
Deel VI - Leidraad Explosies

Ziekenhuisnoodplan 
(ZNP)



2

Inhoudsopgave

1 Explosies .................................................................................................................... 1
1.1 Algemeen .................................................................................................................. 1
1.1.1	 Explosies	van	brandbare	chemische	stoffen ........................................................... 1
1.1.1.1 Explosievormen bij chemische explosie .................................................................. 1
1.1.1.2 Gasexplosiegevaar (= chemische explosie) ............................................................. 1
1.1.1.2.1 Nevelexplosiegevaar (= chemische explosie) .........................................................2
1.1.1.2.2 Stofexplosiegevaar (= chemische explosie) ............................................................2
1.1.1.3 LEL en UEL .................................................................................................................2
1.1.1.4 De explosiedriehoek ................................................................................................ 4
1.1.1.5 Snelheid van verdampen ......................................................................................... 4
1.1.1.6 Ontsteking temperatuur (Autoignation temperature)  

en	vlampunt	(flash	point) ........................................................................................ 5
1.1.1.7 Dampdichtheid ......................................................................................................... 6
1.1.2 Bomaanslag .............................................................................................................. 6
1.1.3	 Effecten	op	de	omgeving ........................................................................................ 6
1.1.4	 Effecten	op	de	gezondheid ..................................................................................... 8
1.1.4.1 Primaire explosieverwondingen ............................................................................. 8
1.1.4.2 Secundaire explosieverwondingen. ........................................................................ 8
1.1.4.3 Tertiaire explosieverwondingen ............................................................................. 9
1.1.4.4 Quaternaire explosieverwondingen. ...................................................................... 9
1.1.5 Eigen veiligheid ........................................................................................................ 9
1.1.6 Triage .......................................................................................................................10
1.1.6.1 Triage op de plaats van de aanslag. ........................................................................11
1.1.6.2	 Triage	in	het	ziekenhuis. ..........................................................................................11
1.1.7 Medisch handelen ....................................................................................................11
1.1.7.1 Op de plaats van het incident ..................................................................................11
1.1.7.2	 In	het	ziekenhuis ..................................................................................................... 12
1.1.7.2.1 ‘Damage control surgery’. ...................................................................................... 12
1.1.7.2.2 vaccinaties ............................................................................................................... 12
1.1.7.2.3	 Orgaan	specifiek	handelen ..................................................................................... 12
1.1.7.3	 nazorg ......................................................................................................................14
1.1.8 Addendum ............................................................................................................... 15
1.1.8.1 Concentratie gas en omrekening naar ppm, LEL en VOL% .................................... 15



1

1.1 Algemeen
Een	explosie	is	een	snelle	verbranding	met	drukeffect.	Door	de	snelle	verbranding	ontsta-
at er een grote hoeveelheid (verbrandings)gas die door de snelheid en door de vaak af-
gesloten	ruimte	een	drukgolf	en	een	vlamfront	veroorzaken.

Een	explosie	(ontploffing)	gaat	dus	gepaard	met	een	plotselinge	vergroting	van	het	volume	
en het snel vrijkomen van energie en met het ontstaan van hoge temperaturen en het vrij-
komen van gassen.

Explosies	kunnen	accidenteel	of	moedwillig	(terrorisme)	zijn.	Elke	explosie	is	‘gecontamin-
eerd’ tot het tegendeel is aangetoond, alle aanbevelingen geldend voor een CBRN incident 
dienen dan ook te worden gerespecteerd, ook voor wat betreft de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten van explosies:

1. Fysische	explosie:	voorbeelden	zijn:	gasfles,	tank,	etc.	 
2. Chemische	explosie:	voorbeelden	zijn:	gasexplosie,	nevel	explosie	en	stofexplosie.
3. Nucleaire explosie. 

In	wat	volgt	beperken	we	ons	enerzijds	 tot	explosies	van	brandbare	chemische	stoffen,	
welke	de	meest	voorkomende	zijn	in	de	persoonlijke	en	bedrijfssfeer,	en	moedwillige	ex-
plosies. Er wordt stilgestaan bij enkele basisprincipes belangrijk voor de veiligheid.

Artsen	en	ziekenhuizen	dienen	logistiek	en	medisch-organisatorisch	en	technisch	voorbere-
id	 te	 zijn	 op	 de	 opvang	 van	 slachtoffers	 van	 een	 explosie.	 Dit	 vergt	 achtergrondkennis	
inzake	de	fysische	effecten	van	een	explosie,	de	ontstaanswijze	van	ontploffingsverwon-
dingen,	mogelijke	problemen	bij	triage	en	behandeling	van	de	slachtoffers.

1.1.1 Explosies	van	brandbare	chemische	stoffen
Alle	brandbare	stoffen	in	de	juiste	verhouding	met	lucht	(m.n.	zuurstof)	en	een	ontstekings-
bron kunnen een explosie geven.

Er	zijn	nogal	wat	branches	waarbinnen	explosiegevaar	een	risico	vormt:	olie-	en	gasindus-
trie,	 chemische	 industrie,	afvalverwerking,	afvalwaterzuiveringsinstallaties	 ,	weg-	en	wa-
terbouwkunde, energiecentrales, houtverwerkende industrie, verfspuiterijen, landbouw, 
metaalverwerking, levensmiddelenindustrie, veevoederindustrie, farmaceutische industrie, 
raffinaderijen,	recyclingbedrijven.	Deze	lijst	met	branches	is	niet	dekkend,	explosiegevaar	
kan	zich	eveneens	voordoen	op	individuele	arbeidsplaatsen	in	niet-specifieke	branches.	

1.1.1.1 Explosievormen bij chemische explosie

Het	explosiegevaar	bij	brandbare	stoffen	kan	zich	voordoen	in	drie	vormen:

	 gasexplosiegevaar;
	 nevelexplosiegevaar;
	 stafexplosiegevaar.

1.1.1.2 Gasexplosiegevaar (= chemische explosie)

Wanneer	brandbare	gassen	in	de	atmosfeer	vrijkomen,	vermengen	ze	zich	direct	met	de	
lucht	die	voor	circa	21	v%	uit	zuurstof	bestaat.	Een gasmengsel wordt pas ontbrandbaar 
als	de	verhouding	brandbaar	gas	en	zuurstof	tussen	bepaalde	grenzen	ligt	(zie	verder).	Dit	
bereik	is	specifiek	voor	elk	gas	en	elke	damp.

