekondigde	fase,	in	het		gemeentelijk	
of provinciaal coördinatiecomité.

3. In geval van infectieziektes zal het in de beginfase niet altijd duidelijk zijn of het om een terroristische 
aanslag gaat of niet. Indien het niet duidelijk is of het om een terroristische aanslag gaat,  zal de 
verantwoordelijke	 van	 het	 ziekenhuis	 contact	 opnemen	 met	 de	 arts	 infectieziektebestrijding	 van	
de gefedereerde entiteiten om de infectieziekte te melden aangezien er een meldingsplicht is aan 
de gefedereerde entiteiten voor een aantal infectieziektes. De arts infectieziektebestrijding van de 
gefedereerde entiteiten evalueert de situatie en contacteert indien noodzakelijk de bevoegde dienst 
van	de	FOD	Volksgezondheid,	met	name	de	cel	medische	bewaking	of	Sciensano,	wat	bvb.	het	geval	
is	 indien	 het	 om	 een	 	 ongewone	 pathologie	 of	 om	 een	 ongewoon	 groot	 aantal	 getroffenen	 gaat.	 
Indien	het	duidelijk	 is	dat	het	om	een	terroristische	aanslag	gaat,	wordt	het	CGGCR	bijeen	geroepen	
waarin	een	vertegenwoordiger	van	FOD	Volksgezondheid	zetelt	en	vallen	we	terug	op	de	procedure	
zoals hierboven beschreven in punt 1.

Voor concrete informatie over de behandeling van bepaalde acute intoxicaties, kan 24u op 24u contact 
opgenomen	worden		met		het	Belgisch Antigifcentrum. 

Hierna	kan	u	de	noodzakelijke	contactgegevens	terug	vinden	van	de	verschillende,	bevoegde	diensten:

	 In	het	geval	van	een	terroristische	aanslag	of	CBRNe	-	incident: 
Het	wachtnummer	van	de	cel	medische bewaking  is 0476/605.605. 
Het	wachtnummer	van	de	dienst dringende hulpverlening is 0474/112.112. 
Het	wachtnummer	van	het Belgisch Antigifcentrum is 070/245.245. (https://www.antigifcentrum.be/
medische-professionals/artikels/behandeling-van-acute-intoxicaties-en-antidota)

	 Voor	het	melden	van	infectieziekten:	 
Voor Vlaanderen kan u voor het dringend melden van infectieziekten 7 dagen op 7, 24 u op 24 u, de 
dienstdoende arts infectieziektebestrijding bereiken op het nummer 02/512.93.89 (https://www.zorg-
en-gezondheid.be/een-meldingsplichtige-infectieziekte-aangeven). 
Voor Wallonië,	wordt	de	melding	aan	de	inspecteurs	gedaan:
o Via telefoon, 7 dagen op 7, 24 u/24, via  071/205.105
o Via	de	webinterface	MATRA
o Via mail (surveillance.sante@aviq.be)
o Via fax op 071/205.107

	�
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	� Voor Brussel,	wordt	de	melding	aan	de	inspecteurs	gedaan:
o Via telefoon in geval van urgentie op 02/552.01.67 (ou 01.13) of op 0478/77.77.08
o Via	de	webinterface	MATRA	
o Via mail (notif-hyg@ccc.irisnet.be)

Zie ook bijlage 15	voor	een	lijst	van	basismedicatie	welk	elk	ziekenhuis	ter	beschikking	dient	te	
hebben	om	de	behandeling	van	slachtoffers	aan	te	vangen.

Voor sommige intoxicaties zijn specifieke middelen nodig, dan wel vaker gebruikte middelen in 
veel hogere dan gebruikelijke doses.

Zuurstof* CO, Cyanide, azides, H2S 

Hyperbare Zuurstof Ernstige CO intoxicatie, ernstige Cyanide intoxicatie 

Methyleen Blauw Methemoglobinaemie, aniline, nitraten, CH3CL

Amylnitriet Cyanide en Sulfide intoxicatie 

Natrium nitriet Cyanide en Sulfide intoxicatie 

Hydroxocobalamine Cyanides (1e keus) 

Obidoxim* Organofosfaten vóór aging 

Atropine* Organofosfaten (symptomen) 

Calcium glucomaat Waterstof fluoride intoxicatie (syst): iv en locaal 
Tabel 10 Meest relevante antidota

De	principes	van	uitwendige	decontaminatie	van	radioactief	gecontamineerde	slachtoffers	worden	elders	
beschreven. 

Er zijn verschillende producten gekend voor “decorporatie” (eliminatie van radioactieve producten uit 
het lichaam versnellen). De meeste van deze producten zijn chelatoren. Indien ze niet in het ziekenhuis 
aanwezig	zijn,	dient	het	ziekenhuis	afspraken	te	maken	met	andere	ziekenhuizen	of	de	overheid	om	deze	
producten te kunnen bekomen.

5.2 Biologisch
De	algemene	principes	die	al	 in	het	hoofdstuk	over	 chemische	 incidenten	worden	genoemd,	zullen	niet	
worden	herhaald.
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6 Bijzonderheden bij de opvang van CBRN - 
slachtoffers: decontaminatie

6.1 Waarom decontaminatie?
Decontaminatie	is	nodig	als	het	reservoir	gevaarlijke	stof	op	het	lichaam	van	een	slachtoffer	een	risico	vormt	
voor	het	slachtoffer	zelf,	en	voor	de	hulpverleners	(tabel	11).	Decontaminatie	is	erop	gericht	de	inwerking	
van	de	schadelijke	stof	op	de	gezondheid	van	het	slachtoffer	 te	verminderen	 (intensiteit	en	contacttijd)	
en	het	risico	op	secundaire	besmetting	weg	te	nemen. Decontaminatie	kan	gerealiseerd	worden	door	het	
verwijderen	of	neutraliseren	van	de	gevaarlijke	stoffen.

1 De opname en de (lokale en systemische) werking van stoffen zijn dynamisch. Zolang er niet 
gedecontamineerd is, gaan beide door (hoe eerder de contaminatie verwijderd is, hoe korter de 
blootstelling duurt dus hoe minder schade voor de gezondheid).

2 Het risico van secundaire contaminatie (voor hulpverleners) wordt door decontaminatie 
verminderd.

3 Zonder decontaminatie vereist het transport extra beschermingsmaatregelen, zoals  
- het inpakken van de patiënt. Dit heeft echter een snellere opname van de gevaarlijke 
stof(fen) door occlusie (insluiting) tot gevolg. Het inpakken van de patiënt leidt bovendien 
tot een temperatuurstijging, wat soms een ernstiger toxisch effect kan veroorzaken. .  
- de noodzaak de hulpverleners beschermkledij te laten dragen.

Tabel 11 Belang van snelle decontaminatie

Afhankelijk	van	de	locatie	van	het	incident	moet	er	rekening	mee	gehouden	worden	dat	het	
één	tot	twee	uur	duurt	voor	een	gespecialiseerde	decontaminatie-unit	ter	plaatse	operationeel	
is.	 In	 afwachting	 van	 deze	 middelen,	 gebruikt	 de	 hulpverlener	 maximale	 persoonlijke	
beschermingsmiddelen	om	de	gevolgen	te	minimaliseren.	Deze	ad-hoc	maatregelen	worden	
interdisciplinair afgesproken.

Decontaminatie	dient	buiten	de	gevarenzone	te	gebeuren:	het	heeft	geen	zin	een	slachtoffer	
te	decontamineren	in	een	zone	waarin	hij	opnieuw	kan	gecontamineerd	worden,	bovendien	
zou	het	voordeel	van	decontaminatie	teniet	gedaan	worden	door	een	langer	verblijf	 in	een	
toxisch milieu.

6.2 Eerst decontaminatie of eerst behandelen?

6.2.1 Eerst decontaminatie of eerst behandelen

Medische	behandeling	van	een	gecontamineerd	slachtoffer	kan	een	risico	opleveren	voor	de	hulpverlener.	
Het	algemene	uitgangspunt	is	het	slachtoffer	eerst	te	decontamineren	voor	de	medische	behandeling.

Bij	een	T1	(T2)	slachtoffer	kan	een	uitstel	van	medische	behandeling	evenwel	ernstige	gevolgen	hebben.	
Hier	 wordt	 de	 geneeskundige	 behandeling	 voorafgegaan	 door	 een	 snelle	 ‘partiële’	 decontaminatie	
(bij voorkeur op de plaats van het incident). In zulk een geval kan de hulpverlener met persoonlijke 
beschermkleding	(zie	instructies	PBM	betreffende	adem-	en	huidbescherming	i.f.v.	het	gebruikte	agens)	de	
eerste levensreddende handelingen verrichten (stoppen slagaderlijke bloeding, aanleggen noodverband, 
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behandelen	ademstilstand,	etc.),	waarna	 (van	zodra	dit	medisch	verantwoord	en	 logistiek	mogelijk)	het	
slachtoffer	vooralsnog	volledig	wordt	gedecontamineerd	(op	indicatie).

6.2.2 Partiële	decontaminatie	(T1/T2	slachtoffers).

Heeft	tot	doel	de	zone	te	decontamineren	die	gebruikt	wordt	om	medische	handelingen	te	stellen.	Partiële	
decontaminatie beperkt zich tot die plekken die zichtbaar zijn besmet en zo nodig het uitspoelen van de 
ogen met een oogdouche.

	 Aangezicht decontaminatie vooraleer zuurstof te geven
	 Urgente	wondzorg	(bloedingen):	‘vuile’	Garrot/Tourniquet	vervangen	om	een	nieuwe	

tourniquet	aan	te	leggen	op	de	propere	huid	proximaal	naar	het	lidmaat	toe
	 Perfusieplaats ontsmetten om een infuus/botboor aan te brengen

6.3 Het proces van decontaminatie en behandeling

6.3.1 Algemeen

Onder	decontaminatie	of	decontaminatie	wordt	het	geheel	van	maatregelen	verstaan	die	dienen	genomen	
te	worden	om	mens,	dier,	materieel	en	milieu	vrij	 te	maken	van	de	besmettende	stof(fen),	 zodanig	dat	
daardoor	geen	verdere	gezondheidsschade	meer	kan	ontstaan.	Gelet	op	het	onderwerp	van	dit	document,	
bespreken	we	verder	enkel	de	mens	als	slachtoffer.

Het proces van decontaminatie begint met het achterhalen van de bron, de stof en daarbij de toxiciteit 
van	 de	 stof	 (SIBCRA:	 sampling	 and	 identification	 of	 biological,	 chemical	 and	 radiological	 agents),	 de	
concentratie	en	schatting	van	de	duur	en	wijze	van	de	blootstelling,	of	er	sprake	is	van	kans	op	onomkeerbare	
gezondheidsschade,	hoe	ontsmet	moet	worden	en	het	wel	of	niet	beschikbaar	zijn	van	antidota.

Figuur 4 Stroomdiagram decontaminatie algemeen

Overleg	 met	 een	 expert	 gevaarlijke	 stoffen	 brandweer	 en/	 of	 expertisecentrum	 CBRN	 is	
essentieel. Bij een bedrijfsongeval is overleg met de bedrijfsdeskundige zinvol.

Afhankelijk	 van	de	 toxiciteit,	 blootstellingduur	 en	 concentratie	 van	de	 stof	 en	het	 risico	 van	 secundaire	
contaminatie	wordt	dan	een	beslissing	genomen	over	het	al	dan	niet	decontamineren.

De	 brandweer	 (/civiele	 bescherming)	 (D1/(D4))	 is	 op	 de	 incidentlocatie	 verantwoordelijk	 voor	
contaminatiecontrole en decontaminatie van personen (patiënten, hulpverleners), infrastructuur en 
voertuigen.	Bij	(grotere)	incidenten	kan	ook	het	CBRN	–	MUG	-	team	van	Defensie	worden	ingeschakeld	via	
HC112. 
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De	eigenlijke	decontaminatie	en	behandeling	verloopt	in	meerdere	stappen:

	 Ontvangst bij de decontaminatieszone. Snelle triage door arts om te zien of onmiddellijke medische 
interventie	nodig	is.	In	de	beginfase	kan	deze	taak	door	een	brandweerman	ambulancier	of	een	
brandweerman-verpleegkundige)	uitgevoerd	worden.

	 Ontbloten door uittrekken van de bovenkleding in de uitkleedzone (/ruimte). is steeds de eerste stap bij 
decontaminatie. Bij blootstelling aan gas of damp is ontbloten vaak de enige vereiste decontaminatiestap.

	 Natte decontaminatie in de doucheruimte. Bij voorkeur liggend op een brancard. Oksels, huidplooien en 
handpalmen	dienen	goed	te	worden	gespoeld.	Natte	decontaminatie	is	aangewezen	bij	(op	aangeven	expert	
gevaarlijke	stoffen	brandweer):
o besmetting met een vloeistof of vaste (al dan niet radioactieve) stof, inclusief poeder en mist via lucht;
o blootstelling	aan	gas	of	damp,	als	er	voldoende	gas	achtergebleven/opgelost	kan	zijn	op	bezwete	huid	

roodheid	bij	corrosieve	of	irriterende	stoffen	kan	indicatie	zijn;
o blootstelling aan gas, indien het geringe reservoir op de huid toch mgl. risico oplevert door de hoge 

toxiciteit van de stof (vb. strijdgassen) en
o bij	twijfel.

	 Afdrogen en naar schone ruimte
	 Verder medische behandeling
	 Afschalen decontaminatie team

Bij	 het	decontaminatieproces	moet	er	op	 toegezien	worden	dat	een	externe	 contaminatie	
zich	niet	transformeert	naar	een	inwendige	contaminatie.

Communicatie	naar	het	slachtoffer	over	het	 ‘waarom’	van	de	decontaminatie	en	het	geven	
van	duidelijk	verstaanbare	instructies	is	cruciaal.	Respect	voor	de	privacy	van	het	slachtoffer	is	
een aandachtspunt.

6.3.2 Ontkleden is cruciaal en komt vooraan in de decontaminatie

Door	het	slachtoffer	zo	snel	mogelijk	te	ontbloten	wordt	doorgaans	90%	van	de	contaminatie	
verwijderd.

Bij	het	ontkleden	moet	worden	opgelet	dat	bij	verwijderen	van	de	kleding,	onbesmette	delen	niet	alsnog	
worden	besmet.	Besmette	kleding	mag	nooit	over	het	hoofd	worden	uitgetrokken	omdat	dan	blootstelling	
van	de	gezichtshuid	en	mond,	neus,	ogen	en	oren	kan	optreden.	Zichtbare	vaste	stof	kan	vooraf	worden	
afgeborsteld	(ook	hierbij	evenwel	gevaar	voor	aerosolisatie	en	inhalatie	dus	niet	aangewezen	bij	radioactieve	
stoffen!).	Eventueel	(vnl.	in	ziekenhuis	milieu)	kan	men	een	stofzuiger	(enkel	type	waarbij	stof	niet	langs	de	
uitlaat	 terug	 in	de	atmosfeer	komt)	gebruiken	met	een	filter	op	de	uitlaat	 (of	uitlaat	 in	waterbad).	Best	
adembescherming (facemask type FFP3) voorzien ook voor patiënt. Zo nodig dient overvloedige beharing 
te	worden	verwijderd.

Kleding	wordt	laag	per	laag	verwijderd	(‘progressief	pellen’).	Vastzittende	kleding	mag	bij	verbranding	of	
bevriezing	NIET	worden	 losgetrokken.	Er	moet	dan	eerst	gespoeld	worden	met	 lauw	water	 voordat	de	
kleding	uit	kan	worden	gedaan.	Een	mogelijk	alternatief	bestaat	eruit	delen	die	al	wel	los	zitten,	al	weg	te	
knippen.

Indien	beschermkledij	wordt	gedragen	en	deze	niet	beschadigd	is	tijdens	het incident	kan	volstaan	worden	
met	het	uittrekken	van	de	beschermende	kleding.	Wel	moet	rekening	worden	gehouden	met	de	tijd	die	
verstreken is, omdat beschermkledij ook enigszins doorlaatbaar kan zijn.

Een	vaste	stof	kan	zich	door	spoelen	met	water	over	het	lichaam	verspreiden,	waardoor	de	contaminatie	
verergert	(Door	de	kleding	af	te	spoelen	worden	de	chemicaliën	verspreid	en	neemt	het	absorptieoppervlakte	
toe.).	Dit	kan	worden	voorkomen	door	voor	het	ontkleden	en	spoelen	het	poeder	met	een	zachte	borstel	af	
te vegen (geef patiënt daarbij adembescherming!).

Kleding	en	sieraden/accessoires	gaan	in	aparte	zakken	en	worden	verzegeld.
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Kleding	 en	 slachtoffer	 dienen	 te	 worden	 voorzien	 van	 een	 unieke	 (aan	 decontaminatie	
weerstandige)	identificatie	(armband	of	equivalent).

6.3.2.1 Ontkleedprocedure (chemisch, radiologisch/nucleair)

Als	er	speciale	PBM’s	gedragen	worden	(bv.	CBRN	-	beschermkledij),	en	intact,	mag	deze	kledij	
niet	verwijderd	worden,	ze	dient	dan	verder	als	bescherming.

Kleding	kan	verwijderd	worden	met	een	crashmes	of	met	een	schaar.	Vooraleer	de	kledij	open	te	knippen,	bij	
een	gewonde	patiënt,	dient	er	partieel	gedecontamineerd	te	worden.	Dit	gebeurt	met	de	poederhandschoen	
of RSDL. De	persoon	die	deze	handelingen	stelt	wordt	beschouwd	als	‘VUILE’	handen.

Men	snijdt	vanaf	het	meest	kwetsbare	(open	wonde)	of	blootgestelde	punt	naar	de	periferie	waarbij	de	
meest	gecontamineerd	kledij	 onder	 controle	gehouden	wordt.	De	kledij	wordt	bij	 het	openknippen	van	
binnen	naar	buiten	geplooid	(principe	enveloppe)	of	dadelijk	verwijderd.

De	kleding	kan	het	best	van	boven	naar	beneden	worden	verwijderd:

	 van hoofd naar kruis
	 armen:	van	schouder	naar	hand
	 benen:	van	kruis	tot	voet.

6.3.2.2 Wondzorg (chemisch, radiologisch en nucleair)

	 De	wonde	wordt	gespoeld	met	water	(eventueel	met	zeep).	Vermijdt	dat	de	Vollersaarde	van	de	
poederhandschoen	in	de	wonde	komt.

	 Chemisch
o Wonden	reinigen	met	water	(eventueel	met	neutrale	zeep)
o Niet	onnodig	wrijven	in	de	wonden
o Eventueel	kunnen	de	wonden	gespoeld	worden	met	water	en	chlooroplossing	van	0,05%
o Wonden drogen met steriele handdoek en open laten

	 Radiologisch/ Nucleair
o Water pulveriseren over de kleding en het lichaamsoppervlak om verspreiding te vermijden bij het 

uitkleden	of	manipuleren	van	het	slachtoffer
o Voorzichtig	de	wonde	met	water	spoelen

	 Indien	mogelijk	vreemde	voorwerpen	verwijderen
o Wonden bedekken met kompressen met DTPA indien beschikbaar (diethylene-triamine-pentaacetate; 

4-tal Amp DTPA op het kompres)

	 Indien	mogelijk	vreemde	voorwerpen	verwijderen
o Wonde afdekken

6.3.3 Decontaminatiemethode

6.3.3.1 Algemeen

In	 de	meeste	 gevallen	 (inclusief	 voor	 radioactieve	 stoffen)	 is	 spoelen	met	water	 (en	 neutrale	 zeep,	 bv.	
Karcher RM21) de beste methode voor decontaminatie (zonder de huid te beschadigen!). Er moet daarbij 
rekening	worden	gehouden	met	de	temperatuur	van	het	water.	Bij	gevaarlijke	stoffen	is	er	geen	exacte	tijd	
voor	spoelen	met	water	te	geven.

Eerst de meest gecontamineerde delen. Zo een homogene contaminatie dan vindt ook de natte decontaminatie 
plaats van hoofd (vermijden ingestie en interne contaminatie) en dan verder van centraal naar perifeer om 
de	verspreiding	van	het	spoelwater	naar	nog	niet	gecontamineerde,	of	reeds	gedecontamineerde	gebieden,	
te	beperken.	Zo	nodig	moeten	ook	de	ogen	gespoeld	worden.
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Daarna	krijgt	het	gedecontamineerde	slachtoffer	vervangende	kleding	(of	isothermisch	deken)	en	wordt	hij	
overgedragen aan D2 in de “oranje zone”.

Aandachtspunten:

	 Kledij:
o D1	verwijdert	kleding	direct	bij	de	grens	met	de	groene	zone
o Bij	corrosieve	stoffen	al	spoelen	tijdens	ontkleden
o Verwijder	bij	elk	slachtoffer	de	kleding	bij	voorkeur	op	een	apart	grondzeil	om	secundaire	contaminatie	

te voorkomen
o Knip/snij	kleding	weg	van	hoofd	naar	voeten
o Vouw	de	besmette	buitenkant	van	de	kleding	naar	binnen
o Stop de besmette kleding direct in een plastic zak en de persoonlijke eigendommen in een aparte 

plastic	zak;	doe	beide	zakken	samen	in	één	‘verzamelzak’

	 Decontaminiatie:
o Decontaminatie van hoofd naar voeten (droog en nat)
o Spoel ook altijd de ogen (nat)
o Voorkom	zoveel	mogelijk	opwerveling	van	stof	
o Vermijden van onderkoeling
o Uitscheidingsproducten	(bv	adem,	braaksel)	kunnen	ook	een	bron	voor	secundaire	contaminatie	zijn
o Aandacht voor privacy/uitleg aan patient

Figuur 5 Decontaminatiemethode

6.3.3.2 Chemisch

Hier	ligt	de	nadruk	op	overvloedig	spoelen	met	water	(met	eventueel	neutrale	zeep:	zo	de	contaminatie	
slecht	wateroplosbaar	is,	de	wateroplosbaarheid	onbekend	is	of	de	stof	onbekend	is).

Een uitzondering betreft een contaminatie met alkalimetalen Li, Na en K in metallische vorm. Deze reageren 
met	water	tot	hun	respectievelijke	base	en	worden	dus	best	afgeborsteld	voor	de	spoeling.	Maar	ook	daar	
geldt	dat	er	gespoeld	moet	worden.

Spoel	 en	 was	 (niet	 schrobben	 met	 een	 borstel,	 cave	 huidbeschadiging-verwijding	 van	 de	 bloedvaten)	
gedurende	minstens	20	à	30	minuten	met	overvloedig	water	(tweemaal	een	gewone	douche).	Afhankelijk	
van	het	seizoen	is	een	water	temperatuur	van	32-35°C	een	goede	watertemperatuur.	Te	warm	en	te	koud	
water	kunnen	hyper-	respectievelijk	hypothermie	veroorzaken.

Een mogelijk alternatief (of complementair middel) is de absorptie door absorberend poeder (vollersaarde) 
of	 absorberend	weefsel	 (de	 klassieke	 keukenrol),	 enkel	 toepasbaar	 op	 vloeibare	 contaminatie.	 Veel	 zal	
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echter	afhangen	van	het	gebruikte	agens	en	zijn	concentratie,	zodat	algemene	richtlijnen	hier	moeilijk	te	
geven zijn.

	Na	een	goede	decontaminatie	van	een	slachtoffer	zal	er	geen	uitwendige	contaminatie	van	
betekenis meer zijn (zie Restcontaminatie).

	 Er	 bestaat	 evenwel	 nog	wel	 een	 risico	op	 aanwezige	 inwendige	 contaminatie	waarbij	 het	
slachtoffer	 de	 gevaarlijke	 stof	 via	 de	 uitademing	of	 braken	 zou	 kunnen	uitscheiden.	Of	 en	
hoelang	dit	een	risico	voor	de	behandelaars	vormt	is	afhankelijk	van	de	stof	en	de	hoeveelheid.	
(voorbeeld:	 cyanidezouten	 vormen	 in	 de	 maag	 blauwzuurgas	 welke	 omstaanders	 kunnen	
inademen).	 Indien	 deze	 slachtoffers	 met	 de	 ziekenwagen	 worden	 vervoerd,	 moet	 het	
ambulancepersoneel	 erop	 voorbereid	 zijn	 dat	 het	 slachtoffer	 door	 uitscheidingsproducten	
de ambulance en henzelf kan contamineren en zich daartegen beschermen met persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

6.3.3.3 Biologisch

De	micro-organismen	dienen	van	de	huid	verwijderd	te	worden	zonder	deze	 laatste te beschadigen. We 
kunnen hiervoor een zeepoplossing gebruiken, eventueel met toevoeging van een antisepticum. Een 
alternatief	bestaat	uit	het	gebruik	van	javelwater	(1/10	oplossing	van	het	commercieel	product).	Bij	gebruik	
van een antisepticum moet men voldoende contacttijd in acht houden.

Decontaminatie	staat	ook	hier	niet	gelijk	staat	met	totale	verwijdering	(of	totale	veiligheid)
(zie Restcontaminatie).

Voor	kledij	en	andere	voorwerpen	brengen	U.V.	en	chloor	voldoende	zekerheid.	In	verband	met	mogelijke	
aanwezigheid	van	sporen	 (zoals	bij	anthrax)	wordt	aangeraden	bij	wasbeurten	 toch	enige	 tijd	minimum	
80°C	 te	 bereiken.	Opdrogen	gebeurt	 door	 deppen	met	 absorberend	papier,	 niet	 door	wrijven	om	geen	
huidbeschadiging te veroorzaken.

Stalen	dienen	opgeborgen	te	worden	in	een	plastic	doos	en	het	deksel	goed	te	sluiten	(bij	het	sluiten	van	
een voldoende ruime doos verplaatst men minder lucht boven het agens dan bij een plastic zak). De doos zal 
dan	in	een	af	te	sluiten	plastic	zak	verpakt	worden	om	het	risico	op	lekken	nog	te	verlagen.

6.3.3.4 (Radiologisch)&Nucleair

Incidenten	met	 nucleaire	 stoffen	 vereisen	 speciale	 decontaminatieprocedures.	 Bij	 een	 nucleair	 incident	
(ongeval of aanslag) verspreidt het radioactieve materiaal zich in eerste instantie in de lucht (alternatief, 
wegspoelen	 via	 de	 riolering).	 Na	 verloop	 van	 tijd	 zullen	 de	 radionucliden	 neerslaan.	 Neergeslagen	
materiaal	 kan	 door	 ‘re-aërosolisatie’	 opnieuw	 contaminatie	 veroorzaken	 (verspreiding	 via	 lucht,	 water,	
schoenzoolcontact).	Vooral	 in	een	droge,	stoffige	omgeving	is	dit	relevant.	Het	slachtoffer	 is	niet	slechts	
blootgesteld aan straling, maar tevens aan het radioactieve materiaal zelf. Indien er sprake is van contaminatie 
(uitwendig/inwendig)	 zijn	 specifieke	beschermende	maatregelen	nodig,	 voor	de	hulpverleners,	 voor	het	
werkterrein	en	voor	andere	patiënten.	De	bepaling	van	de	eventuele	noodzaak	en	wijze	van	decontaminatie	
bij gecontamineerde patiënten gebeurt op advies van de stralingsdeskundige.

6.3.3.4.1 Droge decontaminatie
Uitwendige	besmettingen	kunnen	zich	vooral	op	de	kleding	van	de	patiënt	bevinden.	Met	het	verwijderen	
van	de	kleding	wordt	dan	al	het	grootste	gedeelte	van	de	contaminatie	verwijderd.	Het	verwijderen	van	de	
kleding	geschiedt	volgens	de	werkwijze	die	ook	gevolgd	wordt	bij	chemisch	gecontamineerde	patiënten.

	 Er	moet	op	gelet	worden	dat	de	contaminatie	niet	verspreid	wordt	naar	onbesmette	delen	van	het	lichaam	
van de patiënt, naar de hulpverleners zelf of naar de omgeving.

	 De	verwijderde	en	gecontamineerde	kleding	wordt	niet	gedecontamineerd	maar	verwijderd	zoals	hierboven	
reeds	beschreven,	op	individuele	basis	veilig	verpakt	in	een	met	een	pictogram	‘radioactief’	gemarkeerde	
plastiekzak	waarop	de	naam	van	het	slachtoffer	en	het	uur	van	verwijdering	is	vermeld.	Alle	afvalzakken	
worden	op	afstand	van	het	slachtoffer	bewaard	en	afgevoerd	(voor	bepaling	hoeveelheid	contaminatie	op	
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de	kleding,	en	overeenkomstig	voor	de	schatting	van	de	stralingsdosis	voor	het	slachtoffer,	de	bijkomende	
analyse van eventuele sporen van een explosieve stof [vuile bom]).

	 In	de	meeste	gevallen	(en	best	na	nucleaire	contaminatie)	wordt	er	na	een	vorm	van	droge	decontaminatie	
nog een douche genomen.

6.3.3.4.2 Natte decontaminatie
Het kan zijn dat op advies van een stralingsdeskundige na het ontkleden een volledige natte decontaminatie 
van	 het	 slachtoffer	 noodzakelijk	 is.	 Dan	 worden	 dezelfde	 voorzieningen,	 procedures	 en	 persoonlijke	
bescherming gebruikt als bij het nat decontamineren van chemisch gecontamineerde patiënten.

Na	 uitwendige	 contaminatie	 met	 radioactieve	 stoffen	 zijn	 nagenoeg	 nooit	 directe	 levensbedreigende	
situaties	 te	 verwachten,	 zeker	 niet	 als	 de	 patiënt	 zich	 ontdoet	 van	 gecontamineerde	 kleding	 en	wordt	
gewassen/gedoucht.	

Patiënten	die	 inwendig	besmet	zijn,	worden	met	passende	maatregelen	behandeld,	zoals	al	beschreven	
in	6.3:	 Inwendige	 contaminatie	 kan	optreden	als	 het	 radioactief	materiaal	 door	 absorptie	door	de	huid,	
contaminatie	van	een	open	wonde,	inhalatie	of	ingestie,	wordt	opgenomen	in	het	lichaam.	De	patiënt	wordt	
hierbij	feitelijk	intern	bestraald.	Het	verwijderen	van	deze	stof	wordt	daarbij	complex,	en	soms	maar	voor	
een	klein	deel	mogelijk.	Bij	een	inwendige	contaminatie	is	er	kans	op	radioactieve	uitscheidingsproducten	
wat	 weer	 een	 secundair	 contaminatierisico	 vormt	 voor	 bijvoorbeeld	 hulpverleners.	 In	 overleg	 met	 de	
stralingsdeskundige	kan	dit	risico	worden	ingeschat	en	aangepakt.

6.4 Restcontaminatie
Het	is	een	utopie	te	verwachten	dat	door	een	decontaminatieprocedure	ter	plaatse,	alle	gevaar	
geweken	is	en	het	slachtoffer	niets	meer	met	zich	meedraagt.

