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I. SAMENVATTING

In 2000 is de opslag van gevaarlijk afval bij ATF te Drachten afgebrand. Daarbij zijn
giftige stoffen verspreid, waartegen maatregelen zijn genomen.
In 2004 heeft de Provincie Fryslân GGD Fryslân een rapport laten opstellen over de
(milieu)onderzoeken die tot dan toe gedaan waren. Uit die inventarisatie bleek dat de
gegevens geen aanwijzingen gaven voor een voor de gezondheid riskante
blootstelling via bodem, lucht, water en via de voedselketen. Maar de gegevens over
het inademen van rook of stof en dampen van verbrandingsresten en over
huidcontact met bluswater, roet of verbrandingsresten waren onvoldoende om
risico’s uit te sluiten.

Bij de bewoners en werknemers, die zijn blootgesteld aan rook, stof of dampen van
verbrandingsresten en aan bluswater, bestaat ongerustheid over de gevolgen van de
ATF-brand voor hun gezondheid. Daarom heeft de Provincie besloten om bij die
personen te laten inventariseren welke van hun gezondheidsproblemen zij daarmee
in verband brengen.
Het doel van het onderzoek is om een globaal beeld te krijgen van de omvang van
de gezondheidsproblematiek na de brand en het maken van een onderscheid tussen
soorten aandoeningen die waarschijnlijk niet of mogelijk wel aan de brand zijn toe te
schrijven.

Voor de inventarisatie heeft de GGD een speciale onderzoeksopzet ontworpen. Het
gehele onderzoeksplan is voorgelegd aan de adviesgroep die door de Provincie is
samengesteld voor het ATF-onderzoek. In de adviesgroep zitten onder meer
vertegenwoordigers van de bewoners van het betreffende gebied en
vertegenwoordigers van de hulpverleners en de bedrijven die betrokken zijn geweest
bij de brand en het opruimen van de restanten. Ook artsen, deskundigen van het
RIVM en vertegenwoordigers van overheidsinstanties hebben een bijdrage in de
adviesgroep geleverd. Vervolgens is het onderzoeksplan besproken met en
goedgekeurd door de Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek.

Ten behoeve van het onderzoek zijn ongeveer 340 vragenlijsten verstuurd. Bij de
vragenlijst is aangegeven, dat het onderzoek niet kan dienen om individuele
diagnoses te stellen of om vast te stellen of een bepaald ziektegeval toe schrijven is
aan de brand. Aan het eind van de vragenlijst is gevraagd om toestemming om met
de invullers en hun (huis)arts contact op te nemen. Hiervan hebben de onderzoekers
gebruik gemaakt bij 19 invullers en bij 22 van hun artsen.

Er zijn 124 bruikbare ingevulde vragenlijsten teruggestuurd. Doordat het onderzoek
inventariserend is opgezet, is het onbekend hoe groot de groep is waarvoor de
antwoorden representatief zijn. De uitkomsten zijn daarom niet te vergelijken met het
percentage gezondheidsproblemen in ander onderzoek.

Omvang van blootstelling en gezondheidsproblemen
Sommige mensen hebben meer dan 1 soort blootstelling vermeld. Er zijn in het totaal
96 personen die één of meer soorten blootstelling door de ATF-brand hebben
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ingevuld. Van hen hadden er 44 acute klachten van ogen, neus, keel, luchtwegen en
huid.
43 personen geven hun gezondheid kort na de brand een lager rapportcijfer dan
ervoor. Het cijfer zakte van een voldoende naar een onvoldoende bij 12 personen.
Van hen geven 2 hun gezondheid tijdens het invullen nog steeds een onvoldoende.

Bij de blootgestelde respondenten zijn 7 kinderen. Van hen hebben 2 een
gezondheidsprobleem, waarvan de ouders zich afvragen of het een gevolg van de
brand kan zijn, omdat er geen andere oorzaak bekend is. Beide aandoeningen
passen echter niet bij blootstelling aan verbrandingsproducten en beide zijn ook niet
bij andere blootgestelde respondenten opgetreden.

Aandoeningen die wel of niet aan de brand zijn toe te schrijven
De verzamelde informatie geeft een beeld van tientallen personen met acute
slijmvliesklachten tijdens en na de blootstelling. Die klachten zijn ongetwijfeld aan de
ATF-brand te wijten. Zulke klachten treden op bij iedere sterke blootstelling aan
verbrandingsproducten. Daarbij passen ook klachten over hoofdpijn, misselijkheid,
e.d. Het gaat in het algemeen om tijdelijke klachten.
Bij sommige mensen zijn de acute klachten langer blijven bestaan. Ook zijn er bij 35
van de invullers nieuwe klachten bijgekomen.

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er geen ‘epidemie’ van een bepaald soort
nieuwe aandoeningen is opgetreden in de periode na de brand. Dat er veel nieuwe
aandoeningen gemeld zijn, is op zich niet vreemd voor een periode van bijna 5 jaar.
Nieuwe aandoeningen zijn immers niet zeldzaam. Uit het percentage vragenlijsten
met een nieuwe aandoening valt geen conclusie te trekken, omdat onbekend is
hoeveel personen met of zonder aandoening geen vragenlijst hebben teruggestuurd.

In de niet-acute aandoeningen zit geen duidelijk patroon. Dit mag gelden als een
aanwijzing dat verbrandingsproducten van ATF vooral invloed hebben gehad op de
organen waar directe blootstelling heeft plaatsgevonden: de slijmvliezen en de huid.
Het inventariserende onderzoek levert geen aanwijzingen voor opname van veel
giftige stoffen en inwerking op inwendige organen.

Het is begrijpelijk dat degenen die blootgesteld zijn geweest aan
verbrandingsproducten van ATF daaraan terugdenken als zij een ernstige of lastige
aandoening krijgen. Er is systematisch onderzocht welke soorten aandoeningen
mogelijk aan de brand zijn toe te schrijven. Aandoeningen die al vóór de brand
bestonden zijn natuurlijk niet daaraan te wijten. Verder zijn er diverse aandoeningen
gemeld waarvan een andere oorzaak dan de brand bekend is, bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Van te voren is een lijst opgesteld van aandoeningen die volgens wetenschappelijk
onderzoek wellicht kunnen optreden door blootstelling aan verbrandingsproducten.
Van de aandoeningen op die lijst zijn vooral de tijdelijke effecten te vinden in de
antwoorden op de vragenlijsten. Naar aanleiding van een aantal specifieke
gezondheidsklachten in de onderzoeksgroep is door een toxicoloog aanvullend
literatuuronderzoek gedaan. Bij de resterende niet-specifieke aandoeningen gaat het
vooral om vaak voorkomende gezondheidsproblemen die veelal pas lange tijd na de
brand zijn opgetreden. Deze aandoeningen zijn niet aan de brand toe te schrijven.
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In de antwoorden op de vragenlijsten zijn aanwijzingen gevonden voor twee nog
aanwezige soorten aandoeningen die misschien wel aan de ATF-brand zijn toe te
schrijven: overgevoeligheid van de huid voor bepaalde stoffen (contact-dermatitis) en
aspecifieke overgevoeligheid van de luchtwegen (RADS = Reactive Airways
Dysfunction Syndrome).
Er is geen reden om aan te nemen dat de overige aandoeningen het gevolg zijn van
de brand.

Conclusies
De ATF-brand heeft veel acute gezondheidseffecten veroorzaakt en bij veel mensen
een aanzienlijke impact gehad op de gezondheid. Van de nu nog bestaande of
telkens terugkerende gezondheidsproblemen zijn de meeste waarschijnlijk niet aan
de brand toe te schrijven. Mogelijk wel een gevolg van de brand zijn een tweetal
soorten aandoeningen die aansluitend aan de brand zijn opgetreden. Dit betreft de
huidaandoening contact-dermatitis en de luchtwegaandoening RADS. Door het
inventariserende onderzoek is overigens zeker niet aangetoond dat deze
aandoeningen werkelijk aan de ATF-brand zijn toe te schrijven. Ook valt met deze
gegevens niet aan te wijzen wie precies één of beide aandoeningen heeft. Het vergt
medisch onderzoek om bij personen een eventueel verband met de brand te
diagnosticeren.

Aanbevelingen
De GGD vindt het raadzaam om medisch onderzoek te laten doen bij blootgestelde
personen die nog klachten hebben die passen bij contact-dermatitis of RADS. Dit
geldt voor invullers van de vragenlijst en ook voor eventuele andere personen die
aan dezelfde criteria voldoen, inclusief blootstelling door de ATF-brand. Zo’n
onderzoek kan uitwijzen:

a. hoe waarschijnlijk het is dat de betreffende aandoening nu nog aanwezig is en
b. hoe waarschijnlijk het is dat dit een gevolg is van blootstelling door de brand.

Het zal in veel gevallen niet met zekerheid uit te maken zijn of de aandoening door
de ATF-brand is veroorzaakt.

Daarnaast kan er bij een aantal blootgestelde respondenten dat niet aan die criteria
voldoet, behoefte bestaan aan het bespreken van hun klachten. De GGD kan
desgewenst blootstellingsgegevens uit de voorafgaande milieuonderzoeken
beschikbaar stellen aan (huis)artsen.
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Medio 2004 heeft de GGD een inventarisatie gepubliceerd van al het
(milieu)onderzoek dat is gedaan na het afbranden van de opslag van gevaarlijk afval
van ATF te Drachten op 12 mei 2000. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen
dat de beschikbare gegevens geen aanwijzingen geven voor riskante blootstelling via
de bodem, lucht en water en via de voedselketen. Gebleken is echter ook dat er
enkele hiaten zijn in de gegevens. Dit betreft de beroepsmatige blootstelling aan
bluswater, verbrandingsresten en wat daaruit verdampt of verwaaid is, en de
blootstelling van de bevolking aan rook. De inventarisatie heeft tevens duidelijk
gemaakt dat de ontbrekende gegevens niet door verder omgevingsonderzoek
kunnen worden aangevuld.

Een aantal werknemers en bewoners uit het gebied dat door de ATF-brand
beïnvloed is, vermoedt dat sommige van hun aandoeningen zijn toe te schrijven aan
de brand. Zij worden daarin gesteund door o.a. een longarts die bij enkele
werknemers een RADS (Reactive Airways Dysfunction Syndrome) heeft
geconstateerd. Het is onbekend hoeveel personen nu nog aandoeningen hebben die
mogelijk een gevolg zijn van de ATF-brand. Het is ook niet bekend hoeveel personen
tijdens en direct na de brand getroffen zijn door de kortdurende effecten.

De provincie Fryslân heeft aan de GGD Fryslân de opdracht verleend een
vervolgonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek bestaat uit een inventarisatie door
middel van een schriftelijke vragenlijst van de volgende gegevens van de betreffende
personen:

- de blootstelling zoals die door de respondenten zelf is waargenomen,
- de aandoeningen die de respondenten daarmee in verband brengen,
- het oordeel van hun artsen over de aard van de aandoening en een

eventueel verband met de ATF-brand.

1.2 Doel

Het doel van de inventarisatie is het verkrijgen van een beeld van omvang van de
gezondheidsproblematiek direct aansluitend op de ATF-brand en tot nu toe en het
maken van een onderscheid tussen soorten aandoeningen die op grond van
bestaande wetenschappelijke kennis waarschijnlijk niet of mogelijk wel aan de brand
zijn toe te schrijven. Voor de soorten aandoeningen die mogelijk wel een gevolg zijn
van de brand, valt dan een nader onderzoek te overwegen.
Van te voren is te kennen gegeven dat het onderzoek niet dient om individuele
diagnoses te stellen of om vast te stellen of een bepaald ziektegeval toe schrijven is
aan de brand. Ook is het onderzoek niet geschikt om te beoordelen of een bepaald
type aandoening vaker voorkomt dan verwacht mag worden.

Het onderzoek brengt uiteraard nadelen met zich mee. Er is een zorgvuldige
afweging gemaakt van die nadelen tegen de voordelen.
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Een voordeel is dat de gezondheidsproblemen die mensen in verband brengen met
de ATF-brand “eindelijk” systematisch in beeld komen. Dit kan bijdragen aan meer
erkenning van de bezorgdheid en van de belasting die men ondervonden heeft in de
privé-sfeer en op het werk. Dit is een zwaarwegend belang dat de primaire aanleiding
vormde voor het onderzoek. Tevens kan het onderzoek ertoe leiden dat voortaan
eerder aandacht besteed wordt aan relevante gevolgen.
Het onderzoek kan wellicht voor een aantal soorten aandoeningen het idee
wegnemen dat de ATF-brand de oorzaak ervan was. En bij andere aandoeningen
kan het onderzoek of een eventueel vervolgonderzoek leiden tot een juistere duiding
van gezondheidsklachten.
Een nadeel kan zijn dat de aandacht voor het onderwerp de ongerustheid doet
toenemen en dat sommige mensen daardoor meer gefixeerd raken op de brand, ook
als hun gezondheidsproblemen daardoor niet veroorzaakt zijn.

1.3 Medisch-ethische toetsing

De afweging van voordelen en nadelen is als onderdeel van het onderzoeksvoorstel
voorgelegd aan Regionale Toetsingcommissie Patiëntgebonden Onderzoek. Deze
commissie heeft een positief advies gegeven, met als aanbeveling om van te voren
een checklist van bekende effecten van blootstelling aan rook van branden op te
stellen. Deze aanbeveling is uitgevoerd; zie onder Methodiek.

1.4 Projectorganisatie

Voor het opstellen en uitvoeren van het gezondheidsonderzoek is een projectmatige
werkwijze gehanteerd. Er is gewerkt met een stuurgroep, een projectgroep en een
adviesgroep.
De stuurgroep functioneert als opdrachtgever en bestaat uit leidinggevenden van de
Provincie Fryslân en de GGD Fryslân onder voorzitterschap van T. Baas als
verantwoordelijk gedeputeerde. De projectgroep verricht de uitvoerende
werkzaamheden. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners,
hulpverleners en bedrijven en uit een vertegenwoordiging van LNV directie Noord,
VROM Inspectie, RIVM en Wetterskip Fryslân naast de GGD Fryslân en de Provincie
Fryslân (zie bijlagen).

Op verzoek van de adviesgroep kunnen andere materiedeskundigen worden
uitgenodigd om (een) vergadering(en) van de adviesgroep bij te wonen. In dat kader
zijn contacten met ATF en de O.R. van ATF onderhouden.
De adviesgroep heeft de volgende taken:
• te adviseren over het concept onderzoeksplan;
• te adviseren over het concept communicatieplan;
• te adviseren over het concept onderzoeksrapport;
• te adviseren of wel of geen aanvullend gezondheidsonderzoek noodzakelijk is;
• te adviseren over de opzet van een eventueel op te starten aanvullend

gezondheidsonderzoek;
• gevraagd en ongevraagd te adviseren aan projectgroep en stuurgroep over zaken

die betrekking hebben op het gezondheidsonderzoek.
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2. METHODIEK

2.1 Onderzoeksopzet

Voor het onderzoek is afgeweken van de aanbevelingen die in 2001 gedaan zijn door
de Gezondheidsraad in het rapport Ongerustheid over lokale milieufactoren. De
Gezondheidsraad beveelt aan een cluster van ziektegevallen in drie fasen te
benaderen, te weten oriëntatie, verificatie en kwantificatie, waarbij er per fase
aandacht dient te zijn voor drie sporen, te weten gezondheid, milieu en een relatie
daartussen.

De oriëntatiefase is gericht op:
a.  het verzamelen van (epidemiologische) informatie over het normale

percentage mensen met de betreffende aandoening,
b. het visueel verkrijgen van een indruk van de mogelijke blootstelling ter

plaatse,
c. het verzamelen van (toxicologische) informatie over de plausibiliteit van

een verband tussen een dergelijke blootstelling en de betreffende
aandoening.