1 Explosies
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1.1.1.2.1 Nevelexplosiegevaar (= chemische explosie)
Wanneer	een	vloeistof	wordt	verstoven	ontstaat	een	nevel	van	zeer	kleine	druppeltjes.	
Hoe	kleiner	de	druppeltjes	zijn	hoe	stabieler	de	nevel	is,	en	des	te	meer	deze	zich	als	een	
gas	gedraagt	en	op	vervolgens	op	een	overeenkomstige	manier	kan	ontploffen:	nevelont-
ploffing.

1.1.1.2.2 Stofexplosiegevaar (= chemische explosie)
Indien	 een	 brandbare	 vaste	 stof	 in	 zeer	 fijne	 deeltjes	 (denk	 hierbij	 aan	 poeder)	 is	
onderverdeeld	kan	deze	met	lucht	worden	opgewaaid	en	vermengd	tot	een	stofwolk	die	
ontplofbaar	kan	zijn.	Voor	het	optreden	van	een	stofontploffing	is	het	nodig	dat	een	brand-
bare	vaste	stof	in	fijn	verdeelde	vorm	wordt	‘opgewerveld’	en	intensief	met	lucht	(of	een	
ander	zuurstofhoudend	gas)	wordt	gemengd	alvorens	te	worden	ontstoken.	De	term	―
stof met calorische waarde wordt veelal gebruikt om aan te duiden of de vaste stof brand-
baar is, te denken valt aan bijvoorbeeld suiker, meel en hout.

Vuistregel:	als	je	je	arm	sterkt	en	je	kan	je	hand	niet	meer	zien	in	de	stofwolk,	zit	je	boven	
LEL.

1.1.1.3 LEL en UEL

De minimale concentratie waarbij het brandbaar of explosief is, wordt LEL-waarde gen-
oemd (Lower Explosion Limit). De Nederlands term OEG (Onderste Explosie Grens) wordt 
zelden	gebruik.	Concentraties	 tot	de	onderste	explosie	 limiet	 (LEL)	zijn	 theoretisch	niet	
explosief.	Hiervoor	is	niet	voldoende	gas	aanwezig	om	te	ontbranden.	Het	mengsel	is	te	
arm. Indien	er	dus	minder	gas	in	de	ruimte	is	dan	dit	percentage,	dan	is	er	geen	ontploffing	
mogelijk.	Bij	metingen	dient	men	er	altijd	voor	te	zorgen	dat	je	Onder de 10% van de onder-
ste explosiegrens	–	de	L.E.L.	–	zit.	(in	functie	van	het	callibratiegas	van	het	meettoestel.	
Meestal is dit CH4, want meest brandbare gas).

Er	is	ook	een	maximale	concentratie;	deze	wordt	de	UEL-waarde	genoemd	(Upper	Explo-
sion Limit). Boven de 100% UEL is een gasmengsel niet explosief of ontbrandbaar omdat er 
niet	voldoende	zuurstof	meer	aanwezig	is	voor	verbranding	van	het	gas.	Het	mengsel	is	te	
rijk.	Dit	is	echter	een	heel	gevaarlijke	situatie.	Door	een	deur	te	openen,	wordt	lucht	in	deze	
ruimte	gebracht	en	zakt	de	concentratie	brandbaar	gas	tot	onder	UEL	en	komt	met	in	het	
explosief gebied terecht



3

Figuur 1 Explosief mengsel tussen LEL en UEL

Figuur 2 LEL en UEL bij ammonia

De	ontvlambare	zone	voor	elk	gas	of	gasmengsel	ligt	tussen	de	grenzen	van	de	LEL	en	de	
UEL.

Het gevaar van brandbare gassen is groter naarmate de concentratie van de LEL-waarde 
lager ligt.

Brandbaar gas
LEL vol% UEL vol% Ontvlambare	zone

Aardgas 5,0% 16,0% 5,0 tot 16,0%
Aceton 2,3% 13,0% 2,3 tot 13,0%
Propaan 1,7% 9,5% 1,7 tot 9,5%
Ammoniak 15% 30% 15 tot 30%
Styreen 0,9% 6,8% 0,9 tot 6,8%
Benzine	 0,6% 8,0% 0,6 tot 8,0%
Butaan 1,3% 8,5% 1,3 tot 8,5%
Waterstof 4,0% 76% 4,0 tot 76%
LPG 1,5% 10,0% 1,5 tot 10,0%
Waterstofsulfide	 4,0% 46% 4,0 tot 46%
Methaan 4,4% 16,0% 4,4 tot 16,0%

Tabel 1 LEL en UEL brandbare gassen

Voor	aardgas	geldt	dat	het	explosief	is	wanneer	de	concentratie	zich	bevindt	tussen	5,0	en	
16,0%.	Boven	de	16,0%	is	er	niet	voldoende	zuurstof	aanwezig	voor	ontbranding.	Wanneer	
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het	mengsel	echter	verdund	wordt	met	lucht/zuurstof	ontstaat	er	direct	een	ontbrandbaar	
mengsel!

Voor	de	concentratie	gas	en	omrekening	naar	ppm,	LEL	en	VOL%	zie	addendum	1.

1.1.1.4 De explosiedriehoek

Figuur 3 De explosiedriehoek.

Om	een	brandbaar	gas	te	laten	ontbranden	moet	aan	drie	voorwaarden	zijn	voldaan	(zie	
explosiedriehoek):

	 Er	voldoende	brandstof	aanwezig	zijn.	Als	de	gasconcentratie	de	minimale	grens	van	100%	
LEL passeert, wordt hieraan voldaan. Voor methaan is dit een concentratie van meer dan 4,4 
VOL%.

	 Er	moet	voldoende	zuurstof	aanwezig	zijn.	Verbranding	is	oxidatie	van	een	brandbare	stof	
en	daarvoor	is	zuurstof	nodig.	Geen	zuurstof	betekent	geen	verbranding.	In	een	inerte	om-
geving kan daarom geen explosie plaatvinden, terwijl de gasconcentratie ver boven de LEL 
grens kan liggen.