Het probleem voor de medische keten is echter dat deze restcontaminatie zeer moeilijk te evalueren is. 
Decontamineren	zal	dus	altijd	een	evenwichtsoefening	blijven	tussen	lang	genoeg	om	niet	te	veel	gevaar	
meer op te leveren (rest-risico) en kort genoeg om niet te veel tijd te verliezen (rendementsverlies).

6.4.1 Chemisch

Bij	 een	 chemisch	 incident	 is	 het	 niet	 zo	 zeer	 de	 tijd,	maar	wel	 het	 brede	gamma	aan	bruikbare	 agentia	
die	ons	voor	een	probleem	stelt	en	het	feit	dat	wanneer	de	patiënt	in	een	warmere	omgeving	komt	(een	
ziekenhuis	bv.),	meer	dampen	kunnen	vrijkomen	dan	het	geval	was	in	de	koude	buitenlucht.	De	effectiviteit	
van	 de	 decontaminatie	 controleren,	 kan	 –	 afhankelijk	 van	 de	 contaminatie	 –	 op	 verschillende	manieren	
plaatsvinden:

	 visueel algemeen zijn er nog resten te zien van de contaminatie;
	 visueel	specifiek,
	 PH-papier (controle van de zuurgraad bij incidenten met zuren/basen),
	 meting	naar	de	gevaarlijke	stof.	De	meting	kan	mogelijks	uitgevoerd	worden	door	D1	(/D4).
De controle moet plaatsvinden op het einde van de decontaminatieketen. Hierbij kan gebruik gemaakt 
worden	van	een	PID	meter	(photo	ionization	detector)	voor	VOC	(vluchtige	organische	componenten)	als	
zeep	RM	21	(zonder	parfum)	gebruikt	werd.
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6.4.2 Biologisch

De detectie van biologische contaminatie is zeer moeilijk. Bij een biologisch incident zijn de methoden te 
traag	om	voldoende	bruikbaar	te	zijn	en	ingeschakeld	te	worden	in	de	werkingsdoctrine.

Het probleem hierbij is dat zij al andere mensen besmet kunnen hebben zonder dat zij daar kennis van hebben. 
Zodra een biologische contaminatie is geconstateerd is het dus zaak zo snel mogelijk de te achterhalen of 
de	aandoening	van	mens	tot	mens	wordt	getransfereerd	en	waar	nodig	de	contacten	te	achterhalen	om	
verdere verspreiding te voorkomen (taak gezondheidsinspecteur van de gemeenschappen)

6.4.3 (Radiologisch en) nucleair

Het	 is	 van	 belang	 om	 na	 decontaminatie	 de	 effectiviteit	 van	 de	 decontaminatie	 te	 controleren	 via	 een	
stralingsmeting door een stralingsdeskundige. Bovendien, door voorafgaand aan decontaminatie de 
contaminatie	te	detecteren	krijgt	men	inzicht	in	de	mate	en	de	plaats	van	de	contaminatie.	De	effectiviteit	
van	de	decontaminatie	controleren	kan	op	twee	manieren	plaatsvinden:

	 Visueel algemeen, zijn er nog resten te zien van de contaminatie;
	 Voor	stralingsmetingen	dient	gebruik	gemaakt	te	worden	van	specifieke	meetapparatuur	in	functie	van	

het	(de)	betrokken	isoto(o)p(en):	(alpha-,	beta-gammastraler).	Indien	na	3	keer	wassen	met	water	en	zeep	
geen	verlaging	van	de	meetwaarden	wordt	gevonden,	heeft	verdere	decontaminatie	geen	zin,	tenzij	de	
restcontaminatie dermate hoog blijft dat meer gespecialiseerde decontaminatie nodig is (bv. Met gebruik van 
peeling	crèmes).	De	metingen	moeten	uitgevoerd	worden	door	een	deskundige.

Bij	 vaste	 stoffen	 kunnen	 vooral	 hoofdhaar	 en	 onbedekte	 huid	 besmet	 zijn	 geraakt.	 Er	 kan	 overwogen	
worden	om	het	hoofdhaar	met	een	tondeuse	af	te	scheren	indien	er	een	ernstige	contaminatie	achterblijft.

Men	 richt	 zich	 voornamelijk	 op	 uitwendige	 contaminatie,	 omdat	 inwendige	 contaminatie	 moeilijk	 te	
detecteren	 is	 (swabs	 van	 neus,	 mond,	 wonde	 die	 als	 toegangspoorten	 hebben	 gefungeerd,	 kunnen	
nuttig	zijn	om	het	kwalitatief	risico	in	te	schatten).	Een	uitzondering	hierop	is	de	schildklier,	waar	eenmaal	
opgenomen radioactieve jodiumisotopen zich concentreren. Met behulp van een meetapparaat op de hals, 
vlak	tegen	de	schildklier,	is	de	aanwezigheid	van	radioactief	jodium	aan	te	tonen	(zie	bijlage 9).
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7 CBRN - opvang in ketenperspectief

7.1 Pre-hospitaal
Indien	men	zich	geconfronteerd	ziet	met	een	groot	aantal	slachtoffers	zal	het	algemeen	principe	van	de	
medische	opvang	van	slachtoffers	bij	grote	 incidenten	en	rampen	dienen	te	worden	gerespecteerd.	Ook	
hier	gelden	de	algemene	principes	van	de	Belgische	wetgeving	inzake	nood-	en	 interventieplannen.	Er	 is	
nood	aan	een	multidisciplinaire	samenwerking.

Bij benaderen van het incidentterrein dient men rekening te houden met de kans op contaminatie en het 
benedenwinds	risico.	Een	keten	van	hulpverlening	wordt	gemaakt.	Dit	houdt	ook	in	dat	men	aandacht	zal	
moeten	 besteden	 aan	 de	 gezonden	 (“betrokkenen”)	 opdat	 deze	 niet	 op	 hun	 beurt	 slachtoffer	 zouden	
worden.

In	wat	volgt,	wordt	stilgestaan	bij	CBRN	-	specifieke	aspecten.	We	onderscheiden	een	pre-hospitaal	en	een	
hospitaal fase.

n de eerste plaats zorgt men voor zijn eigen veiligheid.

Bij verdenking van een aanzienlijke radioactieve contaminatie met radioactief jodium (lek 
van een kerncentrale bij voorbeeld) op de interventiesite moet het onmiddellijk innemen van 
koud	jodium	worden	aanbevolen	(2	pillen	à	65	mg,	dus	130	mg)	voor	elke	intervenant	jonger	
dan	40	 jaar,	en	dit	bij	het	vertrek	van	het	 interventievoertuig;	vrouwelijke	personeelsleden	
die	potentieel	zwanger	zijn	mogen	niet	deelnemen	aan	dit	soort	opdrachten.	Van	zodra	men	
de	site	nadert	moet	de	dosimeter	die	door	de	FOD	Volksgezondheid	aan	de	MUG’s	werden	
geleverd	worden	ingeschakeld	(onmiddellijke	terugtrekking	van	de	site	zodra	het	alarm	voor	
dosisoverschrijding afgaat)

Figuur 6 Kaliumjodide
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7.1.1 Indeling terrein

D1	(brandweer)	is	verantwoordelijk	voor	de	veiligheid	en	verdeelt	het	terrein	in	verschillende	zones	conform	
de	algemene	principes	van	noodplanning,	indien	tot	decontaminatie	moet	worden	overgegaan,	wordt	een	
bijkomende	zone	voor	decontaminatie	aangegeven	in	functie	van	de	specifieke	noden	van	zulk	een	installatie.	
De	 contaminatie	 vormt	 niet	 alleen	 een	 gevaar	 voor	 de	 reeds	 gecontamineerden	 (zowel	 gekwetsten	 als	
betrokkenen),	maar	ook	voor	 al	wie	nog	niet	gecontamineerd	 is	 zoals	hulpverleners,	werknemers	 in	de	
directe omgeving of de bevolking (de zogenaamde secundaire contaminatie).

Alle	 hulpverleners	 blijven	 in	 de	 regel	 aan	 hen	 toegewezen	 hulpverleningszone	werken	 om	 de	 kans	 op	
verdere contaminatie zo klein mogelijk te houden. Periodiek kunnen, op vraag van de leiding, hulpverleners 
in	de	rode	zone	worden	gewisseld	door	‘frisse	ploegen’	om	de	blootstelling	in	het	gevaarlijk	gebied	en	de	
fysieke stress van de beschermkledij te beperken.

Figuur 7 Indeling terrein bij CBRN-incident

In	principe	wordt	de	gevarenperimeter	door	Discipline	1	bepaald.

7.1.1.1 De rode zone

De	rode	zone	is	het	gebied	direct	om	de	bron	waarin	schadelijke	effecten	voor	de	gezondheid	mogelijk	zijn;	
hier	 is	onder	meer	sprake	van	directe	contaminatie	met	de	betrokken	stoffen.	De	 rode	zone	omvat	o.a.	
het	brongebied	met	het	betrokken	object	of	voertuig	waaruit	de	gevaarlijke	stof	vrijkomt	(voor	chemische	
incidenten:	‘the	liquid	hazard	area’).	Deze	zone	heeft	een	perimeter	van	minimaal 100m rond de plaats van 
het incident (reflexpermeter).	Bij	te	stellen	in	functie	van	type	en	omvang	incident	(taak	discipline	1).	Hier	
speelt	zich	alles	af	wat	te	maken	heeft	met	de	directe	incidentbeheersing	(Taak	D1,	brandweer).	Afscherming 
van de bron en het mogelijk stoppen van verspreiding (Afschakelen van ventilatiesystemen!) zijn zaken die 
prioriteit	dienen	 te	 krijgen	 (taak	D1,	brandweer).	Het	 effectgebied	 is het gebied buiten het brongebied, 
waar	het	incident	effecten	heeft	op	de	omgeving	(voor	chemische	incidenten,	het	gebied	benedenwinds	
waar	gevaarlijke	dampen	kunnen	neerslaan:	de	“vapour	hazard	area”).	Deze	zone	heeft	een perimeter op 
minimum 500m benedenwinds. en met een openingshoek van 40°	benedenwinds	(reflexperimeter).	Bij	te	
stellen in functie van type en omvang incident (taak discipline 1).
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De	rode	zone	kan	enkel	worden	betreden	mits	nadrukkelijk	akkoord	van	D1,	door	opgeleid	en	geoefend	
personeel,	 en	 mits	 de	 noodzakelijke	 (te	 bepalen	 door	 en	 verantwoordelijkheid	 van	 D1)	 persoonlijke	
beschermingsmiddelen.	De	brandweer	haalt	eventuele	slachtoffers	weg	uit	de	rode	zone.

Grens rode en oranje zone (Decontaminatie	zone). De decontaminatie zone ligt te paard tussen de rode 
zone	grenzend	aan	de	oranje	zone,	bovenwinds	van	het	incident.	In	dit	gebied	ligt	het	decontaminatiestation	
(‘”Cas-DM”:	 casualty	 decontamination	module)	 en	worden	 slachtoffers	 ontkleed,	 gedecontamineerd	 en	
overgedragen	aan	disc	2.	De	verwijderde	kleding	wordt	in	de	rode	zone	achtergelaten	(zie	verder).	In	deze	
zone	beperkt	D2	zich	tot	een	preliminaire	triage	(net	voor	het	decontaminatiestation)	en	waar	nodig	tot	de	
eerste levensreddende handelingen, en enkel mits zij hiervoor een vorming hebben genoten en voorzien 
zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen deze mogelijke secundaire contaminatie (en mits 
toestemming	van	Dir.	CPOPS	en	Dir.	Brandweer).

7.1.1.2 De oranje zone.

De	oranje	 zone	 is	 het	gebied	waar	geen	beschermingsmaatregelen	nodig	 zijn.	 In	deze	 zone	mogen	alle	
hulpverleners komen, zonder gebruik van beschermingsmiddelen. D4 (uitgezonderd gespecialiseerde 
teams van de civiele bescherming) ondersteunt de hulpverlening ter plaatse alleen in de oranje zone.

In	deze	zone	bevindt	 zich	de	vooruitgeschoven	medische	post.	Plaats	de	VMP	bij	 voorkeur	bovenwinds	
(en	bij	wisselende	windrichting	ver	genoeg	van	het	incident),	een	gebouw	is	beter	geschikt	(betere	fysieke	
bescherming,	beter	af	te	sluiten:	plastic	en	tape)	dan	een	voertuig.	Een	binnenruimte	geniet	de	voorkeur.	
Sluit de luchtverversinginstallatie af. Ramen kunnen nog open om voldoende ventilatie te voorzien in 
ruimtes	waar	veel	CBRN	-	slachtoffers	worden	binnen	gebracht,	ook	al	zijn	deze	gedecontamineerd.	Dit	om	
te	vermijden	dat	een	opbouw	plaats	vindt	van	een	concentratie	schadelijke	stoffen.

7.1.2 Verzamelen van informatie en alarmering

Informatie	 verzamelen,	 doorspelen	 en	 verwerken	 is	 op	 termijn	 en	 voor	 gans	 de	 bevolking	
misschien nog belangrijker dan de individuele verzorging. (Zie Herkenning van blootgestelde 
slachtoffers	en	waarschuwing) .

Indien een CBRN - incident zich voordoet, is het van primordiaal belang dat dit als dusdanig zo snel mogelijk 
wordt	geïdentificeerd	en	aan	de	overheid	wordt	gemeld	zodat	deze	info	aan	alle	intervenanten	kan	worden	
verspreid.	 Elk	 element	 dat	 over	 het	 hoofd	wordt	 gezien,	 kan	 voor	 altijd	 verloren	 zijn	 en	 indirect	meer	
slachtoffers	maken	 dan	 er	 gered	 zijn	 door	 individuele	 zorgverstrekking	 (!)	Waarschuwen	 en	 alarmeren	
verloopt steeds over het hulpcentrum 112 (zie bijlage 3)

De eerste stap in de richting van een keten van hulpverlening bestaat uit het opmaken van een deskundig 
bilan van de situatie en dit geordend aan de aangestelde van het 112-centrum overmaken (zie bijlage 4).

7.1.2.1 Staalname voor medisch technische doeleinden

Bij	 een	 incident	 met	 gevaarlijke	 stoffen,	 weze	 het	 na	 een	 ongeval	 of	 na	 een	moedwillige	 daad,	 zullen	
verschillende	betrokken	hulpdiensten	bepaalde	voorwerpen	of	stoffen	claimen	voor	de	verdere	afwikkeling	
van	 hun	 opdrachten:	 zo	 kan	 discipline	 1	 willen	 weten	 of	 er	 brandversnellers	 zijn	 gebruikt,	 discipline	 3	
zal	bewijsstukken	willen	verzamelen	om	het	gerechtelijk	onderzoek	 te	ondersteunen,	en	discipline	2	 zal	
interesse	hebben	in	elementen	die	nuttig	kunnen	zijn	bij	de	diagnose	en	de	behandeling	van	de	slachtoffers.

Wegens de verschillende doelstellingen is het voor de hand liggend dat de procedures en de vereisten sterk van 
mekaar	kunnen	afwijken,	zelf	mekaar	kunnen	hinderen.	In	België	bestaat	een	samenwerkingsovereenkomst	
tussen de FOD Binnenlandse Zaken en Defensie om bij een CBRN - incident op deskundige en juridisch 
sluitende	wijze	stalen	te	nemen	en	te	analyseren.	Dit	protocol	is	voor	de	verdere	juridische	afwerking	van	
het	 incident	 van	primordiaal	 belang.	De	Dir-Med	 ter	 plaatse,	 zowel	 als	 de	 verantwoordelijke	 arts	 in	 het	
ziekenhuis,	worden	gehouden	hier	maximaal	hun	medewerking	aan	te	verlenen.
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Een gegarandeerde precieze chemische analyse is in deze acute fase voor discipline 2 zelden of nooit nodig. 
De Dir Med en de leiding gevende arts in het ziekenhuis zal aan het personeel de nodige instructies geven 
om de volgens hem/haar noodzakelijke medische stalen te verzamelen op een veilige manier, zonder 
dat dit de andere disciplines onmogelijk maakt hun opdracht met succes te vervullen. De stalen dienen 
duidelijk	gemarkeerd	te	worden	als	potentieel	gevaarlijk	en	duidelijke	veiligheidsinstructies	dienen	aan	de	
verschillende	tussenpersonen	(transport,	labo,	...)	worden	gegeven.

7.1.3 Veiligheid

“Bezint	vooraleer	je	begint”	is	de	stelregel	die	continu	moet	gevolgd	worden.	In	de	eerste	plaats	
voor	uzelf	omdat	uw	bijdrage	inzake	de	gezondheid	van	de	betrokkenen	zeker	essentieel	is,	
maar	ook	voor	de	personen	in	de	omgeving	die	(nog)	geen	slachtoffer	werden	van	het	incident.	
Vermijd	dat	het	aantal	slachtoffers	zich	uitbreidt	door	onvoldoende	voorzorgsmaatregelen.

7.1.3.1 Chemisch

Het	bron-	én	effectgebied	moet	zo	snel	als	mogelijk	geëvacueerd	worden	(Taak	D1).	Het	gevaar	na	een	chemisch	
incident	situeert	zich	niet	alleen	op	de	plaats	waar	het	product	werd	verspreid,	maar	ook	windafwaarts:	Gas,	
of	de	damp	uit	een	vloeistof,	zal	met	de	wind	meegedragen	worden	en	de	achterliggende	zone	gevaarlijk	
maken.	 Vaste	 en	 vloeibare	 chemische	 stoffen	 kunnen	 zich	 ook	 via	 waterwegen	 of	 rioleringssystemen	
verspreiden	in	andere	richtingen	dan	windafwaarts

Het	gevaar	vermindert	exponentieel	met	de	afstand,	maar	wanneer	het	product	in	de	onderste	luchtlaag	
blijft,	 kan	 die	 afstand	 toch	 aanzienlijk	 zijn.	 Gaat	 het	 over	 een	 poeder,	 dan	 kunnen	 de	wind	 of	 rijdende	
voertuigen	of	rennende	mensen	het	neergeslagen	poeder	doen	opwaaien	en	verder	verspreiden.

	 Vermijd inademing, inslikken of aanraken van de gevaarlijke stof. Iedereen die niet 
absoluut ter plaatse nodig is moet afstand (in een veilige richting) houden. Respecteer de 
veiligheidsperimeter.

	 Ventileer	gesloten	ruimtes	(taak	D1)	indien	dit	de	blootstelling	van	de	slachtoffers	aan	de	
gevaarlijke stof vermindert.

	 Met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (zie ook Persoonlijke 
beschermingsmiddelen)	en	goede	veiligheidsmaatregelen	is	een	veilige	inzet	mogelijk:	
brandweer	(/centrum	gevaarlijke	stoffen),	expertisecentrum	CBRN	adviseren.

	Wees	u	bewust	van	de	beperkingen	van	beschermingsmiddelen	en	–maatregelen	(zie bijlage 
12). Handschoenen beschermen enkel zolang ze niet beschadigd zijn. Bovendien speelt een 
tijdselement:	elke	handschoen	zal	na	een	tijd	het	product	doorlaten.	De	doorbreektijd	is	
functie van het product, zijn concentratie en de taken die met de handschoen uitgevoerd 
worden.	Standaard	chirurgische	mondmaskers	geven	een onvoldoende bescherming tegen 
druppels	en	deeltjes.	Tenslotte:	filters	filteren.	Ze houden een deel van de materie aan de 
ingang	tegen.	Niets	is	dus	absoluut:	alle beschermingsmiddelen verleggen de gevarengrens 
in min of meerdere mate en bovendien in functie van omgevingsparameters (vochtigheid, 
warmte,	…)	en	van	de wijze	van	gebruik	(ademfilter:	snelheid	waarmee	geademd	wordt	bv.)	
De	brandweer	heeft	beperkte	middelen	en	mogelijkheden	om	chemische	strijdmiddelen	te	
meten.	Deze	technieken	zijn	weinig	kwantitatief,	vaak	positieve	en	vals	negatieve	resultaten.	
Richten zich meestal op de gasfase.

7.1.3.2 Biologisch

	 Vermijd	de	inademing,	het	inslikken	of	het	aanraken	van	gevaarlijke	stoffen.	Bescherming	tegen	contaminatie	
is mogelijk door afstand te houden.

	 Hou ramen en deuren gesloten om verspreiding te vermijden!
	 Met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en goede veiligheidsmaatregelen is een veilige inzet 

mogelijk:	brandweer/expertisecentrum	CBRN	adviseren.
	 Biologische middelen zijn zeer moeilijk of slechts in beperkte mate te meten door gespecialiseerd personeel.
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7.1.3.3 Radiologisch & nucleair

	 Bij de inzet bestaat het gevaar van contaminatie met de radioactieve stof en bestraling door de radioactieve 
stof (zie bijlage 5)

7.1.4 Medische interventie

7.1.4.1 Chemisch, radiologisch en nucleair

De eerste medische interventie vindt voornamelijk plaats op de grens tussen rode en de oranje zone. Hier 
worden	de	patiënten	verzameld,	getrieerd.	Hier	krijgen	ze	de	eerste	(levensreddende)	zorgen	en	worden	ze	
zo nodig gedecontamineerd. De opeenvolging van handelingen kan verlopen als volgt (Figuur 9):

	 Slachtoffers	worden	zo	snel	als	mogelijk	uit	het	brongebied	geëvacueerd	en	naar	het	verzamelpunt	aan	de	
decontaminatiezone gebracht (taak D1).

	 1°	triage	(niveau	‘medic’).	Deze	wordt	op	continue	basis	uitgevoerd	gedurende	het	extractieproces.	Hierbij	
worden	slachtoffers	(door	D1)	getrieerd	op	basis	van	de	volgende	kenmerken:
o mobiel of niet;
o zichtbare	letsels	of	waarneembare	symptomen	of	niet;
o zichtbare contaminatie of niet;

Figuur 8 Triage schema (terrein)

	 De	activiteiten	zijn	gericht	op	‘search	and	rescue’.	Op	dit	niveau	worden	in	principe	geen	reanimatiepogingen	
ondernomen	tenzij	er	voldoende	hulpverleners	aanwezig	zijn.

	 2°	triage	(medisch)	op	het	verzamelpunt	voor	slachtoffers	en	volgens	de	algemeen	geldende	principes	van	de	
rampengeneeskunde.	Bij	de	medische	triage	worden	slachtoffers	ingedeeld	als:
o valide	(autonoom,	niet	gewond)	of	niet	valide	(verbrand,	geïntoxiceerd,	gekwetst);
o overleden	slachtoffers	(vastgesteld	door	een	arts),	worden	gegroepeerd.

	 3°	triage	(chemisch/	nucleair)	op	het	verzamelpunt	voor	slachtoffers	voor	de	decontaminatiezone.	Deze	
triage	wordt	uitgevoerd	in	twee	aparte	posten,	één	voor	valide	en	één	voor	niet	valide	slachtoffers.	
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Slachtoffers	worden	getrieerd	op	basis	van	de	aanwezigheid	van	contaminatiemetingen.	3	groepen	worden	
onderscheiden:
o Asymptomatische,	valide,	gecontamineerde	slachtoffers.	Deze	worden	samengebracht	met	de	

mogelijks	(tot	tegendeel	bewezen)	gecontamineerde	betrokkenen.
o Autonome,	valide	slachtoffers
o Niet-autonome, niet valide	slachtoffers	(geïntoxiceerd,	verbrand…).	Op	dit	niveau:

	 Wordt	waar	nodig	een	beperkte,	urgente	decontaminatie	uitgevoerd	(mits	bescherming	
van	de	luchtwegen:	mondmasker	FFP3).	Deze	decontaminatie	moet	het	mogelijk	maken	
de	levensreddende	ingrepen	uitgevoerd	door	de	CBRN	-	MUG	op	een	veilige	wijze	te	
laten	verlopen	voor	zowel	slachtoffer	als	hulpverlener.	Zie	ook Actiefiches	CBRNe-MUG.

	 Worden	levensreddende	ingrepen	uitgevoerd	(CBRN	-	MUG	-	team:	triage	en	advanced	
life support voor het decontaminatiestation)

	 De	(verdere)	decontaminatie	wordt	uitgevoerd	in	de	decontaminatieketen,	gewoonlijk	opgedeeld	in	een	arm	
voor	valide	en	een	arm	voor	niet-valide	slachtoffers	(Figuur 9).

In	de	gele	oranje	zone	(VMP)	worden	de	slachtoffers	verder	gestabiliseerd	en	geconditioneerd	voor	transport.	
Een belangrijke bijkomende taak voor D2 bij CBRN - incidenten betreft het inschatten van het bijkomende 
rest-risico “on site” en voor de rest van de zorgketen. Dit moet resulteren in bijkomende (persoonlijke) 
beschermingsmaatregelen, maar ook in een duidelijke communicatie naar het ziekenhuis.

Figuur 9 Medische interventie

7.1.4.2 Biologisch

Hier	geldt	het	principe	dat	een	slachtoffer	dat	blootgesteld	is	aan	een	biologisch	agens	als	niet	erg	besmettelijk	
moet	aanzien	worden	indien	er	geen	symptomen	zijn.

Voorafgaande	 aan	 decontaminatie	 is	 het	 aangewezen	 kweken	 te	 nemen	 van	 plaatsen	 van	 zichtbare	
contaminatie (poeder, druppels) en van de neus bij contaminatie met een aerosol.

7.1.5 Transport

Over	de	evacuatie	van	CBRN	-	slachtoffers	dienen	2	belangrijke	opmerkingen	geformuleerd	te	worden:

	 meer dan bij andere incidenten is een onvoorbereide evacuatie hier uit den boze;
	 indien	naar	een	ziekenhuis	dient	geëvacueerd	te	worden,	dient	dit	zeker	voorafgaandelijk	verwittigd	te	

worden	van	de	komst	van	slachtoffers	met	een	potentieel	(rest)	contaminatie	risico;	het	ziekenhuis	kan	zich	
daarbij	voorbereiden	door	bv.	zijn	ziekenhuisnoodplan	in	gang	te	zetten	of	specifieke	maatregelen	te	nemen	
om	de	aanwezige	zieken	te	beschermen;
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	 indien de overheid reeds maatregelen heeft genomen of richtlijnen heeft uitgevaardigd (bv. in het geval van 
een	slachtoffer	tijdens	het	verloop	van	een	erkend	biologische	incident),	dan	dienen	deze	zeker	opgevolgd	te	
worden,	ook	al	lijken	ze	niet	onmiddellijk	in	het	voordeel	van	deze	individuele	patiënt.

7.2 In het hospitaal
De	 kans	 op	 niet,	 of	 onvolledig,	 gedecontamineerde	 slachtoffers	 aan	 de	 ziekenhuispoort	 is	
-zeker bij aanvang- reëel.

In de praktijk zullen bij een (midden)groot CBRN - incident talrijke gecontamineerde patiënten het ziekenhuis 
bereiken	 (i.e.	 met	 de	 ambulance,	 als	 zelfverwijzer	 bij	 een	 wilde	 evacuatie).	 De	 slachtoffers	 zijn	 uit	 het	
brongebied	en	het	contaminatierisico	beperkt	zich	in	principe	tot	gevaarlijke	stoffen	meegedragen	door	het	
slachtoffer	op	de	kleding,	huid,	haar	of	persoonlijke	bezittingen.

De dienst spoedgevallen moet dan ook uitgerust zijn om na triage over te gaan tot decontaminatie zonder 
gevaar voor secundaire contaminatie. De opvang van gecontamineerde patiënten vereist op onderdelen een 
specifieke	aanpak	om	de	gevolgen	voor	de	patiënt,	hulpverlener(s),	overige	betrokkenen	en	infrastructuur	
te minimaliseren (Figuur 10).

Figuur 10 Stroomdiagram CBRN intrahospitaal

Bij een CBRN - incident is een goede, duidelijk gestructureerde aansturing van de spoedopvang noodzakelijk 
om	de	 schade	 te	beperken	en	om	zowel	de	CBRN	 -	 slachtoffers	als	de	 reguliere	patiënten	adequaat	op	
te vangen en te behandelen. Dit is met name van belang omdat personeel betrokken bij een eventuele 
decontaminatie niet elders inzetbaar is en het minimum noodzakelijke inzetbare personeelsbestand voor 
behandeltaken	mogelijk	niet	meer	gehaald	wordt.

7.2.1 Indeling terrein

De	nadruk	ligt	op	veiligheid	van	patiënten	(zowel	het	CBRN	-	slachtoffer	als	de	overige	patiënten),	bezoekers,	
aangelanden	en	de	hulpverleners.	Aandachtspunt	is	een	adequate	scheiding	van	CBRN	-	gecontamineerde	
slachtoffers	en	andere	patiënten.	Een	gescheiden	loopruimte,	wachtzaal	(bij	grote	toeloop)	en	een	goed	
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ingerichte	en	uitgeruste	ruimte	voor	opvang	en	decontaminatie	van	gecontamineerde	slachtoffers	en	veilige	
verwerking	van	gecontamineerde	materialen	is	cruciaal.

7.2.1.1 Indeling lokalen

Door	 een	 juiste	 logistieke	 inrichting	 moet	 voorkomen	 worden	 dat	 niet	 gecontamineerde	 patiënten	
of	 gedecontamineerde	 patiënten	 (opnieuw)	 gecontamineerd	 raken.	 Daarnaast	 is	 een	 effectieve	
toegangscontrole	 door	 eigen	 bewakingsagenten	 op	 de	 spoedgevallendienst	 (en	 andere	 ingangen)	 van	
belang	(zie	actieplan	lock	down).	Hierdoor	wordt	voorkomen	dat	mensen	die	hulp	komen	bieden,	familie	en	
aangelanden	(overige	belangstellenden)	zelf	via	secundaire	contaminatie	worden	gecontamineerd.