De verificatiefase is gericht op:
a. het inventariseren en interpreteren van gegevens over aard en aantal van

de betreffende gezondheidsklachten of ziekten en vergelijking van de
aantallen met de verwachte aantallen,

b. het verkrijgen van gegevens over de aanwezige potentieel gevaarlijke
milieufactor,

c. het nagaan of de tijd tussen het moment van blootstelling en het moment
van het ontstaan van de aandoening kloppend is.

De kwantificatiefase is gericht op:
a. het berekenen van het percentage personen met de aandoening ten

opzichte van het verwachte aantal personen met de aandoening,
b. het berekenen van de mate van blootstelling.
c. het bepalen van de samenhang tussen blootstelling en verhoogde

frequentie van de aandoening.

Daarbij wijst de Gezondheidsraad er uitdrukkelijk op dat rekening gehouden
dient te worden met toeval, vertekening of verstoring als mogelijke
verklaringen voor een cluster van ziektegevallen.

Het onderzoek is een combinatie van oriëntatie en verificatie. Om de afhandeling niet
nodeloos te vertragen zijn de gegevens zo breed mogelijk verzameld bij de
blootgestelde populaties en zonodig meteen geverifieerd bij de behandelend artsen.
Hiervoor is gekozen omdat het niet gaat om een gewoon cluster van een of meer
benoemde aandoeningen op een beperkte locatie. Het gaat in dit geval niet om 1
aandoening maar om een onbekend aantal verschillende aandoeningen waarvan
sommige waarschijnlijk in zeer kleine aantallen. Wegens de geringe aantallen is het
berekenen en beoordelen van percentages niet verantwoord.



10

De inventarisatie is vooral ook gericht op een vraag die vooraf gaat aan oriëntatie en
verificatie, namelijk:
- om welke aandoeningen gaat het precies in de optiek van de betrokkenen?
Het is de bedoeling om hierover gegevens te verzamelen door middel van een
vragenlijst. Deze vragenlijst kan meteen een antwoord geven op verificatievraag a:
- hoeveel respondenten hebben die aandoeningen of hebben ze gehad?
Daarbij valt een onderscheid te maken naar type en mate van blootstelling.
Het ter plaatse verkrijgen van een indruk van de blootstelling wordt vervangen door
het vragen naar de blootstelling:
- waaraan en in welke mate zijn de respondenten blootgesteld?
Vraag c van de oriëntatie en vraag c van de verificatie zijn wel te beantwoorden:
- is een verband tussen blootstelling en aandoening (toxicologisch) plausibel?
- bestaat er een juiste tijdsrelatie tussen blootstelling en aandoening?
De verwerking van de gegevens is echter niet gericht op het bepalen van het aantal
getroffen individuen, aangezien een oorzakelijke relatie niet vastgesteld kan worden
in een inventariserend onderzoek. Het onderzoek heeft daardoor eigenlijk een
kwalitatief karakter door het beantwoorden van de volgende vragen: heeft de brand
een kleine of grote impact gehad op de gezondheid en welke soorten aandoeningen
kunnen mogelijk aan de brand worden toegeschreven?

2.2 Vragenlijst

De vragenlijst is ten dele gebaseerd op vragenlijsten die bij andere milieu-
gezondheidsproblemen gebruikt zijn, o.a. een GGD/RIVM onderzoek in Zaltbommel.
Het concept is voorgelegd aan vertegenwoordigers van de bevolking en werknemers
die bij de brand betrokken waren. Op grond van hun commentaar is de vragenlijst
aangepast.
Er zijn geen aparte vragenlijsten voor bewoners, passanten en werkers opgesteld
omdat daartussen een overlap leek te bestaan. Ook was het niet van belang voor de
hoofdvraag, namelijk welke soorten aandoeningen een mogelijk gevolg van de brand
zouden kunnen zijn. Voor kinderen is een verkorte vragenlijst opgesteld omdat in
gesprekken vooraf de indruk was ontstaan dat dit voldoende zou zijn. Om dezelfde
reden is in de vragenlijst voor kinderen niet specifiek gevraagd naar andere
blootstelling dan aan rook.

2.3 Onderzoekspopulatie

Volgens een ruwe schatting zijn ongeveer 100 werknemers blootgesteld aan
producten van de brand. Ongeveer 160 huizen staan in het gebied waar de
rookpluim van de brand gepasseerd is. Het aantal recreanten en passanten in het
gebied onder de rookpluim is geheel onbekend.

Van te voren is het onderzoek aangekondigd in een huis-aan-huis bezorgde
nieuwsbrief van de Provincie Frysân en in de media. Er is niet opgeroepen tot
aanmelding voor deelname. Toch hebben een aantal mensen kenbaar gemaakt dat
zij graag wilden participeren in het onderzoek. Een gelegenheid om zich op te geven
is geboden via de website van de GGD Fryslân.
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Begin maart 2005 heeft de GGD vragenlijsten verstuurd naar alle 160 adressen in
het gebied dat het meest in de rook lag tijdens de ATF-brand (zie figuur 1). Ieder
adres ontving een vragenlijst voor een volwassene, een vragenlijst voor een kind en
een begeleidende brief (zie bijlage). In de brief staat dat extra lijsten aangevraagd
konden worden bij de GGD.
Tegelijk zijn er ongeveer 150 vragenlijsten voor volwassenen met begeleidende
brieven naar de verschillende instellingen en bedrijven gestuurd, waarvan bekend
was dat er werknemers mogelijk zijn blootgesteld door de ATF-brand. De lijsten zijn
geadresseerd aan vertegenwoordigers van de werknemers. Zij hebben het aantal
vragenlijsten ontvangen waarom ze vroegen.
Door een advertentie in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Drachtster Courant
zijn andere personen, zoals vroegere bewoners van het betreffende gebied,
recreanten en passanten, in de gelegenheid gesteld een vragenlijst op te vragen.
Ook de personen die zich via de website van de GGD hadden opgegeven, hebben
een vragenlijst met brief ontvangen. Tezamen ging dit om ongeveer 30 personen.

Figuur 1. Gebied dat het meest  in de rook lag tijdens de ATF-brand op 12 mei 2000.

Er is dus sprake van verscheidene deelpopulaties, die deels onbekend zijn en
waarvan de meeste gering in omvang zijn. De opzet vertoont enige gelijkenis met de
inventarisatie van telefonisch aangemelde gezondheidsproblemen naar aanleiding
van de Bijlmerramp (Donker 2202).
In het totaal zijn er ongeveer 340 vragenlijsten verzonden en er zijn ook exemplaren
gekopieerd door ontvangers. Dit is geen probleem gezien de open opzet van het
onderzoek.



12

2.4 Verwerking van gegevens

De vragenlijsten die in de loop van maart ingevuld zijn teruggestuurd, zijn
genummerd en gescheiden van de persoonsgegevens. Daarna zijn de lijsten door
een gespecialiseerd bedrijf gescand om de antwoorden te tellen. De uitkomsten
daarvan zijn beschreven onder Resultaten.
Vervolgens zijn de gegevens medisch beoordeeld en waar nodig aangevuld door
navraag bij de respondent of bij diens arts. Vragen over een paar aandoeningen zijn
voorgelegd aan een toxicoloog van de GGD Groningen.
De totale informatie is gebruikt voor het maken van een onderscheid tussen soorten
aandoeningen die op grond van wetenschappelijke kennis waarschijnlijk niet of
mogelijk wel aan de brand zijn toe te schrijven. Dit is beschreven onder Beoordeling.

2.5 Checklist

Tevoren is door literatuuronderzoek informatie verzameld over aandoeningen in
verband met blootstelling aan verbrandingsproducten via de ademhaling en via
huidcontact tijdens één brand, met speciale aandacht voor de verspreiding van
metalen en PCB’s/dioxinen. In tabel 1 is aangegeven welke klachten, waarnemingen
en diagnoses een mogelijk gevolg zijn van een dergelijke blootstelling. Hierbij is geen
rekening gehouden met een al dan niet bekend zijnde dosis-effectrelatie. De
genoemde aandoeningen zijn tijdelijk van aard, behalve de huidziekten en RADS.

Tabel 1.  Mogelijke klachten, waarnemingen en diagnoses ten gevolge van blootstelling aan
verbrandingsproducten via inhalatie of dermaal contact (COPD = Chronic Obstructive Pulmonary
Disease)

Inhalatoire blootstelling Luchtwegklachten Luchtwegwaarnemingen Luchtwegdiagnoses
Reacties op
aspecifieke prikkels
Productieve hoest
Niet-productieve hoest

Bronchiale hyperreactiviteit
in methacholine/histamine-
test
Verslechtering longfunctie

RADS
Bronchititiden
Verergering preëxistent astma
of COPD

Pijn op de borst Hemoptoë
Ademnood Heesheid
Bloed in opgehoest
slijm
Keelklachten
Overige klachten Overige waarnemingen Overige diagnoses
Cardiovasculaire
klachten

Misselijkheid/ braken Chlooracne

Oogirritatie
Hoofdpijn
Misselijkheid/ braken

Dermale blootstelling Klachten Waarnemingen Diagnoses
- - Chlooracne
- - Contactdermatitis

RADS (Reactive Airways Dysfunction Syndrome) is een syndroom dat beschreven is
na kortdurende tamelijk hoge blootstelling van personen met gezonde luchtwegen.
De blootstelling betreft irriterende stoffen, waaronder rook. In de wetenschappelijke
literatuur zijn geen gevallen te vinden na blootstelling aan rook van ‘chemisch afval’.
Het syndroom gaat gepaard met aspecifieke overgevoeligheid van de luchtwegen die
maanden of jaren kan aanhouden en veelal vanzelf vermindert of verdwijnt.
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 3. RESULTATEN

Voor de schriftelijke enquête zijn ongeveer 340 vragenlijsten verstuurd. Van de 132
geretourneerde vragenlijsten zijn er 124 gebruikt voor deze rapportage. Van de
teruggestuurde vragenlijsten waren er 7 niet bruikbaar omdat ze niet waren ingevuld
en 1 is niet gebruikt omdat de respondent vermeldde niet blootgesteld te zijn en niet
nabij het gebied te wonen waar de rookwolk van de ATF-brand over heen ging.
Om herkenbaarheid te voorkomen zijn sommige gezondheidsproblemen minder
specifiek omschreven dan de beschikbare informatie toelaat.

Er zijn 9 vragenlijsten voor kinderen ingevuld. Er waren 26 vrouwelijke volwassen
respondenten van gemiddeld 44 jaar en 89 mannelijke van gemiddeld 47 jaar. De
groep volwassen respondenten bestaat uit 39 bewoners, 5 passanten (vooral
recreanten) en 71 werknemers of zelfstandigen, waarvan een aantal tijdens het
uitoefenen van hun beroep mogelijk is blootgesteld aan verbrandingsproducten van
de ATF-brand van 12 mei 2000. De werkers zijn ingedeeld in 5 groepen, namelijk
Stichting Veiligheidszorg Smallingerland SVS (9), Politie (29), Brandweer (7), van
Gansewinkel (8) en overige werkers (18).
In de vragenlijsten is de blootstelling opgedeeld in 3 categorieën. De eerste is
inademing van rook tijdens de brand, de tweede inademing van stof en dampen
afkomstig van de verbrandingsresten en de derde categorie is blootstelling van de
huid aan bluswater, roet of verbrandingsresten.

Tabel 2. Aantallen personen met zelfgerapporteerde blootstelling via inademing van rook en/of
stof en dampen van verbrandingsresten en/of via huidcontact met bluswater, roet en/of
verbrandingsresten.

Volwassen
bewoner

Kind Passant Werker
SVS

Werker
Politie

Werker
ATF

Werker
Brandweer

Werker
Overig

Totaal

Rook 23 7  3  7 13  4 4 11  72
Stof en
dampen uit
verbrandings-
resten

9 n.v.t1. 4 8 22 6 6 16 71

Bluswater,
verbrandings-
resten, roet

6 n.v.t. 0 1 1 2 5 9 24

Blootstelling
via één of
meer routes

25 7 4 8 23 6 7 16 96

Geen
blootstelling
of niet
ingevuld

14 2 1 1 6 2 0 2 28

1 Omdat bij kinderen geen beroepsmatige blootstelling optreedt, is hun vragenlijst primair op
blootstelling aan rook gericht.
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Van de bewoners geven 25 volwassenen aan via 1 of meerdere routes te zijn
blootgesteld (tabel 2) aan verbrandingsproducten van ATF (23 maal via inademing
van rook, 9 maal via inademing van dampen en gassen van de verbrandingsresten
en 6 maal via huidcontact met bluswater, roet of verbrandingsresten). 14 bewoners
hebben geen blootstelling ervaren of hebben dit niet ingevuld.
4 passanten geven aan via 1 of meerdere routes te zijn blootgesteld aan
verbrandingsproducten van ATF. 1 passant heeft geen blootstelling ervaren of heeft
dit niet ingevuld.
Van 7 kinderen is gemeld dat zij via inademing aan rook zijn blootgesteld2. Van 2
kinderen is gemeld dat ze niet zijn blootgesteld. Omdat de vragen over stof en
dampen van verbrandingsresten of bluswater, roet of verbrandingsresten primair
bedoeld waren voor beroepsmatige blootstelling, is de vragenlijst voor kinderen daar
niet expliciet op gericht.

Van de verschillende categorieën werkers geven 60 personen aan via 1 of meerdere
routes te zijn blootgesteld aan verbrandingsproducten van ATF (39 maal via
inademing van rook, 58 maal via inademing van dampen en gassen van de
verbrandingsresten en 18 maal via huidcontact met bluswater, roet of
verbrandingsresten). Personeel van politie, SVS, ATF en overige werkers zijn vooral
aan stof en dampen blootgesteld en van de brandweer geven 4 personen aan ook
nog aan rook te zijn blootgesteld ondanks adembescherming. 11 werkers hebben
geen blootstelling ervaren of hebben dit niet ingevuld.
In alle groepen blootgestelde respondenten, m.u.v. de brandweer, wordt blootstelling
via huidcontact met bluswater, roet en verbrandingsresten het minst vaak
aangegeven van de verschillende soorten blootstelling. Blootstelling via inademing
van rook of van dampen en/of gassen van verbrandingsresten worden bij de meeste
blootgestelde respondenten ongeveer even vaak genoemd. Een uitzondering hierop
vormt de groep bewoners die ruim twee maal vaker blootstelling aan rook noemen
dan aan dampen en gassen van de verbrandingsresten. Een tweede groep waarin
een verschil wordt genoemd is de politie die bijna twee maal vaker blootstelling aan
dampen en gassen van verbrandingsresten meldt dan aan rook. Dit komt overeen
met de verwachtingen voorafgaand aan het onderzoek. Waarschijnlijk hebben meer
bewoners naar de brand gekeken dan naar de opruimwerkzaamheden, terwijl
personeel van SVS en de politie voor een deel pas na de brand is ingezet bij
afzettingen.

3.1 Klachten na blootstelling aan rook

Van de 72 aan de rook blootgestelde respondenten geven 31 personen aan acute
klachten te hebben ervaren (tabel 3). Het betreft vooral luchtweg- en oogklachten,
maar daarnaast worden klachten als hoofdpijn en misselijkheid genoemd (tabel 4).
Sommige respondenten vermelden één type acute klachten, terwijl anderen
meerdere klachten aangeven. 20 personen hebben momenteel nog klachten (tabel
5). In sommige vragenlijsten worden door de respondenten wel aanhoudende
klachten vermeld, terwijl geen acute klachten werden aangegeven. Van de aan rook
blootgestelde bewoners hebben 12 personen acute klachten ervaren en 5 personen
geven aan nu nog klachten te hebben. Onder de passanten betreft dit 2 personen

2 Bij kinderen betreft de term ‘één of meerdere blootstellingsroutes’ alleen de blootstelling aan rook,
omdat in de vragenlijst voor kinderen niet uitgebreid gevraagd is naar andere blootstelling.
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respectievelijk 1 persoon en onder de overige werkers 6 respectievelijk 2 personen.
Onder de hulpverleners hebben 11 personen acute klachten aangegeven en hebben
10 personen nu nog klachten. 2 van de kinderen waarvoor een vragenlijst is ingevuld
hebben een gezondheidsprobleem (zie Beoordeling). Van alle blootgestelde
respondenten hebben 31 volwassenen en 7 kinderen geen klachten gehad.