	 Er	moet	een	ontstekingsbron	aanwezig	zijn.	Deze	is	nodig	om	de	oxidatie	reactie	op	te	start-
en.	In	praktijk	kunnen	dit	kleine	hoeveelheden	energie	zijn	die	grote	gevolgen	kunnen	heb-
ben (vlam, vonk, warm oppervlak, adiatische compressie). Potentiele ontstekingsbronnen 
zijn	niet	gecertificeerde	elektrische	apparaten	zoals	verlichting,	schakelaars,	en	bediening-
spanelen. Maar ook mobiele telefoons (!!)/Astrid zenders,	multimeters	of	zelfs	vallende	sleu-
tels	kunnen	een	ontstekingsbron	zijn.

1.1.1.5 Snelheid van verdampen

Een	vloeibare	brandbare	stof	zal	afhankelijk	van	de	dampspanning	in	meerdere	of	mindere	
mate	verdampen	en	zal	dus	met	de	lucht	een	ontplofbaar	mengsel	vormen.	De	snelheid	
waarmee damp wordt gevormd en de concentratie boven het vloeistofoppervlak worden 
hoger naarmate de temperatuur van de vloeistof hoger is. Zodra de vloeistof een tem-
peratuur	boven	zijn	vlampunt	heeft	ligt	die	concentratie	boven	de	LEL	en	is	het	mengsel	
ontvlambaar.
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Figuur 4 Relatie dampconcentratie en temperatuur.

1.1.1.6 Ontsteking temperatuur (Autoignation temperature) en vlampunt (flash point)

Brandbare	gassen	hebben	een	temperatuur	waarbij	ze	spontaan	ontvlammen,	zonder	dat	
er	een	externe	ontstekingsbron	aanwezig	is.	Ontstekingstemperatuur	wordt	vaak	verward	
met de term vlampunt. Het vlampunt van een brandbare vloeistof is de laagste temperatu-
ur waarbij het vloeistofoppervlak voldoende damp afgeeft om door een kleine vlam te ont-
branden.	Een	vloeibare	stof	zal	afhankelijk	van	de	dampspanning	in	meerdere	of	mindere	
mate verdampen. De snelheid waarmee damp wordt gevormd en de concentratie boven 
het vloeistofoppervlak worden hoger naarmate de temperatuur van de vloeistof hoger is. 

Ontstekingstemperatuur en vlampunt
Gas of damp Vlampunt Ontstekingstemperatuur
Methaan < -20 °C 595 °C
Kerosine 38 °C 210 °C
Bitumen 270 °C 310 °C

Tabel 2 Ontstekingstemperatuur

Bij het vlampunt is er voldoende verdamping van de vloeistof waardoor de LEL bereikt 
wordt Als de omgevingstemperatuur onder de vlampunt temperatuur ligt, is er onvoldo-
ende	damp	aanwezig	voor	een	explosie	gevaarlijke	situatie.
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Brandbare	dampen	zijn	gevaarlijker	naarmate	het	vlampunt	lager	ligt.	

Explosie gevaarlijkheid
Temperatuur Explosie gevaarlijkheid

Vlampunt < -18 °C zeer	gevaarlijk
Vlampunt > -18 °C en < 23 °C gevaarlijk
Vlampunt > 61 °C nauwelijks gevaarlijk

Tabel 3 Explosie gevaarlijkheid

1.1.1.7 Dampdichtheid

De dichtheid van een gas of damp wordt vergeleken met lucht met een luchtdichtheid van 
1,0.	Gassen	met	een	dampdichtheid	onder	1,0	zullen	stijgen.	Bij	een	dampdichtheid	boven	
1,0	zal	het	gas	dalen.	

Dampdichtheid
Gas of damp Dampdichtheid 
Methaan 0,55 
Koolmonoxide 0,97 
Waterstofsulfide	 1,19 
Petroleum damp ca. 3,0 

Tabel 4 Dampdichtheid

1.1.2 Bomaanslag
De dreiging van terroristische aanslagen is reëel. De verwachting is dan ook dat de kans 
op	dergelijke	aanslagen	eerder	zal	toe-	dan	afnemen.	De	meeste	terreuraanslagen	worden	
met explosieven (en/of kogels) gepleegd. Door de gerichtheid van de aanslag vallen daar-
bij	doorgaans	veel	slachtoffers.	De	psychologische	impact	is	groot	naar	de	slachtoffers	en	
hun omgeving, betrokkenen en de maatschappij als geheel. Een aanslag met springtuigen 
kan	ook	gericht	zijn	tegen	kritische	installaties	met	gevaarlijke	stoffen,	radiologisch	of	che-
misch.	De	maatregelen	welke	gelden	voor	een	explosie	met	gas	-en	vaste	stoffen	zijn	ook	
in	deze	context	toepasbaar.	Specifieke	accenten	zullen	verder	in	de	tekst	worden	gelegd.

1.1.3 Effecten	op	de	omgeving
Bij	een	explosie	ontstaat	in	milliseconden	een	zeer	krachtige	golf	die	uit	twee	component-
en	bestaat:	een	drukgolf	en	een	explosiewind.	De	drukgolf	verspreid	zich	vanaf	de	plaats	
waar de explosie plaatsvindt in alle richtingen. Hoe krachtiger de explosie, hoe groter de 
drukgolf	en	hoe	verder	de	drukgolf	zal	 reiken.	De	kracht	van	de	explosie	bepaalt	onder	
andere de schade en de afstand waarover beschadiging is opgetreden. Er komen tevens 
vuur en hitte vrij, waardoor vervolgens brand kan ontstaan in de verre of nabije omgeving.
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Figuur 5 Drukgolf

De	omgeving	waar	een	explosie	plaatsvindt	bepaalt	mede	hoe	groot	de	schade	zal	zijn.	
De	drukgolven	in	open	lucht	zijn	relatief	eenvoudig.	In	het	open	veld	kan	de	drukgolf	zich	
verder verspreiden omdat hij minder obstakels tegenkomt. In een open ruimte heeft een 
drukgolf	een	bolvormig	expansiepatroon.	Het	oppervlak	van	deze	bol	 is	 evenredig	met	
het	kwadraat	van	de	straal	(de	afstand	tot	het	centrum	van	de	ontploffing).	Aangezien	de	
energie	van	de	drukgolf	zich	verspreidt	over	dit	oppervlak,	neemt	de	drukgolf	kwadratisch	
af	met	de	afstand	tot	de	plaats	van	ontploffing. In een stad met veel hoge gebouwen komt 
de	drukgolf	minder	ver,	maar	kan	de	schade	aanzienlijk	zijn.	De drukgolven in gebouwen 
zijn	eerder	complex	door	weerkaatsing en interferentie op van drukgolven. Een explosie in 
het	water	verspreid	zich	veel	sneller	dan	in	de	lucht,	en	leidt	vaak	tot	veel	ernstiger	letsel	
bij	het	slachtoffer.	In	een	gesloten	ruimte	zal	een	explosie	leiden	tot	toename	van	de	druk,	
waardoor	deze	krachtiger	naar	buiten	verplaatst.