Bij	 incidenten	 met	 gevaarlijke	 stoffen/infecties	 kan	 het	 ziekenhuis	 ingedeeld	 worden	in	 verschillende	
zones.	 Hiermee	 wordt	 het	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 de	verschillende	 risico’s	 en	 de	 noodzakelijke	
beheersmaatregelen. Er is gekozen voor de volgende gekleurde zones (naar analogie met de prehospitaal 
setting	en	het	KB	nood-	en	interventieplanning):

	 Rood	(binnen	de	uitsluitingsperimeter)	omgeving	rondom	een	besmet	slachtoffer.
o Dit	is	de	zone	waarin	slechts	een	hulpverleners	met	passende	beschermmaatregelen	mogen	komen	(zo	

noodzakelijk	en	mits	specifieke	toelating	van	CCZ).
o Afhankelijk	van	hoe	een	slachtoffer	het	ziekenhuis	binnenkomt,	kunnen	verschillende	ruimtes	als	rode	

zone	aangemerkt	worden	van	aankomst	tot	en	met	decontaminatie	(spoedgevallen	wachtruimte,	
parkeerruimte, ambulancesluis, decontaminatie unit, etc.). Na een vooraankondiging van een 
CBRN	-	slachtoffer	kan	deze	direct	in	een	aparte	ruimte	opgevangen	worden,	bijvoorbeeld	een	
triageruimte of eventueel zelfs de ambulancesluis, een aparte doucheruimte in de ambulancesluis 
of een speciale decontaminatie-ruimte in of naast de dienst spoedgevallen. Indien een CBRN 
-gecontamineerd	slachtoffer	(na	triage	met	aandacht	voor	(rest)contaminatie	of	ziektesymptomen)	
met	contaminatierisico	zich	onverwacht	aandient,	zal	deze	zo	snel	als	mogelijk	naar	een	aparte	
ruimte	getransporteerd	moeten	worden.	Voor	de	ruimtes	waarin	het	gecontamineerde	slachtoffer	
aanwezig	is	geweest	(allen	rood)	moet	beoordeeld	worden	of	maatregelen	noodzakelijk	zijn	(denk	aan	
schoonmaak	en	het	monitoren	van	aanwezigen).

o Hou	rekening	dat	de	decontaminatieruimten	snel	vol	lopen	en	een	afzonderlijke	wacht	(/opvangruimte)	
voor	gecontamineerde	slachtoffers	moet	gecreëerd	worden.

o De rode zone moet zo klein als mogelijk blijven om het risico in te perken. Concreet betekent dit dat 
een	slachtoffer	met	(verdenking	op)	een	CBRN	-	contaminatie	zo	snel	als	mogelijk	afgezonderd	wordt.

o Zorg	dat	de	afstand	tussen	de	triage-wachtruimte	en	de	plaats	van	decontamineren	zo	klein	mogelijk	is.	
Hierdoor kan de triage, het stabiliseren en het decontamineren zo snel mogelijk starten.

o Zorg dat de ruimtes voor triage en decontamineren gescheiden zijn van de overige ruimtes.
o Oranje	(de	isolatieperimeter).	De	omgeving	van	het	slachtoffer	na	decontaminatie.
o Hier	dienen	de	restrisico’s	vastgesteld	te	worden:	er	kunnen	nog	risico’s	aanwezig	zijn	door	inwendige	

contaminatie (bijvoorbeeld uitademing van een gevaarlijke stof) of doordat de decontaminatie niet 
volledig is uitgevoerd

o Ook	dit	is	een	zone	waarin	hulpverleners	alleen	met	de	aangepaste	bescherm	maatregelen	mogen	
komen	en	hun	aantal	wordt	beperkt	tot	het	strikt	noodzakelijke.

o Op	de	spoedgevallen	afdeling	is	dit	de	plek	waar	het	slachtoffer	zal	gestabiliseerd,	aangekleed	
en	klaargemaakt	worden	voor	transport	naar	een	andere	dienst	of	ziekenhuis	voor	een	verdere	
behandeling.

	 GEEL:
o De	omgeving	waarin	het	slachtoffer	volgens	de	eerste	bevindingen	geen	risico	meer	oplevert.
o Iedereen die nodig is in de verzorgingsketen mag in deze zone komen en dient in principe geen 

bijkomende beschermingskledij te dragen.

Hulpverleners	 werken	 slechts	 in	 1	 specifieke	 zone.	 Fysieke	 verplaatsingen	 tussen	 zones	
dient	maximaal	 vermeden	 te	worden	 tenzij dit organisatorisch noodzakelijk is en door de 
verantwoordelijke	wordt	beslist	(uitputting	van	de	ploeg	in	beschermpak	bv.).	Er	moeten	dus	
voldoende	hulpverleners	zijn	om	de	drie	zones	te	bestaffen.	Rekening	moet	gehouden	worden	
met	de	specifieke	aspecten	van	werken	in	de	rode	en	gele	zone	(stress,	beperkte	arbeidstijd	
met	bepaalde	PBM’s).
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Ook	bij	de	bevoorrading	van	deze	zones	moet	rekening	gehouden	te	worden	met	het	concept	van	gesloten	
zones	i.e.	werken	met	sluizen).

Naargelang het type ziekenhuis (aard, grootte, architectuur) is al dan niet een eigen decontaminatieruimte 
aanwezig.	Verschillende	varianten	voor	decontaminatie	zijn	mogelijk:

	 Minimale variant
o Voor	de	opvang	van	CBRN	-	slachtoffers	wordt	tenminste	de	“minimale	variant”	aanbevolen.	Deze	

variant bestaat uit een aangepast lokaal en een aantal douches nabij de dienst spoedeisende hulp.
o Er	is	tevens	een	voorziening	voor	het	spoelen	van	de	ogen.	De	temperatuur	van	het	water	kan	

ingesteld	worden	op	minimaal	25°C.
o De	hulpverleners	dragen	tijdens	de	opvang	en	het	decontamineren	van	slachtoffers	persoonlijke	

beschermingsmiddelen.
o De inzet van D1 om nabij de spoedeisende hulp te decontamineren bij een rampsituatie stuit op 

praktische problemen. Het opzetten van een decontaminatie-unit neemt - niet beschikbare - tijd en 
personeel in beslag en bij een groot incident zijn deze vaak al ingezet op het incidentterrein.

	 Maximale variant
o Ziekenhuizen	in	regio’s	met	extra	CBRN	-	risico	(e.g.	in	de	buurt	van	nucleaire	installaties	of	chemische	

industrie).	Deze	variant	bestaat	uit	een	bouwkundige	constructie	verdeeld	in	vier	afzonderlijke	ruimtes:
	 Omkleedruimte	personeel	(=	proper):

	 PBM’s	die	de	hulpverleners	nodig	hebben	om	de	decontaminatie	uit	te	voeren,	stock	aan	
materiaal	(wisselverbanden,	infusen,	reamateriaal,	...).

	 De	ruimte	kan	van	buiten	de	decontaminatiezone	betreden	worden	en	heeft	geeft	
toegang	naar	de	ruimte	voor	gecontamineerde	slachtoffers	(eenrichtingsdeur).

	 Uitkleedruimte	slachtoffer	(=	vuil):
	 een	slachtoffer	komt	via	een	buiteningang	direct	in	deze	ruimte.	Hier	zal	het	slachtoffer	

ontkleed	worden	door	hulpverleners.

	 Decontaminatieruimte	(=vuil):	In	deze	ruimte	wordt	het	slachtoffer	gedecontamineerd.
	 Meerdere douchesproeiers
	 Afzonderlijke	waterafvoer:	het	spoelwater	kan	niet	van	de	ene	ruimte	naar	de	andere	

ruimte	stromen	en	het	spoelwater	kan	worden	opgevangen.
	 Oogspoelvoorziening	met	warm	water.
	 Om	onderkoeling	van	slachtoffers	tijdens	het	spoelen	te	voorkomen	kan	de	volledige	

ruimte	verwarmd	worden	tot	een	temperatuur	van	maximaal	32°C.

	 Aankleedruimte	slachtoffer (=	schoon):	In	deze	ruimte	wordt	het	slachtoffer	afgedroogd	
en	voorzien	van	vervangkleding	of	een	deken.	Het	slachtoffer	wordt	vanaf	deze	ruimte	
behandeld	als	ieder	ander	slachtoffer	(na	vaststelling	dat	er	geen	restrisico’s	zijn!).

o In de uitkleedruimte en de doucheruimte heerst een onderdruk zodat eventuele giftige dampen 
niet naar andere ruimtes kunnen stromen. Idealiter heerst er een verschillende luchtdruk tussen de 
opeenvolgende	zones	of	wordt	de	luchtcirculatie	in	tegenstroom	met	de	patientflow	geblazen.	De	
lucht	die	de	ruimte	verlaat	wordt	via	een	deeltjesfilter	en	een	actief	koolfilter	boven	het	dak	van	het	
ziekenhuis	geleid.	Er	moet	vermeden	worden	dat	gevaarlijke	agentia	andere	personen	rechtstreeks	
kunnen in gevaar brengen of via het ventilatiesysteem in de rest van het ziekenhuis kunnen 
binnendringen

o Het	volgen	van	een	verkeerde	route	wordt	door	de	plaatsing	en	instelling	van	de	deuren	onmogelijk	
gemaakt.	De	unit	is	voldoende	uitgerust	wat	betreft	aansluitpunten	voor	elektriciteit	en	zuurstof.	
Uiteraard	zijn	standaardzaken	zoals	een	intercom	ook	aanwezig.	De	aanvoer	en	van	medisch	materiaal	
moet veilig kunnen verlopen (i.e. schachten). De afvoer van vuil (gecontamineerd) materiaal moet 
eveneens	worden	verzekerd,	maar	via	een	afzonderlijke	route.

	 Overige	varianten:	Verschillende	varianten	bestaan	en	kunnen	ev.	worden	aangeleverd	door	D1-(D4)	(Tabel 
12).
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Persoonlijke bescherming (zie ook Persoonlijke beschermingsmiddelen)

Procedure registratie slachtoffers

Afscheiding 2 zones / ruimten (omkleedruimte, doucheruimte).

Containers voor gecontamineerde kleding en eigendommen

Douche:
o Veilige waterafvoer bij doucheruimte
o Mogelijkheid instellen watertemperatuur (thermostaatkranen)
o Zo nodig vorstbeveiliging op de douches
o Verwarming (blower warme lucht of terrasbrander)
o Kledingpakketten voor slachtoffers / aluminium warmtedekens

Tabel 12 Minimale voorwaarden voor decontaminatie units

7.2.1.2 Interne routes

Voor	(intern)	transport	van	slachtoffers	moeten	een	aantal	routes	worden	vastgelegd:

	 De route voor ambulances die gecontamineerde patiënten aanvoeren
	 De	route	voor	gecontamineerde	zelfverwijzers	(i.e.	wilde	evacuatie)	van	de	ingang	dienst	spoedgevallen	naar	

de decontaminatieruimte
	 De route (éénrichting) door de stappen van de decontaminatie naar de reguliere spoedzorg
	 De	route	voor	patiënten	welke	niet	betrokken	zijn	bij	het	CBRN	-	incident.

De opgave is om deze routes zo te plannen dat gecontamineerde- en niet gecontamineerde patiënten mekaar 
niet	kruisen.	Extern	 transport	naar	een	ander	 ziekenhuis	 (campus)	kan	pas	gebeuren	als	het	 slachtoffer	
ontsmet	is	en	verder	behandeld	en	vervoerd	kan	worden	als	een	‘gewone’	reguliere	patiënt.

Is	de	inwendige	contaminatie	van	de	patiënt	nog	een	risico	voor	secundaire	contaminatie,	wordt	bij	transport	
van	de	patiënt	beschermende	maatregelen	voorgesteld:

	 Bed of brancard schoonmaken en/of desinfecteren in overleg met een deskundige;
	 Bed of brancard voorzien van schoon linnengoed;
	 De patiënt schone (ziekenhuis)kleding, een muts en een masker laten dragen;
	 De ontvangende afdeling inlichten over de status van de patiënt;
	 Op de ontvangende afdeling gelden dezelfde isolatiemaatregelen als op de afdeling spoedgevallen;
	 Patiënt	mag	niet	op	de	gang	wachten	voor	onderzoek	of	transport;	(als	pat	secreten	verspreidt,	is	gans	de	

doorgang gecontamineerd)
	 Personeel draagt tijdens het transport persoonlijke beschermingsmiddelen.
	 Als	het	risico	voor	secundaire	contaminatie	nog	aanwezig	is	moet	de	patiënt	geïsoleerd	verpleegd	worden.	

Geadviseerd	wordt	de	artsen	en	verpleegkundigen	persoonlijke	beschermingsmiddelen	te	laten	dragen	bij	de	
verpleging en behandeling van de patiënt.

7.2.2 Verzamelen van informatie en alarmering (in hospitaal)

Slachtoffers	van	CBRN	-	incidenten	kunnen	op	twee	manieren	het	ziekenhuis	bereiken,	aangekondigd	via	
het	hulpcentrum	112	of	als	zelfverwijzer	(i.e.	wilde	evacuatie).	Ook	bij	dit	laatste	is	communicatie	met	het	
hulpcentrum	112	belangrijk:

	 Het HC112 alarmeert de Federaal Gezondheidsinspecteur, het expertisecentrum CBRN en verschillende 
overheden.

	 Elk	onaangekondigd	contaminatieverhaal	bij	een	slachtoffer	betekent	over	het	algemeen	wel	dat	men	alert	
moet	zijn	op	meerdere	gecontamineerde	slachtoffers	die	zich	nog	melden	of	mogelijk	al	op	de	spoed	afdeling	
aanwezig	zijn	of	in	andere	ziekenhuizen	(waarschuwing	HC112).

	 Bij	een	CBRN	-	incident	wordt	mogelijks	een	‘lock	down’	plan	geactiveerd	(zie	actieplan	Lock	down	dienst	
spoedeisende	hulp).	De	dienst	spoedeisende	hulp	wordt	zo	nodig	uit	het	normale	regulatieschema	dringende	
medische	hulpverlening	voor	niet	gecontamineerde	slachtoffers	gehaald	(via	het	HC112/FGI).
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Intern loopt de alarmering conform de geldende procedures noodplanning. Bijkomende experten 
naargelang	 het	 type	 incident	 welke	 worden	 toegevoegd	 aan	 de	 CCcel	 zijn:	 de	 arts	 Infectieziekten,	 de	
stralingsdeskundige.

7.2.3 Veiligheid

Hierbij	moet	worden	voorkomen	dat	hulpverleners	zelf	slachtoffer	worden.	Aandachtspunten	zijn:

	 herkennen van gevaren
	 voorkomen	van	contaminatie	van	hulverleners	door	bewaren	van	afstand,	beperken	van	de	duur	van	

blootstelling
	 gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zie Persoonlijke beschermingsmiddelen)

7.2.3.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een	 ziekenhuis	 heeft	 als	 werkgever	 wettelijke	 verplichtingen	 op	 basis	 van	 geldende	 wetgeving	 naar	
preventieve	en	bescherming	op	het	werk	(codex	over	het	welzijn	op	het	werk2). Het zijn verplichtingen op 
het	gebied	van	arbeidsomstandigheden	in	het	kader	van	veilig	en	gezond	werken.	Een	prioriteit	 in	geval	
van	een	CBRN	-	incident	is	het	beschermen	van	de	werknemer	tegen	secundaire	contaminatie.	Persoonlijke	
beschermingsmiddelen maken hier deel van uit.

Bij	 de	 persoonlijke	 beschermingsmiddelen	 is	 de	 houdbaarheid	 van	 betreffende	 middelen	
een belangrijk aandachtspunt. Deskundige opslag en het onderhoud van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen door bevoegde diensten (intern en extern) moet gegarandeerd zijn.

De hulpverleners dienen een aangepaste theoretische en praktische opleiding te doorlopen naar het dragen 
en interveniëren met PBM (zie Opleiding en training).	Hierbij	moet	men	er	zich	rekenschap	van	geven	dat:

	 Incidenten	waarbij	decontaminatie	van	slachtoffers	noodzakelijk	is,	weinig	frequent	zijn.
	 Bij	incidenten	waar	decontaminatie	van	slachtoffers	nodig	is	men	snel	moet	handelen.
	 Zoals reeds aangegeven dienen de hulpverleners betrokken bij de decontaminatie persoonlijke 

beschermingsmiddelen te dragen.
	 Hulpverleners betrokken bij de decontaminatie in het ziekenhuis hebben geen routine in het uitvoeren van 

decontaminatie en toedienen van medische zorgen met PBM.
	 Ook de rotatie van hulpverleners een opgave is om deze teams getraind te houden en met de nodige 

expertise.
	 Vooraan in de opleiding staat het veilig aan-en uitdoen van de PBM en dagdagelijkse handelingen correct, en 

veilig uit te voeren voorzien van PBM.

Deze richtlijnen hebben betrekking tot alle hulpverleners rechtstreeks betrokken bij de receptie, de 
stabilisatie	en	de	decontaminatie	van	slachtoffers	welke	gecontamineerd	zijn:	artsen,	verpleegkundigen,	
ambulanciers, en veiligheidspersoneel)

Belangrijke	specifieke	aandachtspunten	bij	de	juiste	keuze	en	het	gebruik	van	de	PBM’s	zijn:

Aantal	verschillende	PBM.	Elk ziekenhuis met een erkende dienst voor spoedgevallen, dient 
evenwel	in	staat	te	zijn	één	of	enkele	slachtoffers	van	een	CBRN	-	incident	op	te	vangen,	al	was	
het voorafgaand aan transfer naar meer gespecialiseerde centra. De voorzorgsmaatregelen, 
inclusief PBM, dienen aan deze taak aangepast te zijn. Elk ziekenhuis met een erkende 
dienst voor spoedgevallen moet minimaal 3 volledige sets van PBM ter beschikking hebben. 
Het	ziekenhuis	is	ook	verantwoordelijk	voor	de	opslag	en	onderhoud	van	dit	materiaal.	Het	
ziekenhuis	voorziet	een	minimum	aan	competent	en	getraind	personeel	welke	kan	werken	
met PBM.

2  De codex over het welzijn op het werk bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk (met uitzondering van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen).
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Communicatie.	 De spraakverstaanbaarheid en het gehoor bij het dragen van de 
adembescherming	 (filtermasker	 of	 autonoom	 beademingstoestel)	 aanzienlijk	 afgenomen	
zijn.	Mogelijke	oplossingen	zijn:

	 een systeem voor radiocommunicatie tussen de hulpverleners
	 communicatie	met	tekens	en	symbolen	met	maximaal	gebruik	van	‘visuals’	(richtingswijzers,	

instructieborden,	affiches)	op	strategische	plaatsen	in	de	decontaminatiezone.

Identificatie	van	de	hulpverleners.	Wanneer de hulpverleners hun PBM dragen is precieze 
identificatie	nagenoeg	onmogelijk.	Het	is	moeilijk	uit	te	maken	wie	wat	doet.	Hierbij	ontstaat	
de noodzaak om de PBM te voorzien van kentekens met de naam en functie van de interveniant 
(kleefstrook,	zelfklever,	kleefband	met	tekstmarker	beschreven),	op	een	hesje	bv.

De	 naam,	 functie,	 en	 werkzone	 van	 elke	 interveniant	 dient	 (veiligheidsreden	 en	 controle)	 door	 de	
verantwoordelijke	van	de	decontaminatie	precies	te	worden	bijgehouden.

7.2.3.1.1 Chemisch
Hulpverleners	moeten	worden	beschermd	tegen	contaminatie	door	middel	van	de	aangepaste	beschermende	
kleding	en	bescherming	van	ogen	en	luchtwegen	om	zichzelf	tegen	secundaire	contaminatie	te	beschermen.

Hierbij	is	het	van	belang	uit	te	gaan	van	een	bepaald	basis	uitrustingsniveau:	voor	decontaminatie	geschikte	
wegwerpoverall	 in	 combinatie	 met	 geschikte	 overschoenen,	 handschoenen,	 spatdichte	 bril	 en	 een	
disposable half- of volgelaatsmasker. De PBM kan echter verschillen naargelang de chemische toestand van 
de	gevaarlijke	stof:

	 Bij	enkel	een	gevaarlijke	gasblootstelling	dienen	in	de	eerste	plaats	de	luchtwegen	te	worden	beschermd	met	
een	masker	met	filter	aangepast	aan	de	gevaarlijke	stof	of	een	autonoom	ademtoestel	met	perslucht

	 Bij een gemengd gevaarlijk gas, damp en vloeistof blootstelling dient de bescherming het volledige lichaam te 
bedekken	en	bescherming	bieden	tegen	toxische	dampen	en	vloeistoffen	(type	3)	én	een	luchtwegbeveiliging	
zoals hierboven beschreven.

De	 PBM	 bieden	 bescherming	 tegen	welbepaalde	 gevaarlijke	 stoffen,	 tot	 een	welbepaalde	
maximale	 concentratie	 en	 voor	 een	 welbepaalde	 duur	 (duurtijd	 laten	 aangeven	 door	
toezichthouder). Op instructie van experts ter plaatse (Discipline 1, arbeidsgeneeskunde, 
veiligheidsambtenaar…) of bij bepaalde symptomen (malaise, irritatie bij zichzelf of andere 
hulpverleners, dienen de hulpverleners de interventie onmiddellijk te staken, zich terug te 
trekken op een veilige plaats en zich volgens de regels van de kunst van hun beschermkledij 
te ontdoen.

De	PBM	welke	in	deze	tekst	wordt	voorgesteld	laat	niet	toe	dat	de	hulpverlener	zich	in	een	
hoog risico (brongebied) begeeft, beschermt niet tegen hoge concentraties aan gevaarlijke 
stoffen	of	zeer	agressieve	gevaarlijke	stoffen.	Het	doel	is	de	hulpverlener	te	beschermen	tegen	
deze	gevaarlijke	stoffen	welke	op	het	 lichaam	en	de	kleding	van	het	slachtoffer	zijn	achter	
gebleven. Het moet toelaten in veilige omstandigheden een decontaminatie uit te voeren, en 
waar	nodig	de	eerste	medische	zorgen	toe	te	dienen.

	 De	kleding	welke	moet	beschermen	tegen	chemische	spatten	moet	beantwoorden	aan	de	
Europese norm EN13034.

	 Handschoenen	moeten	beantwoorden	aan	de	Europese	norm	EN374:2003	(zo	mogelijk	
te combineren met microbiologische bescherming), in de meeste gevallen betreft het 
handschoenen in butyl.

Overall:

Handschoenen:

Laarzen:

Adembescherming:

Combinatiepak:
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De	PBM’s	mogen	pas	(deels)	uitgetrokken	worden	als	uit	de	verzamelde	informatie	en	overleg	
met	een	deskundige	blijkt	dat	dit	veilig	is	(de	omgeving	dus	als	gele	zone	gezien	mag	worden).	
Dit gebeurt onder strikte controle in een voorgeschreven procedure.

7.2.3.1.2 Biologisch
Bij	een	bewezen	of	potentiele	contaminatie	van	personen	of	de	omgeving	door	een	gevaarlijk	biologisch	
agens	dienen	de	hulpverleners,	zowel	als	de	betrokkenen	en	de	slachtoffers,	beschermd	te	worden	tegen	
secundaire contaminatie door middel van de juiste beschermende kleding en bescherming van ogen en 
luchtwegen	conform	het	MRSA	of	EBOLA	protocol	(advies	infectioloog	of	expertisecentrum	CBRN).

Adembescherming:	de	PBM	welke	de	meeste	aandacht	verdient	is	de	adembescherming.	Om	contaminatie	
via	de	luchtwegen	tegen	te	gaan	is	een	masker	van	het	type	FFP3	(filter	capaciteit	voor	aerosols	en	partikels	
groter	dan	0.15	µm	van	99.95%)	met	een	goede	aansluiting	op	het	gelaat.	Deze	filter	is	enkel	geschikt	voor	
stofdeeltjes, houdt geen gassen tegen.

Figuur 11 Stofmasker

Chirurgische maskers bieden geen voldoende bescherming voor de hulpverleners en zijn 
slechts	aangewezen	voor	slachtoffers	om	aerosols	bij	ademhaling	en	hoesten	te	vermijden.

Overall:	Contaminatie	door	een	patiënt	of	zijn	kleding	kan	voorkomen	worden	door	het	dragen	van	een	
lichte,	waterbestendige	 overall	met	 kap	 en	 schoenovertrekken..	 In	 vochtig	milieu	 zijn	 er	 pakken	 in	 ‘no-
woven’	weefsels	met	 een	 plastiek	 schort	 om	 zich	 te	 beschermen	 tegen	 secreties,	 een	 veiligheidsbril	 of	
vizier, handschoenen en een adembescherming (Masker FFP3).

Persoonlijke	beschermingsmiddelen	tegen	EBOLA	omvatten:

Chirurgische handschoenen, 2 paar.

Schoen overtrekken tot kniehoogte

Beschermpak (‘coverall’) met (geïntegreerde) kap welke de nek beschermt en elastieken aan polsen 
en enkels: vochtbestendig en ondoorlaatbaar, waterdichte voorschoot (thorax tot aan de enkels), 
gelaatsscherm.

maskers (halfgelaatsmasker FFP3, of PAPR [powered air-purifying respirator] met volledig 
gelaatsmasker). Het masker moet goed aansluiten op het gelaat. De filter moet een capaciteit hebben 
van 99.95% voor aerosols en partikels van 0.15µm.

veiligheidsbril of vizier 
Tabel 13 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen EBOLA

Wanneer nodig kunnen beschermpakken gebruikt bij chemische incidenten dienen.

7.2.3.1.3 Radiologisch en nucleair

7.2.3.1.3.1 Bescherming van de hulpverleners bij externe blootstelling
Bij	de	behandeling	van	 slachtoffers	welke	bestraald	 zijn,	doch	niet	gecontamineerd,	 is	geen bijkomende 
specifieke	respiratoire	of	vestimentaire	bescherming	nodig.	Dit	uiteraard	op	voorwaarde	dat	afstand	wordt	
gehouden van de stralingsbron, of dat de stralingsbron volledig geïsoleerd is.
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Interventies in het brongebied zijn voorbehouden aan getrainde en goed uitgeruste hulpverleners (zie 
bijlage 14	 (bij	 voorkeur	met	gebruik	 van	elektronische	 alarmdosimeters,	 ofwel	mits	begeleiding	door	 een	
stralingsdeskundige die de omgevingsstraling continu meet).

Aanwezigheid	van	eventuele	reststraling	in	de	omgeving	dient	actief	te	worden	geverifieerd	(taak	D1	en/	of	
stralingsdeskundige van het ziekenhuis).

De	wetgeving3 bepaalt interventierichtwaarden	voor	radiologische	noodsituaties	als	volgt:

Interventie Interventierichtwaarden

Dringende actie op de 
plaats van het ongeval om 
mensenlevens te redden of 
om voor de volksgezondheid 
rampzalige omstandigheden 
te voorkomen.

Ernaar streven een maximum niveau van 250 mSv (effectieve dosis) na 
te leven, indien mogelijk een niveau van 50 mSv niet overschrijden door 
rotatie van personeel.

Alles doen om te vermijden dat 500 mSv (effectieve dosis) en 5 
Sv (equivalente dosis voor de huid) worden overschreden: een 
overschrijding van deze laatste waarden is enkel toelaatbaar in een 
uitzonderlijke situatie en met het oog op het redden van mensenlevens.

Andere dringende acties 
(evacuatie, handhaving van 
de openbare orde,

Ernaar streven de dosislimieten voor beroepshalve blootgestelde 
personen na te leven, namelijk 20 mSv.

Indien naar behoren gerechtvaardigd is een hogere dosis toelaatbaar 
met een maximum van 250 mSv (effectieve dosis) voor de interventie.

Tabel 14 Interventierichtwaarden

Daarenboven	mogen	volgens	dezelfde	wetgeving	enkel	de	vrijwilligers	die	op	voorhand	worden	geïnformeerd	
over	de	 risico’s	van	de	 interventie	en	over	de	voorzorgsmaatregelen	die	dienen	te	worden	getroffen,	 in	
een	noodsituatie	worden	blootgesteld.	Zwangere	vrouwen,	vrouwen	die	borstvoeding	geven	en	personen	
jonger	 dan	 18	 jaar	 geen	 blootstelling	 in	 een	 noodsituatie	 ondergaan.	 Ingeval	 een	 zwangerschap	 niet	
uitgesloten	kan	worden,	dienen	vrouwen	te	worden	gewaarschuwd	tegen	de	gevaren	van	een	blootstelling	
aan	ioniserende	straling.	Hier	dient	expliciet	naar	gevraagd	te	worden	door	de	leidinggevende	personen.

Voor	het	inzetten	van	hulpverleners	wordt	ook	rekening	gehouden	met	volgende	criteria:

	 de	hulpverleners	worden	zoveel	mogelijk	toegewezen	aan	de	gecontamineerde	zone,	er	is	zo	weinig	mogelijk	
uitwisseling	met	de	rest	van	het	ziekenhuis,

	 om	de	blootstelling	te	beperken	worden	zo	weinig	mogelijk	personen	ingezet	in	de	gecontamineerde	zone,
	 voorzie bij voorkeur een rotatie van het personeel indien de opgelopen dosis 20 mSv bedraagt4 (indien nodig 

rotatie bij 50 mSv, zie verder onderdeel dosissen),
	 de hulpverleners kunnen niet snel de zone betreden/verlaten door de procedures die het verspreiden 

van	contaminatie	moeten	voorkomen:	o.a.	het	aan-	en	uittrekken	van	de	beschermende	kledij	en	de	
decontaminatieprocedure voor de hulpverleners,

	 de	specifieke	noden	die	samenhangen	met	de	verschillende	pathologieën	die	behandeld	moeten	worden	wat	
betreft de multidisciplinariteit van het personeel,

	 het	aantal	te	verwachten	gecontamineerde	slachtoffers,
	 het aantal patiënten dat zich rechtstreeks kunnen aanbieden in het ziekenhuis vb. ingeval het ziekenhuis zich 

dicht bij de plaats van de noodsituatie bevindt, ingeval van terroristische daden of een grootschalig incident.

7.2.3.1.3.2 Bescherming van de hulpverleners bij (potentiële) contaminatie
Hulpverleners	 moeten	 beschermd	 worden	 tegen	 secundaire	 contaminatie	 door	 middel	 van	 de	 juiste	
beschermende	kleding	en	bescherming	van	ogen	en	luchtwegen	conform	het	MRSA	protocol.	Betreffende	
bescherming is van toepassing bij het ontkleden van een patiënt of een gedeeltelijke decontaminatie 
(bijvoorbeeld alleen een onderbeen).

	 Een	wegwerpbare	overall	met	kap	(type	Tyvek,	‘non	woven’),	overschoenen,	een	voorschort	in	plastic

3 Artikel 20.2.3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het 
leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling (ARBIS)

4 Artikel 20.2.3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het 
leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling (ARBIS)
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	 Dubbel paar handschoenen
	 Een	filtermasker	type	FFP3
	 Veiligheidsbril

Figuur 12 Veiligheidsbril

Mocht het zijn dat op advies van een stralingsdeskundige na het ontkleden een volledige 
natte	 decontaminatie	 noodzakelijk	 is,	 dan	 worden	 dezelfde	 voorzieningen,	 procedures	
en persoonlijke bescherming gebruikt als bij het nat decontamineren van chemisch 
gecontamineerde patiënten.

Personeel	 dat	 in	 contact	 is	 geweest	met	 de	 patiënt	 (ook	 betrokken	 ambulancepersoneel)	
moet	worden	gecontroleerd	op	radioactieve	contaminatie	door	een	stralingsdeskundige.	Het	
dragen van een individuele dosismeter bij de intervenianten is vereist.