Tabel 3. Aantallen personen met klachten en zelfgerapporteerde blootstelling via inademing
van rook.

Volwassen
bewoner

Kind Passant Hulpverlener Overige
werkers

Totaal

Acute klachten 12 0  2 11 6 31
Aanhoudende klachten 5 2  1 10 2 20

Van de respondenten geven 12 personen aan middelen te hebben gebruikt tegen de
acute klachten die ze kregen tijdens of direct na het inademen van de ATF-rook. 2
respondenten hebben geantwoord dat zij al eerder dan 12 mei 2000 sommige van
bovengenoemde gezondheidsproblemen hadden.

Tabel 4. Gespecificeerde acute klachten na inademing van rook zoals aangegeven door 31
personen tijdens en direct na inademing van de rook.

Aantal

Prikkelende en tranende ogen
Keelpijn
Hoesten
Kortademigheid
Benauwd gevoel
Piepen op de borst

Andere klachten
Hoofdpijn, vermoeidheid, vergeetachtigheid
Keelklachten, vieze smaak
Scherpe geur, neusklachten en reukverlies
Misselijkheid, braken
Huiduitslag,  bij zweten vreemde geur
Astma-aanval
Ademhalingsprobleem
Slecht zien

22
23
19
15
15
6

9
4
3
3
2
1
1
1

Tabel 5. Gespecificeerde Aanhoudende klachten na inademing van rook zoals aangegeven
door 20 personen.

Aantal

Long- en luchtwegklachten (kortademig, benauwd,
piepen op de borst, astma)
Hoofdpijn, moe, vergeetachtig, duizelig
Hoesten, keelpijn
Reuk of neusklachten
Bij zweten vreemde geur
Huiduitslag door vitamine tekort

15

8
3
2
1
1
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3.2 Klachten na blootstelling aan gassen en dampen

Van de 71 aan gassen en dampen van de verbrandingsresten blootgestelde
respondenten (tabel 6) geven 30 personen aan acute klachten (tabel 7) te hebben
ervaren en 19 personen ervaren momenteel nog klachten (tabel 8). Het betreft vooral
luchtweg- en oogklachten, maar daarnaast komt hoofdpijn relatief veel voor.
Sommige respondenten vermelden één type acute klachten, terwijl anderen
meerdere klachten aangeven. Van de bewoners hebben 2 personen acute klachten
gemeld, en 1 persoon heeft nog steeds klachten. Onder de passanten betreft dit 2
personen respectievelijk 1 persoon en onder de overige werkers 9 respectievelijk 5
personen. Onder de hulpverleners hebben 17 personen acute klachten ervaren en
hebben 12 personen nu nog klachten. Van de blootgestelde volwassenen hebben 36
personen geen klachten gehad.

Tabel 6. Aantallen personen met klachten en zelfgerapporteerde blootstelling via inademing
van dampen en gassen van de verbrandingsresten.

Volwassen
bewoner

Kind3 Passant Hulpverlener Overige
Werkers

Totaal

Acute klachten  2 n.v.t.  2 17 9 30
Aanhoudende
klachten

1 n.v.t. 1 12 5 19

Van de respondenten geven 12 personen aan middelen te hebben gebruikt tegen de
acute klachten die ze kregen tijdens of direct na het inademen van de dampen en
gassen van de verbrandingsresten. 3 respondenten hebben geantwoord dat zij al
eerder dan 12 mei 2000 sommige van bovengenoemde gezondheidsproblemen
hadden.

Tabel 7. Gespecificeerde Acute klachten na inademing van dampen en gassen van
verbrandingsresten zoals aangegeven door 30 personen.

Aantal

Prikkelende en tranende ogen
Keelpijn
Hoesten
Kortademigheid
Benauwd gevoel
Piepen op de borst

Andere klachten
Hoofdpijn, vermoeidheid, vergeetachtigheid
Maag- en darmklachten, braken
Huiduitslag, bij zweten vreemde geur
Reukverlies, scherpe geur
Astma
Schorre keel

22
22
21
17
12
6

8
2
2
2
1
1

3 Bij kinderen niet uitgebreid gevraagd naar andere blootstelling dan aan rook.
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Tabel 8. Gespecificeerde aanhoudende klachten na inademing van dampen en gassen van
verbrandingsresten zoals aangegeven door 19 personen.

Aantal

Long- en luchtwegklachten (kortademig, benauwd,
druk op de borst, piepen op de borst, astma,
astmatische bronchitis, hoesten, stemverlies,
neusklachten)
Hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid
Huiduitslag, eczeem, zweten, vitamine-tekort
Geen reuk
Maag-/darmklachten
ademhalingsprobleem

21

5
4
2
1
1

Omdat een respondent bijvoorbeeld kan hebben aangegeven dat hij of zij meerdere
long- en luchtwegklachten kan hebben is het aantal vermelde klachten hoger dan het
aantal personen met klachten.

3.3 Klachten na huidcontact met roet, bluswater of verbrandingsresten

Van de 24 via de huid blootgestelde respondenten (tabel 9) geven 6 personen aan
acute klachten te hebben ervaren, waarvan 1 respondent langer dan 3 weken
klachten heeft gehouden. 7 personen ervaren aanhoudende lichamelijke klachten.
Het betreft vooral huidklachten, maar daarnaast komen enkele andere klachten voor
(tabellen 10 en 11). Van de bewoners hebben 2 personen acute klachten ervaren en
4 aanhoudende klachten. Door de passanten werden geen klachten gemeld. Door de
hulpverleners wordt 1 maal acute klachten en 1 maal aanhoudende lichamelijke
klachten gemeld en door de overige werkers 3 maal acute klachten en 2 maal
aanhoudende lichamelijke klachten. Van de blootgestelde volwassen hebben 14
personen geen klachten gehad.

Tabel 9. Aantallen personen met klachten en zelfgerapporteerde blootstelling via huidcontact
met bluswater, roet en/of verbrandingsresten

Volwassen
bewoner

Kind Passant Hulpverlener Overige
werkers

Totaal

Acute klachten 2 n.v.t.  0 1 3 6
Aanhoudende klachten 4 n.v.t. 0 1 2 7

Van de respondenten geven 3 personen aan middelen te hebben gebruikt tegen de
acute klachten die ze kregen tijdens of direct na het huidcontact met bluswater, roet
of verbrandingsresten. Geen van de respondenten hebben geantwoord dat zij al
eerder dan 12 mei 2000 sommige van bovengenoemde gezondheidsproblemen
hadden.
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Tabel 10. Acute klachten na huidcontact met bluswater, roet en/of verbrandingsresten.

Aantal

Jeuk
Prikkelende of pijnlijke huid
Rode huid
Verdikte huid
Schilferende huid
Kloofjes in de huid
Blaasjes
Rode bultjes
Puistjes of mee-eters

Andere klachten
Keelklachten
Huiduitslag, eczeem
Hoofdpijn, teruglopende conditie
Misselijkheid

3
3
3
1
1
0
1
1
1

2
2
2
1

Tabel 11. Aanhoudende klachten na huidcontact met bluswater, roet en/of verbrandingsresten.
Aantal

Hoofdpijn, duizeligheid, teruglopende conditie
Bronchitis, hoesten
Eczeem, blaasjes op de huid
Maag– en darmklachten
Nierklachten

3
2
2
1
1

3.4 Klachten na blootstelling via één of meerdere routes

Van de 96 blootgestelde respondenten (tabel 12) geven 44 personen aan acute
klachten te hebben ervaren. 27 personen ervaren nu nog merendeels lichamelijke
klachten. Van de blootgestelde bewoners hebben 12 personen acute klachten
ervaren en 5 personen geven aan nu nog klachten te hebben. Onder de passanten
betreft dit 2 personen respectievelijk 1 persoon. Onder de hulpverleners hebben 20
personen acute klachten ervaren en hebben 13 personen nu nog klachten. Onder de
overige werkers meldden 10 personen acute klachten en 6 aanhoudende klachten. 2
van de kinderen waarvoor een vragenlijst is ingevuld hebben een langdurig of
blijvend gezondheidsprobleem (zie Beoordeling).

Tabel 12. Aantallen personen met klachten en zelfgerapporteerde blootstelling via één of meer
routes

Volwassen
bewoner

Kind4 Passant Hulpverlener Overige
werkers

Totaal

Acute klachten  12 0  2 20 10 44
Aanhoudende
klachten

5 2  1 13 6 27

4 Bij kinderen betreft de term ‘één of meerdere blootstellingsroutes’ alleen de blootstelling aan rook,
omdat in de vragenlijst voor kinderen niet uitgebreid gevraagd is naar andere blootstelling.
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3.5 Rapportcijfer voor eigen gezondheid

De personen van de onderzoekspopulatie is gevraagd hun gezondheid op drie
verschillende momenten te waarderen met een rapportcijfer.
In de figuur zijn de resultaten weergegeven voor de groepen die zijn blootgesteld via
inademing aan rook of gassen en dampen van verbrandingsresten of via de huid
bluswater, roet of verbrandingsresten. Ook voor de niet-blootgestelde groep zijn de
gemiddelde rapportcijfers bepaald. Sommige respondenten tellen mee in meer dan 1
groep, omdat iemand op meerdere wijzen kan zijn blootgesteld.
Bij de niet-blootgestelde groep is gemiddeld een lichte daling van ongeveer 0,5
punten waar te nemen van de waardering voor de eigen gezondheid. Deze daling
treedt pas op in de periode tussen kort ná de brand en het moment van invullen van
de vragenlijst. De blootgestelde groepen vertonen veel overlap. In de 3 groepen
neemt het rapportcijfer met bijna 1,5 punten af in de periode tussen kort vóór en kort
ná de brand. In de periode daarna wordt een licht herstel van de
gezondheidswaardering gevonden (minder dan 0,5 punten). In individuele gevallen
wijkt dit beeld soms sterk af van dit gemiddelde cijfer. Sommige respondenten geven
een scherpe daling gevolg door een matige klim van het rapportcijfer zien, terwijl
anderen een daling gevolgd door een verdere daling aangeven.
De eigen gezondheid wordt kort voor de brand vaker met een cijfer 8 of hoger
gewaardeerd dan kort na de brand of momenteel als de respondenten als één groep
worden beschouwd.

Rapportcijfer voor gezondheid
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Figuur 2. Door respondenten gewaardeerde eigen gezondheid op de tijdstippen kort voor en kort
na de ATF-brand en momenteel. De vier groepen zijn ingedeeld naar soort blootstelling.
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3.6 Later ontstane klachten en nog bestaande klachten

Vervolgens is aan de onderzoekspopulatie gevraagd of na de brand een
gezondheidsprobleem ontstaan is waarvan de respondent denkt dat het in verband
staat met de brand. Van de 111 respondenten die deze vraag hebben beantwoord,
noemen 35 personen een aandoening. In tabel 13 is weergegeven om welke
gezondheidsproblemen het gaat. Per respondent kan er meer dan 1 aandoening
genoemd zijn.

Tabel 13. Na de brand ontstane gezondheidsproblemen die de respondenten in verband brengen
met de ATF-brand

Aantal

klachten van longen of luchtwegen :
kortademig
keelklachten
astma
longklachten
verkouden
piepen
benauwdheid
bronchitis, hoesten
last van neus
reukverlies,
druk op de borst,
stemprobleem,
apneu (nachtelijke aanvallen)

neurologische of  psychische problemen :
gauw moe
hoofdpijn
vergeetachtigheid
concentratieproblemen
angst/paniekgevoel
duizelig

problemen van de huid :
eczeem
uitslag
blaasjes
zweten

problemen van de maag, darmen, alvleesklier, lever
maag/darmkrampen
diarree
ontsteking
vitaminegebrek

diverse gezondheidsproblemen :
oogprobleem
hartspierziekte
nierziekte
urologisch probleem

6
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

4
3
2
1
1
1

3
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Een aantal respondenten geeft aan in bepaalde situaties met klachten te reageren. In
tabel 14 staat weergegeven hoeveel respondenten deze klachten hebben. 18
respondenten geven aan dat hun neus extra gevoelig reageert op prikkelende
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situaties, terwijl 19 maal wordt aangegeven dat iemand oogproblemen ervaart in
dergelijke situaties.

Tabel 14. Klachten als hoesten, kortademigheid, piepen op de borst of een benauwd gevoel
wijzend op aspecifieke hyperreactiviteit

Aantal

Bij mistig weer
Van warme naar koude lucht
Van koude naar warme lucht
Bij inademen sigarettenrook
Bij inademen van geurtjes in huis
Bij inademen van geurtjes op het werk
Bij inademen van geurtjes tijdens een hobby

11
12
12
25
14
10
9

In de vragenlijst is eveneens aandacht besteed aan reeds bestaande aandoeningen
en klachten (tabel 15). 9 respondenten met astma, chronische bronchitis of
emfyseem hebben een verergering van de ziekte opgemerkt, waarvoor 9 vaker dan
gebruikelijk een arts hebben bezocht en 7 nieuwe of meer geneesmiddelen hebben
gekregen. Bij 29 respondenten is ooit een allergie of overgevoeligheid
geconstateerd. Van de 23 respondenten met een vorm van eczeem geven 3
personen aan een verergering van de huidklachten te hebben opgemerkt. Bij de
meeste zijn de verergerde klachten inmiddels weer verminderd.

Tabel 15. Klachten en aandoeningen die voorafgaand aan de ATF-brand bestonden

Klachten Aantal

Astma
Chronisch bronchitis of emfyseem
Allergie of overgevoeligheid
Eczeem

11
10
29
23

4 respondenten geven aan dat er bij hen ooit een vorm van kanker is geconstateerd.
Het gaat om vier verschillende vormen van kanker.

Niemand onder de respondenten geeft aan zich een sterfgeval te herinneren dat in
verband kan worden gebracht met de ATF-brand. 108 respondenten geven aan geen
relatie tussen het overlijden van een familielid en de ATF-brand te zien.
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4. BEOORDELING

In het vorige hoofdstuk is beschreven wat de respondenten in de vragenlijst hebben
ingevuld. De antwoorden geven een beeld van het soort gezondheidsproblemen dat
de respondenten met de brand in verband brengen. Er komt niet een heel ander
beeld naar voren uit mondelinge reacties vooraf of achteraf, o.a. in de adviesgroep.
Ook het commentaar dat op sommige vragenlijsten is bijgeschreven wijst er niet op
dat de vragenlijsten niet aansluiten bij de ervaren blootstelling en
gezondheidsproblemen. Er zijn geen signalen dat er een deel van de doelgroep met
heel andersoortige problemen niet in het onderzoek geparticipeerd heeft. Ook is uit
de wetenschappelijke literatuur bekend dat juist personen met veel klachten die zij in
verband brengen met een incident, meedoen aan een onderzoek. De respons van
124 op de enquête lijkt daarom voldoende om een redelijk inzicht te krijgen in de
blootstelling en de soorten gezondheidsklachten die men nu toeschrijft aan de ATF-
brand. Het vorige hoofdstuk geeft vooral een indruk van de omvang van de
problematiek die de respondenten met de brand in verband brengen.

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de beoordeling heeft plaatsgevonden om na te
gaan welke van de door de respondenten gemelde soorten aandoeningen eventueel
aan de brand zijn toe te schrijven.
Van 2 kinderen zijn gezondheidsproblemen gemeld. Om herkenbaarheid te
voorkomen, zijn ze niet apart beschreven. Om dezelfde reden zijn ook andere
enigszins herkenbare gezondheidsproblemen minder specifiek omschreven dan de
beschikbare informatie toelaat.