Een	overzicht	van	de	effecten	in	relatie	tot	de	druk	is	terug	te	vinden	in	de	onderstaande	
tabel	(overgenomen	uit	het	handboek	gevaarlijke	stoffen)

Schade kPa 
Lichte schade aan glas panelen 0,1- 0,3 
Drempelwaarde voor glasbreuk 1 -1,5 
Ondergrens voor schade van brokstukken 1,5 - 2,5 
Ruitbreuk, scheuren pleisterwerk, licht schade aan gebouwen. 3,5 - 7,5 
Personen	omver	geblazen	 7 -10 
Vervorming van dunne metalen platen 7,5 - 12,5 
Bezwijken	van	houten	of	asbest	zijpanelen	van	woningen	 7,5 - 15 
Bezwijken	van	wanden	gemaakt	van	betonblokken	 12,5 - 20 
Bezwijken	van	zelfdragende	gebouwen	 20 - 30 
Openscheuren van olietanks 20 - 30 
Afbreken	van	steunpalen	 30 - 50 
Ernstige schade aan gebouwen met stalen frame 30 - 50 
Ondergrens voor trommelvliesbreuk 35 
Gewapend betonnen constructies ernstig beschadigd 40- 60 
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Treinstellen	omver	geblazen	 40- 60 
Totale vernieling van ongewapende gebouwen 70 - 80 
Long schade 200 - 500 
Letaliteit 700-1500

Tabel 5 Effecten door druk

1.1.4 Effecten	op	de	gezondheid
De uitgebreidheid en de ernst van de verwondingen worden bepaald door de kracht van 
de	explosie,	de	afstand	van	het	slachtoffer	tot	de	ontploffingsplek,	de	ruimte	waarin	de	
ontploffing	plaatsvond	 (open	of	gesloten)	 en	de	eventuele	 toevoeging	 van	metaalfrag-
menten aan een explosief. Explosies in afgesloten ruimten (gebouwen, voertuigen) en ge-
paard aan instorting van omgevende structuren gaan gepaard met een hogere mortaliteit 
en morbiditeit.

Blast	is	een	specifieke	groep	letsels	die	ontstaan	als	gevolg	van	plotselinge	luchtverplaats-
ing door een explosie. Explosies kunnen 4 verschillende verwondingspatronen veroor-
zaken:	 de	 primaire	 explosieverwonding	 door	 het	 effect	 van	 de	 drukgolf,	 de	 secundaire	
verwondingen door projectielwerking, de tertiaire door de explosiewind en tenslotte de 
quartaire door hitte en brand.

1.1.4.1 Primaire explosieverwondingen

Ontstaan als gevolg van de schokgolf. Letsels door hoge kortdurende geluidsniveaus (im-
pulsgeluid)	of	de	drukgolf	(“blast”).	Voor	de	fysieke	effecten	van	de	drukgolf	maakt	het	uit	
of	de	ontploffing	plaatsvindt	in	de	open	lucht	of	in	een	gesloten	ruimte	(zie	ook	###).	De	
meeste	primaire	explosieverwondingen	worden	gezien	in	gesloten	ruimten.	Het	barotrau-
ma	werkt	hoofdzakelijk	in	op	lucht	of	gas	bevattende	organen.

1. Scheuren	van	trommelvliezen;	dat	doet	zich	voor	bij	tot	80%van	de	slachtoffers.
2. Longbeschadiging.	Doet	zich	voor	bij	de	helft	of	meer	van	de	slachtoffers.

o (spannings-) pneumothorax
o ruptuur van longblaasjes, bloedingen en oedeem; dat laatste wordt soms 

pas uren na de explosie duidelijk (RX-beeld van vlindervormige exsudaten).

3. Darmperforaties,	met	als	gevolg	peritonitis.	Doet	zich	voor	tot	bij	4%	van	de	slachtoffers.

Primaire	letsels	zijn	niet	altijd	direct	zichtbaar	aan	de	buitenzijde	van	het	slachtoffer,	terwijl	
zij	toch	levensbedreigend	kunnen	zijn.

1.1.4.2 Secundaire explosieverwondingen.

Om	het	verwondende	effect	van	een	aanslag	te	vergroten,	worden	vaak	metalen	delen	aan	
een	bom	toegevoegd,	zoals	moeren,	spijkers	en	stalen	bolletjes.	Door	hun	hoge	kinetische	
energie kunnen die diep in het lichaam binnendringen. Ook rondvliegende fragmenten ten 
gevolge	van	de	destructie	van	structuren	(gebouw,	meubilair)	veroorzaken	schade.	Dit	kan	
vele vormen hebben, van bloeduitstortingen, stomp trauma tot doordringende wonden.
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1.1.4.3 Tertiaire explosieverwondingen

Het	slachtoffer	wordt	door	de	schokgolf	op	de	grond	of	tegen	een	ander	object	aan	gewor-
pen.	Net	als	bij	de	secundaire	letsels	zien	we	hier	stomp	trauma	en	doordringende	wonden:

1. het	gehele	lichaam	wordt	weggeblazen	en	komt	vervolgens	hard	in	aanraking	met	muren	of	
structuren,	met	kneuzingen,	complexe	fracturen	als	gevolg;

2. door een verschil in versnelling worden delen van extremiteiten afgerukt, de traumatische 
amputaties,	of	kunnen	zenuw-	en	vaatletsels	optreden	(‘overstretching’).