7.2.4 Medische handelen

7.2.4.1 Triage/ opvang

“In	 principe	 mag	 een	 uitwendig	 gecontamineerd	 slachtoffer	 de	 spoedeisende	 hulp/	 het	
ziekenhuis niet in”

De triage is de eerste stap in de geneeskundige hulpverlening. De her-triage (aan de ingang van het 
ziekenhuis)	heeft	als	doel:

	 Het bepalen van de behandelurgenties
	 Het uitvoeren van controle op (rest)contaminatie
	 Het stellen van de indicatie tot decontaminatie
	 Bepalen	vervolgstappen	in	de	behandeling.	Het	personeel	legt	uit	wat	er	gaat	gebeuren,	waarom	ze	

beschermd	zijn,	en	registreert	het	slachtoffer.

Indien	vooraankondiging	door	het	HC112	kan	telefonisch	alle	beschikbare	informatie	opgevraagd	worden.	
Te	denken	valt	aan	de	aard	van	de	contaminatie,	al	bekende	risico’s,	op	welke	wijze	het	slachtoffer	besmet	
is en of er al decontaminatie heeft plaatsgevonden.

Bij	 zelfverwijzers	 (wilde	evacuatie)	 is	 oplettendheid	geboden.	De	 signalen	die	 aan	de	blootstellingszijde	
triggers zijn om chemische contaminatie te vermoeden, kan u in bijlage 15 terug vinden.

Specifiek	 bij	 het	 binnenkomen	 van	 de	 melding	 van	 een	 potentieel	 radiologisch	 of	 nucleair	 incident,	 is	
het	belangrijk	dat	het	ziekenhuis	zoveel	mogelijk	 informatie	 inwint	en	deze	 informatie	verzamelt	op	een	
informatieformulier zoals in bijlage 16
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7.2.4.2 Medische behandeling

Zoals	pre-hospitaal	wordt	de	volgorde	van	handelen	bij	de	medische	opvang	van	CBRN	-	patiënten	bepaald	
door de klinische toestand van de patiënt. Bij T1 (eventueel T2 patiënten) patiënten met indicatie tot 
decontaminatie	kan	reeds	tijdens	de	triage	besloten	worden	tot	uitvoeren	van	levensreddende	medische	
handelingen (zie hoger klinische decontaminatie). Bij stabiele T2 en T3 patiënten met indicatie tot 
decontaminatie	wordt	het	volgende	schema	voorgesteld	(Figuur 5):

	 A:	absorbtion	(absorbtie	beïnvloeden,	decontaminatie)
	 A:	antidote
	 B:	basics:	Advanced	(trauma)	Life	Support
	 C:	change	metabolism	(toxiciteit	beïnvloeden	door	in	te	grijpen	op	het	metabolisme	van	de	stof)
	 D:	distributie(toxiciteit	beïnvloeden	door	in	te	spelen	op	de	distributie	door	het	lichaam)
	 E:	eliminatie	(bevorder	de	uitscheiding)

7.2.4.2.1 Chemisch
Bij	de	evaluatie	van	de	mogelijke	blootstelling	dient	hier	zeker	rekening	gehouden	te	worden	met	de	dosis-
effect	relatie.	De	mate	van	toxiciteit	van	een	chemisch	middel	wordt	bepaald	door:

	 De concentratie van de stof
	 De tijdsduur van blootstelling
	 De afstand tot de bron
	 De opnameroute in het lichaam
	 De gevoeligheid van de betrokken persoon.

Om	adequate	geneeskundige	hulp	te	kunnen	bieden	aan	slachtoffers	die	hebben	blootgestaan	aan	gevaarlijke	
stoffen,	is	het	daarbij	in	eerste	instantie	van	belang	te	weten	via	welke	opnameroute	de	stof	in	het	lichaam	
terecht	is	gekomen	(sitrep:	Ingestie,	Inhalatie,	Cutaan,	Oculair).	Bij	een	bedrijfs-	of	transportongeval	is	de	
blootstelling vaak via inhalatie of huidcontact, bij ongevallen in de huiselijke sfeer vaak via ingestie.

	 Inhalatie. De	behandeling	bestaat	in	principe	uit	het	opheffen	van	de	blootstelling,	het	toedienen	van	broncho-
spasmolytica	en	zo	nodig	zuurstof	en	beademing.	Slachtoffers,	ook	symptoomloos,	moeten	minimaal	6	tot	12	
uur	worden	geobserveerd	(laattijdig	longoedeem!).

	 Ingestie. Na	ingestie	van	gevaarlijke	stoffen	bestaan	er	verschillende	interventiemogelijkheden	(i.e.	het	
toedienen	van	actieve	kool	of	het	toedienen	van	laxeermiddelen).	De	juiste	aanpak	is	afhankelijk	van	de	stof	
en van de tijd die is verlopen sinds de stof is ingenomen.

	 Cutaan. Voor de behandeling geldt meestal dat in de acute fase directe huidschade en absorptie zoveel 
mogelijk	voorkomen	wordt	door	onmiddellijk	na	blootstelling	overvloedig	te	spoelen	met	lauw	water.	Daarna	
kunnen	natte	verbanden	gebruikt	worden,	nat	gehouden	met	fysiologisch	zout,	wat	vooral	nuttig	is	om	
secundaire infecties te voorkomen. Eventuele systemische complicaties als gevolg van absorptie van toxische 
stoffen	via	de	huid	dienen	gericht	behandeld	te	worden.

	 Oculair.	Voor	de	behandeling	is	het	onmiddellijk	spoelen	met	veel	warm	water	of	bij	voorkeur	fysiologisch	zout	
van essentieel belang, vooral om de schade zoveel mogelijk te beperken.

7.2.4.2.2 Biologisch
Dagelijks	heeft	men	op	de	dienst	spoedeisende	hulp	te	maken	met	patiënten	met	infectieziekten.	Bij	de	‘B’	
van	CBRN	gaat	het	echter	over	‘bijzondere	scenario’s’.

Deze zijn bijzonder omdat de aard van de infectie of het aantal (potentieel) gecontamineerde mensen, 
de dagelijkse gang van zaken en continuïteit op een dienst spoedeisende hulp (kunnen) verstoren en/
of aanvullende maatregelen behoeven anders dan de gebruikelijke infectiepreventiemaatregelen ter 
voorkoming van verspreiding van een infectieus agens onder patiënten, bezoekers en/of personeel in het 
ziekenhuis	en/of	daarbuiten.	Denk	hierbij	aan	de	volgende	scenario’s:

	 patiënt(en) met (het vermoeden op) een ziekte met meldingsplicht (i.e. open tuberculose, pokken).
	 een	ongewoon	aantal	patiënten	met	een	aandoening	van	vermoedelijk	infectieuze	aard;
	 een mondiale (grootschalige) uitbraak van een infectieziekte (i.e. pandemie);
	 patiënten	die	slachtoffer	zijn	van	bioterrorisme	(atypische	symptomen	of	verloop,	exotische	infectie,	

resistentie aan de standaard AB, groot aantal gemeenschappelijke elementen in de anamnese)
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De	detectie	van	biologische	contaminatie	is	zeer	moeilijk.	Vaak	zijn	de	prodromi	weinig	specifiek,	terwijl	de	
snelle diagnosestelling in die fase van groot belang kan zijn om de mortaliteit of de contaminatiegraad te 
verminderen.	Vaak	kan	pas	worden	vastgesteld	dat	er	sprake	is	van	biologische	contaminatie	als	er	al	een	
aantal mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen met voor die contaminatie kenmerkende symptomen. 
Zodra een biologische contaminatie is geconstateerd is het dus zaak zo snel mogelijk de contacten te 
achterhalen om verdere verspreiding te voorkomen.

In	 sommige	gevallen	kan	en	moet	er	gevaccineerd	worden	of	moeten	antivirale	middelen	of	antibiotica	
worden	gegeven.

Omdat	bij	 een	 terroristische	aanval	de	hulpverleners	 vaak	als	 eerste	 in	 contact	met	slachtoffers	 komen,	
en	dus	mogelijk	staan	blootgesteld	aan	secundaire	contaminatie,	moeten	zij	als	eerste	worden	verzorgd	
(vaccinatie,	antibiotica,	isolatie)	zodra	bekend	is	met	welk	agens	de	aanval	is	gepleegd.	Er	moet	wel	rekening	
mee	worden	gehouden	dat	vaccinatie	post-exposure	in	veel	gevallen	niet	effectief	is.

Bij	de	behandeling	van	symptomatische	en	besmettelijke	slachtoffers	(persoon-tot-persoon)	dient	een	strikt	
hygiëne	discipline	worden	gevolgd	door	de	hulpverleners.	De	patiënt(en)	dienen	te	worden	geïsoleerd	en	
strikte	barrière	maatregelen	naar	druppel	(aerosol)	of	contact	contaminatie	dienen	te	worden	genomen.

Hou er rekening mee dat de standaard gezondheidszorg voorzieningen snel uitgeput zullen geraken. (Tabel 
12)

Bij	verdenking	op	een	biologisch	incident	of	ramp	wordt	de	arts	infectieziekten	en	gezondheidsinspecteur	van	
de	gemeenschappen	gewaarschuwd.	De	verdere	strategie	is	functie	van	de	diagnose	en	de	besmettelijkheid	
(persoon-tot-persoon, via vector).

Tekorten aan intensieve zorgen bedden, ventilators.

Tekorten aan antibiotica

Nood aan bijkomende (niet traditionele) verzorgingsinstellingen

Hoge nood aan mortuaria en uitvaartdiensten (voornamelijk in de eerste dagen na de aanslag). Aandacht: 
tijdelijke mortuaria, infectie controle (!), identificatie van de slachtoffers, ter beschikking stellen van het 
lichaam en persoonlijke bezittingen aan familie.

Hoge nood aan sociale ondersteuning (psychologische impact!)

Hoge nood aan gezondheidswerkers (absenteïsme!) 

Tekorten kunnen weken, maanden na de aanslag aanhouden

Hulpverleners als slachtoffers (artsen, verpleegkundigen, ambulance personeel, brandweermensen, 
politie)

Kwetsbare groepen (ouderen, zwangeren) met nood aan gezondheidszorg aan huis (angst om woonst te 
verlaten)

Tabel 15 Aandachtspunten in de medische aanpak van bioterrorisme

7.2.4.2.3 Radiologisch en nucleair
Het risico voor de hulpverleners is bij een radiologische en nucleaire contaminatie gering. Hierdoor is het 
verantwoord	dat	levensreddende	handelingen	(met	PBM	tegen	interne	contaminatie)	voorrang	krijgen	op	
decontamineren.

7.2.4.2.3.1 Staalnames
Het is uiterst belangrijk om in een vroeg stadium stalen te verzamelen van diverse oorsprong. Dit moet 
toelaten	om	relatief	snel	het	contaminerende	agens	te	definiëren	(of	bevestigen)	enerzijds	en	een	gepaste	
therapie op te starten anderzijds. (zie bijlage 11)
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7.2.4.2.3.2 Hospitalisatie voor verdere behandeling en observatie
Slachtoffers	 van	 stralingsziekte	 moeten	 behandeld	 worden	 in	 diensten	 radiotherapie	 of	 haematologie	
(inclusief	stamceltransplantatie-eenheden)	of	verwezen	worden	naar	gespecialiseerde	centra	afhankelijk	
van	de	ernst	van	de	aandoening.	Na	de	decontaminatie	van	een	slachtoffer	kan	een	opname	noodzakelijk	
zijn. Een kortstondige observatie tot een invasieve behandeling op de dienst intensieve zorgen behoren tot 
de mogelijkheden.

7.2.4.2.3.3 Beslissingsbevoegdheid
De	 operationeel	 leidinggevende	 zal	 in	 overleg	 met	 de	 verantwoordelijke	 arts	 radiotherapie/nucleaire	
geneeskunde	beslissen	welke	de	aangewezen	afdeling	is	voor	opname	(zie	bijlage 14).

7.2.4.2.3.4 Overleden radioactief gecontamineerde slachtoffers – bijzondere voorzorgen
Er	 is	 geen	 specifieke	 procedure	 vereist	 voor	 louter	 bestraalde	 overledenen.	 Zij	 kunnen	 volgens	 de	
gebruikelijke	regels	in	het	ziekenhuis	of	zoals	opgelegd	door	de	gerechtelijke	instanties	behandeld	worden.

Voor het behandelen of transporteren van radioactief gecontamineerde overledenen gelden dezelfde regels 
qua	radioprotectie	als	voor	levenden.	Bijkomend	moet	de	lijkzak	het	gevarensymbool	voor	radioactiviteit	
dragen	en	de	plaats	waar	het	lichaam	in	het	mortuarium	wordt	opgeslagen	mag	niet	toegankelijk	zijn	voor	
werknemers	of	publiek.	Als	een	autopsie	vereist	is,	dienen	ook	de	nodige	maatregelen	qua	radioprotectie	
genomen	te	worden.

Voor	de	eventuele	 crematie	 van	gecontamineerde	overledenen	wordt	 verwezen	naar	de	 aanbevelingen	
zoals vermeld in het rapport van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8416
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8 Kennis- en expertisecentra

Het	is	de	bedoeling	een	tweedelijns	deskundige	achter	de	hand	te	hebben	voor	consultatie	over	vragen	die	
de interne specialisten (i.e. infectiologen, radiotherapeuten, (gespecialiseerde) spoedartsen) en externe 
specialisten	(i.e.	specialisten	gevaarlijke	stoffen)	niet	kunnen	beantwoorden.

Het	 is	 de	 bedoeling	 van	 de	 minister	 welke	 volksgezondheid	 onder	 de	 bevoegdheid	 heeft	 om	 een	
expertisecentrum CBRN op te richten.

8.1 FOD Volksgezondheid
De	FOD	Volksgezondheid	beschikt	over	beleidsinstrumenten	en	wetenschappelijke	structuren	om	snel	een	
medisch	verantwoorde	en	coherente	aanpak	van	een	gezondheidscrisis	te	garanderen.

8.2 Antigifcentrum en expertisecentrum CBRN

8.2.1 Antigifcentrum

Het	Antigifcentrum	is	het	nationaal	referentiepunt	inzake	kennis	van	chemische	producten,	hun	effecten	en	
de	meest	geschikte	behandelingen.	Het	centrum	kan	door	iedereen	worden	gecontacteerd	((070	245	245)	
en verleent telefonische bijstand in geval van intoxicatie of risico van intoxicatie.

8.2.2 Expertisecentrum CBRN (verbonden aan het crisiscentrum)

In het kader van een CBRN - incident geeft het centrum technische ondersteuning aan de cel medische 
bewaking	en	aan	de	beoefenaars	 van	de	gezondheidsberoepen.	Het	 centrum	dient	 zo	 snel	 als	mogelijk	
geactiveerd door het HC112 bij een CBRN - incident, verdere communicatie loopt over de FGI en Dir Med.

In geval van crisis verschaft het expertisecentrum up-to-date informatie en aanbevelingen om zich te 
beschermen en de mogelijkheid op een ruimere contaminatie of contagium te beperken, om de gevolgen 
van een blootstelling te beperken.

8.3 Andere (overheids)structuren en personen die potentieel betrokken 
zijn

	 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
	 De dienst Leefmilieu
	 De civiele bescherming
	 De federale politie en het leger
	 Het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGGCR)
	 Het Federaal agentschap voor Nucleaire Controle (FANC/AFCN)
	 Studiecentrum voor Kernenergie-Mol (SCK-CEN)
	 De Ministers van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Landsverdediging, de Eerste Minister
	 De	provincies,	de	Gemeenschappen	en	de	Gewesten,	de	gemeentes
	 De internationale partners (Europese Commissie, WHO, buurlanden)
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9 Actiekaarten

De	 actiekaarten	 voor	 een	 specifiek	 risico	 (e.g.	 CBRN)	 volgen	 deze	 van	 het	 algemeen	 noodplan.	 Het	
hiernavolgende schema geeft een overzicht van de inhoudelijke aandachtspunten per actiekaart en een 
overzicht	van	de	functies	waarvoor	een	actiekaart	moet	worden	voorzien.

Figuur 13 Inhoudelijke aandachtspunten actiekaart

Om	de	ziekenhuizen	op	weg	te	helpen	met	de	redactie	van	de	actiekaarten,	voegen	we	een	checklist	van	
actiekaarten in bijlage 6 en voorbeelden van actiekaarten in bijlage 19, bijlage 20 en bijlage 21. Voor de 
selectie	van	de	voorbeelden	hebben	we	geopteerd	om	zowel	grote,	middelgrote	en	kleine	ziekenhuizen	te	
vertegenwoordigen	in	de	selectie.
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10 Opleiding en training

DOELGROEP (welke 
functies, diensten?)

UREN THEMA DOELSTELLINGEN 
(wat kennen + kun-
nen?)

ONDERWIJSME-
THODE 

NIVEAU

Medische teams D2 die 
erkend zijn binnen de 
DGH

	 PIT en MUG
	 alle zorgin-

stellingen 
(spoedgevallen)

2u Niveau 1

opvang 
CBRNe-slachtof-
fers: sensibilise-
ring

Basis theoretische 
sensibilisering

Eerste hulp 
(alarm-bescher-
ming van de teams 
– isolatie/sectori-
satie) 

Multimedia-on-
dersteuning (film, 
e-learning…)

Website FOD

BASIC

Medische teams D2 die 
erkend zijn binnen de 
DGH

	 PIT en MUG
	 algemene ziek-

enhuizen (spoed-
gevallen)

8u

= 1 dag

Niveau 2

Medische opvang 
van CBRNe-slach-
toffers: basisin-
formatie

Basisinformatie 
(basic life support): 
informatie over 
de eerste hulp om 
hulpverleners in de 
niet- gecontroleerde 
zone te beschermen 
+ beheer slachtof-
fers (triage-sectori-
satie-oriëntatie-iso-
latie)

Voormiddag theorie

Namiddag praktijk

Rondreizende 
opleiding die zowel 
in het ziekenhuis 
als in de kazerne 
gegeven kan wor-
den.

MEDIUM

Medische teams D2 die 
erkend zijn binnen de 
DGH

	 MUG
	 gespecialiseerde 

ziekenhuizen 
(spoedgevallen)

+ 8u

=2 dagen

Niveau 3

Opvang 
CBRNe-slachtof-
fers: gespecia-
liseerde opleiding

Gespecialiseerde 
opleiding (advanced 
life support) die een 
aanvulling vormt op 
de standaardoplei-
ding 

Theorie dag 1

Praktijk dag 2

Opleiding verstrekt 
in een gespecia-
liseerd centrum

ADVANCED

De opleiders en experten moeten een erkenning/ validatie hebben van het een 
door de FOD erkend opleidingsinstituut.

Idem voor de inhoud van de CBRN-opleidingsprogramma’s.

De expertise van de eerste hulp verworven in het kader van “EBOLA” komt van pas bij een groot aantal CBRN-situaties en 
lijkt een goede algemene basis te zijn. 

10.1 Doelstelling
Na	 de	 MEDIUM	 -	 cursus	 zijn	 de	 studenten	 vertrouwd	 met	 de	 basisprincipes	 m.b.t.	 het	 herkennen	 en	
opsporen	van	CBRN	-	slachtoffers,	en	de	eerste	opvang	zowel	in-hospitaal	als	pre-hospitaal	overeenkomstig	
de	Belgische	wetgeving:

	 Eigenschappen	en	effecten	van	de	meest	courante	CBRN	-	agentia	(hoge	incidentie)
	 Voorzorgsmaatregelen	om	veilig	met	gevaarlijke	stoffen	om	te	gaan
	 Toxicologie	(eerste	effecten)	&	beschermingsmaatregelen	(PBM,	effecten	en	beperkingen,	contaminatie	

voorkomen)
	 Opsporen	van	CBRN	-	slachtoffers	door	middel	van	de	beschikbare	uitrusting
	 Theorie inzake decontaminatie en toepassing van bepaalde standaard decontaminatieprocedures
	 Medische tegenmaatregelen en eerste hulpverlening (federale CBRN - actiekaart)
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10.2 Duur
8 uur.

10.3 Voorkennis vereist
Nee.

10.4 Doelpubliek
D2	=	artsen	en	verpleegkundigen	van	de	spoedgevallendiensten	MUG	en	PIT.

De	opleiding	wordt	gegeven	a.d.h.v.	lessen	gedocumenteerd	met	voorbeelden	uit	de	praktijk,	afbeeldingen,	
videoclips en demonstratieapparatuur.

10.5 Inhoud van de cursus
De	opleiding	wordt	gegeven	aan	de	hand	van	lessen	die	worden	gedocumenteerd	met	voorbeelden	uit	het	
echte leven, beelden, videoclips en demonstratie uitrusting.

Afwisselend	theorie	en	praktijk	gebaseerd	op	de	algemene	maatregelen	inzake	eerste	opvang	van	CBRN	-	
gecontamineerde patiënten.

	 Het	risico	van	CBRN	-	slachtoffers
	 De	eigenschappen	en	effecten	van	CBRN	-	agentia
	 Toxicologie	(eerste	effecten)
	 Beschermingsmaatregelen	(effecten	en	beperkingen,	contaminatie	voorkomen)
	 Theorie inzake decontaminatie en toepassing van bepaalde decontaminatieprocedures
	 De	medische	tegenmaatregelen	en	eerste	hulp:	CBRN	-	detectie	door	middel	van	de	beschikbare	uitrusting

10.6 Evaluatie en certificatie
Een	 awareness	 cursus	 verleent	 geen	 gecertificeerde	 bevoegdheid	 in	 het	 domein	 van	 de	 CBRN,	 alle	
deelnemers	krijgen	op	het	einde	van	de	cursus	een	deelnamecertificaat.

10.7 Certificatie
De	opleiding,	de	inhoud	en	de	opleiders	kunnen	een	aanvraag	indienen	om	te	worden	gevalideerd	door	een	
door de FOD erkend opleidingsinstituut in overeenstemming met de internationale CBRN-normen.
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11 Oefenen

De	specificiteit	van	deze	materie	en	de	hoge	turn-over	van	ziekenhuispersoneel	vereist	regelmatig	oefenen.

De	vorming	CBRN	moet	zich	richten	op	de	keten	van	de	medische	hulpverlening	zowel	pre-hospitaal	als	
hospitaal.	Oefeningen	lopen	mono-zowel	als	multidisciplinair.

Via	 de	 website	 www.ziekenhuisnoodplan.be, kan u deelnemen aan de module ziekenhuisnoodplan van de 
e-learning	die	ook	specifieke	modules	over	CBRNe	voorziet.
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12 Lijst met afkortingen

AABCDE Awake, Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure

ABC Airway, Breathing, Circulation

ABCDE Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure

AHLS Advanced Hazmat Life Support

ATLS Advanced Trauma Life Support

B Biologisch

CBRN Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair

CCZ Coördinatiecel van het ziekenhuis

CRN Chemisch, Radiologisch, Nucleair

ETS Emergo Train System

IC Intensive Care

MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus

PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome
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13 Bijlagen

13.1 Europese Commissie: Actieplan ter verbetering van de paraatheid 
bij veiligheidsrisico’s op chemisch, biologisch, radiologisch en 
nucleair gebied 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 18.10.2017 
COM(2017) 610 final 

 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU 
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ 

DES RÉGIONS 

Plan d'action visant à améliorer la préparation aux risques en matière de sécurité 
chimique, biologique, radiologique et nucléaire 

13.1.1 Inleiding:	de	evoluerende	dreiging

De	EU	wordt	momenteel	geconfronteerd	met	netwerken	en	“lone	wolves”	die	terreurdreiging	veroorzaken	
en	gewelddadige	aanslagen	plegen.	Terreurgroepen	en	geradicaliseerde	individuen	hebben	geprobeerd	om	
in	de	EU	zware	aanslagen	te	plegen	met	als	doel	zo	veel	mogelijk	slachtoffers	te	maken	en	psychologische	
en economische schade aan te richten.

Daarbij is in Europa geen gebruik gemaakt van chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN) 
materiaal.	 Er	 zijn	 echter	 geloofwaardige	 aanwijzingen	 dat	 terreurgroepen	mogelijk	 van	 plan	 zijn	 CBRN-
materialen	of	-wapens	te	verwerven	en	kennis	en	capaciteit	ontwikkelen	om	deze	te	gebruiken5.	Da’esh	heeft	
chemische	wapens	gebruikt	in	Syrië	en	Irak	en	wordt	in	staat	geacht	dergelijke	wapens	te	produceren	en	te	
gebruiken6.	Uit	kleine	incidenten	blijkt	dat	Da’esh	belangstelling	heeft	voor	het	innoveren	en	ontwikkelen	
van	biologische	en	radiologische	wapens7.	Hoewel	in	dit	document	de	term	“CBRN”	wordt	gebruikt,	moet	

5  Europol, Terrorism Situation and Trend report 2017 (TE-SAT, verslag over de stand van zaken en de tendensen in verband met terrorisme ), blz. 16, 
beschikbaar op: www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017.pdf. Zie ook de verklaringen van de directeur-generaal van de OPCW: 
www.globaltimes.cn/content/1044644.shtml. 

6 Interpol – Assessment of ISIL chemical weapons threats outside of Iraq and Syria, 7 februari 2017.
7 In 2016 is in Marokko een terreurcel tegengehouden die een aanval met een rudimentair biologisch wapen voorbereidde. Interpol - Biological Threats 

and Incidents Pose Increasing Threat to Critical Infrastructure and Public Health; 24 oktober 2016. Voorts bleek een ervaren functionaris uit de nucleaire 
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worden	 opgemerkt	 dat	 een	 nucleaire	 aanval	 door	 een	 niet-overheidsactor	 minder	 waarschijnlijk	 wordt	
geacht dan een aanval met chemisch, biologisch of radiologisch materiaal.

Het	voorgaande	moet	worden	beschouwd	tegen	de	achtergrond	van	de	technologische	ontwikkelingen	
waar	 terroristen	gebruik	 van	 kunnen	maken	 voor	 kwaadwillige	doeleinden.	Da’esh	heeft	 al	 onbemande	
luchtvaartuigen	(UAS)	gebruikt	voor	surveillance	en	sturing,	maar	ook	voor	het	plegen	van	aanslagen	met	
explosieven8.

Het	potentieel	van	CBRN-aanvallen	komt	 ruim	aan	bod	 in	 terroristische	propaganda:	 jihadistische	media	
maken openlijk melding van plannen voor CBRN-aanvallen en delen via verschillende sociale media 
informatie	over	mogelijke	tactieken	en	doelwitten9. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties erkent de 
CBNR-dreigingen10 en heeft haar bezorgdheid geuit over het evoluerende risico van proliferatie, onder meer 
over het gebruik van CBNR-materiaal door niet-overheidsactoren.

Gezien	het	bovenstaande	is	het	klaar	en	duidelijk	dat	de	Europese	Unie	haar	weerbaarheid	moet	verhogen	
en	zich	beter	moet	voorbereiden	om	een	antwoord	te	bieden	op	CBNR-dreigingen	in	de	komende	jaren.

13.1.2 De	noodzaak	van	nauwere	EU-samenwerking

In	de	context	van	de	evoluerende	dreiging	moet	worden	onderzocht	hoe	we	kwetsbare	punten	kunnen	
aanpakken en ons beter kunnen beschermen tegen mogelijke terreuraanslagen met CBNR-materiaal. 
Tot	 op	 heden	wordt	 aangenomen	 dat	 een	 CBNR-aanslag	weinig	 waarschijnlijk	 is,	 maar	 wel	 zeer	 zware	
gevolgen zou hebben. Zelfs een kleinschalige CBNR-aanslag zou een aanzienlijke impact kunnen hebben 
op	de	samenleving	en	economie,	significante	en	langdurige	gevolgen	kunnen	hebben	en	tot	wijdverbreide	
angst	en	onzekerheid	kunnen	leiden.	De	humane	en	financiële	gevolgen	bij,	bijvoorbeeld,	een	aanslag	met	
een systeem voor radiologische straling (een “vuile bom”)11 of met onbemand luchtvaartuig dat antrax 
verspreidt,	zouden	bijzonder	zwaar	kunnen	zijn.

Om	beter	bestand	te	zijn	 tegen	CBRN-dreigingen	wat	preventie,	paraatheid	en	 respons	betreft,	moeten	
de	 lidstaten	aanzienlijke	 investeringen	doen.	Daarom	wordt	opgeroepen	tot	nauwere	samenwerking	op	
EU-niveau,	 zodat	de	 lidstaten	 van	elkaar	 kunnen	 leren,	 hun	expertise	 en	middelen	 kunnen	bundelen	en	
grensoverschrijdende	 synergie	 benutten.	 In	 de	 brede	 beoordeling	 van	 het	 veiligheidsbeleid	 van	 de	 EU12 
wordt	 gewezen	 op	 de	 noodzaak	 van	 intensievere	 samenwerking	 op	 EU-niveau,	 op	 basis	 van	 een	 beter	
begrip van de CBRN-dreigingen en het bundelen van middelen, met het oog op een betere paraatheid bij 
mogelijke CBRN-aanslagen.

De	richtlijn	 inzake	terrorismebestrĳding13 omvat voor het eerst bepalingen over alle aspecten van CBRN-
terrorisme.	De	richtlijn	legt	lidstaten	verplichtingen	op	inzake	de	respons	op	een	terreuraanslag,	waaronder	
de	verplichting	medische	zorg	te	bieden	aan	alle	slachtoffers.	De	initiatieven	die	in	deze	mededeling	worden	
voorgesteld, zullen de lidstaten helpen aan deze verplichtingen te voldoen in het geval van een aanslag met 
CBRN-materiaal.

Dit	actieplan	heeft	ten	doel	de	Europese	samenwerking	te	bevorderen	om	tot	betere	CBRN-beveiliging	te	
komen, met focus op preventie, paraatheid en respons met betrekking tot CBRN-dreigingen en -aanslagen. 
De maatregelen in deze mededeling zullen de lidstaten helpen hun burgers en infrastructuur beter te 
beschermen. Een groot deel van de voorgestelde maatregelen draagt bij tot een op alle gevaren gerichte 

sector in de gaten te worden gehouden door terroristen die in verband worden gebracht met de aanslagen in Parijs en Brussel. Europol, TE-SAT 2016; 
blz. 14. Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Frankrijk), Chocs futurs - Etude prospective à l’horizon 2030, mei 2017, blz. 88: http://
www.sgdsn.gouv.fr/

8  De dreiging van terreuraanslagen met gebruik van onbemande luchtvaartuigen wordt behandeld in het actieplan ter ondersteuning van de bescherming 
van openbare ruimten (COM(2017) xxx).

9  Europol, TE-SAT 2017; blz. 16.
10  Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie S/RES/2325 (2016), 14 december 2016.
11  Zie bijvoorbeeld von Winterfeldt, Detlof en Rosoff, Heather, A Risk and Economic Analysis of Dirty Bomb Attacks on the Ports of Los Angeles and Long each 

(2007). Published Articles & Papers. Paper 39. http://research.create.usc.edu/published_papers/39. De auteurs onderzochten wat de gevolgen zouden 
zijn van aanslag met een vuile bom in de haven van Los Angeles. Nog afgezien van de decontaminatiekosten zouden de kosten die bijvoorbeeld gepaard 
gaan met de sluiting van de haven en van aan de haven verbonden bedrijven, tot 100 miljard EUR kunnen oplopen. https://pdfs.semanticscholar.org/5c-
c0/3b4436d06165aac72041315c824fbef44d5b.pdf.