Om te beginnen zijn de voldoende ingevulde vragenlijsten ingedeeld in 4 groepen.
1. Respondenten met blootstelling en een blijvende of telkens terugkomende

aandoening of met een later opgetreden aandoening (en eventueel met ook
tijdelijke klachten na de brand). Deze groep omvat 40 personen. Sommigen
hebben meer dan 1 aandoening.

2. Respondenten met blootstelling en met tijdelijke klachten van ogen, neus,
keel, luchtwegen en/of huid die tijdens of aansluitend aan de brand begonnen
zijn, met eventueel tijdelijke hoofdpijn, moeheid en misselijkheid (21
personen).

3. Respondenten met blootstelling maar zonder aandoening (35 personen).
4. Respondenten zonder blootstelling en zonder aandoening (28 personen).

De groepen 3 en 4 zijn niet nader beoordeeld omdat zij geen aandoening ingevuld
hebben.
Groep 2 is niet nader beoordeeld omdat tijdelijke klachten van slijmvliezen en huid
met bijpassende algemene klachten niet bijzonder zijn na blootstelling aan rook. Wel
zijn 3 respondenten gebeld om nadere informatie te krijgen over hun klachten van
keel, ogen, luchtwegen en huid.
Groep 1 is wel nader beoordeeld, uitgezonderd een respondent die na het invullen
van de vragenlijst niet wilde wachten op een eventueel vervolgonderzoek. Deze
respondent heeft van de GGD gegevens over de mogelijke blootstelling gekregen om
die te betrekken bij een klinisch-toxicologische beoordeling die in overleg met de
huisarts op korte termijn in een landelijk centrum kon plaatsvinden. Over de
betreffende ziekte zijn geen nog nadere gegevens beschikbaar.
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Na het indelen in deze groepen is berekend welk rapportcijfer de respondenten
gemiddeld per groep geven aan hun gezondheid (vraag 48). Voor de brand is dat
ruim een 8 in alle vier groepen. Het cijfer daalt gelijkmatig naar een 8 op het moment
van het onderzoek in groep 3 en 4. Groep 2 echter zakt naar ruim een 7 kort na de
brand, om daarna ook bij een 8 uit te komen. In groep 1 scoort de gezondheid kort
na de brand gemiddeld slechts een 6,5 en blijft daarna op dat niveau. Dit is
weergegeven in figuur 3. Dit illustreert dat de gekozen groepen niet alleen verschillen
in de aandoeningen die ze vermelden, maar ook in hun subjectieve
gezondheidscijfer.

Rapportcijfer voor gezondheid
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Figuur 3. Door respondenten gewaardeerde eigen gezondheid op de tijdstippen kort voor en kort
na de ATF-brand en momenteel. De vier groepen zijn ingedeeld naar blootstelling en duur van de
effecten die de respondent in verband brengt met de brand.

4.1 Aanvullende gegevens

Respondenten zijn gebeld als hun vragenlijst niet geheel duidelijk was over hun
blootstelling, over hun gezondheidsklachten of over hun mening over de oorzaak. Dit
betrof 19 personen. Een respondent met luchtwegklachten heeft geen naam van
zichzelf of van zijn huisarts ingevuld zodat navraag onmogelijk was. Twee
respondenten hebben niet ingevuld wie hun huisarts is en wilden dat niet vertellen.
Hun luchtweg- en huidklachten leken niet een ander soort aandoening toe te voegen
aan de klachten van de andere respondenten. Eén van hen vertelde dat een
specialist had vastgesteld dat de ziekte niet ernstig was.
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Huisartsen van 11 patienten zijn gebeld om duidelijkheid te verkrijgen over diagnoses
en over het klachtenpatroon: begin, ernst en einde. Aan 11 andere huisartsen en een
longarts is een brief gezonden met formulier met vragen die ontleend zijn aan het
onderzoek in de Bijlmer (Donker 2002). Daarbij is ook om een indruk te geven of de
aandoening het gevolg kan zijn van de ATF-brand( zie bijlagen). Na een aantal
belrondes zijn deze formulieren ingevuld terug gekregen.

4.2 Andere oorzaak bekend of al bestaand voor de brand

Uit informatie van de (huis)artsen bleken sommige aandoeningen al voor de brand te
bestaan, ook zonder dat de respondent daarvan melding maakte in de vragenlijst.

- hoofdpijn
- hoge bloeddruk
- diverse problemen van de luchtwegen
- problemen van de oren
- ademhalingsproblemen
- aangeboren hersenafwijking, ontdekt na de brand

Sommige van deze aandoeningen komen voor bij meer dan 1 respondent.
Van andere aandoeningen was een andere oorzaak bekend.

- alvleesklierprobleem
- maagdarmklachten (in combinatie met tevoren al bestaand longprobleem)

Dergelijke aandoeningen kunnen uiteraard niet aan de brand worden toegeschreven.

4.3 Checklist

De gegevens van de respondenten in groep 1 zijn vergelijken van de gegevens uit de
vragenlijsten met de tevoren opgestelde checklist van mogelijke aandoeningen door
rookblootstelling (zie Methodiek, tabel 1). Hierbij ging de aandacht niet uit naar
aandoeningen die tijdelijk van aard zijn, evenmin als degene die in groep 2 geplaatst
zijn. Het gaat dus met name om RADS (Reactive Airways Dysfunction Syndrome) en
verergering van een voor de brand al bestaand luchtwegprobleem, en om
chlooracne en contact-dermatitis.

Voor een RADS die eventueel nog toe te schrijven is aan de ATF-brand, zijn vijf
criteria gehanteerd die gekozen zijn in overleg met de longarts in de adviesgroep.

1. Bestond er voor de brand een aandoening met klachten van de luchtwegen
(vraag 13 en 29 van de vragenlijst)?

2. Bestond er blootstelling aan rook, stof of dampen door de brand (vraag 1 en
16)?

3. Zijn er tijdens of direct aansluitend op de blootstelling acute luchtwegklachten
opgetreden (vraag 10 en 26)?

4. Zijn er aanwijzingen voor overgevoeligheid van de luchtwegen voor tenminste
1 aspecifieke factor (vraag 53) of hyperreactiviteit in een histaminetest?

5. Bestaan er nu nog luchtwegklachten (vraag 12 en 28)?
Sommige respondenten hebben echter de betreffende vragen niet beantwoord en
sommige wel ingevulde antwoorden zijn niet eenduidig. Er lijken ongeveer 4 tot 7
respondenten aan de criteria te kunnen voldoen. Om na te gaan of er werkelijk RADS
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is opgetreden, is echter een doelgericht onderzoek noodzakelijk. Een dergelijk
onderzoek kan de aanwezigheid of afwezigheid van RADS in redelijke mate
objectiveren.

Bij een paar respondenten is een voor de brand bestaand luchtwegprobleem dat
door de brand verergerd is en daarna niet verminderde, misschien ook beïnvloed
door de ATF-brand. Bij dit type aandoening, dat deels al eerder bestond, is het
echter dubieus of aanvullend onderzoek een perspectief te bieden heeft. Het zal wel
mogelijk zijn de aandoening aan te tonen, maar is niet te verwachten dat hard te
maken valt welk deel van het probleem aan de brand te wijten is.

Om na te gaan of respondenten klachten hebben die kunnen wijzen op het optreden
van chlooracne en/of contact-dermatitis, is gekeken naar de antwoorden op de
vragen 41 en 42 (zie bijlagen). De antwoorden doen niet denken aan een nog
bestaande chlooracne. Een respondent vermeldt puistjes/mee-eters, maar die zijn
weer verdwenen. Het zal dus niet mogelijk zijn een geobjectiveerde relatie te leggen
tussen de ATF-brand en chlooracne.
De antwoorden geven een aanwijzing dat misschien wel contact-dermatitis is
opgetreden. Bij 4 respondenten zijn huidsymptomen opgetreden aansluitend op de
brand. Bij 1 van hen bestaat een specifieke overgevoeligheid die los staat van ATF.
is de aandoening snel verdwenen. De andere 3 hebben huiduitslag met jeuk die bij
warm weer terug komt en blaasjes op de huid bij werk met epoxy-lijm, en een
verdikte, rode huid met prikkeling en jeuk. Een vijfde respondent kreeg een paar
maanden na de brand een huidprobleem dat nu nog bestaat. En 1 respondent meldt
een huidaandoening sinds 2004. Dit laatste probleem is niet aan de ATF-brand te
wijten. Bij de meeste anderen is dat niet op voorhand uit te sluiten. De beschikbare
gegevens zijn ook ontoereikend om een contact-dermatitis vast te stellen. Nader
onderzoek is daarvoor nodig. Zo’n onderzoek kan de aanwezigheid of afwezigheid
van contact-dermatitis in redelijk mate objectiveren.

4.4 Toxicologische toetsing van specifieke aandoeningen

Toxicologische toetsing is uitgevoerd voor specifieke aandoeningen die volgens
respondenten het gevolg zouden kunnen zijn van de ATF-brand. Daarbij golden drie
aanvullende criteria:

 a. de aandoening was voor de brand afwezig;
b. er is een blootstelling door de brand is vermeld;
c. er is geen andere oorzaak vermeld door de respondent of de arts.

Aan deze criteria voldoen acht aandoeningen: 4 vormen van kanker, een
hartspierziekte, een urologisch probleem, een ontwikkelingsprobleem en verlies van
reukvermogen al dan niet gecombineerd met hyperreactiviteit van het neusslijmvlies.
De toxicologische toetsing is uitgevoerd door de gegevens voor te leggen aan een
toxicoloog met de vraag of er in de wetenschappelijke literatuur aanwijzingen zijn te
vinden voor een verband tussen zo’n aandoening en de blootstelling door aan rook of
aan stoffen zoals die door de ATF-brand verspreid zijn.

4 respondenten geven aan dat er bij hen ooit een vorm van kanker is geconstateerd.
Het gaat om vier verschillende vormen van kanker. De periode tussen de brand en
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het manifest worden van de ziekte is te kort om het ontstaan van de kanker toe te
schrijven aan de blootstelling aan verbrandingsproducten van de brand.

Bij doelgericht zoeken in de wetenschappelijke literatuur heeft de toxicoloog
aanwijzingen gevonden dat aantasting van het reukvermogen in arbeidssituaties is
opgetreden na eenmalige hoge blootstelling aan chloorgas of na herhaalde tamelijk
hoge blootstelling aan o.a. cadmium en nikkel (in industriële situaties). Cadmium was
een bestanddeel van de rook van de ATF-brand. De dosis als gevolg van de brand is
waarschijnlijk minder hoog geweest dan de dosis van de werkers in de cadmium-
industrie. Verlies van reukvermogen door blootstelling aan rook van een brand is niet
beschreven. Reukverlies is niet zeldzaam en kan zonder specifieke blootstelling
optreden, bijvoorbeeld door een virus-infectie.
Toch is een verband niet helemaal uit te sluiten, mede omdat er 3 respondenten
reukverlies melden. Tegen een verband met de brand pleit dat bij 2 van de 3 het
reukverlies pas maanden na de brand is opgetreden. Bovendien is reukverlies na
een eenmalige blootstelling alleen te verwachten als er tegelijk ook zeer ernstige
schade aan de luchtwegen is opgetreden, diebeademing noodzakelijk maakt.
Het is twijfelachtig of het zinvol is nader onderzoek te doen naar reukverlies omdat
de aandoening waarschijnlijk niet goed aan de ATF-brand toe te schrijven zal zijn.
Het optreden van hyperreactiviteit van het neusslijmvlies kan samengaan met het
optreden van RADS. Nadere aandacht hiervoor kan deel uitmaken van onderzoek op
RADS.

De gemelde hartspierziekte kan optreden na langdurig herhaalde hoge blootstelling
aan tri (bij snuiven) of aan metalen zoals kobalt en cadmium (in werksituaties). Bij
proefdieren is een verwant effect beschreven na zeer hoge blootstelling aan
ingeademd fijn stof of PCB’s in het voer. Effecten van dergelijke hoge blootstellingen
zijn niet relevant voor de situatie bij de ATF-brand. De betreffende hartspierziekte is
zelfs niet gebruikelijk na het inhaleren van tabaksrook, die ook veel fijn stof en
metalen bevat. Blijkbaar heeft alleen een extreem hoge dosis dit effect. De ATF-
brand heeft niet geleid tot hoge PCB-gehalten van voedsel zoals uit het eerdere
onderzoek gebleken is. Een verband met de brand is daarom niet aannemelijk.

Het betreffende urologische probleem is in de wetenschappelijke literatuur nooit in
verband gebracht met rook of giftige stoffen.

Het ontwikkelingsprobleem bleek in de wetenschappelijke literatuur niet in verband te
brengen met blootstelling door een brand. Er zijn geen overtuigende aanwijzingen
dat zelfs regelmatige blootstelling aan rook de kans op een dergelijke aandoening
zou vergroten. Er bestaan wel aanwijzingen dat PCB’s iets dergelijks kunnen
veroorzaken, maar dan door zeer hoge blootstelling door sterk verontreinigd voedsel.
De ATF-brand heeft niet geleid tot een dergelijke sterke PCB-verontreiniging van
voedsel. Een verband met de brand is daarom niet aannemelijk.

4.5 Overige aandoeningen

Een aantal respondenten heeft zelf aangegeven eigenlijk geen verband te zien met
de brand. Dit geldt onder andere voor een respondent waarvan van de vragenlijst
een Pfeiffer-achtige aandoening vermeldt die niet aan de ATF-brand wordt geweten.
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In de vragenlijst staat dat er melding van gemaakt is voor het geval nog meer
mensen eenzelfde gezondheidsprobleem zou melden. Er zijn echter niet meer
respondenten met een dergelijke aandoening.
Van de gebelde respondenten gaven er 5 zelf aan eigenlijk geen verband te zien
tussen de klachten en de ATF-brand. Dit was bij de volgende klachten.

- huidklachten door een specifieke overgevoeligheid
- darmklachten/diarree begonnen na enkele dagen
- angsten begonnen een tijdje na de brand
- later problemen met geheugen en concentratie
- geleidelijk toegenomen vergeetachtigheid

Ook de medische rapporteurs verwachten niet dat dergelijke aandoeningen
objectiveerbaar aan de brand toe te schrijven zijn. Een toevallige samenloop is een
minstens zo waarschijnlijke verklaring.

In 2 gevallen hebben de gegevens uit de vragenlijst, aangevuld met informatie van
de respondent, geleid tot een oordeel van de medische rapporteurs dat het niet ging
om aandoeningen die mogelijk aan de ATF-brand zijn toe te schrijven.

- branderige ogen een maand na de brand en na vier jaar huidklachten
- laatste jaren sneller kortademig, geen goede conditie; zwaar werk

Van nader onderzoek is ook niet te verwachten dat het een verband met de brand
kan aantonen. Verdere beoordeling is daarom niet zinvol.

Van twee respondenten waren bij de huisarts geen gegevens bekend over de
consulten die op de vragenlijsten waren aangegeven. De ingevulde gegevens wijzen
niet op een specifieke of andersoortige aandoening.

Bij de meeste aandoeningen was er volgens de behandelend arts geen reden om te
denken aan een verband met de ATF-brand. Dit geldt met name voor aandoeningen
die gewoonlijk vaak voorkomen en die pas lang na de brand zijn opgetreden.

- COPD: chronische bronchitis, mogelijk samenhang met roken
- luchtwegklachten, overgevoeligheid, mogelijk samenhang met werk en roken
- vermoeidheid, weinig uithoudingsvermogen en oogklachten

Ook volgens de rapporteurs zijn dergelijke aandoeningen waarschijnlijk niet aan de
brand toe te schrijven.