1.1.4.4 Quaternaire explosieverwondingen.

Deze	worden	veroorzaakt	door	de	vrijkomende	hitte,	door	het	ontstaan	van	brand,	benev-
eling, inhalatietrauma (vb. giftige producten die vrijkomen), door het ineenstorten van 
gebouwen, en verergering van reeds bestaande aandoeningen.

1. Door	de	snelle	verbranding	wordt	veel	zuurstof	in	de	omgevingslucht	verbruikt,	waardoor	
slachtoffers	 door	 verstikking	 kunnen	 overlijden;	 Zuurstofconcentratie	 lager	 dan	 18	 vol%	
en	in	het	bijzonder	lager	dan	10	vol%	geeft	aanleiding	tot	(acuut)	verstikkingsgevaar	met	
binnen	een	paar	minuten	ernstig	blijvend	hersenletsel,	dat	zonder	ingrijpen	zal	leiden	tot	
de dood. Verstikking	kan	optreden	door	het	forse	zuurstofverbruik	door	de	explosie	zelf.	
Een	ander	risico	is	het	werken	onder	zuurstofarme	condities	(‘inertiseren’)	om	brand	–	en	
explosiegevaar te minimaliseren. In ruimtes waar dit wordt toegepast is verstikkingsgevaar 
aanwezig,	tenzij	gebruik	gemaakt	wordt	van	onafhankelijke	adembescherming.

2. Verbrandingen door vlammen en hitte. Explosies kunnen leiden tot ernstige huidverbran-
dingen	met	soms	dodelijke	afloop.

3. Bedwelming	of	vergiftiging	door	blootstelling	aan	giftige	gas,	damp	of	nevel	of	stoffen.	
Blootstelling	 aan	 toxische	 stoffen	 kan	 lokaal,	 acuut,	 irriterende	 en	 corrosieve	 effecten	
geven op de luchtwegen (bronchiolitis), longen (oedeem), ogen en huid en leiden dan tot 
o.a.	tot	ernstige	ademhalingsproblemen,	oog-	en	huidaandoeningen.	Deze	acute	effecten	
staan o.a. vermeld op de Chemiekaarten, Product- of VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of 
in het Engels (Material) Safety Data Sheets ((M)SDS) per toxische stof. + verbrandingspro-
ducten	na	explosie	Daarnaast	treden	ook	lange	termijn	systemische	effecten	op,	op	diverse	
orgaansystemen	zoals:	het	maagdarmsysteem,	zenuwstelsel,	nieren,	bloedvormende	or-
ganen	(beenmerg)	en	voortplantingsorganen	(reprotoxische	effecten).

Belangrijke	 letsels	na	een	explosie	betreffen	 longschade,	neurologische	schade,	buiklet-
sels,	 fracturen/skeletschade	 en	 crushsyndroom.	 Laesies	 zoals	 oogverwondingen,	 frac-
turen	en	ernstige	intracraniële	schade	kunnen	het	gevolg	zijn	van	primaire,	secundaire	of	
tertiaire mechanismen.

1.1.5 Eigen veiligheid
	 Om het risico van een explosie te beperken moet de gelijktijdigheid van een brandbare stof, 

zuurstof	en	een	werkzame	ontstekingsbron	worden	voorkomen.	Indien	eenmaal	is	vastges-
teld dat een brandbare stof in lucht kan vrijkomen, kan een explosie alleen nog voorkomen 
worden	 door	 de	 ontstekingsbron	 weg	 te	 nemen	 of	 de	 ontstekingsbron	 te	 voorzien	 van	
passend	beschermingsniveau	 (Voor	detail	 zie	ATEX	 richtlijnen,	ATEX staat voor de Franse 
benaming ATmosphères EXplosibles).

	 Schade door rechtstreekse blootstelling van mensen aan explosies in de arbeidsomgeving 
kan	vermeden	worden	door	het	preventief	beperken	van	de	aanwezigheid	van	mensen	 in	
zones	met	een	hoog	explosiegevaar	of	door	het	tijdig	detecteren	van	een	explosieve	atmos-
feer	en	het	evacueren	van	mensen	uit	de	bedreigde	zone	voordat	een	explosie	optreedt.

	 De	veiligheidsmaatregelen	zoals	bij	een	CBRN	incident	dienen	te	worden	gerespecteerd.	Afs-
tand	houden	biedt	de	beste	bescherming,	de	(reflex)perimeters	zoals	ingesteld	door	disci-
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pline 1 (D1, brandweer) dienen strikt te worden gerespecteerd. D1 is verantwoordelijk voor 
de veiligheid op de site van het incident en voor het opsporen en evacuatie van gewonden 
(‘search and rescue’). Hou	rekening	met	gevaarlijke	stoffen	 in	de	buurt,	de	stevigheid	van	
gebouwen.

	 Bij	een	bomaanslag	met	of	zonder	aanwezigheid	van	een	actieve	schutter	dient	men	als	me-
dische hulpverlener in eerste instantie afstand te houden op een veilige plaats. D3 bepaalt de 
perimeters	en	staat	mede	in	voor	de	veiligheid	(zie	tabel	1:	indicatie	voor	reflexperimeters).	
Hou	rekening	met	een	tweede	explosief,	hou	rekening	dat	de	dader(s)	zich	onder	de	slach-
toffers	kunnen	bevinden.	Dit	kan	een	belangrijke	vertraging	opleveren	bij	het	verschaffen	
van	de	eerste	zorg	aan	de	slachtoffers.	Bij	een	belangrijke	arteriële	bloeding	is	exanguinatie	
mogelijk op 3 minuten.

	 Hou	rekening	dat	ook	het	ziekenhuis	kan	een	doelwit	zijn	(Lock	down).

1.1.6 Triage
Elke explosie is ‘vuil’ tot het tegendeel aangetoond is.: elk explosie(f) kan chemisch, ra-
diologisch	gecontamineerd	zijn.	Triage	en	medisch	handelen	mogen	evenwel	niet	worden	
uitgesteld	om	deze	reden,	de	kans	op	contaminatie	van	de	hulpverleners	is	laag.	Draag	per-
soonlijke	beschermingskledij:	handschoenen,	masker	met	ABEK-filter	(zie	figuur)(opletten	
niet bestand bij radiologisch incident)..