12 COM(2017) 407, SWD(2017) 278 final. 26.7.2017.
13  PB L88 van 31.3.2017, blz. 6. 
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aanpak en zal ook zorgen voor een betere paraatheid bij grootschalige CBRN-incidenten die geen verband 
houden met terrorisme.

13.1.3 Voortbouwen	op	het	CBRN-actieplan	voor	2010-2015

Dit	 actieplan	 bouwt	 voort	 op	 het	werk	 dat	 in	 de	 EU	 van	 start	 is	 gegaan	met	 het	 CBRN-actieplan	 voor	
2010-201514.	Het	nieuwe	actieplan	pakt	de	lacunes	in	de	uitvoering	van	het	vorige	actieplan	aan	en	houdt	
rekening	 met	 nieuwe	 dreigingen.	 Op	 EU-niveau	 heeft	 het	 actieplan	 voor	 de	 periode	 2010-2015	 onder	
meer	gezorgd	voor	een	beter	begrip	van	de	dreiging,	meer	informatie-uitwisseling	(ontwikkeling	van	een	
CBRN-E-glossarium en opname van CBRN-incidenten in het Europese datasysteem inzake bommen) en 
de	 ontwikkeling	 van	 opleidingsinfrastructuur	 op	 EU-niveau	 (Europees	 opleidingscentrum	 voor	 nucleaire	
beveiliging	 –	 EUSECTRA).	Met	 betrekking	 tot	 biologisch	materiaal	 was	 er	 een	 belangrijke	 ontwikkeling	
op	wetgevend	vlak,	met	de	goedkeuring	van	Besluit	nr.	1082/2013/EU	over	ernstige	grensoverschrijdende	
bedreigingen	van	de	gezondheid,	dat	bepalingen	omvat	die	de	paraatheids-	en	reactieplanning	 in	de	EU	
moeten verbeteren.

De lidstaten die zijn geraadpleegd over de uitvoering van het actieplan voor de periode 2010-2015 maken 
melding	 van	 een	 groot	 aantal	 activiteiten	 op	 nationaal	 niveau,	 waaronder	 opleidingen	 en	 oefeningen.	
Voorts melden zij een aantal problemen met betrekking tot het coördineren van verschillende actoren. 
Belanghebbenden	 benadrukken	 bijvoorbeeld	 dat	 de	 kennis	 van	 CBRN-risico’s	 verder	 moet	 worden	
verdiept,	 sectoroverschrijdende	 samenwerking	moet	worden	 gestimuleerd	 en	 verder	 in	 opleidingen	 en	
oefeningen	moet	worden	geïnvesteerd15.	Een	van	de	gebieden	waarop	de	EU	volgens	belanghebbenden	een	
toegevoegde	waarde	kan	hebben,	betreft	grens-	en/of	sectoroverschrijdende	opleidingen	en	oefeningen,	
die	idealiter	op	gestructureerde	wijze	en	volgens	een	vooraf	overeengekomen	curriculum	worden	opgezet.	
De	lidstaten	geven	ook	aan	dat	er	volgens	hen	te	weinig	informatie	wordt	gedeeld	over	CBRN-incidenten,	
-dreigingen en -uitrusting en over technologieën om CBRN-dreigingen aan te pakken. Zij benadrukken ook 
dat	samenwerking	moet	worden	aangegaan	met	andere	partners	die	niet	onder	het	vorige	CBRN-actieplan	
vielen, zoals militaire actoren en belangrijke derde landen.

13.1.4 Een meer gerichte en gecoördineerde aanpak

Voortbouwend	 op	 de	 reeds	 geboekte	 resultaten	 volgt	 het	 nieuwe	 actieplan	 een	 gerichte	 aanpak,	
overeenkomstig	de	CBRN-E-agenda	van	de	EU	van	2012.	Daarin	riep	de	Raad	de	Commissie	ertoe	op	een	
meer	gericht	beleid	uit	te	werken	dat	zich	toespitst	op	een	beperkt	aantal	prioritaire	gebieden	waarop	de	
EU	een	grote	toegevoegde	waarde	heeft	en	tastbare	resultaten	kunnen	worden	geboekt.

Het	actieplan	biedt	de	lidstaten	de	mogelijkheid	vrijwillig	deel	te	nemen	aan	een	reeks	initiatieven	van	het	
actieplan, om in het licht van de evoluerende bedreigingen hun paraatheid te verhogen.

Het	 actieplan	 steunt	 op	 de	 vaste	 overtuiging	 dat	 het	 aanpakken	 van	 CBRN-risico’s	 een	 horizontale	
benadering	vereist,	waarbij	verschillende	gebieden	en	actoren	betrokken	zijn,	onder	meer	op	het	gebied	van	
rechtshandhaving, beheer van noodsituaties, bescherming van kritieke infrastructuur en openbare ruimten, 
volksgezondheid	en	de	particuliere	sector.	Een	aantal	van	de	voorgestelde	acties	zal	ook	de	weerbaarheid	
van	kritieke	infrastructuur	in	de	EU	verhogen,	met	name	van	kerncentrales	en	chemische	inrichtingen.

Er	 is	 ook	 duidelijk	 behoefte	 aan	meer	 acties	 op	 het	 gebied	 van	 beveiliging	 op	 zowel	 intern	 als	 extern	
niveau.	 De	 desbetreffende	 werkzaamheden	 zouden	 met	 name	 moeten	 worden	 gestuurd	 via	 het	 EU-
initiatief	 betreffende	 CBRN-kenniscentra.	 Een	 van	 de	 belangrijkste	 prioriteiten	 bestaat	 erin	 voldoende	
grensbeveiliging en detectiecapaciteit te garanderen om te verhinderen dat CBRN-materiaal op illegale 
wijze	de	EU	wordt	binnengebracht.	Douanebeambten	spelen	een	belangrijke	rol	bij	het	beveiligen	van	de	
buitengrens en de toeleveringsketen. Het is van essentieel belang de systemen voor vrachtinformatie aan 
te	passen	om	betere	monitoring	en	op	risico’s	gebaseerde	controles	van	internationale	toeleveringsketens	
te	verzekeren,	zodat	 illegale	 invoer	van	CBRN-materiaal	 in	de	EU	niet	mogelijk	 is.	Voorts	moeten	er	ook	

14 Raad van de Europese Unie, document 15505/1/09 REV 1, door de Raad goedgekeurd in december 2009 met als doel de CBRN-beveiliging in de hele EU 
te verhogen.

15 De lidstaten werden ook specifieke vragen gesteld met betrekking tot toekomstige prioritaire samenwerkingsgebieden. 
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maatregelen	worden	genomen	om	de	uitvoercontroles	van	goederen	voor	tweeërlei	gebruik	te	versterken.	
Samenwerking	 en	 coördinatie	met	 strategische	 en	 regionale	 partners	 van	 de	 EU	 is	 essentieel	 en	 er	 zal	
synergie	worden	nagestreefd	met	alle	relevante	belanghebbenden,	met	inbegrip	van	militaire	actoren,	het	
Europees Defensieagentschap, de NAVO en de particuliere sector.

13.1.5 Doelstellingen

Het	actieplan	omvat	in	deze	context	vier	doelstellingen:

	 de toegankelijkheid van CBRN-materiaal beperken,
	 een betere paraatheid bij en respons op veiligheidsincidenten met CBRN-materiaal garanderen,
	 op intern en extern niveau zorgen voor sterkere banden op het gebied van CBRN-beveiliging met belangrijke 

regionale	en	internationale	EU-partners,	en
	 de	kennis	van	CBRN-risico’s	vergroten.
Door	 aan	deze	 vier	 pijlers	 te	werken,	 kan	de	 EU	voor	 een	 sterker	 kader	 zorgen	 voor	 het	beperken	 van	
CBRN-dreigingen,	het	verhogen	van	de	veiligheidsmaatregelen	en	het	vergroten	van	de	weerbaarheid	en	
paraatheid	met	het	oog	op	een	doeltreffende	respons	in	geval	van	een	aanslag.

De	voorgestelde	maatregelen	zullen	worden	ondersteund	met	financiering	in	het	kader	van	de	verschillende	
bestaande	instrumenten	van	de	Commissie,	waaronder	Horizon	2020,	ISF-Politie	en	het	mechanisme	voor	
civiele	bescherming	van	de	Europese	Unie,	of	in	het	kader	van	de	talrijke	externe	financieringsinstrumenten	
(bv.	 het	 Instrument	 voor	 ontwikkelingssamenwerking,	 het	 Europees	 nabuurschapsinstrument	 en	 het	
Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede).

13.1.5.1 Doelstelling 1: de toegankelijkheid van cbrn-materiaal beperken

Terroristen	kunnen	een	CBRN-aanslag	alleen	plegen	wanneer	zij	toegang	hebben	tot	de	middelen,	stoffen	en	
materialen	die	nodig	zijn	om	CBRN-wapens	te	vervaardigen.	Net	als	voor	explosieven	en	vuurwapens	zou	de	
EU	de	toegang	tot	CBRN-materiaal	dat	een	hoog	risico	inhoudt,	beter	moeten	controleren	en	beperken	en	
ervoor	moeten	zorgen	dat	dergelijk	materiaal	zo	snel	mogelijk	kan	worden	opgespoord.	Ook	de	belangrijke	
kwestie	 van	dreigingen	 van	binnenuit	 ten	 aanzien	 van	 kritieke	 infrastructuur	 en	 faciliteiten	waar	 CBRN-
materiaal	aanwezig	is,	moet	worden	aangepakt.	Voorts	erkennen	de	EU-lidstaten	dat	er	duidelijk	behoefte	
is	aan	een	verdere	verbetering	van	de	uitwisseling	van	informatie	inzake	CBRN-materiaal,	onder	meer	over	
dreigingen en veiligheidsincidenten zoals diefstal en smokkel van dergelijk materiaal. Daartoe moet ten 
volle	gebruik	worden	gemaakt	van	de	bestaande	instrumenten	en	systemen	voor	het	delen	van	informatie.

De	Commissie	stelt	in	dit	verband	de	onderstaande	prioritaire	maatregelen	vast,	die	in	nauwe	samenwerking	
met	de	lidstaten	en	andere	belanghebbenden	moeten	worden	uitgevoerd.
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Doelstelling Maatregel Uit te voeren acties en tijdschema

1.1 De informatie-
uitwisseling 
inzake CBRN-
materiaal 
optimali-seren

De lidstaten moeten technische 
informatie inzake CBRN-wapens 
en -incidenten meer systematisch 
opnemen in het door Europol 
beheerde Europese datasysteem 
inzake bommen (EBDS)1. Er moet 
ook worden onderzocht of het 
haalbaar is een rapportagesysteem in 
te voeren zoals dat voor precursoren 
voor explosieven.

Beter gebruikmaken van andere 
instrumenten voor het delen van 
informatie, zoals de database van 
incidenten en smokkel2 van de 
Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEA)3.

Koppelingen onderzoeken met andere 
informatiesystemen die informatie 
bevatten over voorwerpen en 
personen die mogelijk betrokken zijn 
bij schadelijke handel, bijvoorbeeld 
met DUeS, het elektronisch systeem 
producten voor tweeërlei gebruik4.

Regelmatige verslaglegging door 
Europol aan de EU-adviesgroep 
inzake CBRN-beveiliging wat 
het gebruik van het Europese 
datasysteem inzake bommen betreft 
(vanaf 2018). Samenwerking tussen 
de Commissie en de EU-lidstaten om 
de informatie-uitwisseling via dit 
systeem te verbeteren.

In kaart brengen, door Europol 
en tegen medio 2018, van de 
informatiesystemen, behoeften en 
mogelijke tekortkomingen op het 
gebied van informatie-uitwisseling.

1.2 De op risico’s 
gebaseerde 
douane-
controles 
versterken 
om gevaarlijk 
CBRN-materiaal 
aan de grens te 
onderschep-pen

De door de handel verstrekte 
vrachtinformatie verbeteren en de 
detectiecapaciteit van de douane 
versterken in samenwerking met 
andere agentschappen, om toezicht 
te houden op de internationale 
toeleveringsketens, met het oog op 
het detecteren en controleren van de 
illegale invoer van CBRN-materiaal.

Douanediensten en 
rechtshandhavingsinstanties beter 
voorlichten over CBRN-dreigingen en 
de samenwerking tussen instanties 
en de informatie-uitwisseling tussen 
douane en andere autoriteiten 
verbeteren, overeenkomstig de 
EU-strategie en het actieplan voor 
douanerisicobeheer (COM(2014) 
527).

Overeenkomst met de lidstaten 
over de vaststelling van een 
gemeenschappelijk register van 
vrachtinformatie (medio 2018).

Onderzoek, door de projectgroep 
douanedetectie-technologie, van de 
detectiecapaciteit voor biologisch en 
chemisch materiaal in internationale 
toeleveringsketens. 
Tegen medio 2018 verslag 
uitbrengen.

De opleiding inzake radiologisch/
nucleair materiaal die in de 
EUSECTRA5-opleidingsfaciliteit 
wordt georganiseerd voor 
rechtshandhavings-functionarissen, 
douanebeambten en andere 
functionarissen in de eerste lijn, 
uitbreiden.

1.3 De EU-uitvoer-
controles 
verstrengen

Voorkomen dat externe statelijke en 
niet-statelijke actoren via de handel 
toegang krijgen tot producten voor 
tweeërlei gebruik/CBRN-materiaal

De EU-lijst van CBRN-materiaal dat 
een hoog risico inhoudt, in 2018 
bijwerken, en de omvang en de aard 
van de technische interactie tussen 
CBRN-materiaal en producten voor 
tweeërlei gebruik onderzoeken
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1.4 De dreiging 
van binnenuit 
aanpakken

Beste praktijken uitwisselen over 
doorlichting en achtergrondcontroles 
in faciliteiten waar CBRN-materiaal 
aanwezig is, zoals biologische 
laboratoria en kerncentrales.

Tegen eind 2017 de bestaande 
doorlichtings-praktijken in kaart 
brengen

13.1.5.2 Doelstelling 2: een betere paraatheid bij en respons op veiligheidsincidenten met cbrn-materiaal 
garanderen

Operationele	paraatheid	is	van	cruciaal	belang	om	de	impact	van	een	CBRN-aanslag	of	-incident	doeltreffend	
te beperken. Gezien de inherent grensoverschrijdende en transnationale aard van de CBRN-dreiging kan 
samenwerking	op	EU-niveau	waarde	toevoegen	door	capaciteitsopbouwende	maatregelen	te	stimuleren.	
Mogelijke	maatregelen	zijn	grensoverschrijdende	samenwerking	bij	opleiding,	oefeningen	en	respons,	het	
faciliteren	van	wederzijdse	bijstand,	het	verstrekken	van	richtsnoeren,	het	bevorderen	van	minimumnormen	
in	de	Unie	en,	indien	nodig,	het	financieren	van	transnationale	projecten	op	dit	gebied.

De	 Commissie	 heeft	 al	 tal	 van	 opleidingssessies	 en	 oefeningen	 op	 EU-niveau	 georganiseerd	 over	
sectoroverschrijdende	 samenwerking	 bij	 CBRN-aanslagen.	 De	 oefening	 ARETE	 2014	 betrof	 bijvoorbeeld	
samenwerking	tussen	rechtshandhavingsinstanties	en	de	civiele	bescherming	bij	een	complexe	chemische	
en	 terroristische	aanslag	met	gijzeling.	Voorts	heeft	de	Commissie	een	 reeks	 cursussen	gefinancierd	die	
samen met de autoriteiten van de lidstaten zijn georganiseerd, inzake grensoverschrijdende respons op 
een	aanslag	met	radiologische	wapens.	Deze	initiatieven	zijn	aangevuld	met	oefeningen	op	het	gebied	van	
civiele bescherming en Europol- en Cepol-opleidingen.

Verdere	 maatregelen	 zullen	 voortbouwen	 op	 deze	 ervaringen	 en	 de	 verschillende	 initiatieven	 voor	
een betere paraatheid en respons bijeenbrengen in een coherent programma, om de opleidings- en 
oefeningsmogelijkheden voor de lidstaten te optimaliseren en de verschillende benaderingen van de 
lidstaten consistenter te maken.

Na	de	 EU-workshop	 van	 oktober	 2017	 over	 samenwerking	 tussen	 eerstehulpverleners	 op	 de	 plaats	 van	
een	 aanslag	 zullen	 extra	 maatregelen	 ter	 bevordering	 van	 de	 samenwerking	 tussen	 instanties	 worden	
geïdentificeerd.	Bij	de	respons	op	ernstige	CBRN-incidenten	zullen	verschillende	belanghebbenden	moeten	
worden	betrokken,	met	 inbegrip	van	private	actoren,	bijvoorbeeld	om	de	beschikbaarheid	van	medische	
tegenmaatregelen te garanderen.

De	Commissie	stelt	in	dit	verband	de	volgende	prioritaire	maatregelen	vast,	die	in	nauwe	samenwerking	met	
de	lidstaten	en	andere	belanghebbenden	moeten	worden	uitgevoerd.
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Doelstelling Maatregel Uit te voeren acties en 
tijdschema

2.1 De paraatheid bij en respons 
op CBRN-aanslagen in de EU 
verbeteren via sectorover-
schrijdende opleiding en 
oefeningen

De Commissie zal in 
samenwerking met de 
lidstaten zorgen voor betere 
opleiding en oefeningen voor 
eerstehulpverleners van 
rechtshandhavingsinstanties, 
de civiele bescherming en 
gezondheidsstructuren 
en, indien relevant, grens- 
en douaneautoriteiten 
en militaire partners. De 
opleidingen en oefeningen 
zullen worden uitgevoerd 
via de bestaande financiële 
instrumenten en operationele 
tools, in het bijzonder het 
mechanisme voor civiele 
bescherming van de Unie 
(UCPM), Cepol en ISF-Politie.

De ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk EU-CBRN-
opleidingscurriculum zal in 
nauwe samenwerking met 
deskundigen van de lidstaten 
worden bevorderd.

Tegen januari 2018 
de bestaande EU-
opleidingsactiviteiten in kaart 
brengen

Onderzoek door de EU-
adviesgroep wat aanvullende 
behoeften betreft, tegen het 2e 
kwartaal van 2018

Start van de nieuwe opleiding 
en oefeningen in het 4e 
kwartaal van 2018

Verdere oefeningen op EU-
niveau in 2019 (naar het 
voorbeeld van ARETE in 
2014)
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2.2 De respons-capaciteit van 
de EU bij CBRN-incidenten 
versterken in het kader van 
het mechanisme voor civiele 
bescherming van de EU

Met het oog op een betere 
ondersteuning van de 
lidstaten bij ernstige 
CBRN-incidenten, zullen de 
Commissie en de lidstaten 
de bestaande Europese 
responscapaciteit voor 
noodsituaties (EERC) van 
het mechanisme voor 
civiele bescherming van de 
Europese Unie, met inbegrip 
van het medisch corps van 
de EU, blijven versterken. 
De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd nieuwe CBRN-
capaciteit te blijven toezeggen 
voor de EERC

De lidstaten helpen bij het 
proces van registratie en 
certificering van CBRN-
modules en andere capaciteit 
in de EERC.

De initiële 
capaciteitsdoelstellingen 
inzake CBRN-rampen herzien.

De sectoroverschrijdende 
paraatheid en respons bij 
pandemieën testen.

De lacunes in de respons op 
CBRN-rampen inventariseren 
(in 2018).

Voorzien in 
aanpassingssubsidies voor de 
registratie/ certificering van 
modules

Sector-overschrijdende 
simulatie-oefeningen inzake 
continuïteitsplanning tijdens 
pandemieën (in 2018)

Workshop inzake 
paraatheid en de uitvoering 
van de internationale 
gezondheidsregelingen en 
inzake beste praktijken op 
het gebied van screening bij 
invoer en uitvoer. Gepland 
voor 2017-2018.

2.3 Een analyse uitvoeren van de 
lacunes op het gebied van de 
detectie van CBRN-materiaal

In nauwe samenwerking met 
de CBRN-adviesgroep zal de 
Commissie de doeltreffend-
heid onderzoeken van de 
huidige uitrusting voor het 
detecteren van CBRN-mate-
riaal. De resultaten zullen in 
aanmerking worden genomen 
bij de activiteiten van de de-
tectiegroep en bij de standaar-
diseringswerkzaamheden.

Het initiële verslag over 
de bestaande lacunes met 
aanbevelingen uiterlijk in 
het 3e kwartaal van 2018 
publiceren

2.4 De vroegtijdige waarschuwing 
en respons en de informatie-
uitwisseling inzake ernstige 
grensover-schrijdende 
bedreigingen van de 
gezondheid6, bevorderen 

Het systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing aanpassen 
om het situatiebeeld en 
het incidentenbeheer voor 
ernstige grensoverschrijdende 
dreigingen van de gezondheid 
te verbeteren en om het 
systeem aan andere EU-
systemen voor snelle 
waarschuwing en informatie 
te koppelen.

Afwerken van het nieuwe 
platform tegen medio 2018
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2.5 De paraatheid van laboratoria 
in de EU bij ernstige 
grensover-schrijdende 
bedreigingen van de 
gezondheid, versterken

Voorzien in mechanismen 
voor snelle identificatie en 
typering en het snel delen van 
monsters; voorzien in steun 
voor minder goed uitgeruste 
lidstaten.

2015-2018

Uitvoering door de lidstaten, 
met steun van de Commissie, 
in het kader van de 
gezamenlijke actie EMERGE7 
inzake een efficiënte respons 
op zeer gevaarlijke en nieuwe 
ziekteverwekkers op EU-
niveau.

2.6 De lidstaten beter 
voorbereiden op grensover-
schrijdende bedreigingen van 
de gezondheid

De lidstaten beter 
voorbereiden op 
grensoverschrijdende 
bedreigingen van de 
gezondheid via de 
gezamenlijke aankoop van 
medische tegenmaatregelen 
(op grond van artikel 5 van 
Besluit 1082/2013/EU over 
ernstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de 
gezondheid).

De paraatheid en de 
maatregelen aan de punten 
van binnenkomst (luchtgrens, 
zeegrens en landgrens) 
verbeteren.

De lidstaten en de Commissie 
moeten komen tot een 
gedeelde visie op EU-niveau 
wat betreft het verbeteren 
van de vaccinatiegraad en 
moeten maatregelen nemen 
om de vaccinvoorraad en het 
voorraadbeheer te verbeteren, 
de interoperabiliteit 
en interactie van 
informatiesystemen inzake 
immunisatie te bevorderen, 
het vertrouwen in vaccins te 
versterken en twijfels weg te 
nemen en de doeltreffendheid 
van het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van vaccins te 
bevorderen op EU-niveau.

Gezamenlijke aankoop 
van vaccins, samen met de 
betrokken lidstaten. 2018 (in 
voorbereiding)

2017-2020 (gezamenlijke 
actie in voorbereiding)

2017-2020 (gezamenlijke 
actie in voorbereiding)
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2.7 De voorlichting, paraatheid 
en respons bevorderen met 
betrekking tot biologische 
risico’s, met inbegrip van 
nieuwe dreigingen

Het grensoverschrijdende 
bewustzijn in de EU inzake 
biologische risico’s ten ge-
volge van accidentele of 
opzettelijke verspreiding 
versterken door middel van 
opleiding, bijvoorbeeld via de 
gemeenschappelijke opleiding 
van het Europees Centrum 
voor ziektepreventie en -bes-
trijding (ECDC) en Europol 
inzake sectoroverschrijdend 
bewustzijn van biologische 
risico’s en risicobeperking. 
Deze opleiding is bestemd 
voor diensten die dringende 
medische hulp verlenen, re-
chtshandhavingsinstanties en 
de civiele bescherming.

De lidstaten helpen bij het 
bestrijden van bioterrorisme 
door onder meer nationale 
strategieën voor paraatheid 
bij bioterrorisme uit te wer-
ken door in samenwerking 
met een netwerk van deskun-
digen van de lidstaten een 
EU-handleiding inzake bio-
terrorisme-dreigingen op te 
stellen.

Volgende editie van de 
opleiding in het 2e kwartaal 
van 2018 (naargelang de 
behoeften worden nog meer 
sessies georganiseerd)

Ontwikkeling van de 
handleiding tegen het 3e 
kwartaal van 2018

Voorlichtings-materiaal 
inzake de risico’s van nieuwe 
biotechnologieën

Start van de activiteiten in 
het 3e kwartaal van 2017 en 
uitvoering in het 4e kwartaal 
van 2017 en het 1e kwartaal 
van 2018

Het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrij-
ding (ECDC) zal de lidstaten 
steun bieden bij de voorlich-
ting en uitwisseling van beste 
praktijken met betrekking tot 
“doe-het-zelf”-biologie, zoals 
amateurexperimenten, het ge-
bruik van biologische agentia 
en gentechnieken buiten labo-
ratoria en door niet-opgeleide 
individuen, en risico’s voor 
bioveiligheid en -beveiliging8.
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2.8 Pool van deskundigen van de 
lidstaten voor de detectie van 
CBRN-materiaal 

De detectiegroep inzake 
explosieven9 uitbreiden 
met CBRN-deskundigen, 
met het oog op bijstand aan 
lidstaten bij bv. de beveiliging 
van grote evenementen. 
De werkzaamheden van de 
detectiegroep zullen onder 
meer worden gebaseerd 
op de richtsnoeren voor de 
bescherming van openbare 
ruimten.

Opleiding van deskundigen 
van de detectiegroep in het 
3e kwartaal van 2018, met 
het oog op operationaliteit in 
2019

2.9 De capaciteit en netwerken 
voor nucleaire veiligheid 
versterken

Volledige benutting 
aanmoedigen van het 
Europees opleidingscentrum 
voor nucleaire veiligheid 
(EUSECTRA) voor 
gezamenlijke opleidingen over 
radiologische en nucleaire 
detectie

Tweede fase van de opleiding 
voor douanebeambten bij 
EUSECTRA in het 4e kwartaal 
van 2017

2.10 De samenwerking op het 
gebied van nucleair forensisch 
onderzoek bevorderen 

De capaciteit van de lidstaten 
op het gebied van forensisch 
onderzoek loopt sterk uiteen 
wat omvang en volledigheid 
betreft. Slechts enkele 
lidstaten zijn in staat nucleair 
en radioactief materiaal 
grondig te onderzoeken. De 
meeste lidstaten beschikken 
enkel over basiscapaciteit, 
die wordt aangevuld met 
de meer geavanceerde 
capaciteit van bijvoorbeeld 
het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek van 
de Commissie.

De Commissie zal werk 
maken van de verdere 
ontwikkeling van het 
rechtskader (overeenkomsten 
met lidstaten) voor het 
gebruik van de diensten van 
de Commissie op dit gebied 
en om de lidstaten zowel 
algemene als gespecialiseerde 
opleiding over deze kwestie 
aan te bieden. 

Het rechtskader voor het 
gebruik van de diensten van 
de Commissie op het gebied 
van nucleair forensisch 
onderzoek tegen eind 2018 
verder ontwikkelen
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13.1.5.3 Doelstelling 3: op intern en extern niveau zorgen voor sterkere banden met belangrijke regionale 
en internationale eu-partners en voor meer engagement op het gebied van CBRN-beveiliging

CBRN-dreigingen	kunnen	afkomstig	zijn	van	binnen	de	EU,	maar	ook	van	daarbuiten.	Werkzaamheden	die	
het	kader	van	de	Unie	overstijgen	en	de	ontwikkeling	van	sterkere	partnerschappen	en	nauwere	banden	
op	intern	en	extern	niveau	met	betrekking	tot	beveiliging	maken	inherent	deel	uit	van	de	EU-strategie	om	
terrorisme	en	CBRN-risico’s	aan	te	pakken.	De	oproep	voor	een	meer	geïntegreerde	Unie	met	een	sterkere	
vervlechting van de interne en externe dimensie van het veiligheidsbeleid is een essentieel onderdeel van 
de	mondiale	strategie	voor	de	EU16	en	in	de	context	van	de	gezamenlijke	verklaring	van	de	EU	en	de	NAVO	
van 2016.

CBRN-beveiliging	 moet	 een	 vast	 onderdeel	 worden	 van	 het	 buitenlandse	 optreden	 van	 de	 EU,	 via	 de	
ontwikkeling	 van	 de	 capaciteit	 in	 derde	 landen	 (met	 name	 buurlanden),	 betere	 samenwerking	 met	
strategische partners en gespecialiseerde internationale organisaties (zoals Interpol, IAEA en de OPCW), 
voortbouwend	op	het	hernieuwd	engagement	van	de	VN-Veiligheidsraad	om	te	voorkomen	dat	terroristen	
massavernietigingswapens	in	handen	krijgen.	Voorts	moeten	gezorgd	worden	voor	een	sterker	onderling	
verband	 tussen	 de	 activiteiten	 die	 plaatsvinden	 in	 het	 kader	 van	 het	 EU-initiatief	 betreffende	 CBRN-
kenniscentra.	Hierbij	moet	voorrang	worden	gegeven	aan	de	nabuurschapslanden	van	de	EU.

De	Commissie	stelt	op	dit	gebied	de	volgende	prioritaire	maatregelen	vast	die	in	nauwe	samenwerking	met	
de	lidstaten	en	andere	belanghebbenden	moeten	worden	uitgevoerd.

Doelstelling Maatregel Uit te voeren acties en 
tijdschema

3.1 De samen-werking inzake 
CBRN-beveiliging met 
belangrijke internationale 
partners tot ontwikkeling 
brengen, onder meer in de 
context van de dialogen over 
terrorisme-bestrijding/ 
beveiliging 

De samenwerking met 
strategische partners die 
ervaring hebben op CBRN-
gebied, verdiepen:

(1) informatie delen over 
CBRN-dreiging en -risico’s;

(2) beste praktijken 
uitwisselen;

(3) gezamenlijke opleiding en 
oefeningen organiseren.

De kwestie van CBRN-
beveiliging regelmatig met 
relevante derde landen 
bespreken in het kader 
van de dialogen over 
terorrismebestrijding/
beveiliging, om de 
mogelijkheden voor 
samenwerking en 
capaciteitsopbouw te 
onderzoeken. 

In het kader van de huidige 
CBRN-dialoog met de VS een 
workshop organiseren over de 
beveiliging van radioactieve 
bronnen – 2e kwartaal van 
2018

Workshop van de EU en 
de VS over gezamenlijk 
strafrechtelijk-
epidemiologisch onderzoek – 
4e kwartaal van 2018

Strategische partners 
uitnodigen op specifieke 
sessies van de EU-adviesgroep 
inzake CBRN-beveiliging, 
indien relevant.