In deze categorie overige aandoeningen zijn na voorafgaande beoordeling van
specifieke aandoeningen allerlei veel voorkomende klachten terecht gekomen.
Omdat dergelijke klachten vaak door andere oorzaken optreden, zijn ze niet aan de
ATF-brand toe te schrijven en helemaal niet als geen duidelijke tijdrelatie met de
brand vertonen. Hierdoor blijken in deze categorie geen aandoeningen te vinden die
mogelijk aan de brand zijn toe te schrijven.

4.6 Interpretatie

De verzamelde informatie geeft een beeld van tamelijk veel acute klachten tijdens en
na de blootstelling. Het gaat vooral om klachten van ogen, neus, keel, luchtwegen en
huid. Bij een aantal personen zijn de klachten blijven bestaan.
Daarnaast zijn er wel veel verschillende andere aandoeningen gemeld, maar dit is op
zich niet vreemd voor een periode van bijna 5 jaar. Aan het aantal aandoeningen valt
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geen conclusie te verbinden omdat mensen zonder gezondheidsproblemen minder
neiging gehad zullen hebben een vragenlijst in te vullen.
Naast de bovengenoemde acute klachten van ogen, neus, keel, luchtwegen en huid
blijkt uit de inventarisatie geen patroon van opvallende aantallen van andere klachten
of ziekten van een bepaalde type in de periode na de brand. Met andere woorden, er
is geen ‘epidemie’ opgetreden van andere aandoeningen. Dit mag gelden als een
aanwijzing dat rook, roet, verbrandingsresten en bluswater vooral invloed hebben
gehad op de organen waar directe blootstelling heeft plaatsgevonden: de slijmvliezen
en de huid. Dit inventariserende onderzoek levert geen aanwijzingen voor opname
van veel giftige stoffen en inwerking op inwendige organen.

Het aantal kinderen van wie blootstelling gemeld is, is klein (7) en het aantal met een
gezondheidsprobleem is nog kleiner (2). Deze problemen zijn niet bij anderen
opgetreden en ze zijn ook niet in de wetenschappelijke literatuur beschreven als
gevolg van blootstelling zoals die bij de ATF-brand waarschijnlijk heeft
plaatsgevonden. De ouders geven aan dat ze het zelf niet waarschijnlijk vinden dat
de ATF-brand de oorzaak is.

Het is begrijpelijk dat degenen die blootgesteld zijn geweest aan rook, roet,
verbrandingsresten of bluswater van ATF daaraan terugdenken als zij een ernstige of
lastige aandoening krijgen. Veel respondenten geven aan dat zij wel er wel over
gedacht hebben of de brand de oorzaak is van hun aandoening; een aantal vindt het
minstens even waarschijnlijk dat hun aandoening een andere oorzaak heeft. Ook de
behandelende artsen blijken daarover informatie te hebben. Aandoeningen die voor
de brand al bestonden zijn daaraan natuurlijk niet toe te schrijven. Maar ook de
gemelde aandoeningen die weken, maanden of zelfs jaren na de brand zijn
opgetreden, zijn volgens de artsen niet aan de brand toe te schrijven. Aandoeningen
die overal vaak voorkomen wijten ze niet aan vergiftiging. Bij specifieke
aandoeningen gaan ze uit van bekende oorzaken, zoals een virusinfectie of
mechanische invloeden. Volledige zekerheid daarover is uiteraard niet te geven. Van
nader onderzoek is echter bij de meeste mensen niet meer zekerheid te verwachten
en al helemaal niet dat een verband met de brand aangetoond kan worden.
Uitzonderingen zijn twee types van nog bestaande of telkens terugkerende
aandoeningen die aansluitend aan de brand zijn opgetreden bij meer dan één
blootgestelde persoon in organen die zelf blootgesteld zijn geweest: de huid en de
luchtwegen. Dit betreft contact-dermatitis en RADS. Deze aandoeningen zijn het
gevolg van uitwendige blootstelling aan prikkelende stoffen. Het aantal personen met
deze aandoeningen is onbekend omdat de gegevens niet volledig zijn en niet
eenduidig te interpreteren. Bovendien kunnen de aandoeningen ook voorkomen bij
mensen die geen vragenlijst hebben ingevuld. Dat zal overigens waarschijnlijk niet
om grote aantallen gaan, aangezien uit de wetenschappelijke literatuur bekend is dat
juist personen met veel klachten die zij in verband brengen met een incident,
meedoen aan een onderzoek. Het is dus te verwachten dat de meeste van hen al
aan de enquête hebben deelgenomen.

Doel van dit onderzoek is te selecteren welke aandoeningen mogelijk aan de ATF-
brand toe te schrijven zijn en welke waarschijnlijk niet. Naast contact-dermatitis en
RADS zou reukverlies en verergering van al bestaande luchtwegproblemen mogelijk
een langdurig of blijvend gevolg kunnen zijn. Van deze aandoeningen valt wel vast te
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stellen in welke mate ze aanwezig zijn, maar er valt nauwelijks vast te stellen in
welke mate ze aan de brand zijn toe te schrijven.
De andere gemelde nog bestaande langdurige aandoeningen zijn waarschijnlijk geen
gevolg van de brand.

Het inventariserende onderzoek is niet bedoeld en niet geschikt om een verband te
bewijzen tussen de ATF-brand en de genoemde aandoeningen, niet op individueel
niveau per ziektegeval, maar ook niet op collectief niveau per soort aandoening.
Het onderzoek is ook niet geschikt om uit te rekenen hoeveel procent van een
bepaalde groep een aandoening heeft of heeft gehad, omdat door de opzet van het
onderzoek niet bekend is hoe groot de groepen zijn waaruit de respondenten
afkomstig zijn. Die groepen zouden geteld moeten worden op grond van de relevante
blootstelling. Het onderzoek heeft een eerste stap gezet op een eventuele weg om
vast te stellen welke blootstelling relevant was. Pas daarna is te bepalen hoeveel
personen op die manier blootgesteld zijn en of er in die groepen een onverwacht
groot aantal aandoeningen is opgetreden. Van de nu getelde aandoeningen valt dus
niet te berekenen of de aantallen abnormaal zijn.
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5. RESUMÉ en CONCLUSIES

De respons van 124 op de enquête lijkt voldoende om een redelijk inzicht te krijgen
in de blootstelling en het soort gezondheidsklachten die men nu toeschrijft aan de
brand bij ATF in mei 2000. Doordat het onderzoek inventariserend is opgezet, is het
onbekend hoe groot de groep is waarvoor de respondenten representatief zijn. De
uitkomsten zijn daarom niet te vergelijken met percentages gezondheidsproblemen in
ander onderzoek.

96 werknemers, recreanten en bewoners van het betreffende gebied hebben
ingevuld dat zij blootgesteld zijn geweest. Van hen hadden er 44 acute
slijmvliesklachten zoals die te verwachten zijn door blootstelling aan rook, dampen en
dergelijke bij iedere brand. 43 respondenten geven hun gezondheid kort na de brand
de gezondheid een lager rapportcijfer dan ervoor. Bij 12 personen ging het cijfer van
een voldoende naar een onvoldoende. Van hen geven 2 hun gezondheid tijdens het
invullen nog steeds een onvoldoende.
Al met al heeft de brand een aanzienlijke impact heeft gehad op de subjectieve
gezondheid. De tijdelijke verandering is sterker dan de blijvende verandering.

40 mensen vermelden een nog aanwezige of telkens terugkomende aandoening. De
gegevens van de deze personen zijn zo nodig aangevuld door telefonische of
schriftelijke navraag bij henzelf en/of bij de arts die ze in de vragenlijst hebben
genoemd. Daarbij is nagegaan of de aandoeningen al voor de brand bestonden en of
er een andere oorzaak bekend was. De gegevens zijn vervolgens vergeleken met de
checklist van aandoeningen die wellicht het gevolg kunnen zijn van blootstelling aan
rook, metalen of PCB’s/dioxinen. Daarna zijn uit de gegevens de specifieke
aandoeningen toxicologisch getoetst om na te gaan of ze het gevolg zouden kunnen
zijn van blootstelling door de ATF-brand. De resterende aandoeningen hadden een
alledaags karakter en zouden best een andere oorzaak kunnen hebben, zeker bij de
mensen bij wie ze pas lang na de brand zijn opgetreden.

Uit deze beoordeling is de conclusie getrokken dat een verband met brand mogelijk
is voor een paar soorten aandoeningen die nog aanwezig zijn of telkens terugkomen.
Een verband tussen die aandoeningen en de ATF-brand is daarmee niet
aangetoond. Tussen andere aandoeningen en de brand is een verband echter niet
aannemelijk gebleken. Er is geen onverwacht cluster van bepaalde aandoeningen.
De gegevens wijzen niet op een te hoge opname van giftige stoffen in het lichaam.

Een mogelijk gevolg van de brand is langdurige verergering van tevoren al
bestaande luchtwegklachten. Die verandering is echter niet goed gedocumenteerd,
moeilijk te objectiveren en waarschijnlijk dus niet goed aan de brand toe te schrijven.
Ook een mogelijk gevolg van de brand is reukverlies (anosmie). Deze aandoening
treedt vaak op door andere oorzaken. Bovendien is hij door irriterende stoffen alleen
te verwachten als de blootstelling zo hoog was dat beadmening noopdzakelijk is
geweest. Daarom is het twijfelachtig of hij met genoeg zekerheid aan de brand toe te
schrijven om nader onderzoek zinvol te maken.

In principe moet het wel mogelijk zijn om de rol van de brand bij het ontstaan van
contact-dermatitis en RADS (Reactive Airways Dysfunction Syndrome) vast te stellen
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als zo’n aandoening bij iemand wordt aangetoond. Van deze twee aandoeningen is
goed aan te tonen of ze bij iemand wel of niet aanwezig zijn. Dat vereist
specialistisch medisch onderzoek. Voor degenen die willen weten wat hen mankeert,
lijken bij contact-dermatitis en RADS de voordelen van nader onderzoek groter dan
de nadelen.
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6. AANBEVELINGEN

Het is raadzaam om aan te bieden om de aanwezigheid van contact-dermatitis of
RADS te onderzoeken. Een dergelijk onderzoek zal in eerste instantie bestaan uit
poliklinisch specialistische diagnostiek.
Voor zo’n medisch onderzoek komen personen in aanmerking die één van de
volgende kenmerken hebben.

• acute luchtwegklachten met blijvende symptomen van minder specifieke
prikkelbaarheid zonder dergelijke klachten voor de brand;

• blijvende/terugkerende huidaandoeningen begonnen kort na de brand.
Daarbij valt nog te overwegen of ook voor reukverlies een onderzoeksopzet is te
ontwikkelen waarbij de eventuele voordelen en nadelen zich gunstig tot elkaar
verhouden.
Voorafgaand aan een medisch vervolgonderzoek moeten de deelnamecriteria
begrijpelijk geformuleerd worden in overleg met de medische specialisten.
Een dergelijk onderzoek zou open moeten staan voor alle personen die willen
deelnemen en die voldoen aan de deelnamecriteria, waaronder blootstelling door de
ATF-brand. Omdat de enquête niet uitwijst wie aan de criteria voldoen, dienen alle
respondenten uitgenodigd te worden, evenals alle andere mogelijk blootgestelde
personen.
Voorafgaand aan deelname dient duidelijk te zijn dat medisch onderzoek wellicht niet
zal leiden tot een eenduidig ja of nee als antwoord op de vraag of een individuele
aandoening is ontstaan door de brand.

Bij sommige blootgestelde respondenten met andere aandoeningen kan ook
behoefte bestaan aan nadere beoordeling van hun klachten. Tevoren is te kennen
gegeven dat het inventariserende onderzoek niet dient om individuele diagnoses te
stellen of om vast te stellen of een bepaald ziektegeval toe schrijven is aan de brand.
Gezien de uitkomst van de inventarisatie is er geen reden om een collectieve
regeling te treffen van mensen met aandoeningen die niet aan de criteria voldoen. Zij
kunnen uiteraard bij hun huisarts of arbo-arts terecht. Desgewenst kan die arts van
de GGD informatie ontvangen over wat er bekend is over blootstelling door de ATF-
brand. Ook kan de GGD een toelichting komen geven in een gesprek van een patiënt
met diens arts.
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8. BIJLAGEN
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Bijlage A  : begeleidende brief bij vragenlijst met bijlagen 1 t/m/ 4

- Aan de bewoners van dit adres
- Aan de werknemers die betrokken

zijn geweest bij (de gevolgen van) de brand bij ATF

Datum :  24 februari 2005
Uw kenmerk :
Uw brief van :
Ons kenmerk :  AGZUIT05/25
Behandeld door :  J.K. Bleeker
Onderwerp :  inventarisatie gezondheidsproblemen n.a.v. ATF brand.

Geachte mevrouw, geachte heer,
U krijgt deze brief omdat u betrokken was bij de brand in mei 2000 bij afvalverwerker ATF in
Drachten of omdat u aanwezig was in het gebied waar de rook van die brand voorbij gekomen
is.

Bij de brand in de opslag van gevaarlijk afval zijn gevaarlijke stoffen in de omgeving
verspreid. Onderzoek van onder andere lucht, water, bodem, groentetuinen, gras, melk en vis
heeft aangetoond dat de brand nauwelijks risico’s voor de gezondheid heeft veroorzaakt. Maar
over de blootstelling aan de rook in het gebied ten westen van Drachten is weinig informatie
beschikbaar. Dat geldt ook voor de blootstelling van werknemers op en nabij het ATF-terrein
aan bluswater, roet, stof en dampen.

De GGD en de Provincie Fryslân willen graag van u weten of u daaraan bent blootgesteld en
welke gezondheidsklachten daarna zijn opgetreden. Ook willen we weten of uw (huis)arts een
ziekte heeft vastgesteld en hoe de gezondheidstoestand nu is. Om dat te inventariseren vragen
wij u om bijgaande vragenlijst in te vullen.
Voor een kind jonger dan 16 jaar is een aparte vragenlijst meegestuurd. Ouders of verzorgers
van een blootgesteld kind worden verzocht die lijst in te vullen.

Indien op dit adres meer volwassenen of kinderen verblijven die blootgesteld zijn aan de
gevolgen van de brand, kunt u voor hen extra vragenlijsten aanvragen bij de GGD Fryslân:
telefoon: 058-2347049 (mevrouw T. de Vries), of 058-2347014 (mevrouw B. de Graaf).

De GGD stelt een rapport samen op basis van de ingevulde vragenlijsten. Dit rapport
beschrijft een algemeen beeld van de aangegeven gevolgen en gaat beslist niet in op
individuele gevallen. De GGD stelt dus geen diagnoses en zal ook niet de brand als oorzaak
van een bepaald ziektegeval aanwijzen. Wel kan uit het algemene beeld van de uitkomsten
blijken dat het nodig is om een groep aandoeningen nader te onderzoeken.
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Voor een eventueel vervolg op de inventarisatie is het nodig dat de GGD uw gegevens mag
bewaren. Dit gebeurt zeer zorgvuldig zodat uw privacy niet in gevaar komt.
Uw gegevens blijven absoluut anoniem en vallen onder het medisch beroepsgeheim van de
GGD. In de bijlagen vindt u uitgebreide informatie over de privacy en het onderzoek.

Het invullen van de vragenlijst kost een half uur tot één uur. Als u daarbij vragen hebt, kunt u
contact opnemen met de heer J.M.T. Janssen, arts van GGD Fryslân (telefoon 058-2334334,
email j.janssen@ggdfryslan.nl).
Wij verzoeken u de vragenlijst voor 18 maart a.s. terug te zenden naar de GGD. Hiervoor
kunt u  de bijgevoegde retourenveloppe gebruiken (een postzegel is dan niet nodig).