Figuur 6 ABEK-filter

Vooral	van	belang	is	de	schifting	tussen	de	volgende	3	categorieën	slachtoffers:

	 slachtoffers	die	een	grote	kans	op	complexe	problemen	hebben	en	die	daardoor	in	een	spe-
ciaal toegerust centrum agressief dienen te worden behandeld;

	 slachtoffers	voor	wie	behandeling	op	de	gewone	spoed	afdeling	volstaat.
	 Slachtoffers	welke	ambulant-	in	het	opvangcentrum	kunnen	worden	behandeld.
Deze	triage	gebeurt	op	twee	plaatsen:	allereerst	op	de	locatie	van	de	aanslag	en	vervol-
gens	op	de	spoedgevallen	afdeling	van	het	ziekenhuis.

De triage dient geregeld herhaald te worden! Die is niet alleen nodig doordat er afwijkin-
gen	kunnen	zijn	gemist,	maar	ook	doordat	sommige	ziektebeelden	zich	pas	na	een	bep-
aalde	latentietijd	ontwikkelen,	zoals	longaandoeningen	(‘blast	injury’)	of	intra-abdominale	
problemen (bloeding of peritonitis).



11

Zo voldoende ambulancecapaciteit, snelle bereikbaarheid en goede voorbereiding van de 
ziekenhuizen	en	andere	hulpdiensten	kan	men	opteren	voor	een	zogenaamde	‘scoop	and	
run’-benadering	(‘oppakken	en	wegwezen’).	Hierbij	wordt	minder	aandacht	aan	de	loka-
le	 triage	besteed	en	vervoert	men	alle	slachtoffers	zo	snel	mogelijk	afgevoerd	naar	een	
centrum	voor	medische	evacuatie	met	stabilisatiecapaciteit	(bij	voorkeur	ziekenhuis	met	
erkende dienst voor spoedgevallen), alwaar hun toestand beter kan worden beoordeeld 
en	waar	zij	eventueel	kunnen	worden	gestabiliseerd,	geconditioneerd	voor	verder	trans-
port naar een verder afgelegen traumacentrum of behandeld.

1.1.6.1 Triage op de plaats van de aanslag.

Op	de	plaats	van	de	aanslag	dient	men	eerst	te	overzien	bij	wie	er	ter	plaatse	levensred-
dend moet worden ingegrepen, in een dergelijke situatie vooral patiënten met:

1. een belemmerde ademweg,
2. ernstige bloedingen
3. een spanningspneumothorax.

Trommelvliesbeschadiging kan niet worden gebuikt als triagecriterium. Het is niet speci-
fiek,	noch	sensitief	voor	letsels	elders,	abdominale	letsels	komen	voor	bij	slachtoffers	met	
een intact trommelvlies.

1.1.6.2 Triage in het ziekenhuis.

De	triage	in	het	ziekenhuis	zal	bij	voorkeur	worden	uitgevoerd	door	een	ervaren	arts	die	
beoordeelt	of	slachtoffers	direct	medische	zorg	behoeven	of	dat	met	verdere	diagnostiek	
en behandeling nog even gewacht kan worden om de beschikbare medische capaciteit 
primair	te	benutten	voor	de	ernstigst	gewonde	slachtoffers.

Tot	 het	 standaardonderzoek	behoren	 anamnese,	 lichamelijk	 onderzoek,	 een	 (zo	 nodig)	
echografie	van	de	buik	en	algemene	laboratoriumanalyse.	De	radioloog	speelt	een	essen-
tiële	rol	in	het	team	dat	de	eerste	opvang	verzorgt,	want	diens	informatie	kan	de	ernst	van	
de toestand objectiveren. Naast	standaard	radiologie	zijn	vaak	aanvullende	CT-scans,	echo-
grafie	en	eventueel	arteriografisch	onderzoek	bij	klinische	aanwijzingen	voor	vaatschade	
nodig.

1.1.7 Medisch handelen
De medische problematiek is door de combinatie van barotrauma met stompe en penetre-
rende	verwondingen	multidisciplinair	en	vergt	daardoor	inzet	van	meerdere	disciplines	bij	
één	patiënt.	Herhaalde	evaluatie	van	de	patiënt	is	cruciaal	(zie	triage).

De	helft	van	de	slachtoffers	zal	medische	hulp	zoeken	 in	het	eerste	uur	na	het	 incident,	
de	meest	ernstig	gekwetste	slachtoffers	komen	na	de	minst	erg	gekwetsten.	Deze	laatste	
zoeken	vaak	hun	weg	op	eigen	kracht	(wilde	evacuatie)	naar	de	omgevende	ziekenhuizen.

1.1.7.1 Op de plaats van het incident

De	kwaliteit	van	de	pre-hospitaal	opvang	is	in	sterke	mate	bepalend	voor	de	finale	morbid-
iteit	en	mortaliteit	van	de	slachtoffers.

De volgende punten verdienen extra aandacht bij het medisch handelen:

	 Agressieve bloedingscontrole met vroegtijdig gebruik van tourniquets en hemostatische ga-
zen	om	bloeding	te	stoppen	op	plaatsen	waar	een	tourniquet	niet	kan	worden	aangebracht.
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	 Agressief luchtweg management. Beveiligen van de luchtweg met endotracheale intubatie 
bij	patiënten	met	bedreigde	luchtweg	zonder	maxillofacial	of	nektrauma.

	 Een geïntegreerd operationeel antwoord van de hulpdiensten op het terrein. Samenwerking 
(en training) met politiediensten en brandweer.

	 Een	intraveneuze	toegangsweg	is	geen	routine	in	de	acute	fase.	Een	intra-osseouse	toegang	
is een alternatief wanneer een IV toegang niet lukt.

	 Morfine	als	pijnmedicatie,	ketamine	als	analgeticum.

1.1.7.2 In het ziekenhuis

1.1.7.2.1 ‘Damage control surgery’.
Bij	de	opvang	van	veel	ongevalsslachtoffers	speelt	ook	de	methode	van	‘damage	control	
surgery’ een belangrijke rol. Dit maakt onderdeel uit van een systematische tri-fasische be-
nadering die de cascade van gebeurtenissen bij een traumapatiënt doorbreekt en de kans 
op overleven vergroot.