16 Gedeelde visie, gemeenschappelijke actie: Een sterker Europa – Een mondiale strategie voor de Europese Unie op het gebied van 
het buitenlands en veiligheidsbeleid. http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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3.2 De samen-werking met de 
NAVO inzake CBRN-kwesties 
ontwikkelen 

Toewerken naar nauwere 
samenwerking met de NAVO 
met betrekking tot derde 
landen, met name op de 
volgende gebieden:

(1) informatie-uitwisseling;

(2) capaciteitsopbouw;

(3) opleiding;

(4) oefeningen.

Synergie met de NAVO 
ontwikkelen inzake de 
vraag hoe de ontwikkeling 
van de defensiecapaciteit 
kan bijdragen aan 
terrorismebestrijding, 
bijvoorbeeld op het 
gebied van onbemande 
luchtvaartuigen en chemische, 
biologische, radiologische 
en nucleaire wapens (CBRN-
wapens).

In samenwerking met het 
door de NAVO geaccrediteerde 
CBRN-kenniscentrum 
opleidingsmodules op maat 
uitwerken voor partners van 
het CBRN-kenniscentrum van 
de EU.

Workshop EU-NAVO – 1e en 
2e kwartaal van 2018.

Gemeenschappelijke 
opleiding, bv. in het door 
de NAVO geaccrediteerde 
kenniscentrum (4e kwartaal 
van 2017) en planning voor 
2018/2019/2020.

2018, op basis van de 
lessen die zijn getrokken 
uit de eerste reeks 
gemeenschappelijke 
opleidingen.

3. Samen-werking met 
gespeciali-seerde 
internationale organisaties 
ontwikkelen 

De EDEO en de Commissie 
zullen met gespecialiseerde 
multilaterale organisaties 
(Interpol, IAEA, OPCW10, 
BWC, ISU11 en UNODA12) 
overleggen om beste 
praktijken te delen en naar 
synergie te zoeken, met 
name op het gebied van 
informatie-uitwisseling en 
capaciteitsopbouw in derde 
landen.

Deze organisaties regelmatig 
uitnodigen op de EU-
adviesgroep inzake CBRN-
beveiliging en op opleidingen 
en oefeningen.

13.1.5.4 Doelstelling 4: de kennis van CBRN-risico’s vergroten

CBRN-vraagstukken	 zijn	 technisch	 complex	 en	 evolueren	 snel,	 en	 moeten	 daarom	 van	 nabij	 worden	
gevolgd.	De	CBRN-expertise	is	op	dit	moment	ongelijk	verdeeld	over	de	Europese	Unie	en	verspreid	over	
veel	verschillende	overheids-,	academische	en	particuliere	actoren.	Er	is	een	EU-breed	kader	nodig	om	de	
relevante actoren bijeen te brengen, partnerschappen te creëren tussen deze sectoren, samen verdere 
behoeften	vast	te	stellen	en	de	voordelen	van	EU-onderzoek	te	benutten.
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13.1.5.4.1 Een	CBRN-beveiligingsnetwerk	op	EU-niveau	creëren
Om	de	 coördinatie	 op	 EU-niveau	 te	 verbeteren,	 zullen	 via	 een	 EU-CBRN-beveiligingsnetwerk	 alle	 CBRN-
actoren	 op	 strategisch	 niveau	 (beleidsvorming)	 en	 operationeel	 niveau	 worden	 bijeengebracht,	 zodat	
de	 inspanningen	 niet	 langer	 versnipperd	 zijn.	 Het	 netwerk	 zal	 bestaan	 uit	 lidstaten,	 EU-instellingen	 en	
relevante instanties, en indien van toepassing ook belangrijke internationale partners en de particuliere 
sector.	Het	netwerk	zal	op	drie	pijlers	steunen:	(1)	een	adviesgroep	met	alle	CBRN-beveiligingscoördinatoren	
van	de	 lidstaten,	(2)	een	ondersteuningsnetwerk	van	bestaande	CBRN-centra	 in	de	EU	en	(3)	een	CBRN-
kenniscentrum	dat	wordt	 ingesteld	binnen	het	Europees	Centrum	voor	terrorismebestrijding	(ECTC)	van	
Europol.

Het	 CBRN-beveiligingsnetwerk	 zal	 als	 doel	 hebben	 (1)	 een	 brede	 en	 actuele	 kennis	 van	 CBRN-risico’s	
afkomstig	 van	binnen	en	 van	buiten	de	EU	 te	garanderen	en	de	ontwikkeling	 van	beleid	 en	 initiatieven	
voor	het	aanpakken	van	de	geconstateerde	lacunes	te	ondersteunen;	(2)	samenwerking	en	coördinatie	op	
operationeel	niveau	te	ontwikkelen	(bv.	uitwisseling	van	informatie	en	beste	praktijken);	en	(3)	de	civiel-
militaire	samenwerking	op	gebieden	waarop	dat	wederzijds	voordelig	is,	te	faciliteren.
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Doelstelling Maatregel Uit te voeren acties en 
tijdschema

4.1.1 Een 
adviesgroep 
inzake CBRN-
beveiliging in de 
EU instellen

De lidstaten moeten nationale 
coördinatoren voor CBRN-beveiliging 
aanstellen als eerste contactpunt in de 
lidstaten voor de uitvoering van het EU-
actieplan inzake CBRN-beveiliging.

Voortbouwend op de vorige CBRN-
adviesgroep, die werd opgericht in het 
kader van het actieplan voor 2010-
2015 en de opdracht had toe te zien 
op de uitvoering van het actieplan, zal 
de Commissie een nieuwe adviesgroep 
inzake CBRN-beveiliging in de EU 
oprichten voor de uitvoering van het 
nieuwe actieplan. Deze adviesgroep zal 
de CBRN-beveiligingscoördinatoren 
van de lidstaten, de Commissie en de 
relevante EU-agentschappen, de Europese 
Dienst voor extern optreden en andere 
relevante publieke en particuliere CBRN-
belanghebbenden bijeenbrengen en zal de 
volgende taken hebben:

Een lijst met coördinatoren 
van alle lidstaten tegen 
december 2017.

Een eerste vergadering van 
de adviesgroep in januari 
2018 en daarna periodieke 
vergaderingen, 2-3 maal per 
jaar

Een eerste analyse van de 
bestaande lacunes tegen april 
2018 en daarna periodieke 
nieuwe analyses

Een regelmatige en 
systematische uitwisseling 
van goede praktijken inzake 
de geïdentificeerde risico’s en 
lacunes

Tegen mei 2018 een eerste 
inventarisatie van de 
bestaande kenniscentra.

(1) de evoluerende CBRN-dreigingen en 
risico’s regelmatig opnieuw beoordelen en 
analyseren (in samenwerking met Intcen 
en Europol);

(2) lacunes opsporen in de 
preventie-, detectie-, paraatheids- en 
responsmaatregelen op CBRN-gebied 
en advies uitbrengen over nieuwe 
beleidsmaatregelen om deze lacunes aan te 
pakken;

(3) de bestaande kenniscentra in kaart 
brengen en collaboratieve regelingen 
ter bevordering van synergie en 
complementariteit identificeren.
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4.1.2 Een CBRN-
ondersteu-
ningsnetwerk 
op EU-niveau 
creëren 

Op operationeel niveau zal een EU-
CBRN-ondersteuningsnetwerk dat is 
samengesteld uit bestaande CBRN-
kenniscentra en -netwerken, bijdragen aan 
de werkzaamheden van de EU-adviesgroep 
inzake CBRN-kwesties op het gebied van:

(1) de ontwikkeling van een EU-structuur 
voor ondersteuning van deskundigen (in 
nauwe samenwerking met Europol), die de 
lidstaten en EU-instellingen richtsnoeren 
en advies kan geven over onder meer 
technische en wetenschappelijke kwesties 
in verband met CBRN-beveiliging, ook 
tijdens incidenten;

(2) het bevorderen van de identificatie 
en verspreiding van goede praktijken en 
ervaring;

(3) het delen van gespecialiseerde kennis 
en het onderhouden van contacten met 
bestaande CBRN-kenniscentra binnen en 
buiten Europa.

Lidstaten die hiervoor belangstelling 
hebben, zal worden gevraagd tegen 
december 2017 te bepalen welke 
structuren kunnen bijdragen aan het EU-
CBRN-ondersteuningsnetwerk.

Tegen oktober 2017 
publicatie door de Commissie 
van een oproep voor CBRN-
projectvoorstellen in het 
kader van het ISF-Politie13.

Netwerk volledig operationeel 
tegen de zomer van 2018
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4.1.3 Ontwikkeling 
van een CBRN-
kennis-centrum 
door Europol 
(ECTC).

Europol (ECTC) moet zijn bestaande CBRN-
team omvormen tot een kenniscentrum 
dat rechtshandhavingsinstanties steun 
biedt op het gebied van CBRN-beveiliging, 
onder meer met betrekking tot wapens 
en dreigingen. Het kenniscentrum zou de 
volgende taken hebben:

(1) voorzien in analytische producten 
met betrekking tot CBRN-dreigingen en 
-incidenten;

(2) de samenwerking en informatie-
uitwisseling bevorderen (in 
het bijzonder via het Europees 
datasysteem inzake bommen en 
netwerken zoals het EEODN14) tussen 
rechtshandhavingsinstanties en andere 
actoren (met inbegrip van militaire 
actoren) en met het netwerk van 
internationale partners;

(3) opleiding organiseren (in 
samenwerking met Cepol);

(4) operationele steun bieden en 
gebruikmaken van CBRN-expertise ter 
ondersteuning van het onderzoek van 
CBRN-incidenten

Het gebruik van de 
bestaande Europol-capaciteit 
maximaliseren om de 
collectieve kennis van CBRN-
dreigingen te bevorderen

Systematisch informatie op 
CBRN-gebied delen via het 
Europees datasysteem inzake 
bommen

De CBRN-expertise benutten 
ten behoeve van onderzoek
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13.1.5.4.2 De	voordelen	van	EU-onderzoek	inzake	beveiliging	benutten
Er	 moet	 beter	 gebruik	 worden	 gemaakt	 van	 de	 resultaten	 van	 EU-onderzoek	 inzake	 beveiliging,	
door onderzoeksresultaten beter te verspreiden en ervoor te zorgen dat de onderzoeksactiviteiten 
overeenstemmen met de operationele behoeften op CBRN-gebied. De Commissie zal ervoor zorgen dat 
uitrusting	meer	wordt	getest,	 zal	 normharmonisatie	 aanmoedigen	en	 zal	 de	ontwikkeling	 van	gedeelde	
capaciteiten bevorderen via haar verruimde groep detectiedeskundigen.

Doelstelling Maatregel Uit te voeren acties en 
tijdschema

4.2.1 De verspreiding 
en het gebruik 
van onderzoeks-
resultaten 
ondersteu-nen 

Het platform van de 
gebruikersgemeenschap op het 
gebied van beveiligde, veilige en 
weerbare gemeenschappen verder tot 
ontwikkeling brengen. Het platform 
brengt onderzoekers, beleidsmakers, 
vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven/kleine en middelgrote 
ondernemingen en beroepsbeoefenaars 
(o.a. eerstehulpverleners) bijeen om 
onderzoeksresultaten om te zetten in de 
praktijk.

De verspreiding van onderzoeksresultaten 
en de informatie-uitwisseling bevorderen 
om te komen tot beter overleg tussen 
de verschillende actoren op CBRN-
gebied, en regelmatig actuele informatie 
verstrekken over onderzoeksresultaten, 
onder meer in het kader van de EU-
adviesgroep inzake CBRN-beveiliging en 
het ondersteuningsnetwerk ervan.

De planning van het 
platform van de gebruikers-
gemeenschap voor 
2018 in november 2017 
presenteren. De planning 
moet 18 thematische 
workshops omvatten, 
onder meer over zes CBRN-
thema’s zoals chemische 
risico’s, waterveiligheid en 
waterzekerheid. Tijdens de 
workshops een jaarlijkse 
update geven van het 
lopende onderzoek en 
de lopende capaciteits-
opbouwactiviteiten en 
de prioriteiten voor de 
toekomst bepalen

Tegen december 2017 een 
inventaris opmaken van de 
Horizon 2020-projecten 
betreffende de oproepen 
voor de periode 2014-2016

De resultaten van CBRN-
onderzoeksprojecten 
regelmatig publiceren 
via het EU-CBRN-
beveiligingsnetwerk 
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4.2.2 Verdere onder-
zoeksbehoeften 
identifi-ceren 
en nieuwe 
CBRN-dreigingen 
aanpakken

Ervoor zorgen dat onderzoeksprojecten 
zijn afgestemd op de behoeften van 
eindgebruikers op CBRN-gebied

Het onderzoek moeten worden toegespitst 
op:

(1) het bieden van oplossingen voor het 
beperken van nieuwe CBRN-dreigingen, 
bijvoorbeeld in verband met onbemande 
luchtvaartuigen en biohacking;

(2) het bevorderen van de capaciteit van 
de lidstaten om de risico’s van rampen te 
beperken, via maatregelen voor een betere 
voorbereiding/paraatheid, monitoring, 
respons en herstel.

Continue dialoog in het 
kader van verschillende 
EU-fora, zoals de CBRN-
adviesgroep, nieuwe 
maatregelen in het 
kader van de Horizon 
2020-oproep in 2017

Start van nieuwe CBRN-
projecten in het kader van 
de oproep voor 2017 (1e 
kwartaal van 2018)

Een oproep tot het 
indienen van voorstellen 
inzake CBRN-beveiliging 
publiceren (2e kwartaal van 
2018)

4.2.3 Harmoni-satie 
aanmoedi-gen 
via normalisatie 
en certificering 
voor producten 
en systemen 
inzake CBRN-
beveiliging

Het testen van uitrusting voor de detectie 
van CBRN-materiaal uitbreiden om 
gebieden voor normalisatie voor te stellen. 
Deze werkzaamheden zullen ook bijdragen 
tot de kennis van beroepsbeoefenaars 
over de mogelijkheden van de beschikbare 
uitrusting en tot de opleiding van de leden 
van de detectiegroep.

Verder prenormatieve 
onderzoeksactiviteiten uitvoeren in het 
kader van het Europees referentienetwerk 
voor de bescherming van vitale 
infrastructuur (European Reference 
Network for Critical Infrastructure 
Protection)15, met het oog op de 
ontwikkeling van CEN16 Workshop 
Agreements; nagaan op welke CBRN-
gebieden opdrachten aan het CEN kunnen 
worden toegekend en nieuwe oproepen 
lanceren ter ondersteuning van CBRN-
normalisatie in het kader van Horizon 
2020.

De capaciteit in de 
lidstaten voor het testen 
van de prestaties van 
CBRN-detectie-uitrusting 
bevorderen en nagaan 
op welke gebieden 
normalisatie nodig is en 
daartoe aan het CEN een 
mandaat zou kunnen 
worden gegeven, tegen eind 
2018.

Oproepen voor onderzoeken 
met betrekking tot 
normalisatie in het 2e 
kwartaal van 2018 en 2e 
kwartaal van 2019

13.1.6 Conclusies

In het licht van de evoluerende dreigingen moet Europa de middelen en expertise bundelen om tot 
innovatieve,	duurzame	en	doeltreffende	oplossingen	te	komen.	Samenwerking	in	de	EU	volgens	de	in	dit	
actieplan	uitgezette	lijnen	kan	tot	aanzienlijke	veiligheidswinst	en	concrete	resultaten	leiden.

De	voorgestelde	maatregelen	zullen	het	pad	effenen	voor	meer	doeltreffende	en	gerichte	EU-samenwerking	
op het gebied van bescherming, paraatheid en respons met betrekking tot chemische, biologische, 
radiologische en nucleaire dreigingen. De Commissie moedigt de lidstaten aan gebruik te maken van de 
verschillende	mogelijkheden	die	in	deze	mededeling	worden	uiteengezet	en	roept	het	Europees	Parlement	
en de Raad ertoe op dit actieplan te onderschrijven en zich actief in te zetten voor de uitvoering ervan, 
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in	nauwe	samenwerking	met	alle	relevante	belanghebbenden.	De	Commissie	zal	na	uiterlijk	twee	jaar	de	
vorderingen evalueren.

13.2 Lijst klassieke chemische middelen als strijdmiddel
Historisch	gezien	worden	chemische	strijdmiddelen	ingedeeld	in	categorieën	op	basis	van	de	belangrijkste	
fysiologische eigenschappen van het agens of de organen die zij beïnvloeden.

Type chemisch strijdmiddel Voorbeeld

Zenuw blokkerend Sarin, tabun, botuline en toxine

Blaartrekkende middelen Mosterdgas, lewisiet

Verstikkende middelen Chloor, fosgeen

Celvergiftigende middelen Blauwzuur, cyanide, ricine

Incapaciterende middelen Traangassen, LSD

Toxische industriële chemicaliën
Tabel 16 Lijst chemische strijdmiddelen

Deze	stoffen	zijn	vluchtig,	vetoplosbaar.	Aerosolisatie	(en	ontploffing)	is	nodig	voor	maximale	verspreiding.

13.2.1 Zenuwblokkerende	middelen

Het	zenuwstelsel	wordt	door	het	blokkeren	van	de	overdracht	van	bewuste	of	onbewuste	signalen	van	de	
hersenen naar de lichaamsfuncties belemmerd om deze aan te sturen (acetylcholinesterase remming). Het 
verlamt	daarmee	de	ademhaling,	hartslag	en	spierwerking,	dit	veroorzaakt	de	letaliteit.	Er	is	een	hoge	acute	
toxiciteit.	Ze	zijn	actief	percutaan.	Bij	herhaalde	blootstelling	treedt	er	een	cumulatief	effect	op.

Symptomen:	hangt	af	van	de	blootstellingsweg:	longen	en	ogen	onmiddellijk	(seconden	tot	minuten),	huis	
vertraagd	(minuten	tot	uren);	bloeddoorlopen	ogen,	benauwdheid,	speekselvloed,	braken,	vernauwing	van	
de	pupil	 (miosis:	 binnen	30’	 en	duurt	 24h),	 loopneus,	 spierzwakte,	 stuiptrekkingen,	hoesten	 (secreties),	
wheezing	(bronchiale	constrictie)	en	transpireren.

Monitoring:	De	plasma	cholinesterase	activiteit	is	een	slechte	maatstaf	voor	prognose,	een	goede	maatstaf	
voor intoxicatie.

Detectie:	 Dit	 zijn	 kleurloze	 vloeistoffen	 (in	 zuivere	 vorm),	 smaakloos,	 reukloos,	 e,	 volatiel	
(Sarin>Soman>TabunVX);	detectiepapier	(vloeistof),	Dräger	buisjes	CAM/AP2C	(dampfase)

Behandeling:	Voorbehandeling:	pyridostigmine	(carbamaat,	mestinon	30mg	driemaal	daags);	nabehandeling:	
atropine	(competitie	voor	post	synaptische	receptor),	oximes	(regeneratie	AcCE:	obidoxie),	benzodiazepine	
(centrale	effecten:	anticonvulsief)

13.2.2 Blaartrekkende middelen

Het	onderliggend	celweefsel	van	huid,	longen	en	ogen	wordt	door	deze	middelen	vernietigd	(cytostatisch,	
mutageen	en	cytotoxisch).	Het	geeft	geen	onmiddellijke	 letaliteit	maar	een	vertraagde	werking	die	zich	
openbaart	 door	 een	 rode	 huid,	 brandwonden,	 beschadiging	 aan	 de	 ogen	 en	 longen	 (embolie)	 waarna	
zonder	behandeling	tot	enkele	uren	later	blaren	kunnen	optreden.	De	effecten	treden	direct	op	als	gevolg	
van	contact	of	door	verblijf	in	gebied	waar	de	chemische	damp	heerst.

Symptomen:	irritatie	van	de	ogen	(reeds	1h	na	blootstelling),	tranenvloed,	ontsteking	van	de	huid	(2-48h	na	
blootstelling), irritatie van de slijmvliezen, schorheid (4-6h na blootstelling), hoesten, niezen en pijn op de 
borst.
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Detectie:	Kleurloos	in	zuivere	vorm	maar	meestal	geel	tot	bruin;	detectiepapier	(vloeistoffase),	CAM/AP2C	
(dampfase).

Behandeling:	topisch.

13.2.3 Verstikkende middelen

Deze	 verbindingen	 veroorzaken	 ernstige	 irritatie	 aan	 de	 bovenste	 en	 onderste	 luchtwegen	 en	 hebben	
afhankelijk	van	de	concentratie	een	letale	werking.	Ze	veroorzaken	longoedeem,	waarbij	de	longen	vollopen	
met	vocht,	hierdoor	kan	ademhalen	onmogelijk	worden.

Symptomen:	hevige	irritatie	van	de	slijmvliezen,	gevolgd	door	verstikkend	hoesten,	hevige	benauwdheid,	
pijn in de borst, misselijkheid, hoofdpijn en tranenvloed.

Detectie:	kleurloos	tot	geel-groen	bij	kamer	temperatuur,	bij	lage	concentraties	reuk	van	gras/hooi	of	peper.

13.2.4 Cel vergiftigende middelen

De overdracht van energie, verkregen door omzetting van zuurstof, naar organen en de vitale lichaamsdelen 
wordt	stilgelegd,	bij	hoge	concentraties	heeft	dit	snel	een	lethaal	gevolg.

Symptomen:	ademhalingsmoeilijkheden,	duizeligheid,	hoofdpijn,	 rusteloosheid,	blauwe	 lippen	en	nagels,	
braken,	stuiptrekkingen	en	bewusteloosheid.

Detectie:	blauwige	vloeistof,	kleurloos	gas.

13.2.5 Incapaciterende middelen

Incapaciterende	middelen	produceren	fysiologische	effecten	die	normaal	functioneren	onmogelijk	maken.	
Ze	veroorzaken	tijdelijke	fysieke	en/of	mentale	geheel	of	verminderde	validiteit.	Hierbij	kunnen	getroffenen	
geen normale functies uitvoeren. Bij onbeschermde blootstelling aan extreme concentraties kan alsnog de 
dood intreden.

Symptomen:	verwarring,	tranenvloed,	irritatie	van	de	luchtwegen,	braken	en	irritatie	van	de	huid	vooral	op	
vochtige plaatsen.

13.3 Rol hulpcentrum 112 bij CBRN - incidenten
De	functie	van	het	HC112,	ook	bij	noodsituaties,	is	vastgelegd	in	diverse	wetten	en	regelgevingen.

Alle	 HC112	 hebben	 adequate	 richtlijnen	 voor	 het	 optreden	 bij	 noodsituaties,	 het	 opstarten	 van	
rampenplannen	en	het	afkondigen	van	het	MIP.	Optreden	bij	 CBRn-incidenten	moet	 zo	weinig	mogelijk	
afwijken	van	de	reguliere	werking,	ook	omdat	voldoende	bewezen	is	dat	gedrag	in	complexe	en	stresserende	
omstandigheden terugvalt op de gekende routines.

De huidige richtlijnen voor noodsituaties en MIP zijn evenzeer toepasbaar bij CBRNe-incidenten.

De meest relevante competenties van de HC112 in deze situatie zijn het verzamelen van correcte informatie 
en	het	verwittigen	van	de	bevoegde	verantwoordelijken	en	diensten.

13.3.1 Informatie CBRN

Het	HC112	is	de	eerste	instantie	die	op	de	hoogte	gebracht	wordt	van	een	noodsituatie.

	 Ofwel	is	er	onmiddellijk	correcte	informatie	van	een	bevoegde	bron	(doorgaans	Seveso-bedrijf,	Spoorwegen	
of nucleaire installatie). Seveso-bedrijven hebben nog steeds meldingsplicht bij incidenten. Ze hebben 
hiervoor  meldingsformulieren voor hun HC112 en het CGCCR. Indien deze correct ingevuld en doorgestuurd 
worden,	geeft	het	HC112	de	relevante	informatie	door	aan	de	vertrekkende	brandweerdiensten,	ambulances	
en	MUG-ploegen,	vooral	de	gegevens	voor	veiligheid	en	bescherming.
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	 Ofwel	gaat	het	om	onduidelijke	of	niet-bevestigde	informatie.	Het	HC112	moet dan wachten op correcte 
informatie	van	disc.1	(brandweerofficier	ter	plaatse).	Tot	die	de	juiste	en	gecontroleerde	gegevens	doorstuurt,	
kan en mag het HC112 geen informatie doorgeven aan andere diensten. Vermoedens of goedbedoelde 
veronderstellingen riskeren inderdaad diensten en ziekenhuizen op een verkeerd been te zetten en daardoor 
slachtoffers	en	personeel	in	gevaar	te	brengen.

Het	 HC112	 verwacht	 een	 SitRep	 van	 de	 eerste	 aangekomen	 ploegen	 ter	 plaatse.	 Om	 te	 helpen	 bij	 het	
doorgeven	van	dit	situatierapport	kunnen	ze	de	informatie	gestructureerd	opvragen:

S ite:  correcte locatie

I ncident: type, opstarten noodplanning, MIP?

T oegang: aanrijroute, Punt Eerste Bestemming/RV, plaats CP-Ops of VMP?

R isico’s: perimeter? windrichting?

bevestiging product? contaminatie slachtoffers / omgeving?

evacuatie?

E valuatie: al hulp aanwezig?

wie nodig / versterking?

disc.1 meetploegen, AGS, adembescherming, gaspakken, Civiele bescherming?

disc.2 opschaling MIP? PSIP?

P athologie: (geschat) aantal slachtoffers

ernst, pathologie of klinische tekens intoxicatie?

Niet alle hulpdiensten kunnen alle gegevens bezorgen. Naargelang die binnenkomen kan het schema 
vervolledigd	worden.

Hiermee hebben het HC112 en de disciplines voldoende informatie om de hulpverlening op te starten en te 
volgen.

Latere gegevens

Indien niet snel correcte en gecontroleerde informatie beschikbaar is, zullen de gegevens na verloop van 
tijd binnenkomen.

Belangrijk	is	dat	de	verantwoordelijke(n)	ter	plaatse	(Dir-CP-Ops,	Dir-Bw)	deze	ook	doorgeven	aan	het	HC112	
zodat	dit	op	de	hoogte	blijft	en	ze	kan	meedelen	aan	alle	bevoegde	verantwoordelijken.

Als hulp kan het HC112 de volgende tabel invullen tot de gegevens volledig zijn. Deze lijst moet niet het 
zoveelste	document	zijn	dat	bij	ramp	verplicht	wordt	ingevuld,	of	waarop	de	gegevens	van	actiekaarten,	
velddagboeken	 en	 beleidsplatformen	 nogmaals	 moeten	 overgeschreven	 worden.	 Het	 kan	 een	
geheugensteuntje	zijn	dat	helpt	het	werk	van	het	HC112	en	de	hulpdiensten	correct	en	veilig	te	laten	verlopen.	
Belangrijk is het doorgeven van de informatie aan de ziekenhuizen, die geen directe contacten hebben met 
brandweer/veiligheidsverantwoordelijken	ter	plaatse	en	die	moeten	zorgen	voor	een	adequate	opvang	van	
de	slachtoffers	en	de	veiligheid	van	het	personeel.
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Incident

Product

UN nr:

Chemiekaarten:

CAS nr:

Andere referenties:

Grootste risico’s

explosief giftig 
 ontvlambaar irriterend corrosief

Contaminatie langs: AH / huid / via mond

Minimale PBM’s:

Uur vrijstelling: …. …. h

Verspreiding

hete zone:

perimeter:

beslist door:    uur: …. …. h

   
 Verwittigd Ter plaatse

Adv. Gevaarl. Stoffen  
 O 
 O

Meetploeg   
 O 
 O

Gaspakken   
 O 
 O

Decontaminatie  
 O 
 O
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Belintra   
 O 
 O

PEB / RV-punt:

Slachtoffers gedecontamineerd naar ziekenhuizen? Ja / neen

Info doorgegeven: 
 Uur:

Dir-CP-Ops / AGS 
 O

Dir-Med / MUG 
 O

Ziekenhuizen  
 O

FGI   
 O

Antigifcentrum 
 O

CGCCR   
 O

   
 O

   
 O

13.3.2 Regulatie

De	wetgeving	DGH	(Wet	1964,	KB	1965)	geeft	duidelijk	aan	naar	welk	ziekenhuis	het	HC112	de	patiënten	laat	
afvoeren

Elke	 erkende	 spoedgevallendienst	moet	 in	 staat	 zijn	 één	 of	 enkele	 gecontamineerde	 slachtoffers	 op	 te	
vangen	en	een	route	vrij	te	houden	voor	de	opvang	van	de	‘normale’	patiënten.

De	gewone	regulatie	blijft	dus	ook	geldig	bij	een	mogelijk	CBRN-incident.

De	 Federale	 GezondheidsInspecteur	 wordt	 in	 eerste	 lijn	 verwittigd	 bij	 een	 noodsituatie/MIP	 en	 is	 de	
beleidsverantwoordelijke	van	Disc.2	in	het	Coördinatiecomité.

Hij	zal	als	enige	beslissen	of	spoedgevallendiensten	gesloten	worden	wegens	mogelijke	contaminatie,	en	
of	slachtoffers	van	de	ramp	worden	afgeleid	naar	meer	gespecialiseerde	ziekenhuizen	of	instellingen.	Dit	
wordt	vooraf	besproken	in	de	provinciale	commissie	DGH.

Hij kan het HC112 vragen om de regulator ter plaatse (COORD-REG / ADJ REG) hiervan op de hoogte te 
brengen.
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13.4 SITREP CBRN
Vooraankondiging HC112 bij CBRN incident.

Minimaal	te	verzamelen	informatie	omvat:

	 tijdstip incident
	 tijdsduur	blootstelling	gevaarlijke	stoffen:

o kort:	<	1	minuut
o intermediair:	1-5	minuten
o lang:	>5minuten

	 de	aard	van	incident:
o chemisch
o radiologisch
o biologisch

	 al	bekende	risico’s	van	de	agentia:
o giftig
o irriterend
o bijtend
o cancerogeen
o ontvlambaar

	 wijze	van	contact
o inhalatie
o cutaan
o ingestie
o combinatie

	 of er al decontaminatie heeft plaatsgevonden.
o douche
o kleding	verwijderd

13.5 Procedure radionucleair incident
	 Beschermingsmaatregelen:

o Iedereen	draagt	de	nodige	persoonlijke	beschermingsmiddelen:
	 Tyvek, P3 masker, handschoenen, overschoenen
	 persoonlijke stralingsdosimeter.

o Trek deze zo mogelijk voor vertrek aan en zorg voor herkenbaarheid. Standaard persoonlijke 
beschermingsmiddelen	(kleding,	volgelaatmasker	en	filterbus/ademlucht)	beschermen	tegen	
besmetting maar niet tegen alle straling.

o De	brandweer	en	een	stralingsdeskundige	adviseren.
o Volg de overheidsinstructies i.v.m. inname van stabiel jodium indien van toepassing.
o Vermijd inademing, inslikken of aanraking van radioactieve materie.
o Bescherming tegen straling is mogelijk door zoveel mogelijk afstand te houden (afstand maal 

2=dosis/4),	blootstellingstijd	beperken	of	afscherming	te	zoeken	door	gebruik	te	maken	van	schermen	
(lood, metaal,…).

o De	brandweer	heeft	goede	meetapparatuur	voor	het	opsporen	en	bepalen	van	de	bron	en	effectgebied	
en	voor	de	besmettingscontrole	van	slachtoffers.