Ik dank u voor uw medewerking;  hoogachtend,

dr. J. K. Bleeker
hoofd Algemene Gezondheidszorg
GGD Fryslân

Bijlage 1: opzet van het onderzoek
Bijlage 2: stappenplan
Bijlage 3: bescherming van uw privacy
Bijlage 4: samenstelling adviesgroep
Bijlage 5: vragenlijst

mailto:j.janssen@ggdfryslan.nl
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BIJLAGE 1  opzet van het onderzoek
De Provincie Fryslân is de opdrachtgever van het Gezondheidsonderzoek ATF-brand.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD Fryslân. De coördinatie is in handen van Jan
Bleeker, hoofd Afdeling Algemene GezondheidsZorg. Het onderzoek is bedoeld voor:

A. Bewoners, boeren, recreanten en andere personen, die tijdens of vlak na de brand
bij ATF Drachten op 12 mei 2000 aanwezig waren in een omschreven gebied ten
westen van Drachten en blootgesteld zijn aan de rook afkomstig van die brand.

B. Werknemers, hulpverleners en andere personen die tijdens de brand of enige tijd
daarna blootgesteld zijn aan bluswater, roet, stof en dampen .

Adviesgroep
De Provincie Fryslân laat zich over het onderzoek en de aanbevelingen adviseren door een
groep die is samengesteld uit vertegenwoordigers van bewoners van het gebied ten westen
van Drachten en diverse bij de brand betrokkenen.
In de bijgevoegde lijst staat wie er in de adviesgroep zitten.

Welke gegevens worden er over u verzameld?
• Gegevens om te achterhalen in welke mate u blootgesteld bent aan rook, bluswater,

roet, stof en dampen, afkomstig van verbrandingsresten van de ATF-brand en andere
factoren.

• Gegevens om te achterhalen welke gezondheidsproblemen u toeschrijft aan de brand.
• Gegevens over uw huidige gezondheid.
• Gegevens om vast te stellen welke medische conclusies uw arts(en) hebben getrokken

uit uw gezondheidsproblemen.

Waarom worden de gegevens verzameld?
• Zicht krijgen op de gevolgen van de ATF-brand voor de gezondheid volgens de

betrokken personen en hun artsen.
• Nagaan of er nu nog groepen personen zijn met een bepaalde blootstelling of een

bepaald effect waarbij nader onderzoek zinvol is.
• Door artsen vastgestelde ziektes zullen meer gewicht in de schaal leggen dan

onbevestigde gezondheidsklachten.

Hoe worden de gegevens verzameld?
De gang van zaken is beschreven in het bijgevoegde stappenplan.

Toestemming
Als u een ingevulde vragenlijst terugstuurt, nemen we aan dat de GGD uw gegevens mag
gebruiken voor het opstellen van het anonieme rapport en dat de GGD uw gegevens tot tien
jaar mag bewaren.
Aan het eind van de vragenlijst wordt u gevraagd een verklaring te ondertekenen. Als u dat
doet, geeft u toestemming:

1. dat de GGD u zonodig belt met nadere vragen naar aanleiding van uw antwoorden
op deze vragenlijst;

2. dat u aan alle door u in de vragenlijsten genoemde artsen toestemming geeft nadere
medische informatie over uw genoemde gezondheidsproblemen te verstrekken aan
een arts van de GGD;

3. dat de GGD u eventueel uitnodigt voor een nader onderzoek naar aanleiding van
het rapport en de besluiten die daarna worden genomen.

Ondertekening van de verklaring betekent niet dat u zich daarmee verplicht nadere informatie
te verstrekken of mee te doen aan een ander onderzoek. U kunt altijd stoppen.
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BIJLAGE 2 : stappenplan
1. De GGD heeft de vragenlijst ontwikkeld in overleg met deskundigen van o.a.

ziekenhuis Nij Smellinghe en vertegenwoordigers van bewoners, politievakbonden en
bedrijven.

2. De vragenlijst is voorgelegd aan de adviesgroep en de Regionale Toetsingscommissie
Patiëntgebonden Onderzoek.

3. De GGD heeft een lijst opgesteld van aandoeningen die in wetenschappelijk
onderzoek beschreven zijn als gevolg van blootstelling aan rook van branden in het
algemeen en van de verontreinigingen die zijn aangetoond in de rook, bluswater, roet
en verbrandingsresten van ATF in het bijzonder.

4. De Provincie heeft een adreslijst opgesteld van de woningen in het gebied waar de
rookpluim indertijd gepasseerd is en van werknemers die tijdens of na de brand
blootgesteld kunnen zijn aan bluswater, roet, stof en dampen afkomstig van
verbrandingsresten. Door een advertentie zijn ook anderen in de gelegenheid gesteld
zich aan te melden.

5. De vragenlijst is toegestuurd aan alle adressen op de verzendlijst.

6. Uitgaande van de ingevulde vragenlijsten worden de gegevens door de GGD verwerkt
voor het beantwoorden van onder andere de volgende vragen:

- Hoeveel personen zijn in welke mate blootgesteld aan rook, bluswater, roet,
stof en dampen afkomstig van verbrandingsresten?

- Welke gezondheidsklachten hebben de betrokkenen gehad tijdens en meteen
na die blootstelling?

- Zijn er later gezondheidsproblemen opgetreden waarvan de betrokkenen zelf
denken dat ze misschien een gevolg zijn van de brand?

- Welke van die gezondheidsproblemen bestaan nu nog?
- Welke ziektes zijn er door een arts vastgesteld bij degenen die achteraan de

vragenlijst de betreffende arts toestemming geven om hierover medische
informatie aan de GGD te verstrekken?

- Vinden deskundigen zoals longartsen en toxicologen het aannemelijk dat
bepaalde soorten klachten of ziektes het gevolg zijn van de ATF-brand?

- Is nader onderzoek zinvol bij een bepaald type blootstelling of bij bepaalde
soorten klachten of ziektes die mogelijk een gevolg zijn van de brand?

7. De antwoorden op deze vragen worden door de GGD, in overleg met de adviesgroep,
beschreven in een rapport. In dit rapport staan geen gegevens die tot een persoon
herleidbaar zijn; de rapportage is dus anoniem.

8. Het rapport wordt op een openbare bijeenkomst gepresenteerd aan alle belangstel-
lenden en wordt ter beschikking gesteld van alle betrokkenen. Het streven is om dit
voor de schoolvakanties van de zomer te doen. De uitkomsten zullen ook in een
nieuwsbrief staan. Na korte tijd volgt een tweede bijeenkomst waar de betrokkenen
vragen kunnen stellen over wat ze in het rapport hebben gelezen.



39

9. De Provincie zal met andere  instanties overleggen over de aanbevelingen. Als daartoe
aanleiding bestaat zal een van de aanbevelingen kunnen zijn dat een vervolgonderzoek
wenselijk is. Na het overleg zal besluitvorming plaatsvinden.

10. De ingevulde vragenlijsten worden maximaal 10  jaar bewaard.
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BIJLAGE 3  bescherming van uw privacy
Voor het onderzoek verzamelt de GGD Fryslân veel gegevens, onder andere persoonlijke
gegevens en medische gegevens. De GGD is zich er goed van bewust dat de privacy van deze
gegevens van groot belang is. Dit geldt voor allerlei soorten (medisch) onderzoek door de
GGD. Daarom heeft de GGD vastgelegd hoe de privacy van dergelijke gegevens te
garanderen in het: Reglement bescherming persoonsgegevens van cliënten van GGD
Fryslân . Dit privacy-reglement is openbaar en dus beschikbaar voor inzage bij de GGD in
Leeuwarden.
Voor het onderzoek naar de gevolgen van de brand bij ATF is het reglement als volgt
uitgewerkt:

• Uw persoonlijke en medische gegevens zijn alleen toegankelijk voor de arts en de
secretaresse, die betrokken zijn bij het onderzoek. Wanneer de vragenlijsten of
medische gegevens binnenkomen, scheiden zij uw naam en adresgegevens van de rest.
Zij geven beide een nummer om ze later zonodig weer bij elkaar te kunnen zoeken. De
naam en adresgegevens worden op een andere plaats bewaard dan de rest van de
vragenlijst en de medische gegevens.

• De onderzoeksmedewerkers (epidemioloog, toxicoloog, longarts) verwerken de
anonieme vragenlijsten en medische gegevens. Zij hebben geen toegang tot naam en
adresgegevens.

• In het rapport worden alle gegevens anoniem verwerkt.  Om herkenning van een
persoon te voorkomen, worden geen precieze gegevens vermeld die op minder dan 3
personen betrekking hebben.

• De gegevens worden nooit aan derden afgestaan, tenzij met schriftelijk toestemming
van de persoon over wie het gaat.

• De nu verzamelde gegevens worden nooit gekoppeld aan een eventueel ander dossier
als dat binnen de GGD aanwezig is.

• Ook de Provincie Fryslân en de adviesgroep krijgen van de GGD alleen anonieme
informatie.

• De gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard.
• U hebt recht uw gegevens in te zien bij de GGD in Leeuwarden. Het is mogelijk

feitelijke onjuistheden in uw gegevens te laten wijzigen of gedeelten van uw gegevens
te laten vernietigen. Voor correctie of vernietiging van uw gegevens kunt u een
schriftelijk verzoek richten aan GGD Fryslân. Vermeldt in uw brief uw naam,
geboortedatum, en adres.

Klachten
Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop een medewerker van de GGD Fryslân
met uw gegevens omgaat, kunt die medewerker daarop wijzen. Als u vervolgens nog niet
tevreden bent, kunt u een klacht indienen. De volgende mogelijkheden zijn beschreven in de
klachtenfolder van de GGD (zie ook op de website van de GGD: www.ggdfryslan.nl ).
Om te beginnen is het mogelijk een officiële klacht in te dienen bij de GGD. Uw klacht wordt
binnen de GGD behandeld. Als u vindt dat uw klacht niet goed afgehandeld is, zijn er nog
drie mogelijkheden.

- U kunt zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de GGD Fryslân.
Zij kan een uitspraak  doen of uw klacht gegrond is.

- Als u met de GGD van mening blijft verschillen over de bescherming van uw privacy,
dan kunt u ook een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens
(telefoon 070-3811300).  Dit College kan bemiddelen of adviseren over uw geschil
met de GGD.

- Als laatste hebt u de mogelijkheid de rechter een uitspraak te laten doen over het
geschil. Hierover kan een rechtswinkel of advocaat u informeren en adviseren.

http://www.ggdfryslan.nl
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Bijlage 4 :  Leden adviesgroep ATF- onderzoek

Nijega: mw S.J. Waringa

Smalle Ee: dhr A.K. van der Pauw

De Wilgen: dhr B. Pietersma

NPB: de heer E. Revenboer, Politie District Smallingerland

Politie Vakorganisatie ACP: dhr Th. Vogel, p/a Politie Friesland, district Midden Friesland

Stichting Veiligheidszorg Smallingerland: dhr H. Laanstra; dhr R. Veenstra, secr. P.V.T.

Regionale brandweer Fryslân: dhr K. Bultje

Wenau: mw A. Bos, Externe KAM coördinator

mw R.D. Tuinstra

huisartsen: dhr. P.J. Stadt

Nij Smellinge: dhr. P. Eppinga longarts

RIVM afdeling CGOR: dhr M. Ruijten

VROM-Inspectie Noord: dhr F. Peen

LNV Directie Noord: dhr S.J. Sikkes

Wetterskip Frylân: mw S. Twickler

GGD Fryslân dhr J. Janssen, dhr F. Duijm, dhr F.E. Greven

communicatieadviesbureau Noordtij:  mw R. Huisman, dhr J. Jepma

Provincie Fryslân: mw J. de Vos, dhr S. J. Terpstra, dhr G. Jonker, de heer R. Klopstra
(voorzitter)
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Bijlage B  : vragenlijst voor kinderen jonger dan 16 jaar

VRAGENLIJST ATF-BLOOTSTELLING EN GEZONDHEID VOOR
KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

toelichting voor het invullen

• Het is helemaal niet erg als u een vraag niet of niet meer kunt beantwoorden.
            U hoeft geen antwoord in te vullen.

• Bij sommige vragen kunt u iets schrijven op een stippellijn: graag in blokletters.
• Eventuele opmerkingen over de vragenlijst kunt u opschrijven bij vraag K11.

Deze vragenlijst wordt automatisch verwerkt.  Daarom vragen wij u het volgende:
• De vragenlijst niet kreuken.
• De vragen invullen met zwarte of blauwe balpen (geen potlood, viltstift of rode pen).
• Een duidelijk kruisje zetten in het vakje van uw keuze.

o voorbeeld:
     Stel u heeft een poes en een konijn.

vraag: Heeft u één of meerdere huisdieren?  ja nee

• Als u zich vergist hebt, maak dan het hokje helemaal zwart van het antwoord dat
u wél wilt geven. De computer “leest” namelijk het hokje dat het meest zwart gemaakt
is.
voorbeeld:

vraag: Heeft u één of meerdere huisdieren?   ja nee

X
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per gezin met kinderen jonger dan 16 jaar

KA Zijn er in uw gezin of huishouden kinderen die nu jonger
zijn dan 16 jaar?
Zo ja:

q ja q nee  dan hoeft
u deze vragen-
lijst niet in te
vullen

KB Wat is de leeftijd van deze kinderen?   kind 1      ...  jaar
  kind 2     …  jaar
  kind 3     …  jaar
  kind 4     …  jaar
  kind 5     …  jaar

KC Zijn 1 of meer van deze kinderen blootgesteld aan de
rook van de brand bij ATF of aan de verbrandingsresten?
Zo ja:

q ja q nee  dan hoeft u
deze vragen-lijst
niet in te vullen

KD Hebben 1 of meer van deze kinderen last gehad van de
rook of hebben ze gezondheidsproblemen gekregen
waarvan u denkt dat ze misschien het gevolg zijn van de
ATF-brand?
Zo ja: vul dan een aparte vragenlijst in voor ieder
kind dat last of gezondheidsproblemen heeft gehad.
Als u meer exemplaren van de vragenlijst wilt krijgen,
bel dan met GGD Fryslân:
Tjalien de Vries 058-234 70 49 of Brigitte de Graaf 058-
234 70 14.

q ja q nee  dan hoeft u
deze vragen-lijst
niet in te vullen

per kind jonger dan 16 jaar

K
1

Over welk kind gaat u de onderstaande vragen
beantwoorden?

kind nummer ...
van het rijtje hierboven

K
1

Wat is nu de leeftijd van dit kind? …  jaar

K
2

Waar was dit kind tijdens het passeren van de ATF-rook ? ……………………………

 a)   op dit woonadres binnenshuis q ja q nee
 b)   op dit woonadres buitenshuis q ja q nee
 c)   op het strandje van Eesterzanding q ja q nee
 d)   elders, namelijk: ……………………………
K
3

Had dit kind last van de ATF-rook? q ja q nee  ga naar
vraag K9

K
4

Kreeg het kind tijdens of direct na het inademen van de rook
last van:

q ja q nee

 a)   prikkelende of tranende ogen? q ja q nee
 b)   keelpijn? q ja q nee
 c)   hoesten? q ja q nee
 d)   kortademigheid? q ja q nee
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 e)   een benauwd gevoel? q ja q nee
 f)    piepen op de borst? q ja q nee
 g)   andere klachten, namelijk : ……………………………

K
5

Is het kind met deze klachten bij de huisarts geweest?
Zo ja:

q ja q nee

 K6 -    wat is de diagnose die de huisarts gesteld heeft? ……………………………
 K7 Heeft het kind middelen gebruikt tegen die klachten?