	 In	de	eerste	fase	worden	de	noodzakelijke	operaties	uitgevoerd	om	bloedingen	te	stoppen	
en contaminatie te voorkomen.

	 De tweede fase bestaat uit resuscitatie op de intensive-careafdeling,
	 De derde fase uit secundaire ingrepen.

1.1.7.2.2 vaccinaties
Voor	slachtoffers	met	huid	of	mucosa	letsels.	Voorzie	Tetanus	vaccinatie	en	Hepatitis	B	im-
munisatie (binnen de 7 dagen)

1.1.7.2.3 Orgaan	specifiek	handelen
Longschade (longblast).

De longschade varieert van petechiën tot uitgebreide bloedingen. Door schade aan de al-
veoli	kan	vocht	in	de	longen	ophopen	(niet	cardiaal	longoedeem).	Longblast	uit	zich	mees-
tal bij presentatie maar ook pas later (tot 48 uur) na het incident. Is meer frequent bij 
patiënten met schedeltrauma, uitgebreide (>10%) brandwonden en penetrerende thorax 
of hoofdwonden.

Symptomen: dyspneu, hoesten, hemoptysis, en pijn ter hoogte van de thorax.

Klinische	tekens	zijn	tachypnoe,	hypoxie,	cyanose,	apnoe,	wheezing,	verminderde	ademge-
luiden, en hemodynamische instabiliteit (tot shock). Beoordeling van de bloedoxygenatie, 
RX-thorax	 (typisch	 vlinderpatroon)	 (eventueel	 aangevuld	 door	 een	 CT-onderzoek)	 zijn	
voor de diagnostiek van belang.

Behandeling:	hoge	flow	zuurstof,	zeker	zo	lucht	embolisatie	vermoed	wordt.	Linker	(half)	
zijligging	(zo	mogelijk).	Onmiddellijke	intubatie	en	beademing	bij	een	gecompromitteerde	
luchtweg. Bij beademing spelen meerdere kwesties: naast longcontusie kunnen de longen 
schade hebben opgelopen door brand en inhalatie van toxische substanties en daarnaast 
kunnen	er	bronchopleurale	fistels	zijn	ontstaan	met	pneumothorax	als	gevolg.	Bij	het	toe-
passen van eindexpiratoire overdruk als behandeling van de acute longparenchymbeschad-
iging dient men rekening te houden met relatieve contra-indicaties door andere vormen 
van longschade, vooral bronchopleurale luchtlekkage, alsmede met bijkomende proble-
men	zoals	hersenbeschadiging.	Wees	beducht	op	luchtembolisatie,	pneumo-	en	hemotho-
rax (drainage waar nodig!). Volume resuscitatie dient bedacht te gebeuren, overvulling kan 
leiden tot longoedeem en achteruitgang van de pulmonale status.

Neurologische schade.
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Zowel	door	het	explosie-effect	als	door	penetrerende	objecten	kunnen	open	en	gesloten	
hersen	 letsels	 met	 kneuzingen	 en	 bloedingen	 optreden.	 CT-onderzoek	 is	 daarvoor	 de	
aangewezen	diagnostische	benadering.	Andere:	plexus	brachialis	elongatie	door	explosie.

Oogschade

Schade aan het oog of omgevende structuren treed op bij nagenoeg 30% van de slachtof-
fers na een explosie. Het betreft vnl. secundaire letsels door rondvliegend debris (vnl. glas).

Symptomen	kunnen	vaag	zijn:	pijn	of	verlies	van	zicht.	Belangrijke	schade	aan	het	oog	is	
mogelijk	met	behouden	van	zicht.

Behandeling:	stel	onderzoek	van	het	oog	uit	tot	ontzwellen	van	de	omgevende	structuren,	
forceer	geen	toegang	tot	het	oog	voor	onderzoek.	Plaats	geen	druk	op	het	oog	en	 laat	
vreemde materialen te plaatse. Bescherm het oog met een plastic of metalen bescherm-
kap.

Oorschade (oorblast)

Oor beschadiging is frequent. Trommelvliesschade gaat van bloeding tot perforatie (uni-
lateraal	 of	 bilateraal,	 beperkt	 of	 compleet).	 Trommelvlies	 beschadiging,	 zonder	 andere	
symptomen of letsels, is geen marker voor primaire explosie letsels elders in het lichaam. 
Binnenoorschade	komt	voor	bij	zware	ontploffingen.

Symptomen: tinnitus, gehoorverlies, vertigo, bloeding uit het oor of vochtverlies uit het 
oor.	Daarnaast	kan	er	wanneer	het	evenwichtsorgaan	 is	aangedaan	ook	sprake	zijn	van	
draaiduizeligheid.

Buikletsels

Schade	aan	de	buikorganen	zijn	een	gelangrijke	oorzaak	van	morbiditeit	en	mortaliteit.	De	
incidentie en hun klinische presentatie is sterk patiënt en omgevings gebonden, kinderen 
zijn	meer	gevoelig	(dunnere	buikwand,	proportioneel	grotere	organen:	lever,	milt),	en	van	
het	type	ontploffing.	Ontploffingen	onder	water	dragen	een	aanzienlijk	belangrijker	risico	
voor	schade	aan	de	buikorganen	gezien	de	schokgolven	onder	water	(relatief	weinig	com-
primeerbaar)	zich	sneller	verplaatsen	en	minder	energie	verliezen.

Schade aan buikorganen kan op meerdere manieren ontstaan:

	 Gas	bevattende	organen	zijn	meest	gevoelig	 aan	de	 ‘primaire	explosieverwondingen’.	De	
drukgolf kan aanleiding geven tot onmiddellijke ruptuur of bloeding (gaande van petechiën 
tot grote darmwand hematomen), scheuren van het mesenterium, contusie van lever of 
milten ruptuur van de testis. Wandhematomen hebben een hoog risico voor secundaire is-
chemie	en	ruptuur	meestal	3-5	dagen	(maar	zelfs	tot	14	dagen)	na	het	trauma.

	 De	meest	voorkomende	letsels	zijn	echter	het	gevolg	van	penetrerende	scherven	of	stomp	
trauma. Zij gaan meestal gepaard aan primaire explosieverwondingen, secundaire ischemie 
en gas embolisatie.