	 Volg	bij	aankomst	de	veiligheidsinstructies	van	de	interventieleider	en/of	de	brandweer	(opstelling	voertuig	
in	de	oranje	zone	tegen	de	wind	in)	en	probeer	zo	veel	mogelijk	informatie	te	bekomen	over	de	aard	van	het	
incident (dosis, isotopen, …).

	 Gebruik	zo	mogelijk	een	niet-essentieel	voertuig	voor	transport,	afhankelijk	van	het	aantal	slachtoffers.	Zorg	
zo mogelijk voor vloerbedekking van de ambulance.

	 De	brandweer	evacueert	de	slachtoffers	uit	de	rode	tot	aan	de	oranje	zone	met	het	gepaste	materiaal	
(schepbrancard,…)	zodat	bijkomende	verwondingen	of	risico’s	voor	het	slachtoffer	vermeden	worden.

	 Plaats	de	ziekenwagen-brancard	voorzien	van	een	dubbele	ondoordringbare	laag	(alu-deken,	bodybag,	…)	
aan	de	rand	tussen	rode	en	oranje	zone	waar	de	overdracht	van	slachtoffers	zal	plaatsvinden.

	 Het	verplaatsen	van	het	slachtoffer	uit	de	rode	naar	de	oranje	zone	gebeurt	door	de	hulpverleners	uit	de	rode	
zone	(brandweer).	Haal	het	slachtoffer	daarvoor	niet	van	de	schepbrancard	als	die	gebruikt	is.
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	 Dek	het	slachtoffer	voorzichtig	toe	door	de	ondoordringbare	laag	over	het	slachtoffer	te	vouwen	of	te	sluiten	
(bodybag) en let er hierbij op zoveel mogelijk de buitenkant van het de bedekking aan te raken, niet de kant 
waarop	het	slachtoffer	ligt.	Zorg	ervoor	dat	essentiële	observatie	van	het	slachtoffer	mogelijk	blijft	en	zorg	
voor de meest dringende medische zorgen voor vertrek, indien dit nog niet gebeurde.

	 Verwittig	de	spoedgevallendienst/dispatching	van	vertrek	naar	het	aangeduide	ziekenhuis
	 Volg	op	de	spoedgevallendienst	consequent	de	veiligheidsinstructies	van	het	spoedgevallenpersoneel
	 De	ambulance	en	alle	betrokken	personeel	kunnen	pas	terug	in	dienst	gezet	worden	als	het	personeel,	

het voortuig en alle materiaal op radioactieve besmetting gecontroleerd zijn en negatief bevonden. Bij een 
groot aantal slachtoffers kan het toch nodig (en nuttig) zijn een besmette ambulance – zo mogelijk na minimale 
decontaminatie – terug in te zetten.

	 Niemand van de hulpverleners mag eten, drinken of roken op de plaats van het ongeval, in de ambulance of in 
het ziekenhuis tot ze negatief bevonden zijn op radioactieve besmetting.

	 Selectie	verpleegkundigen/ambulanciers/artsen:
o Zwangere	vrouwen	en	vrouwen	die	borstvoeding	geven	mogen	geen	blootstelling	in	een	noodsituatie	

ondergaan,	vrouwen	dienen	te	worden	gewaarschuwd	tegen	de	gevaren	van	een	blootstelling	aan	
ioniserende	stralingen	in	geval	een	zwangerschap	niet	kan	uitgesloten	worden

o In	principe	enkel	vrijwilligers
o Indien	er	geen	vrijwilligers	zijn	zal	de	verpleegkundige	supervisor	de	verpleegkundigen	selecteren;
o Bij	meerdere	kandidaten	of	een	opgelegde	selectie	wordt	rekening	gehouden	met	leeftijd	en	geslacht:	

eerst	de	oudste	man,	vervolgens	de	andere	mannen	en	ten	slotte	de	vrouwen.

13.6 Actiefiche niet CBRNe-MUG
	 RV in ‘veilige’ zone (tegenwinds)
	 Contact

o 112 centrale
o Verantwoordelijke verschillende disciplines (D1-D2-D3-D4)

	 Indien eerste MUG ter plaatse à U bent DIR MED AI
	 MIDDELEN - Evaluatie van de benodigheden en de risico’s

o D1 - bijstand? (Extractie middelen, detectie, ontsmettingsmiddelen,…)
o D2 - NOOD aan CBRNe-MUG?

	 Nood aan opschaling medisch personeel
	 Nood aan SIT (Rode Kruis – zuurstof, logistiek)
	 Nood aan specifieke medicatie (antidota, jood,…)

o D3 - Middelen om de zones af te bakenen en om te toegangswegen te markeren
o D4 - Ontsmettingsstation van de Civiele Bescherming

	 (ambulanten/liggenden/geïmpliceerden)
	 BEELD van het evenement

o Agens
	 onder welke vorm
	 concentratie
	 verspreidingsmechanisme (dispersie…explosie…)

o Zonering in orde
o Communicatiemiddelen
o Aantal slachtoffers (pathologie en ernst) en geïmpliceerden

	 Extractie bezig?
	 Is er een verzamelpunt?
	 ‘Wilde evacuaties’?
	 Hospitalen in de buurt verwittigd?

o Plaats VMP bepalen
o Evaluatie van het noodzakelijke Mat in de VMP

	 Medisch (antidota, perfsusies, analgesie,…)
	 Meubilair (brancards,…)
	 Communicatie

	 Protectie/bescherming
o Voldoende bescherming voor omgeving en agens? (interieur/exterieur)
o Is de VMP ‘VEILIG’
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13.7 Actiefiches CBRNe-MUG

13.7.1 Alarmeringsfiche

	 Cruciale INFO om te vergaren (via HC 112 of de hulpdiensten ter plaatse)
o Plaats - Open/Gesloten omgeving/publieke plaats…
o Karakteristieken - Explosie, geluiden, gasontsnapping,…

	 Intentioneel/terreur/aanslag
	 Accidenteel

o Vorm - Aard van de vloeistof, gas, damp, mist, spray, nevel,.…
o Geur, kleur,…
o Aantal slachtoffers
o Predominante symptomen (neusloop, ademhalingsproblemen, irriterende ogen,hoesten, bloedingen, 

bewustzijnsstoornissen, neurlogische problematiek, …)
	 RV-punt afspreken BUITEN de gecontamineerde zone in een VEILIGE omgeving. Zo kan er onmiddellijk een 

‘Motorkapoverleg’ gebeuren
	 Ideaal wordt deze info vergaard door de hulpdiensten die reeds aanwezig zijn op het terrein
	 In principe wordt ELKE explosie (zeker vanaf terreurniveau 3) als ‘VUIL’ beschouwd en dient er zo een 

bepaalde AWARENESS te zijn bij de hulpdiensten
	 Eric Mergny, Jan Vaes en Luc Orlans verwittigen
	 Directie MHKA verwittigen

13.7.2 1e actie ter plaatse

	 RV in ‘veilige’ zone (tegenwinds)
	 Contact

o Dispatch MHKA en 112 centrale
o Verantwoordelijke verschillende disciplines (D1-D2-D3-D4)

	 Evaluatie van de benodigheden en de risico’s (BEELD van het evenement)
o Agens

	 onder welke vorm
	 concentratie
	 verspreidingsmechanisme (dispersie, explosie…)

o Zonering in orde
o Toegansweg

	 IN et OUT met mogelijkheid tot urgente decontaminatie Pers
o Pers en Mat reeds in de zone (of ter plaatse)
o Communicatiemiddelen
o Aantal slachtoffers (pathologie en ernst) en geïmpliceerden

	 Extractie bezig?
	 Is er een verzamelpunt?
	 ‘Wilde evacuaties’?
	 Hospitalen in de buurt verwittigd?

	 Actieplan – strategie
o Noodzaak om in de zone te gaan?
o Wat is de missie en de geschatte duur?
o Aantal en functies van het noodzakelijke Pers (Wie? Hoeveel? Welke funties?)
o Evaluatie van het noodzakelijke Mat

	 Medisch (antidota, perfsusies, analgesie,…)
	 Meubilair (brancards,…)
	 Communicatie

	 Protectie/bescherming
o Voldoede bescherming voor omgeving en agens? (interieur/exterieur)

	 Is er voldoende ‘oxygenatie’ in de omgeving (filter bescherming vs ARI - 
adembescherming)

o Verificatie van de hoeveelheid en kwaliteit van het Mat (Marche en avant)
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o Volledige PBM/EPI
o Controle functionaliteit
o Buddy controle

13.7.3 Veiligheidsfiche

	 RV-punt in VEILIGE ZONE
	 Elke ONTPLOFFING zonder echt bekende oorzaak dient initieel als ‘VUIL’ beschouwd te worden
	 ‘Awareness’ geven naar andere hulpdiensten (vooral D2!)
	 Coördinatie met de Disciplines ter plaatse - PLAN opmaken
	 Pas indien de veiligheid gegarandeerd is (explosie, zonering…)

o Controle PBM ifv het risico
o Filter aangepast aan het agens (type/concentratie)
o Afgebakende zonering
o Decontaminatie faciliteit personeel aanwezig en operationeel

	 Met akkoord van Dir CP-OPS en Dir Med
	 Met AL het nodige Mat (‘marche en avant’)
	 Via het ‘sas’ om toegang te verkrijgen tot de decontaminatiezone
	 Enkel voor de missies in de ‘GECONTROLEERDE’ zone

13.7.4 Actiefiche	in	de	zone

	 Penetratie in de zone
o Voorkennis van de decontaminatieprocedure (urgente decon)
o Installatie RV-punt gewonden dichtbij de decontaminatiefaciliteit
o Contact met het Pers ter plaatse
o Mission statement – de MISSIE

	 Vermijden dat contaminatie bij de slachtoffers erger wordt
	 Triage & Conditionering slachtoffers
	 Vermijden dat er extra slachtoffers vallen

o Mat in plaats stellen
o Controle van de communicatiemiddelen
o Evaluatie van het niveau van contaminatie en niveau veiligheid

	 Thv ‘gewondennest’ in samenspraak met D1-D4
	 Uitvoeren van de ‘missie’

o Onthaal slachtoffers
o Urgente decontaminatie en/of ontkleden ifv omstandigheden en agens
o Triage
o Stabilisatie en behandeling volgens de behoeften, conditionerig
o Decontaminatieketen ‘voeden’
o Afwachtingszone
o Re-evaluatie van de slachtoffers
o Per patiënt die in de decontaminatie keten gaat een Sit-Rep sturen van

	 symptomen – toestand patiënt - behandeling
	 Info aan de OUT (normale D2 keten, POC CBRN-MUG)

	 Info DirMed van de situatie ter plaatse
	 Einde missie

o Aflossing door een andere ploeg (nog patiënten)
	 HoTo (Hand over – Take over) vooraleer te vertrekken

	 Briefing nieuwe equipe
	 Verantwoordelijke van de zone verwittigen
	 DirMed informeren van de HoTo

	 ‘Achterlaten’ van het Mat ter plaatse
	 Deconatminatieketen ingaan

	 Instructies volgen van D1/D4
	 Na decontaminatie contact met CpOps voor debriefing

o Einde zending (geen patiënten meer)
	 Achterlaten’ van het Mat ter plaatse
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	 Decontaminatieketen ingaan
	 Instructies volgen van D1/D4

	 Na decontaminatie contact met CpOps voor debriefing
	 TE VERMIJDEN

o Brancardage
o Cross-contaminatie
o Detectie en staalname

13.7.5 Post-missie

	 Er MOET via het DECONTAMINATIE-SAS uit de zone gegaan worden
	 Is er nog nood aan verdere Medische Sp in de ‘gecontroleerde’ zone?
	 Is er nog nood aan de CBRNe-MUG on site?
	 Overwegen of de equipe nog in staat is om verder te werken (normale DGH)

o Reserve equipe oproepen?
	 Operationele status MUG

o Is de CBRNe-MUG/gewone MUG in staat om verder te werken qua logistiek
	 SitRep geven aan Directie MHKA
	 Interventie moet gemeld worden aan de dienst AMT (arbeidsgeneeskunde)
	 Terug MHKA – douchen en nieuwe kledij aandoen
	 Conditionering van PBM en overige Mat

13.7.6 Decontaminatie	fiche	–	ante	portas	hospitaal

	 Correcte PBM! Ifv het gebruikte agens (Adem- en huidbescherming)
	 Decontaminatie

o Verschil tussen urgente DECON, partiële DECON en volledige DECON
	 Urgente decontaminatie

	 heeft tot doel de verder werking van het agens te stoppen. Deze decontaminatie dient 
zo snel mogelijk te gebeuren door het slachtoffer zelf of zijn ‘buddy’.

	 Kan gebeuren met de ‘poederhandschoen’ (Vollersaarde) of met RSDL (reactive skin 
decontamination lotion)

	 Partïele decontaminatie
	 Heeft tot doel de zone te decontamineren die gebruikt wordt om medische handelingen 

te stellen
	 Aangezicht ontsmetting vooraleer zuurstof te geven
	 ‘vuile’ Garrot/Tourniquet vervangen om een niewe tourniquet aan te leggen op de 

propere huid proximaal naar het lidmaat toe
	 Perfusieplaats ontsmetten om een infuus/botboor aan te brengen
	 Urgente wondzorg (bloedingen)

	 Volledige decontaminatie
	 Heeft tot doel het slachtoffer VOLLEDIG te ontsmetten/decontamineren. Deze methode 

gebeurt steeds dmv water met een eventuele zeepoplossing. Na deze decontaminatie 
wordt het slachtoffer als PROPER bestempeld en kan hij/zij de reguliere D2 keten 
betreden

	 Adem- en huidbescherming bij de patiënten
o Chemisch

	 Een zuurstofmasker plaatsen (of andere adembescherming)
	 Indien er geen urgente decontaminatie werd verricht dient dit te gebeuren
	 Als de patiënten speciale PBM’s dragen (bv. CBRN-beschermkledij) mag deze kledij niet 

verwijderd worden, ze dient dan verder als bescherming in afwachting van de volledige 
decontaminatie

o Radiologisch
	 Een mondmasker plaatsen (voorkeur met P2/3 filter) (cfr foto 2)
	 Haren bedekken met een chirugisch muts (cfr foto 2)
	 Kledij correct verwijderen betekent dat men 90% van de contaminatie wegneemt
	 Kledij bewaren in dubbele plastieken zak
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	 Basisprincipes
o Kledij open knippen (Chemisch)

	 Vooraleer de kledij open te knippen dient er partieel gedecontamineerd te worden. 
Dit gebeurt met de poederhandschoen of RSDL en een blisterschaar. De persoon 
die deze handelingen stelt wordt beschouwd als ‘VUILE’ hand. De kledij wordt bij 
het openknippen van binnen naar buiten geplooid (principe enveloppe) of dadelijk 
verwijderd.

	 Kledij van boven naar onder doorknippen
	 Management van wonden

o Steeds van de wonde WEG knippen/plooien
o Wonde spoelen met water (eventueel met zeep)
o Vermijden dat de Vollersaarde van de poederhandschoen in de wonde komt
o Het gebruik van RSDL in de wonde staat nergens goed beschreven, we denken dat dit afgeraden dient 

te worden
	 Specifiek CHEMISCH

	 Wonden reinigen met water (eventueel met neutrale zeep)
	 Niet onnodig wrijven in de wonden
	 Eventueel kunnen de wonden gespoeld worden met water en chlooroplossing van 

0,05%
	 Wonden drogen met steriele handdoek

	 Specifiek RADIOLOGISCH/NUCLEAIR
	 Water pulveriseren over de wonden en het lichaamsoppervlak om de radionucleïden te 

fixeren
	 Voorzichtig de wonde met water spoelen
	 Indien mogelijk vreemde voorwerpen verwijderen
	 Wondes bedekken met compressen met DTPA (4-tal Amp DTPA op het compres)
	 Wonde afdekken
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13.8 Checklist actiekaarten
Generieke checklist voor de redactie van actiekaarten ANTE PORTAS

13.8.1 Aankomst GECONTAMINEERDE patiënt

13.8.1.1 Gecontamineerde patiënt - AANGEMELD

13.8.1.1.1 Alarmeringsschema
	 Wie/wat/hoe

o Capaciteit	van	aantal	gecontamineerde	patiënten	moet	op	voorhand	bepaald	worden
	 Gewone	setting

	 1-2 patiënten
	 ZNP-setting

	 3-? patiënten ( te bepalen)
o Actiefiches	per	functie	in	detail

	 geplastificeerd	in	bak
	 actiefiches	moeten	getraind	worden

	 Veiligheid personeel/patiënten/bezoekers
	 Zoneringsplan/perimeters
	 Aparte ingang

13.8.1.1.2 Checklist	verantwoordelijken
	 Floormanager/verantwoordelijke
	 Medische ploeg

o Arts/Vpk of 2 Vpk
o Triageploeg	indien	er	meer	slachtoffers	zijn

	 bepalen	wie	liggend	en/of	ambulant	de	ontsmettingslijn	kan	in	gaan
13.8.1.1.3 Checklist Materiaal
	 PBM
	 Detectie
	 Chemisch
	 Radiologisch

13.8.1.1.4 Verbruiksmateriaal/Infrastructuur
	 Filters (restcontaminatie) + ventilatie

13.8.1.1.5 Medicatie	–	antidota
	 Reserve/stock

o Atropine
o Oximes
o Pruisisch	Blauw/Kaliumjodide/DTPA
o Andere	specifiek	anti-dota

13.8.1.2 Gecontamineerde patiënt NIET aangemeld

13.8.1.2.1 Alarmeringschema - DETECTIE
	 Isolatie spoed?

o bescherming infrastructuur ziekenhuis, personeel en patiënten
	 B-plan

o relocatie
o Idem 1.a
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13.8.2 Opzetten/voorbereiden DECONTAMINATIE-lijn

	 Overweeg	een	‘intensieve’	samenwerking	met	lokaal/zonaal	brandweerkorps	EN	AGS	(adviseur	gevaarlijke	
stoffen)
o Vooraf bepaalde zone
o Vooraf bepaalde capaciteit liggend/ambulant

	 2 lijnen (ambulant en liggend)
o Detectie
o Decontaminatie

	 Ambulant
	 Liggend

o PBM Personeel

13.8.3 Forward	medicalisation	(Advanced	Life	Support	VOOR	decontaminatie)

	 Aankleedprocedure personeel
o Samenstelling medisch team
o PBM
o Back-up team
o Decontaminatiemateriaal

	 Water en zeep
	 RSDL
	 Poederhandschoen

	 Ontvangst/stabilisatie gecontamineerde patiënt
o Fw	ALS
o Neus/mond/ogen/huid

	 Bescherming patiënt (PBM)
	 Decontaminatie (cfr punt 3 iv)

o Water en zeep
o Als	patiënt	gedecontamineerd	is	wordt	de	patiënt	als	PROPER	beschouwd	(besmet	vs	besmettelijk)

	 Therapie en opname
o Medicatie
o ‘speciale’	afdeling

	 Afhandeling
o Decontaminatie en uitkleedprocedure personeel
o Afbouwen	decontaminatielijn

	 Afvalbeheer
	 Aparte afvoer verbruiksmateriaal
	 Afvalwater
	 Poetsen/onderhoud

13.8.4 Aandachtspunten hospitalisatie CBRN (gecontamineerde)-patiënt

	 Restcontaminatie
o Cfr principe BESMET vs BESMETTELIJK

	 Aandachtspunten bij bepaalde agentia
o Specifieke	isolatiemaatregelen

	 Yperiet/Lewisiet	(of	andere	blaartrekkende	agentia)
	 Organofosfatenintoxicatie

o Aandachtspunten bij transport binnen het ziekenhuis
	 Transport naar ander gespecialiseerd ziekenhuis
	 Plan voor overleden patiënt
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13.8.5 Arbeidsgeneeskundig luik

	 Personeel
o Chemisch
o Radiologisch
o (biologisch)

	 Patiënten
o idem

Algemene principes

	 Doel ALS VOOR decontaminatie
o Medische zorgen/stabilisatie geven voor/tijdens de ontsmetting

	 Advanced	Life	Support	volgens	principe	van	<c>AaBC
	 Bleeding
	 Airway	+	antidotes
	 Breathing
	 Circulation
	 D&E zijn moeilijk uit te voeren (cave hypothermie)

	 Aangepaste	PBM’s	(CBRN-kledij)
o zie richtlijnen PBM in leidraad
o uitgebreid gamma

	 Respirex	RSJ	300	met	aangepaste	filter	en	PAPR	systeem	is	de	huidige	standaard	en	
is	mits	een	goede	filter	(de	meest	uitgebreide	A2B2E2K2/P3)	een	zeer	goede	PBM	
die	bescherming	biedt	aan	een	gans	gamma	van	TIC’s	(toxic	industrial	chemicals)	en	
oorlogsagentia

	 Een goede ventilatie van de decontaminatieruimte! (indien mogelijk decontaminatie-unit buiten en gescheiden 
van het ziekenhuis)
o filters	in	ventilatiesysteem	met	airflowsytseem
o afvalwater	opvang
o Dräger	Multi	IMS	om	omgevingslucht	te	monitoren

	 Per	functie	(cfr	actiefiches	UZ	Gent	en	UZLeuven)	best	een	actiekaart,	IS	verschillend	voor	elk	ziekenhuis!
	 Principe van 2 lijnen - Ambulante EN liggende patiënt!
	 Indien	de	patiënt	gedecontamineerd	is	wordt	hij	als	‘proper’	beschouwd
	 Communicatie-systeem	–	verschillende	systemen	zijn	mogelijk	afhankelijk	van	de	PBM	(bv	drukknopsysteem	

in Respirex RJS 300 of Astrid-radio in dubbele platieken zak)
	 Back-up Pers/Mat/Medicatie

o houd	er	rekening	mee	dat	iemand	van	het	Pers	onwel	kan	worden	en	vervangen	dient	te	worden	
(benauwd,	heatstroke,…)

o Werk	met	SUPERVISOR	=	iemand	die	helikopterzicht	behoudt
	 Indien mogelijk een aparte ingang personeel/patiënten
	 Aanvoer	‘sas’	voor	materiaal
	 Douche voor de intervenanten
	 Werk	volgens	BATLS-principes	(<c>AaBC)
	 De decontaminatieruimte na gebruik terug herconditioneren en operationeel maken
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Decontaminatie fiche

	 Correcte PBM! Ifv het gebruikte agens (Adem- en huidbescherming)
o speciale aandacht aan bescherming ogen en handen
o moeilijk om hieromtrent richtlijnen te schrijven, te bekijken ifv het ambitieniveau van ontsmetting
o Filters	(ABEK	P)	-	hou	rekening	met	de	beperking	van	filters!!!	zie	punt	3
o opmerking:	soms	zal	het	agens	(nog)	niet	bekend	zijn	en	dient	er	verder	gegaan	worden	op	de	

toxidromen,	daarom	dient	de	bescherming	zeer	ruim	geïnterpreteerd	te	worden!	Dus	aanbeveling	is	
A2B2E2K2/P3

	 Volledige decontaminatie
o Heeft	tot	doel	het	slachtoffer	VOLLEDIG	te	ontsmetten/decontamineren	vooraleer	hij/zij	de	

spoedgevallen	betreedt.	Deze	methode	gebeurt	d.m.v.	water	met	een	eventuele	zeepoplossing.	Na	
deze	decontaminatie	wordt	het	slachtoffer	als	PROPER	beschouwd

o Let op voor hypothermie
	 Adem- en huidbescherming

o Chemisch
	 Tijdens de decontaminatie een zuurstofmasker met O2 plaatsen bij de patiënt (of andere 

adembescherming)
	 Indien	er	geen	urgente	decontaminatie	werd	verricht	dient	dit	te	gebeuren
	 Kledij	verwijderen	in	gele	ziekenhuis	afvalbakken

o Radiologisch
	 tijdens de decontaminatie een mondmasker (of zuurstofmasker met O2) plaatsen 

(voorkeur	met	P2/3	filter)
	 Kledij	correct	verwijderen	betekent	dat	men	90%	van	de	contaminatie	wegneemt
	 Kledij	bewaren	in	dubbele	plastieken	zak

	 Basisprincipes
o Ter	plaatse	–	plaats	van	het	incident	-	moet	de	kledij	al	verwijderd	worden,	zo	stopt	de	contaminatie.	

Op	het	moment	dat	de	patiënt	naar	het	ziekenhuis	komt	moet	er	dus	gekeken	worden	of	het	zinvol	is	
dat	de	patiënt	nog	gedoucht	moet	worden
	 Bv	bij	een	Chloorbesmetting	is	het	verwijderen	van	de	kledij	en	het	wassen	van	de	haren	

voldoende
	 Input D1 en AGS

o Ambulante	patiënten	kunnen	zich	(meestal)	zelfstandig	douchen,	hebben	enkel	wat	‘supervisie’	nodig
o Liggende patiënten

	 Kledij open knippen d.m.v. blisterschaar
	 Kledij van boven naar onder doorknippen
	 Bij	elke	actie	aan	een	potentieel	gecontamineerd	slachtoffer	dienen	de	handen	van	de	

hulpverleners	en	het	gebruikte	Mat	te	worden	beschouwd	als	‘vuil’…deze	acties	VUIL	vs	
PROPER	dienen	regelmatig	getraind	te	worden
	 oplossing	is	bak	water	met	Javel	(0,5%-1%	-	bv	Sumatabs)	te	voorzien	voor	instrumenten	

(scharen, kochers,..). Dient tevens ook voor het spoelen van de handen. Naast deze 
afspoelbak	best	nog	een	extra	bak	met	water	om	af	te	spoelen

	 RADIOLOGISCH	volstaat	gewoon	water
	 Management	van	wonden

o Steeds	van	de	wonde	WEG	knippen/plooien
o Wonde	spoelen	met	water	(eventueel	met	neutrale	zeep)
o Specifiek	CHEMISCH

	 Wonden	reinigen	met	water	(eventueel	met	neutrale	zeep)
	 Niet	onnodig	wrijven	in	de	wonden
	 Eventueel	kunnen	de	wonden	gespoeld	worden	met	water	en	chlooroplossing	van	0,05%
	 Wonden drogen met steriele handdoek en open laten

o Specifiek	RADIOLOGISCH/NUCLEAIR
	 Water	pulveriseren	over	de	wonden	en	het	lichaamsoppervlak	om	de	radionucleïden	te	

fixeren
	 Voorzichtig	de	wonde	met	water	spoelen
	 Indien	mogelijk	vreemde	voorwerpen	verwijderen
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	 Wonde bedekken met kompressen met DTPA (4-tal Amp DTPA op een compres) Penta-
acetaat of diethylene triamine penta acetaat

	 Wonde afdekken

13.9 Steekkaart aanwijzingen stralingsincident (IAEA)

Figuur 14 Steekkaart aanwijzingen stralingsincident

13.10 Gebruik van jodium als preventie bij incidenten met radioactief 
jodium

Uiteraard	 is	het	gebruik	van	stabiel	 jodium	ook	niet	zinvol	bij	 incidenten	waarbij	geen	radioactief	 iodium	
vrijkomt.

Tot	het	primaire	doelpubliek	behoren	kinderen,	volwassenen	tot	40	jaar,	zwangere	vrouwen,	en	vrouwen	
die borstvoeding geven tot op een afstand van 100km rond de installatie (voor meer details predistributie 
strategie,	 zie	 planning	 nieuwe	 campagne).	 Uiteraard	 het	 gebruik	 van	 stabiel	 jodium	 ook	 niet	 zinvol	 bij	
incidenten	waarbij	geen	radioactief	iodium	vrijkomt.

In	de	mate	van	het	mogelijke	wordt	het	 stabiel	 jodium	 ingenomen	binnen	de	6	uur	 voor	het	begin	van	
de	blootstelling	aan	radioactief	 jodium,	vermits	het	op	dat	ogenblik	een	optimaal	effect	(meer	dan	90%)	
vertegenwoordigt.	Nochtans	kan	men	nog	50%	afscherming	verwachten	wanneer	de	toediening	binnen	de	4	
à 6 uur na de aanvang de besmetting kan gebeuren. Wanneer de uitstoot gedurende enkele uren plaatsvindt 
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waardoor	de	blootstelling	en	opeenstapeling	van	het	radioactief	jodium	in	de	schildklier	progressief	in	de	
tijd	gebeurt,	zal	de	inname	van	stabiel	jodium	nog	steeds	een	gunstig	effect	hebben	meerdere	uren	na	het	
begin van de blootstelling Inname, later dan 24 u. na de blootstelling is niet zinvol meer en kan het zelfs een 
tegengesteld	effect	hebben	en	de	dosis	doen	stijgen..

De	tablet	wordt	bij	voorkeur	ingenomen	samen	met	een	beetje	voedsel	en	opgelost	in	een	vloeistof	naar	
keuze.	Vermijd	de	gelijktijdige	inname	van	stoffen	die	het	maagslijmvlies	prikkelen	(alcohol,	pijnstillers	zoals	
aspirines,	 ontstekingswerende	middelen,…).	 Er	 dient	 een	 registratie	 te	 gebeuren	 van	 alle	 personen	die	
jodiumtabletten hebben ingenomen, tijdstip en plaats.

	 Volwassenen:	2	tabletten	van	65	mg,
	 Zwangere	vrouwen:	2	tabletten	van	65	mg,
	 Kinderen	volgens	gewicht:

o >	40	kg:	2	tabletten	van	65	mg,
o 20-40	kg:	1	tablet	van	65	mg,
o <	20	kg:	1/2	tablet	van	65	mg,
o Pasgeborenen:	1/4	tablet	van	65	mg

13.11 Metingen radioactief jodium
Metingen:

	 De	probe	wordt	best	in	een	plastiek	zak	geplaatst	om	rechtstreeks	contactcontaminatie	te	voorkomen.	
Bepaal de achtergrondstraling.

	 De	probe	wordt	op	ongeveer	1	cm	van	het	lichaam	gehouden	en	moet	voortbewogen	worden	aan	een	
snelheid van 5 cm/seconde.

	 Meet	zowel	de	voor-	als	achterzijde	van	het	slachtoffer.	Heb	speciale	aandacht	voor	de	voeten,	zitvlak,	
ellebogen, handen, haar en aangezicht.

	 De	probe	wordt	tot	een	afstand	van	ongeveer	0,5	cm	van	het	lichaam	gebracht	indien	met	wenst	te	testen	
voor	contaminatie	met	α-deeltjes	en	het	toestel	dit	type	straling	kan	meten.