Zo ja:
q ja q nee

 -    welke middelen heeft het kind gebruikt? ……………………………

K8 Had het kind voor 12 mei 2000 al eerder dergelijke
gezondheidsproblemen gehad? q ja q nee

K9 Heeft het kind nu gezondheidsproblemen die volgens u het
gevolg kunnen zijn van de brand bij ATF op 12 mei 2000?
Zo ja:

q ja q nee

a) om welke gezondheidsproblemen gaat het? ……………………………
b) wanneer zijn deze problemen aan het licht gekomen?  jaartal:   
c) heeft u voor deze problemen uw huisarts geraadpleegd? q ja q nee
d) welke diagnose is er gesteld? ……………………………

K10 Wat vindt u in het algemeen van de gezondheid van dit
kind?

q uitstekend
q zeer goed
q goed
q matig
q slecht

slot

k11 Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van
deze vragenlijst? …………………………………………



45

ondertekening van de vragen over het kind

naam:   ………………………………

geboortedatum: ………………………………

adres:   ………………………………

Door dit te ondertekenen geven wij toestemming:
1. dat de GGD Fryslân de ouder zonodig belt met nadere vragen naar aanleiding van

mijn antwoorden op deze vragenlijst;
2. dat de huisarts  aan een arts van de GGD Fryslân medische informatie mogen

verstrekken die relevant is voor de genoemde gezondheidsproblemen;
3. dat de GGD Fryslân ons een uitnodiging mag doen toekomen voor een eventueel

vervolgonderzoek.

datum:    ……………………………

handtekening kind:  ……………………………..

handtekening ouder:  ……………………………..
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BIJLAGE C: VRAGENLIJST VOLWASSENEN MET PER VRAAG AANTAL
PERSONEN DAT ANTWOORD HEEFT INGEVULD

VRAGENLIJST ATF-BLOOTSTELLING EN GEZONDHEID

toelichting voor het invullen

De vragen gaan over uw eigen ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

• Mocht u de vragenlijst niet zelf kunnen invullen, bijvoorbeeld omdat u slecht ziet, dan
mag iemand u helpen met het invullen van uw antwoorden.

• Bij sommige vragen kunt u iets schrijven op een stippellijn: graag in blokletters  en
binnen het kader.

• Data en cijfers s.v.p. invullen binnen de hokjes.

• Eventuele opmerkingen over de vragenlijst kunt u opschrijven bij vraag 84.

• Het invullen van de enquête duurt ongeveer een half uur tot een uur.

• Als een gezinslid indertijd ook de ATF-rook ingeademd heeft, laat die dan een eigen
vragenlijst invullen.   U kunt een extra vragenlijst krijgen door te bellen naar:
GGD Fryslân:  Tjalien de Vries 058-234 70 49  of Brigitte de Graaf 058-234 70 14.
Bij hen kunt ook een extra vragenlijst krijgen voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Deze vragenlijst wordt automatisch verwerkt.  Daarom vragen wij u het volgende:

• De vragenlijst niet kreuken.

• De vragen invullen met zwarte of blauwe balpen (geen potlood, viltstift of rode pen).

• Een duidelijk kruisje zetten in het vakje van uw keuze.
voorbeeld:
Stel u heeft een poes en een konijn.

vraag: Heeft u één of meerdere huisdieren?  ja neeX
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• Als u zich vergist hebt, maak dan het hokje helemaal zwart van het antwoord dat u
wél wilt geven. De computer “leest” namelijk het hokje dat het meest zwart gemaakt
is.
voorbeeld:

vraag: Heeft u één of meerdere huisdieren?   ja nee

indeling

Het is helemaal niet erg als u een vraag niet of niet meer kunt beantwoorden.  U hoeft geen
antwoord in te vullen.

Eerst staan er 15 vragen over het inademen van rook en de directe gevolgen daarvan.
Dan komen er 16 vragen over het inademen van stof of dampen in de buurt van
verbrandingenresten op of bij het ATF-terrein.
Daarna komen 16 vragen over huidcontact  met die verbrandingsresten, roet of bluswater.
Vanaf vraag 48 gaat het over andere gezondheidsproblemen en zaken die daar invloed op
kunnen hebben.

U kunt het beste de vragen in de gegeven volgorde invullen. U mag dan waarschijnlijk
verscheidene vragen overslaan. Als u vragen kunt overslaan, staat er :  ga naar vraag … .

Ook vragen die op u niet van toepassing zijn kunt u gewoon overslaan.

Als u helemaal niet bent blootgesteld aan rook, bluswater, roet, stof, dampen of
verbrandingsresten van de ATF-brand, dan hoeft u de vragenlijst niet in te vullen.
U kunt dan wel uw commentaar opschrijven bij vraag 84.

terugsturen

U mag de ingevulde vragenlijst in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen.
Een postzegel is dan niet nodig.
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VRAGENLIJST ATF-BLOOTSTELLING EN GEZONDHEID

N.B.: Toegevoegd zijn per vraag de aantallen van de personen die de antwoorden of een
onderdeel ervan hebben ingevuld.

blootstelling aan rook op 12 mei 2000

1 Hebt u rook van de ATF-brand ingeademd? q ja
    64

q nee
46

2 Hoe lang hebt u de ATF-rook ingeademd? enkele
minuten

enkele
uren

21  31

 Op welke afstand van de brand was u terwijl u de rook
inademde?
(voor het bepalen van de afstand zie bijgevoegde
kaart)

q minder dan 10 meter 6
q 10 tot 100 meter 27
q 100 meter tot 1 km 7
q 1 tot 10 km 23
q meer dan 10 km 0

4 In welke plaats of in welk gebied was u terwijl u de
ATF-rook inademde?

 a)   op mijn woonadres q ja
30

q nee
26

 b)   elders, namelijk:

5 Was u aan het werk terwijl u de ATF-rook inademde?
Zo ja

q ja
38

q nee
26

 a)   als andere zelfstandige ondernemer q ja
19

q nee
21

 b)   als werknemer van een organisatie of bedrijf,
      namelijk

6 Wat was u aan doen terwijl u de ATF-rook inademde?

7 Heeft u zich lichamelijk zwaar ingespannen terwijl u
de ATF-rook inademde?

q ja
14

q nee
50

8 Heeft u iets gebruikt om minder rook in te ademen?
Zo ja:

q ja
8

q nee
55
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 a)   een mond- en/of neuskapje van de bouwmarkt? q ja
2

q nee
26

 b)   professionele adembescherming? q ja
5

q nee
21

 c)   iets anders, namelijk:

9 Heeft u lichamelijke klachten gehad van het inademen
van de ATF-rook?

Zo ja:

q ja
32

q nee
31

 -     hoe lang had u er veel last van? enkele
minuten

enkele
uren

  5 17
10 Kreeg u tijdens of direct na het inademen van de ATF-

rook last van:
 a)   prikkelende of tranende ogen? q ja

    22
q nee
6

 b)   keelpijn q ja
    23

q nee
8

 c)   hoesten q ja
   19

q nee
8

 d)   kortademigheid q ja
15

q nee
11

 e)   een benauwd gevoel? q ja
15

q nee
9

 f)    piepen op de borst? q ja
6

q nee
15

 g)   andere klachten, namelijk :

11 Hebt u middelen gebruikt tegen die klachten?
Zo ja:

q ja
12

q nee
 21

 - welke middelen hebt u gebruikt?

12 Zijn sommige van de genoemde problemen met uw
gezondheid nu nog steeds aanwezig?
Zo ja:

q ja
    18

q nee
16
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 -    welke gezondheidsproblemen hebt nu nog?

13 Had u voor 12 mei 2000 al eerder sommige van die
gezondheidsproblemen gehad?
Zo ja:

q ja
2

q nee
32

 -    welke gezondheidsproblemen had u voordien ook?

14 Bent u voor de ATF-brand blootgesteld aan rook van
andere branden? q ja

6
q nee
27

15 Bent u na de ATF-brand opnieuw blootgesteld aan
rook van andere branden? q Ja

7
q Nee
26

blootstelling aan stof en dampen van verbrandingsresten

16 Heeft u stof of dampen ingeademd die afkomstig
waren van verbrandingsresten van de ATF-brand?

q ja
70

q nee
38

17 Op welke dagen was dat en hoelang duurde het? q vrijdag 12 mei:             uren
45

(meer dan 1 antwoord mogelijk) q zaterdag 13 mei:        uren
28
q zondag 14 mei:      …uren
20
q maandag 15 mei:       uren
25
q dinsdag 16 mei:     … uren
16
q Daarna:
12

18 Waar was u terwijl u stof of dampen van ATF-resten
inademde?

 a)   op het terrein van ATF? q ja
    21

q nee
21
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 b)   net buiten het terrein van ATF? q ja
25

q nee
16

 c)   bij de eerste wegafzetting? q Ja
27

q Nee
21

 d)   bij de latere wegafzetting? q Ja
13

q Nee
23

 e)   elders, namelijk:

19 Waar vandaan waren stof en dampen die u inademde
afkomstig?

 a)   rechtstreeks van het terrein van ATF? q ja
56

q nee
2

 b)   van passerende vrachtwagens met verbrandings-
      resten?

q ja
29

q nee
17

 c)   andere bronnen, namelijk:

20 Op welke afstand van de verbrandingsresten was u
tijdens het inademen van stof of dampen ervan?

q minder dan 10 meter 24
q 10 tot 100 meter 27
q meer dan100 meter 19

21 Was u aan het werk terwijl u stof of dampen van de
verbrandingsresten inademde?
Zo ja:

q ja
39

q nee
17

 a)   als zelfstandig ondernemer q ja
21

q nee
25

 b)   als werknemer van een bedrijf, namelijk:

22 Wat was u aan het doen terwijl u stof of dampen van
ATF-resten inademde?

23 Heeft u zich daarbij lichamelijk zwaar ingespannen? q ja
14

q nee
55

24 Heeft u iets gebruikt om minder stof of dampen in te
ademen?
Zo ja:

q ja
13

q nee
52

 a)   een mond- en/of neuskapje van de bouwmarkt? q ja q nee
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4 29
 b)   professionele adembescherming? q ja

9
q nee
24

 c)   iets anders, namelijk:

25 Heeft u lichamelijke klachten gehad van het inademen
van stof of dampen van de verbrandingsresten?
Zo ja:

q ja
29

q nee
36

 -     hoe lang had u er veel last van?

2

enkele
minuten

14

enkele
uren

26 Kreeg u tijdens of direct na dat contact last van:
 a)   prikkelende of tranende ogen? q ja

22
q nee
6

 b)   keelpijn q ja
22

q nee
7

 c)   hoesten q ja
21

q nee
6

 d)   kortademigheid q ja
17

q nee
7

 e)   een benauwd gevoel? q ja
12

q nee
19

 f)    piepen op de borst? q ja
6

q nee
15

 g)   andere klachten, namelijk :

27 Hebt u middelen gebruikt tegen die klachten?
Zo ja:

q ja
12

q nee
19

 -    welke middelen hebt u gebruikt?

28 Zijn sommige van de genoemde problemen met uw
gezondheid nu nog steeds aanwezig?
Zo ja:

q ja
19

q nee
12

 -    welke gezondheidsproblemen hebt nu nog?



53

29 Had u voor 12 mei 2000 al eerder sommige van die
gezondheidsproblemen gehad?
Zo ja:

q ja
3

q nee
30

 -    welke gezondheidsproblemen had u voordien ook?

30 Bent u voor de ATF-brand bij een andere gelegenheid
blootgesteld aan stof of damp van verbrandingsresten? q ja

6
q nee
27

31 Bent u na de ATF-brand bij een andere gelegenheid
blootgesteld aan stof of damp van verbrandingsresten? q ja

5
q nee
28

blootstelling aan bluswater, roet of verbrandingsresten

32 Is uw huid in aanraking geweest met bluswater, roet,
of verbrandingsresten afkomstig van de ATF-brand?

q ja
24

q nee
87

33  Met welk materiaal is uw huid in contact is geweest?
 a)   verontreinigd bluswater? q ja

12
q nee
4

 b)   roet? q ja
10

q nee
5

 c)   verbrandingsresten? q ja
14

q nee
7

 d) ander verontreinigd materiaal van de ATF-brand,
      namelijk:

34 Waar was het materiaal aanwezig toen het contact
optrad?

 a)   op de plaats van de afgebrand ATF-loods? q ja
6

q nee
5

 b)   in of op de overige ATF-gebouwen? q ja
3

q nee
8

 c)   elders op of bij het ATF-terrein? q ja
7

q nee
5
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 d)   in of bij de riolering? q ja
7

q nee
5

 e)   elders, namelijk:

35 Was u aan het werk terwijl u in aanraking kwam met
dat materiaal?
Zo ja:

q ja
19

q nee
4

 a)  als zelfstandige ondernemer q ja
7

q nee
9

 b)  als werknemer van een andere organisatie of
     bedrijf, namelijk:

36 Wat was u aan het doen terwijl u met dat materiaal in
aanraking kwam?

37 Heeft u iets gebruikt om het contact met dat materiaal
te voorkomen of te verminderen?
Zo ja:

q ja
9

q nee
12

 a)   laarzen? q ja
8

q nee
4

 b)   overall? q ja
8

q nee
5

 c)   handschoenen? q ja
10

q nee
2

 d)   andere middelen, namelijk:

38 Heeft het materiaal contact gehad met :
 a)   uw handen? q ja

20
q nee
3

 b)   uw armen? q ja
10

q nee
11

 C)uw voeten? q ja
2

q nee
18

 d)   uw benen? q ja
4

q nee
16

 e)   uw hoofd? q ja q nee
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12 10
 f)   de rest van uw lichaam? q ja

3
q nee
16

39 Hoelang duurde het contact voordat u uw huid goed
heeft schoongemaakt?

9

enkele
minuten

1
0

 10

enkele
    uren

40 Hebt u lichamelijke klachten gehad door het contact
met bluswater, roet of verbrandingsresten?
Zo ja

q ja
10

q nee
14

 -  hoelang had u er veel last van?

0

enkele
minuten

  enkele
  uren

5

41 Kreeg u tijdens of direct na dat contact last van:
 a)   jeuk? q ja

3
q nee
4

 b)   prikkelende of pijnlijke huid? q ja
3

q nee
5

 c)   rode huid? q ja
3

q nee
4

 d)   verdikte huid? q ja
1

q nee
5

 e)   schilferende huid q ja
1

q nee
6

 f)    kloofjes in de huid? q ja
0

q nee
6

 g)   blaasjes? q ja
3

q nee
4

 h)   rode bultjes? q ja
1

q nee
5

 i)   puistjes of mee-eters q ja
1

q nee
6

 j)   andere klachten, namelijk :

42 Had u hier langer dan 3 weken last van? q ja
1

q nee
10

43 Hebt u middelen gebruikt tegen die klachten?
Zo ja

q ja
3

q nee
7

- welke middelen hebt u gebruikt?
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44 Zijn sommige van de genoemde problemen met uw
gezondheid nu nog steeds aanwezig?
Zo ja:

q ja
7

q nee
4

- welke gezondheidsproblemen hebt nu
nog?

45 Had u voor 12 mei 2000 al eerder sommige van die
gezondheidsproblemen gehad?
Zo ja:

q ja
0

q nee
11

- welke gezondheidsproblemen had u
voordien ook?

46 Bent u voor de ATF-brand blootgesteld aan
verontreinigd bluswater, roet of verbrandingsresten
van een andere brand?

q ja
1

q nee

47 Bent u na de ATF-brand blootgesteld aan
verontreinigd bluswater, roet of verbrandingsresten
van een andere brand?

q ja
2

q nee
9

   huidige en vroegere gezondheid

48 Welk rapportcijfer geeft u aan uw gezondheid?

a)    kort voor de ATF-brand: gemiddeld
954.5/113=8.5
q
2

q
3

q
4

q
5
1

q
6
1

q
   6½

q
7

11

q
   7½

4

q
8

35

q
   8½

11

q
9

33

q
    9½

8

q
   10

9

b)  kort na de ATF-brand:847.5/113=7.5

q
2
4

q
3

q
4
4

q
5
5

q
6
8

q
6½

3

q
7

18

q
  7 ½

7

q
8

26

q
   8½

11

q
9

18

q
   9½

2

q
    10

7

 c) momenteel:841.5/113=7.5
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q
2
1

q
3
3

q
4

      5

q
5
3

q
6
5

q
   6½

9

q
7

19

q
   7½

9

q
8

26

q
   8½

11

q
      9

14

q
  9½

2

q
    10

6

49 Hebt u in de tijd na de ATF-brand een probleem met
uw gezondheid gekregen waarvan u denkt dat het een
gevolg kan zijn van die brand?
Zo ja:

q ja
39

q nee
72

 -     welk gezondheidsprobleem zou een gevolg
      kunnen zijn van de brand?