	 Crush van het abdomen en de wand.
Symptomen: De klinische presentatie is erg wisselend en letsels worden soms pas duidelijk 
bij het optreden van complicaties. Letsels aan de buikorganen dienen te worden vermoed 
bij elkeen blootgesteld aan een explosie met buikpijn, nausea-braken, bloed braken, pijn 
aan het rectum, pijn aan de testis, onverklaarde hypovolemie/bloeding, koorts, ileus en 
tekens van acuut abdomen.
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Een	 grote	 waakzaamheid	 is	 aangewezen	 tijdens	 triage	 en	 opvolging	 (herhaald	 klinisch	
onderzoek	van	de	buik!),	vooral	bij	oudere	slachtoffers.	Zoek	naar	vrije	 lucht	 in	de	buik,	
bloeding in de buik, abcessen.

Fracturen, skeletschade.

De	explosie	kan	enerzijds	leiden	tot	penetrerende	verwondingen	van	het	skelet	en	zachte	
weefsels,	anderzijds	tot	multipele,	soms	gecompliceerde	fracturen	via	tertiaire	mechanis-
men	als	het	krachtig	omverwerpen	van	mensen.	Hierbij	ziet	men	vaak	een	combinatie	met	
vaat-	en	zenuwletsels	in	de	omgeving	(zie	neurologische	schade).

Primaire explosieletsel. Traumatische amputatie als primair explosie letsel is een marker 
van mortaliteit. Explosie geïnduceerde amputaties gebeuren meestal op het niveau van de 
schaft van het been, eerder dan op het niveau van de gewrichten.

Secundaire explosieletsels door penetrerende fragmenten of omgevende structuren 
geven aanleiding tot uitgebreide weefsel schade en wondcontaminatie. Zelfs met beperk-
te	uitwendige	letsels	moet	men	bedacht	zijn	op	uitgebreide	schade	en	levensbedreigende	
infecties van de wonde.

Elke open wonde moet in kaart gebracht worden naar omvang, omgevende (bot-, vaat, - 
zenuw)	structuren	en	infectie.

Crushsyndroom.

Niet	alleen	door	de	explosie	zelf,	maar	ook	door	 instortingen	kan	via	spiercontusie	 rab-
domyolyse	optreden,	resulterend	in	een	crushsyndroom.	Dat	kan	de	oorzaak	zijn	van	late	
sterfte.

Bij een plotse bevrijding van een ‘geplet’ lidmaat kan een reperfusie syndroom ontstaan 
met hypovolemie (patiënten kunnen tot 12l/48h sekwestreren in het geplette orgaan, 
3°-compartiment	syndroom)	en	metabole	stoornissen.	Vrijzetting	van	myoglobine,	creat-
inine, kalium, fosfor in de circulatie. Myoglobinurie geeft aanleiding tot nierfalen indien 
onbehandeld. Preventief dient intraveneus vloeistof worden toegediend voor de bevrij-
ding van het lidmaat of dient een tourniquet te worden aangelegd. Wees beducht op de 
ontwikkeling van een compartiment syndroom.

Zwangere vrouwen

Alle	zwangere	vrouwen	in	het	2°	en	3°	trimester	dienen	opgenomen	te	worden	voor	mon-
itoring.

1.1.7.3 nazorg

Nazorg	richt	zich	op	de	rechtstreekse	slachtoffers,	betrokkenen	en	hulpverleners.	Epidemi-
ologisch	onderzoek	naar	de	psychische,	emotionele,	cognitieve	en	gedrags	veranderingen	
na een (bom)explosie is belangrijk. Signalen dienen actief gemonitord te worden, noden 
en behoeften in kaart gebracht.

Het	verzamelen	van	gegevens	over	de	medische	effecten	na	explosies	laat	ook	een	meer	
diepgaande nabeschouwing en rapportering toe: hoe goed verliep de hulpverlening?; hoe 
goed was de triage? De uitkomsten van dergelijke studies maken duidelijk waar het nodig 
is	om	protocollen	aan	te	passen	en	welke	kwesties	nader	onderzoek	vragen.
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1.1.8 Addendum

1.1.8.1 Concentratie gas en omrekening naar ppm, LEL en VOL%

De concentratie van een gas kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. Hogere 
concentraties worden in volumeprocent VOL% aangegeven. In lucht is bijvoorbeeld 20.9 
VOL%	zuurstof	aanwezig.

Lagere concentraties worden uitgedrukt in ppm (parts per million). Voor de verhouding 
tussen ppm en VOL% geldt:

1 VOL% = 10.000 ppm.

In	lucht	is	bijvoorbeeld	een	zeer	lage	concentratie	van	0,0002%	methaan	(CH4)	aanwezig;	
dit	komt	overeen	met	2	ppm.	Deze	omrekening	geldt	bij	20	°C	en	1.013	mBar.

De minimale concentratie, uitgedrukt in volumeprocent (VOL%), waarbij een gas brandbaar 
wordt,	 is	voor	elk	gas	verschillend.	Deze	minimale	concentratie	wordt	gelijk	gesteld	aan	
100% LEL.

Gassen	zoals	H2S	(waterstofsulfide)	zijn	explosief,	echter	de	concentratie	waarbij	dit	gas	
toxisch is, is veel lager. De LEL waarde van H2S bedraagt 4,0%, omgerekend 40.000 ppm. 
Bij een concentratie H2S van 1000 ppm volgt onmiddellijke bewusteloosheid met de dood 
tot gevolg.

Dit geldt ook voor mengsels met vluchtige organische componenten (VOC’s). De concen-
tratie	waarbij	VOC’s	toxisch	zijn	ligt	in	het	algemeen	veel	lager	dan	wanneer	ze	brandbaar	
zijn.	Een	PID	meter1	meet	in	ppm	bereik	en	biedt	voor	deze	gassen	extra	bescherming	ten	
opzichte	van	enkel	een	LEL	meting.

1  Niet	selectieve	meting	+	correctiefactoren.	Je	weet	niet	welk	gas	je	meet.	Als	je	zeker	bent	dat	er	maar	1	VOC	
aanwezig	is,	kan	je	met	een	correctiefactor	een	juiste	aanwezige	concentratie	geven.
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