	 Indien	het	toestel	geen	onderscheid	kan	maken	tussen	α-	en	β-contaminatie,	maar	wel	kan	detecteren,	zal	
men	een	eerste	maal	gewoon	meten,	en	een	tweede	maal	met	een	blad	papier	tussen	sensor	en	object.	Bij	
een	gevoelige	daling	van	de	detectiewaarde	heeft	men	te	maken	met	α-deeltjes.

	 Neem	stalen	in	de	mond-,	neus-	en	ooropeningen	met	een	wattenstaafje.
	 Controleer	het	wattenstaafje	op	contaminatie.

13.12 Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
Overall: De lichte beschermkledij gebruikt tijdens decontaminatie is type 3 (tegen chemicaliën), en 
conform	 de	 norm	 EN14605	 (beschermende	 kledij	 tegen	 vloeibare	 chemicaliën).	 Dit	 is	 een	 waterdichte	
overall	op	basis	van	plastic	(belangrijk	voor	het	douchen	tijdens	het	decontaminatieproces),	weerstandig	
gedurende	een	zekere	 tijd	aan	strijdmiddelen	en	aan	een	groot	aantal	gevaarlijke	stoffen	gebruikt	 in	de	
industrie.	In	tegenstelling	tot	andere	pakken,	is	een	uitwisseling	van	lucht	tussen	de	buitenwereld	en	het	
lichaamsoppervlak niet mogelijk. Dit maakt de pakken oncomfortabel met een risico op hyperthermie en 
dehydratatie.	Teams	moeten	geregeld	gewisseld!	Het	gezicht	moet	beschermd	worden	door	het	ademtoestel	
of	een	beschermbril	(/masker)	welke	goed	aansluit	op	de	kap	van	de	overall.
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Figuur 15 Overall PBM

Sommige overalls (pakken) van het type 3 zijn verbonden met handschoenen en schoenovertrekken (/
laarzen) teneinde lekken te vermijden.

Handschoenen:	 voor	 het	 comfort	 trekt	 men	 meestal	 een	 paar	 handschoenen	 aan	 in	 fijn	 katoen	 (om	
transpiratie tegen te gaan). Vervolgens trekt men het beschermpak aan. Indien dit geen handschoenen 
omvat trekt men handschoenen aan met voldoende bescherming [handschoenen in nitril, zoals meestal 
gedragen	door	de	MUG	en	ambulance	teams	bieden	een	lagere	bescherming.	Indien	geen	alternatief	kan	
het	team	reeds	een	dubbel	paar	van	deze	handschoenen	dragen	 in	afwachting	van	de	meer	aangepaste	
types].

Laarzen:	Schokbestendig (EN	ISO	20345:2011	S3	of	EN	15090:2012),	eventueel	antistatisch,	en	weerstandig	
aan	gevaarlijke	chemische	stoffen	(tenzij	je	chemiepak	vaste	sokken	heeft).

Adembescherming:	Het enige PBM dat in alle omstandigheden adembescherming biedt is een autonoom 
ademhalingstoestel met perslucht. (ARI, appareil respiratoire isolant). Het gebruik van deze toestellen vergt 
een	specifieke	opleiding,	frequente	re-training	(oefeningen,	praktijk).	De	inzettijd	is	beperkt	tot	30	minuten	
inclusief decontaminatie. Half- of volgelaatsmasker (ARF, appareil respiratoire filtrant) met een gas/damp-
filter.	Elke	filter	biedt	bescherming	tegen	specifieke	gevaarlijke	stoffen.	Ze	zijn	zeker	niet	universeel.	Deze	
maskers	bieden	geen	zuurstof	aan	en	zullen	slechts	effectief	zijn	bij	een	zuurstofconcentratie	boven	de	17%	
[bij een O2	concentratie	lager	dan	17%	dient	een	autonoom	ademtoestel	met	perslucht	te	worden	gebruikt].

Zodra	het	zuurstofniveau	zakt,	kan	er	niet	meer	veilig	gewerkt	worden	met	een	filtermaster:

	 Ex/Ox	meters	geven	standaard	20,9	vol%	O2	aan.	Uitdeining	van	schommeling	van	deze	waarde	wil	zeggen	dat	
het	eerste	meetresultaat	20,7	vol%	O2	gaat	zijn,	dus	0,2vol%	minder	zuurstof	of	1	vol%	ander	gas	in	de	lucht	=	
10.000 ppm

	 De	filters	klasse	2	kunnen	tot	5000	ppm	filteren.	Omgekeerd	redeneren:	5000	ppm	=	0,5	vol%	.	Dus	0,5vol%	
minder	lucht	in	de	omgeving	of	0,1	vol%	minder	zuurstof	in	de	lucht.
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De	 vandaag	meest	 gebruikte	 filter	 is	 een	 combinatiefilter	 van	 het	 type	 A2B2E2K2P3	 (Figuur 16  ). Deze 
combinatiefilter	bestrijkt	een	breed	spectrum	aan	chemische	stoffen	maar	koolstof	monoxide	en	bepaalde	
specifieke	producten	blijven	uitgesloten.

Figuur 16 Legende kleuren filters
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Combinatiepak:	De combinatie RJS in Chemprotex 300 heeft dezelfde eigenschappen en kenmerken van 
de	hoger	beschreven	pakken,	maar	een	ingebouwd	elektrisch	ademtoestel	van	het	type	Jupiter	ER-03.	De	
lucht	wordt	via	de	gekozen	filter	aangezogen,	komt	in	de	kap,	verspreidt	zich	over	het	lichaam	(koelende	
luchtstroom) en ontsnapt via evacuatiekleppen ter hoogte van de knieën. Het comfort van het pak laat een 
aanzienlijk langere interventietijd toe.

Figuur 17 Combinatiepak

13.13 Staalnames
De	te	nemen	stalen	kunnen	onderverdeeld	worden	in	twee	groepen.	Er	zijn	de	staalnames	bij	gecontamineerde	
slachtoffers	vóór	de	decontaminatie	en	de	staalnames	na	de	decontaminatie	of	bij	niet-gecontamineerde	
maar	wel	blootgestelde	slachtoffers.	Standaardpakketten	hiervoor	kunnen	voorzien	worden,	met	van	alle	
noodzakelijke media en ingevulde aanvragen op de spoedgevallendienst.

13.13.1 Staalname	bij	de	uitwendig	gecontamineerde	patiënt

Stalen	te	nemen	vóór	de	decontaminatie

	 Uitstrijkje	van	de	gecontamineerde	huid
	 Staal	van	het	spoelwater	indien	staal	hierboven	niet	kon	genomen	worden
	 “noseblow”

13.13.2 Staalname	bij	een	niet-gecontamineerde	of	uitwendig	gedecontamineerde	patiënt

Stalen onmiddellijk te nemen bij opname

	 EDTA-buis	PBO	met	differentiatie	en	reticulocyten
	 Gestolde buis nierfunctie, elektrolyten, leverenzymes, …
	 Citraatbuis stolling
	 Gestolde buis serologie
	 EDTA-buis bloedgroepbepaling met kruisproef (duplo)
	 EDTA-buis	HLA-typering	(duplo	–	bij	vermoeden	nood	aan	transplantatie)
	 EDTA-buis	opsporen	chromosoomafwijkingen
	 Gestolde buis opsporen radioactieve isotopen
	 Urinestaal	opsporen	radioactieve	isotopen
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	 Urinestaal	opsporen	bacteriën
	 Uitstrijkjes	van	neus,	mond,	anus	en	eventuele	wonden	en	noseblow	voor	opsporen	radioactieve	isotopen
	 Uitstrijkjes	van	neus,	mond,	anus	en	eventuele	wonden	voor	screening	bacteriën	(bij	gekend	of	vermoed	risico	

op immuunsuppressie door hoge dosis straling)

13.13.3 Staalname tijdens hospitalisatie

Bij	een	beperkt	aantal	slachtoffers	wordt	het	PBO-staal	de	eerste	48u	om	de	8u	herhaald.	In	alle	gevallen	
worden	PBO,	gestolde	buis	en	stolling	dagelijks	herhaald	zolang	dit	noodzakelijk	blijkt	uit	de	eerste	gegevens.

Beenmergonderzoek	is	wellicht	slechts	zelden	nuttig.	Het	kan	uitgevoerd	worden	op	dag	7	na	het	incident.	
Indien	 een	 transplantatie	 overwogen	wordt,	 dienen	 zo	 snel	mogelijk	 stalen	 van	 eventuele	 familieleden	
bekomen	te	worden	voor	HLA-typering	en/of	een	search	gestart.

13.13.4 Transport en verpakking

Alle	 stalen	worden	 gelabeld	 als	 radioactief	 en	 dubbel	 verpakt.	 De	 stalen	worden	 naar	 het	 klinisch	 labo	
gebracht (niet met een buizenpost!) tenzij anders afgesproken. Het klinisch labo volgt zijn eigen regels 
voor	decontaminatie	nadien	van	de	apparatuur.	Alle	waste	wordt	als	radioactief	afval	verwerkt	volgens	de	
geldende procedures van het ziekenhuis.

Het	 ziekenhuis	maakt	 afspraken	met	een	 labo	of	 instelling	 in	de	buurt	waar	de	analyse	van	 stalen	voor	
identificatie	en	dosisbepaling	kan	doorgaan.	De	naam	en	contactgegevens	worden	in	dit	plan	opgenomen.

13.14 Richtlijnen opnameplan

13.14.1 Niet-kritieke patiënt

De	niet-kritieke	patiënt	wordt	bij	voorkeur	opgenomen	op	de	hospitalisatieafdeling	van	de	dienst	radiotherapie/	
nucleaire geneeskunde. Deze verpleegafdeling beschikt daartoe over x aangepaste patiëntenkamers voor 
nog radioactief gecontamineerde patiënten. Indien nodig kunnen er nog y bijkomende patiëntenkamers 
voorzien	worden.

Indien	de	niet	kritieke	patiënt	een	dermate	hoge	stralingsdosis	heeft	ontvangen	kan	overwogen	worden	
om de patiënt op te nemen in een steriele kamer op de hospitalisatieafdeling van de dienst hematologie. Hij 
dient	in	ieder	geval	in	beschermend	isolatie	geplaatst	te	worden.

13.14.2 Kritieke patiënt

De	 kritieke	 patiënt	 wordt	 opgenomen	 op	 één	 van	 de	 diensten	 intensieve	 zorgen.	 Ook	 hier	 gelden	 de	
hierboven	 vermelde	 voorzorgsmaatregelen:	 beschermende	 isolatie	 in	 geval	 van	 hoge	 dosis	 straling,	
isolatie	 in	geval	de	patiënt	nog	gecontamineerd	 is.	 Indien	het	slachtoffer	nog	besmet	 is	(meestal	zal	het	
inwendige	 contaminatie	betreffen)	 dient	 alle	 personeel	 de	 nodige	PBM	de	dragen	worden	 alle	 afval	 en	
lichaamsvloeistoffen	als	radioactief	afval	behandeld.

13.14.3 Herverdeling bedden en deprogrammatie (“business continuity”)

In	 functie	 van	 de	 capaciteit	 van	 het	 ziekenhuis,	 het	 aantal	 aanwezige	 slachtoffers	 en	 het	 aantal	 nog	 te	
verwachten	slachtoffers	wordt	bepaald	in	welke	mate	patiënten	van	de	afdelingen	waar	bij	voorkeur	wordt	
opgenomen,	kunnen	herverdeeld	worden.	Ook	de	mate	waarin	de	andere	activiteiten	van	het	ziekenhuis	
kunnen	 verdergezet	worden	of	moeten	gedeprogrammeerd	worden,	moet	door	de	 crisiscel	 regelmatig	
geëvalueerd	worden.	De	te	volgen	criteria	zijn	uiteraard	zeer	sterk	ziekenhuis-afhankelijk	en	worden	best	
op voorhand vastgelegd.
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13.15 Lijst producten voor “decorporatie”
1. Na-alginaten vormen een viskeuze onoplosbare gel waaruit Sr en Ra nog nauwelijks gastro-intestinaal 

worden geabsorbeerd. Merknaam: Gaviscon ®. Producent: Reckitt Benckiser Healthcare Belgium. 
Handelsvorm: 48 kauwtabletten of 300/600 ml suspensie à 250 mg/kauwtablet of per koffielepel. 
Aanbevolen startdosis: 2 x 5 g/d en nadien onderhoudsdosis van 4x 1 g/d. 

2. Ca-DTPA: voor de eerste dag na besmettingen met transuranen (b.v. plutonium, americium, curium). 
Ook (al dan niet in mindere mate werkzaam) in geval van besmetting met o.a. cobalt, cadmium, zink, 
magnesium, mangaan, nikkel, iridium, scandium, yttrium, zirconium, californium, ruthenium, cerium, 
lanthaan, luthetium, niobium, promethium,). Ca-DTPA is gedurende de eerste dag ongeveer 10 x meer 
efficiënt dan Zn-DTPA (cf. infra). Producent: Heyl Chemisch-pharmaceutische Fabrik GmbH & Co.KG, 
14133 Berlin. Handelsvorm: 5 amp. à 1g/5ml. Aanbevolen dosis: 1 g I.V. of via inhalatie (of b.v. in 100 ml 
glucose 5%-oplossing of steriele fysiologische zoutoplossing voor spoeling van gecontamineerde wonden) 
gedurende 1 d als aanvalsbehandeling. Verdere behandeling met Zn-DTPA in functie van de ernst van de 
besmetting.

3. Zn-DTPA als onderhoudsbehandeling 1 g/d (cf. supra). Producent/Handelsvorm: idem.

4. Ca-gluconaat wordt IV toegediend in geval van ernstige contaminaties met strontium of calcium. Dit 
dient te gebeuren onder controle van hartritme (bradycardie) en bloeddruk (hypotensie). De dagelijkse 
toediening (gedurende ongeveer een 6-tal dagen) bedraagt 2,5 g calcium in 500 ml glucose 5 % over een 
4-tal uren. Producent: b.v. Sterop. Handelsvorm: amp 10 ml à 10%.

5. Deferoxamine mesylaat kan als eerste keuze gebruikt worden bij besmetting met Fe-isotopen. 
Alternatieven in dit specifiek geval zijn ook DTPA en EDTA. Merknaam: Desferral® Producent: Novartis 
Pharma, Stein, Zwitserland. Wordt opgestart via proeftherapie aan een standaarddosis van 1 g IM 
toegediend of traag IV (15 mg/kg/u in 250 ml fysiologische oplossing ). Vervolgens nog twee toedieningen 
van 1g met 4 u interval. Nadien gevolgd door nog 3 dagen 500 mg alle 12 u. Handelsvorm: 4 vials à 500 mg 
(5 ml) en 4 vials à 2 g (20 ml).

6. Dimercaprol of BAL (British Anti Lewisite) is op zich sterk nefro- en hepatotoxisch en aldus nog zelden 
een antidoot (tegen Ni, Au, Po, Hg) van eerste keuze. Een beter alternatief voor dit product is DMSA dat 
nagenoeg even efficiënt is. 

7. Dimercaptopropaansulfonaat – DMPS is effectief in decorporatie van o.a. arseen,cadmium, cobalt, 
bismuth, chroom, goud, kwik, polonium en lood. Merknaam: Dimaval®. Producent: Heyl, Chemisch-
pharmaceutische Fabrik GmbH & Co. KG, 14133, Berlin. Handelsvorm: 5 amp à 0,25 g DMPS in 5 ml. Dosis: 
eerste dag 1,5 à 2 g/d, tweede dag 1 à 1,5 g/d, derde dag 0,75 à 1,0 g/d, vanaf 4de dag tot zolang als nodig 
ongeveer 0,50 g/d onderhoudsdosis. Voor onderhoudsdoses bestaan er ook verpakkingen met caps. à 100 
mg. 

8. Natriumbicarbonaat alcaliniseert de urine en vermindert sterk de nefrotoxiciteit van uranium bij 
stimulatie van de urinaire excretie (risico op acute tubulaire necrosis). Het kan traag IV toegediend 
worden onder vorm van 250 ml isotone oplossing van 1,4 % NaHCO3. In functie van de ernst van de 
besmetting kan deze toediening dagelijks herhaald worden gedurende een drietal dagen onder controle 
van de nierfunctie en urine- en bloed-pH. Een alternatief is de toediening alle 4 uren van een gelule van 1 g 
NaHCO3 tot de urine een pH tussen 7en 8 bereikt/behoudt. 

9. Penicillamine kan worden aangewend in de behandeling van contaminaties met polonium, gallium, 
koper, bismuth, goud, kwik, zink en ijzer. Merknaam: Metalcaptase 300®. Producent: Heyl Chemisch-
pharmaceutische Fabrik GmbH & Co. KG, 14133 Berlin. Handelsvorm: 50 filmtabs à 300 mg. Startdosis: 4 x 
300 mg/d. Onderhoudsdosis: max. 40 mg/kg/d.

10. Pruisisch blauw of Fe4[Fe(Cn6]3 is effectief in geval van contaminaties met cesium, kalium, thallium (en 
rubidium). Merknaam: Radiogardase®. Producent: Heyl Chemisch-pharmaceutische Fabrik GmbH & Co. 
KG,14133 Berlin. Handelsvorm: 36 caps à 0,5 g). Dosering: 3x 1 g/d tot 3x 3 g/d (en uitzonderlijk tot zelfs 
20 g/d) per os. Best toedienen samen met een zacht laxativum. Aanbevolen duur therapie is minimum 30 
dagen of langer in geval van ernstige contaminaties (FDA2009).
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11. Sevelamer HCL is een fosfaatbinder en kan worden aangewend in geval van besmetting met radioactief 
P. Merknaam: Renagel®. Producent: Genzyme. Handelsvorm: 180 tab à 800 mg. Aanbevolen dosis: 3x 
per dag 800 à 1600 mg gedurende een 5-tal dagen onder controle van serumfosfor. De eerste dosis is de 
belangrijkste.

12. Diuretica samen met het aanwenden van hyperhydratatie (3 à 4 l/d, IV of per os of gecombineerd) is een 
goede algemene maatregel om de uitscheiding van de meeste min of meer wateroplosbare radionucliden 
uit het lichaam te bespoedigen. Deze maatregel houdt ook in de meeste gevallen weinig of geen risico 
in. Enkel in geval van voorafbestaand hart- en nierlijden is voorafgaand specialistisch advies nodig. Als 
diureticum kan men b.v. gebruik maken van Furosemide 40 mg per dag in 1 dosis (en onder supervisie van 
de electrolytenbalans bij meer langdurige toediening). Deze therapie is alleszins effectief na besmetting 
met tritium, broom, natrium, kalium, fosfor en ruthenium.

13. Contactlaxativa zullen de gastro-intestinale transittijd verkorten en alzo de kans op resorptie van 
radionucliden in het algemeen verminderen. In dit verband kan b.v. Bisacodyl® gebruikt worden. 
Producent: Teva. Handelsvorm: 30 maagsapresistente tabl. à 10 mg. Aanbevolen dosis: 1/d.

14. G-CSF of granulocyte colony stimulating factor (filgrastim) is noodzakelijk in geval van belangrijke 
bestraling met ontstaan van acute stralingsziekte met beenmergsuppressie om de groei en mobilisatie 
van witte bloedcellen te stimuleren. Merknamen: Accofil®, Neupogen®, Nivestim®, Tevagrastim®, 
Zarzio® Producenten: respectievelijk Accor, Amgen, Hospira, Teva, Sandoz. Handelsvormen: voorgevulde 
spuiten van 0,48 mg. Dosering: 1 x 0,48 mg per dag of 0,005 mg/kg voor kinderen, zo snel mogelijk te 
starten bij vermoeden van stralingsziekte (> 3 Gy). Aanbevolen duur therapie is minimum is 14-21 dagen. 
Pegfilgrastim (6 mg, Neulasta® van Amgen of Lonquex® van Teva) is een langwerkende vorm en vereist 
in principe maar een eenmalig toediening. 

13.16 Elementaire voorzorgsmaatregelen nucleair of radiologisch 
incident

	 Raak geen vermoedelijk radioactieve materialen aan.
	 Hou	handen	weg	van	de	mond	en	rook,	eet	en	drink	niet	vooraleer	een	controle	op	contaminatie	negatief	is	

en	de	handen	gewassen	zijn.
	 Voer enkel levensreddende handelingen uit in de buurt van potentieel gevaarlijke radioactieve materialen, 

rekening	houdende	met	de	volgende	perimeters:	blijf	minstens	1	meter	van	de	vermoedelijk	radioactieve	
materialen	én	blijf	minstens	100	meter	van	de	rook	in	geval	van	een	explosie	of	brand	waarbij	vermoedelijk	
radioactieve materialen betrokken zijn (tenzij je beschikt over adembescherming, i.c. persluchtmasker).

	 Beperkt	in	tijd	de	aanwezigheid	in	de	buurt	van	de	vermoedelijk	radioactieve	materialen.
	 Bij	vrijkomen	van	radioactief	materiaal	(i.c.	stof,	rook)	en	een	vermoeden	of	bevestiging	van	contaminatie:	

gebruik	de	beschikbare	respiratoire	bescherming	of	bescherm	de	mond	met	een	zakdoek,	hou	handen	weg	
van de mond en rook, eet en drink niet.

	 Gebruik	bij	behandeling	of	transport	van	gecontamineerde	slachtoffers	de	standaard	voorzorgsmaatregelen	
(i.c. mondmasker, handschoenen en schort).

	 Draag steeds je persoonlijke dosimeter, aangevuld met een onmiddellijk uitleesbare dosimeter indien 
beschikbaar.

	 Blijf visueel herkenbaar voor andere hulpverleners. Naam en functie vermelden op het beschermingspak kan 
helpen.

	 Laat je bij het beëindigen van de activiteiten controleren op contaminatie.
	 Neem	zo	snel	mogelijk	een	douche	en	verwissel	van	kledij.
	 Zorg voor registratie van de bij de behandeling en vervoer betrokken personeelsleden.

13.17 Signalen chemische besmetting
	 Indien	er	tijdens	de	triage	bij	aankomst	aan	het	ziekenhuis	bevestigend	wordt	geantwoord	op	de	

vraagstelling:	‘Heeft	u	gevaarlijke	stoffen	ingeademd,	op	de	huid	of	in	de	ogen	gekregen	of	ingeslikt?’	Bij	een	
bevestigend	antwoord	op	deze	vraag	kunnen	de	volgende	aanvullende	vragen	gesteld	worden:
o Weet	u	waaraan	u	bent	blootgesteld?	Heeft	u	iets	gezien	(stof,	wolk,	damp)?
o Op	welke	manier	bent	u	blootgesteld	(inademing,	via	de	huid,	ingestie)?
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o Heeft u vloeistof of poeder over zich heen gekregen?
o Wanneer is de blootstelling begonnen en gestopt?
o Welke klachten heeft u (gehad)
o Onder	welke	omstandigheden	zijn	de	klachten	ontstaan?
o Zijn er meerdere personen bij betrokken?

	 Waarnemingen	tijdens	de	triage	of	waarnemingen	van	het	ambulancepersoneel:
o geur	of	andere	sensorische	waarneming	(zoals	prikkelende	ogen	of	huid),
o zichtbaar poeder of andere zichtbare vaste, vloeibare of stroperige stof op patiënt of kleding,
o inspectie	van	sieraden	vanwege	mogelijke	reactie	van	het	product	met	metalen	of	leder.

	 Indien	de	komst	van	de	patiënt	de	volgende	achtergrond	heeft:	bedrijfsongeval	(in	het	bijzonder	in	de	
chemische industrie), transportongeval, agrarische sector, laboratoria.

	 Aanwezigheid	bepaalde	toxidromen	(Tabel 7).
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13.19 Voorbeelden van actiekaarten Leuven
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16 Footnotes

1	 Het	Europese	datasysteem	inzake	bommen	(EBDS)	is	een	IT-platform	aan	de	hand	waarvan	de	lidstaten	tijdige	en	relevante	
informatie en inlichtingen inzake explosieven en CBRN-materiaal en daarmee verband houdende incidenten, kunnen delen. 
Omdat het systeem een verbinding met een hoger beveiligingsniveau vereist, heeft Europol een complementair online 
Europol-platform	voor	experts	gecreëerd,	waarop	gebruikers	in	virtuele	gemeenschappen	met	elkaar	kunnen	communiceren	
en	samenwerken.

2 De database van incidenten en smokkel (ITDB) is een informatiesysteem van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie 
(IAEA)	inzake	illegale	handel	en	andere	onwettige	activiteiten	en	handelingen	die	verband	houden	met	nucleair	en	ander	
radioactief materiaal dat niet onder regelgevingscontrole valt.

3 Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA).
4	 DUeS	is	een	beveiligd	elektronisch	systeem	dat	door	de	Commissie	wordt	beheerd	en	voor	de	uitwisseling	van	informatie	

tussen	 lidstaten	wordt	 gebruikt.	 Het	 systeem	 is	 sinds	 2012	 volledig	 operationeel	 en	 heeft	 als	 doel	 de	 uitwisseling	 van	
informatie	over	weigeringen	voor	producten	voor	tweeërlei	gebruik	tussen	de	lidstaten,	te	bevorderen.	De	belangrijkste	
informatie	 die	 wordt	 gedeeld,	 betreft	 de	 beschrijving	 van	 de	 geweigerde	 goederen	 en	 de	 bij	 de	 weigering	 betrokken	
partijen, zoals de lidstaten, de exporteur, de makelaar, de geadresseerde en de eindgebruiker. 

5	 Het	Europees	opleidingscentrum	voor	nucleaire	veiligheid	werd	opgericht	om	tegemoet	te	komen	aan	bezorgdheden	over	
diefstal	van	radioactieve	stoffen	voor	criminele	en	terroristische	doeleinden.	Het	centrum	voorziet	in	praktische	opleiding	
waarbij	functionarissen	in	de	eerste	lijn,	trainers	en	andere	deskundigen	met	echt	nucleair	materiaal	werken.	Het	centrum	is	
gevestigd in het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie in Karlsruhe en Ispra. 

6	 Als	gedefinieerd	in	artikel	2	van	Besluit	1082/2013/EU	over	ernstige	grensoverschrijdende	bedreigingen	van	de	gezondheid:	1.	
Bedreigingen van biologische oorsprong (overdraagbare ziekten; antimicrobiële resistentie en zorginfecties die gerelateerd 
zijn aan overdraagbare ziekten (hierna “de gerelateerde bijzondere gezondheidsvraagstukken” genoemd); biotoxinen en 
andere schadelijke biologische agentia die niet gerelateerd zijn aan overdraagbare ziekten; 2. bedreigingen van chemische 
oorsprong; 3. bedreigingen van ecologische oorsprong; 4. bedreigingen van onbekende oorsprong; 5. gebeurtenissen die 
noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang kunnen vormen uit hoofde van de IHR, mits 
zij onder een van de categorieën van bedreigingen in de punten a) tot en met d) vallen.

7 http://www.emerge.rki.eu/Emerge/EN/Home/Homepage_node.html.
8	 Met	commercieel	beschikbare	“doe-het-zelf”-biokits	kunnen	gebruikers	zelf	genetisch	gemodificeerde	micro-organismen	

kweken.	Ontwikkelingen	op	dit	gebied	zouden	kunnen	uitmonden	in	doelbewuste	aanvallen	of	onopzettelijke	besmetting	
met	 gemodificeerde	 virussen	 en	 bacteriën.	 Zie	 ook:	 Europees	 Centrum	 voor	 ziektepreventie	 en	 -bestrijding,	 snelle	
risicobeoordeling:	 Risk related to the use of ‘do-it-yourself’ CRISPR-associated gene engineering kit contaminated with 
pathogenic bacteria (risico in verband met het gebruik van de CRISPR “doe-het-zelf”-kit voor gentechnieken, die besmet is 
met pathogene bacteriën, https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-risk-related-use-do-it-yourself-
crispr-associated-gene. 

9	 De	groep	is	in	2015	opgericht	in	het	kader	van	het	actieplan	van	de	EU	ter	bestrijding	van	de	illegale	handel	in	en	het	gebruik	
van	vuurwapens	en	explosieven	(COM(2015)	624)	met	als	doel	de	lidstaten	operationele	steun	te	bieden	bij	de	detectie	van	
explosieven. 

10	 Organisatie	voor	het	verbod	van	chemische	wapens	(OPCW).
11	 Verdrag	inzake	biologische	wapens	–	ondersteunende	eenheid	voor	de	uitvoering	van	het	verdrag.
12	 Bureau	van	de	Verenigde	Naties	voor	ontwapeningszaken.
13	 De	oproep	tot	het	indienen	van	voorstellen	dient	ter	ondersteuning	van	de	uitvoering	van	dit	actieplan	en	van	het	EU-actieplan	

inzake de bescherming van openbare ruimten en de aanbeveling van de Commissie inzake de uitvoering van Verordening 
(EU)	nr.	98/2013.	De	oproep	kan	onder	meer	bijdragen	tot	de	ontwikkeling	van	een	EU-structuur	voor	de	ondersteuning	van	
deskundigen	of	de	ontwikkeling	van	regionale	netwerken,	die	later	deel	zullen	uitmaken	van	het	ondersteuningsnetwerk.	

14	 Het	European	Explosive	Ordnance	Disposal	Network	(EEODN,	het	Europees	netwerk	voor	explosievenopruiming)	 is	een	
netwerk	van	technische	explosievendeskundigen	en	CBRN-deskundigen	dat	door	Europol	wordt	beheerd.	Via	het	netwerk	
kunnen leden beste praktijken en ervaring delen en gemeenschappelijke opleidingen organiseren. Het EEODN organiseert 
jaarlijkse conferenties in combinatie met opleidingen. 

15 Het Europees	referentienetwerk	voor	de	bescherming	van	vitale	infrastructuur is een project dat door het Gemeenschappelijk 
Centrum	 voor	 onderzoek	wordt	 gecoördineerd	 en	 door	 de	 Commissie	wordt	medegefinancierd.	 Het	 project	 heeft	 ten	
doel experimentele faciliteiten en laboratoria een kader te bieden voor het delen van kennis en expertise met het oog op 
geharmoniseerde	testprotocollen	in	Europa,	zodat	kritieke	infrastructuur	beter	beschermd	wordt	tegen	alle	verschillende	
soorten	dreigingen	en	gevaren	en	een	eengemaakte	markt	voor	beveiligingsoplossingen	tot	stand	wordt	gebracht.	Drie	
werkgroepen	houden	zich	bezig	met	CBRN-dreigingen:	de	werkgroep	chemische	en	biologische	risico’s	voor	drinkwater,	
de	werkgroep	detectie	van	via	de	 lucht	verspreide	chemische	en	biologische	agentia	en	de	werkgroep	radiologische	en	
nucleaire dreigingen voor kritieke infrastructuur. 

16 European Committee for Standardisation (Europees Comité voor Normalisatie).
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