50 Heeft een arts ooit bij u astma vastgesteld?
Zo ja:

q ja
11

q nee
102

51 Heeft een arts ooit bij u chronische bronchitis
vastgesteld of  “de rek uit de longen” (emfyseem) ?
Zo ja

q ja
10

q nee
101

52 Hebt u kort na de brand bij ATF een verandering
opgemerkt in uw astma, bronchitis of emfyseem?
Zo ja

q ja
9

q nee
9

 a) wanneer ?+/-
    dd          mm              jaar

 b)   werd het hoesten erger? q ja
10

q nee
20

 c)   werd de kortademigheid erger? q ja
12

q nee
16

 d)   werd het piepen op de borst erger? q Ja
10

q Nee
18

 e)   heeft u hiervoor vaker dan gebruikelijk een arts
      bezocht? q Ja

9
q Nee
20

 f)    kreeg u hiervoor nieuwe of meer
      geneesmiddelen?

q Ja
7

q Nee
17

 g) tot wanneer heeft de verandering aangehouden?

 dd            mm               jaar
53 Hebt u ooit in de volgende situaties wel eens

klachten gekregen zoals hoesten, kortademigheid,
piepen op de borst of een benauwd gevoel?

 a)    bij mistig weer q ja
11

q nee
72

 b)    als u van warme naar koude lucht gaat q ja
12

q nee
73

 c)    als u van koude naar warme lucht gaat q ja q nee
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12 72
 d)    als u sigarettenrook inademt q ja

25
q nee
60

 e)    als u in huis geurtjes inademt q ja
14

q nee
67

 f)     als u op het werk geurtjes inademt q ja
10

q nee
70

 g)    als u geurtjes inademt tijdens een hobby q ja
9

q nee
73

 h)    in geen van deze situaties

54 Wanneer is die reactie begonnen?
    dd          mm               jaar

55 Is de reactie erger geworden na de brand bij ATF?
Zo ja:

q ja
12

q nee
22

 -   tot wanneer heeft die verergering geduurd?

    dd          mm               jaar

56 Hebt u ooit gemerkt dat uw neus extra gevoelig
reageert op prikkelende situaties?
Zo ja:

q ja
18

q nee
92

57 Zijn uw neusklachten erger geworden na de ATF-
brand?
Zo ja:

q ja
15

q nee
4

 a)   wat veranderde er?

 b)   wanneer heeft u dat voor het eerst gemerkt?(+/-

    dd          mm               jaar

  c)  tot wanneer heeft die verandering geduurd?

    dd          mm               jaar

58 Hebt u ooit gemerkt dat uw ogen extra gevoelig
reageren op prikkelende situaties?
Zo ja:

q ja
19

q nee
91

59 Zijn uw oogproblemen erger geworden na de ATF-
brand?
Zo ja:

q ja
12

q nee
6
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 a)   wat veranderde er?

 b)   wanneer heeft u dat voor het eerst gemerkt?+/-
    dd          mm               jaar

 c) tot wanneer heeft die verandering geduurd?+/-

    dd          mm                jaar

60 Is er bij u ooit een allergie of overgevoeligheid
vastgesteld?
Zo ja:

q ja
29

q nee
78

 -    waarvoor bent u allergisch?

61 Is er bij u ooit een eczeem van de huid vastgesteld?
Zo ja:

q ja
23

q nee
    89

 -    het eczeem was een gevolg van een overgevoeligheid
     voor:

 a) een bepaald voedsel q ja
2

q nee
9

 b) huisdieren100 q ja
4

q nee
7

 c) huisstofmijten 8 q ja
3

q nee
6

 d) een chemische stof q ja
8

q nee
6

 e) een natuurlijke stof q ja
2

q nee
6

 f) iets anders, namelijk:

62 Waar zat het eczeem vooral? q op de handen                                                      7
q in de knieholten en
      de plooien van de elleboog                                 2

q anders, namelijk:
15

63 Wanneer is het eczeem voor het eerst opgetreden?
    dd          mm               jaar

64 Zijn uw huidproblemen erger geworden na de ATF-
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brand?
Zo ja:

q ja
3

q nee
18

 -    tot wanneer heeft die verandering geduurd?
    dd          mm               jaar

65 Hebt u ooit een vorm van kanker gehad?
Zo ja

q ja
4

q nee
104

 a)   welke vorm van kanker?

 b)   wanneer is de diagnose gesteld?(4N)
    dd          mm               jaar

66 Is er iemand van uw gezin overleden aan een oorzaak
die mogelijk verband houdt met de ATF-brand?
Zo ja

q ja
0

q nee
108

 -   wie?

 -   wanneer?

 -   aan welke oorzaak?

   medisch

67 Bent u bij de huisarts of bij een andere arts
geweest met 1 of meer van uw
gezondheidsproblemen die u hierboven hebt
aangegeven?
Zo ja:

q ja
40

q nee
70

 a)    wat is de diagnose die door de arts gesteld
       is?

 b)    wie was die arts?

68 Wie is uw huisarts, als dit een ander is dan de
bovenstaande arts?

Naam:……………………………
…

Functie
…………………………….

Naam:……………………………
…

Functie
…………………………….
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    werksituatie

69 Hebben uw gezondheidsproblemen die gevolgd
zijn op de brand bij ATF,  invloed gehad op uw
werk?m

q ja
22

q nee
87

70 Hebt u in de afgelopen 5 jaar gewerkt?
Zo ja

q ja
    91

q nee
21

-     welk werk heeft u gedaan?

71 Bent u in dat werk blootgesteld aan rook?
Zo ja

q ja
       31

q nee
60

 -   waarvan is die rook afkomstig?

72 Bent u in uw werk blootgesteld aan gevaarlijke
stoffen?
Zo ja:

q ja
       22

q nee
70

 -    aan welke stoffen bent u blootgesteld?

73 Moest u daarom beschermende kleding dragen of
andere beschermingsmiddelen?
Zo ja:

q ja
      17

q nee
      63
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 a)   welke beschermingsmiddelen moest u
      gebruiken?

 b)  hoe vaak moest u die beschermingsmiddelen
     gebruiken?

    eigen tijd

74 Bent u wel eens blootgesteld aan rook?
Zo ja:

q ja
      33

q nee
      75

 - Waarvan is die rook afkomstig?

75 Doet u in uw eigen tijd wel eens iets met
gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld
bestrijdingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen,
afbijtmiddelen, zuren of logen, spuitbussen met
verf of impregneermiddel) ?
Zo ja:

q ja
      26

q nee
82

 a)   welke gevaarlijke stoffen?

 b)   hoe vaak gebruikt u die stoffen?

   roken en drinken
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76 Wat en hoeveel rookte u op
een gewone dag in het jaar
2000 ?

(meer dan 1 antwoord mogelijk)

q sigaretten, ik rookte zo nu en dan een sigaret ….  3
                        (per dag 1 of minder)

q sigaretten, per dag gemiddeld aantal:  ……         20

q sigaren, per week gemiddeld aantal:  ……            2

q pijp, per week gemiddeld aantal pakjes tabak: …  0

q ik rookte niet  …...                                                 80

77 Op welke leeftijd bent u
begonnen met roken? jaar

Gemiddelde leeftijd van alle
respondenten =

477:28=17 jaar

78 Rookt u nu evenveel als in het
jaar 2000 ?

q nu veel minder 10
q ongeveer even veel 16
q nu veel meer 0

79 Hoeveel glazen drank met alcohol gebruikte
u in het jaar 2000 op een gewone dag?

q 0 glazen                                      51
q 1 glas                                          34
q 2-3 glazen                                   24
q 4-5 glazen                                     3
q 6-7 glazen                                     0
q 8-10 glazen                                   0
q 11 of meer glazen                         0

80 Hoeveel glazen drank met alcohol gebruikte
u in het jaar 2000 op een dag dat u veel
dronk?

q 1 glas                                            4
q 2-3 glazen                                   19
q 4-5 glazen                                   17
q 6-7 glazen                                     8
q 8-10 glazen                                   7
q 11 of meer glazen                         4

81 Hoeveel dagen per week gebruikte u in het jaar 2000 zoveel alcohol?

q
16

q 1
10

q 2
       6

q 3
2

q 4
3

q 5
       2

q 6
4

q 7

82 Op welke leeftijd bent u begonnen met zoveel te drinken?
Gemiddelde leeftijd 1028:45=23 jaar jaar

83 Gebruikt u nu evenveel drank met alcohol? q nu veel minder            20
q ongeveer even veel    73
q nu veel meer                2
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persoonlijke gegevens

84 Wat is uw leeftijd? Gemiddelde leeftijd mannen
47 jaar/ Vrouwen44 jaar jaar

85 Wat is uw geslacht? q Man
89

q Vrouw
26

  slot

86 Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding
van deze vragenlijst?
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persoonlijke gegevens

I Wat is uw naam? ………………………………….

I Wat is uw geboortedatum? ……   ……   ……

III Wat is uw geslacht? q man q vrouw

IV Waar woonde u op 12 mei 2000 ? straat:   ……………….………nr.:
……

postcode:  .. .. .. .. .. ..

plaats: ……………………………….

V Waar woont u nu? straat:   ……………….………nr.:
……

postcode:  .. .. .. .. .. ..

plaats:   ……………………………….

VI Wat is uw telefoonnummer? ………………………………….

ondertekening

Door dit te ondertekenen geef ik toestemming:
1. dat de GGD Fryslân mij zonodig belt met nadere vragen naar aanleiding van mijn

antwoorden op deze vragenlijst;
2. dat alle artsen die ik heb genoemd in de vragenlijst  aan een arts van de GGD Fryslân

medische informatie mogen verstrekken die relevant is voor de genoemde
gezondheidsproblemen;

3. dat de GGD Fryslân mij mag uitnodigen voor een eventueel vervolgonderzoek.

datum:   ……………………………

handtekening:  ……………………………..
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Bijlage D: informatiebrief aan huisartsen

Aan geadresseerde(huisartsen te Ureterp, Gorredijk, Drachten, Tijnje, Nij Beets,
Beetsterzwaag, Rottevalle, Opeinde, Oudega)

Datum :  15 maart 2005
Uw kenmerk :
Uw brief van :
Ons kenmerk :  AGZUIT05/32
Behandeld door :  J.K. Bleeker
Onderwerp :  informatie rondom mailing ATF brand

Geachte collega,

De GGD Fryslân voert in opdracht van de Provincie een onderzoek uit naar de mogelijke
gevolgen van de ATF-brand voor de gezondheid.
Op 28 februari hebben wij vragenlijsten verzonden aan degenen die indertijd mogelijk zijn
blootgesteld aan rook, bluswater of resten van de brand op 12 mei 2000 in de opslag van
chemisch afval bij ATF in Drachten. Wij informeren u daarover omdat het kan zijn dat u
daarover vragen krijgt van uw patiënten of van ons.

Vorig jaar heeft de GGD alle onderzoeken naar de aard en de verspreiding van de mogelijke
verontreinigingen tijdens en na de brand samengevat. Conclusie was dat de vele metingen
geen aanwijzingen gaven voor een riskante blootstelling via allerlei milieucompartimenten
en/of voedselketens. Maar er bleek ook dat de informatie geen uitsluitsel gaf over de
blootstelling aan de rook tijdens de eerste uren van de brand en de blootstelling aan het
bluswater en dampen uit verbrandingsresten.

Bij een deel van de betrokkenen bestaat nog steeds ongerustheid over gevolgen voor hun
gezondheid. De GGD doet daarom nu een inventarisatie van klachten en ziekten die mensen
zelf met de brand in verband brengen. De doelgroep zijn de bewoners van het gebied dat
indertijd in de rook lag (zie bijgevoegd kaartje) en alle andere mensen met blootstelling aan
rook, bluswater en dampen afkomstig van verbrandingsresten.

Voor het onderzoek is een vragenlijst opgesteld in overleg met een adviesgroep met o.a.
vertegenwoordigers van de onderzoeksgroep, de huisartsen, Nij Smellinghe en het RIVM.
Namens de huisartsen heeft Peter Stadt in de adviesgroep zitting. Desgewenst zenden we u de
vragenlijst en de onderzoeksopzet.
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In de lijst vragen wij toestemming aan de respondent de door hem/haar genoemde ziekten te
mogen verifiëren bij de huisarts dan wel de arts die de ziekten heeft gediagnosticeerd. De
reden is dat we niet blind willen koersen op de informatie van respondenten.

Dit betekent dat wij u binnenkort wellicht telefonisch benaderen om gegevens te verifiëren of
aan te vullen over enkele van uw patiënten.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mede namens collega Stadt,

Met vriendelijke groeten,

John Janssen, arts milieu en gezondheid,
GGD Fryslân
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Bijlage E   : brief aan (huis)artsen met verzoek om medische informatie (met bijlage)

Datum :
Uw kenmerk :
Uw brief van :
Ons kenmerk : 2005/
Behandeld door : J.M.T. Janssen
Onderwerp : opvragen informatie

Geachte Collega,

Op 12 mei 2000 heeft er brand gewoed in de opslag van chemisch afval bij ATF te Drachten.
Bij een gedeelte van de omwonenden en van de mensen, die op een of andere manier
betrokken waren bij de brand, is de afgelopen jaren steeds ongerustheid blijven bestaan over
de gevolgen van deze brand voor hun gezondheid.

Sinds september 2004 voert de GGD Fryslân een onderzoek uit naar de mogelijke gevolgen
van de brand. In verband hiermee zijn  begin maart jl. vragenlijsten verzonden aan degenen,
die indertijd mogelijk blootgesteld zijn aan de gevolgen van de brand.

In de vragenlijst is de respondenten o.a. gevraagd klachten te noemen, die zij in de periode
vlak na de brand hebben gekregen en waarvan ze de indruk hebben dat ze het gevolg zijn van
de brand.
Vervolgens is hen toestemming gevraagd om deze klachten bij de door hen genoemde
(huis)artsen te mogen verifiëren.

Een van uw patiënten heeft een vragenlijst ingevuld.  Het betreft de volgende patiënt:

 Naam   :
 Geb. datum :
 Adres  :

Betrokkene geeft aan sinds de brand nog last te hebben van de volgende klachten:

.
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Om een goed beeld te krijgen van de aard van deze klachten verzoek ik u bijgaand formulier
in te vullen en z.s.m. aan mij te willen terugzenden, eventueel aangevuld met relevante
medische correspondentie. Hiervoor kunt u de bijgevoegde antwoordenveloppe gebruiken.

Ik dank u voor uw medewerking,

Met vriendelijke groeten,

John  Janssen, arts
GGD Fryslân

Bijlagen: 1. vragenformulier
     2. machtiging patiënt
     3. antwoordenveloppe
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Vragenlijst behorend bij brief aan (huis)arts met verzoek om medische informatie

Naam patiënt:  ………………………………

Geboortedatum: ………………..

Naam (huis)arts: ………………………………

Telefoonnummer: ………………..

Datum:                  ……………….

1. Heeft deze patient u geraadpleegd over de door hem/haar genoemde symptomen en
zo ja wanneer?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Zag u een verband tussen die symptomen en de ATF-brand?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3. Waarom wel/niet?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. Hebben de symptomen geleid tot een diagnose?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

5. Kunt u die diagnose bevestigen?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

6. Wanneer werd die diagnose gesteld?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7. Hield de diagnose een verband met de ATF-brand?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

8. Waarom wel/niet?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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