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Gevolgen van het inademen van rook bij branden 



Aanleiding

• ATF-brand,  Drachten

– 12 mei 2000

– 480 ton chemisch afval

– Toenmalig medisch beeld:

• Mogelijk gevolg: voorbijgaande luchtwegklachten

NYFD - 2001

CGC 9 juni 2011



WTC



november 10th 2010PIGOR

440 ml/yr

270 ml/yr

25 ml/yr

40 ml/yr



Onderzoeksvragen

1. Leidt rookinhalatie tot kortdurende of langdurige 

gezondheidseffecten?

2. Verschil tussen inademen van rook van een chemische 

branden en “normale” branden?

3. Verschil eenmalige hoge blootstellingen, en (herhaalde) 

lagere blootstellingen?



• Symptomen
– Hoesten

– piepende ademhaling

– enz.

• Longfunctie

• BHR

• Longeiwitten

• Ontstekingsverschijnselen



veel/weinig
1x/frequent
‘chemisch’/’normaal’



‘ATF-brand’

• Vragenlijst

• Medisch Onderzoek (Nij Smellinghe, Drachten)

– LO (longarts)

– Longfunctie test

– Histamine provocatie test

• BHR, DRS



RADS criteria

1. Documented absence of preceding respiratory 
complaints 

2. Onset of symptoms after a single specific exposure 
incident

3. Exposure to gas, smoke, fume or vapour present in very 
high concentration and with irritant properties

4. Onset of symptoms within 24 h after exposure

5. Persistence of symptoms for at least 3 months

6. Symptoms simulate asthma (cough, wheezing, 
dyspnoea)

7. Pulmonary function tests may show airflow obstruction

8. Positive methacholine/histamine test

9. Other disease ruled out



Criteria ATF

• Suspected case

– no pre-existing respiratory symptoms or pulmonary 

pathology

– acute respiratory symptoms following the fire

• cough, wheezing, dyspnoea 

– recurrence of symptoms during specified weather 

conditions or when inhaling irritants 

– persistence of respiratory symptoms (≥ 3 months)



Conclusies ATF

Exposure

High Intermediate Low

N 25 7 32

FVC % pred (%) 106.4 (10.6) 110.0 (9.4) 110.5 (13.2)

FEV1 % pred (%) 100.7 (14.3)* 104.2 (14.3) 107.3 (15.0)

FEV1/FVC % pred (%) 94.4 (8.5) 94.6 (8.8) 97.3 (8.7)

PD20 positive (%) 7 (28.0) 1 (14.3) 6 (18.7)

DRS (25th, 75th percentile) 4.6 (3.2,15.6)** 3.5 (2.0,8.0) 3.4 (1.6, 7.0)

Total IgE (ln kU/l) 3.8 (1.7) 3.5 (1.6) 3.2 (1.2)



Conclusies ATF

1. Bij degenen die meer rook hadden ingeademd:

• Meer luchtwegklachten; 

• Gevoeligheid luchtwegen ongunstiger (hogere DRS);

2. RADS-gevallen met medisch dossier onmiddellijk volgend 

op brand. Veranderingen i.v.m. onmiddellijk na de brand: 

• Gevoeligheid verbeterd;

• 1 geval nog steeds BHR; 

• Luchtwegklachten niet verdwenen.

Respiratory effects in the aftermath of a major fire in a chemical waste depot, SJWEH 2009



13 slachtoffers met rookinhalatie

3 dagen 3 maanden

Obstructie: FEV1 76% 81%

Hyperreactiviteit PC20 1.65 mg/ml 5.43 mg/ml



Inademen rook bij hulpverleners

Effecten (gewone) rook bij hulpverleners
3-trapsproces

1. Vragenlijst
2. Medisch onderzoek
3. Medisch onderzoek na blootstelling



• Vragenlijsten 

• Long functie
– FEV1, FVC, MMEF

• Methacholine provocatie test/bronchiale reactiviteit
– BHR, DRS

• Veneus bloed
– Specifiek en totaal IgE (atopie/ ‘allergie’)

– CC16, SP-A (serum pneumoproteïnen)

– Inflammatieparameters (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, INFγ, TNFα)

• Sputum
– Celdifferentiatie

– Deeltjes

1330

402

51

Inademen rook bij hulpverleners



Vragenlijst

Conclusies

1. Meer luchtwegklachten bij

– inhalatieincident ooit;

– meer branden in afgelopen jaar;

• Effecten groter bij atopie

2. Brandweer meer astmaklachten dan bevolking (ELON)

– Ondanks Healthy Worker Effect

Respiratory symptoms in firefighters, Am J Ind Med 2011



Medisch onderzoek-1
Factors affecting lung function and methacholine provocation parameters

Exposure parameter Coefficient p-value

FEV1*
Number of fires 0.019 0.78

Inhalation incident -0.035 0.55

Working years 0.008 0.94

Time passed since last fire 0.0004 0.36

FVC* Number of fires -0.010 0.90

Inhalation incident -0.088 0.21

Working years 0.004 0.97

Time passed since last fire -0.001 0.31

DRS§ Number of fires 0.157 0.02

Inhalation incident -0.016 0.79

Working years 0.060 0.41

Time passed since last fire 0.0002 0.67§ DRS, working years and number of fires are log-transformed; * adjusted for smoking, height and age; § adjusted for smoking.



Medisch onderzoek-1

Conclusies
1. DRS ongunstiger

• meer branden in afgelopen jaar;

• effect grootst bij atopie (incl. BHR)

Lung function, bronchial hyperresponsiveness, and atopy among firefighters, SJWEH 2011



Medisch onderzoek-2

2. Lagere concentraties serum CC16 bij niet-rokers
• meer branden in afgelopen jaar;

Serum pneumoproteins in firefighters, Biomarkers 2011



Acute effecten

Conclusies
1. Ontsteking

• neutrofielen ↑; 

• Interleukine-8 24 uur, 1 week en 3 maand na blootstelling 

verhoogd vergeleken met pre-exposure



Gebruik ademlucht



Blootstelling



Blootstelling

• 51 personen (30 jan- 16 jul 2009)

– Blootstelling

• 19 personen waarneembaar 

• 31 personen hinderlijk

– 34 personen symptomen 



Waarnemingen

• Aantal brandweerlieden had meer 
luchtwegproblemen dan ze zelf wisten.

– Longfunctie: FEV1 /FVC ≤ LLN (8.7%)

– Gevoeligheid luchtwegen: BHR20 (16%)



Samenvatting

• Acute effecten na één blootstellling?

– Ja, ontstekingsverschijnselen tot 3 mnd later

• Effecten na herhaalde blootstelling?

– Ja, BHR en DRS↑ vooral bij atopie

– Ja, CC16 ↓ bij niet-rokers

• Chronische effecten?

– Ja, RADS



Moerdijk



Moerdijk

Rookwolken brand Moerdijk wel giftig, 

maar is voor de volksgezonheid niet erg.



Aanbevelingen

• Angst ten onrechte groter voor “chemiebrand”  
dan voor “natuurbrand”. 

• Neem geen beslissingen o.b.v. snelle metingen.

• Maatregelen nemen vanwege ‘mogelijk gevaar 
voor de gezondheid’. Geldt bij iedere brand.

• Voorzorgsmaatregelen i.c.m. geen gevaar voor 
volksgezondheid veroorzaakt 
communicatieprobleem.



Aanbevelingen

• Er bestaat geen schone rook: iedere rookwolk is 
een eigenlijk een gifwolk. 

• De gezondheidsschade hangt af van de 
hoeveelheid rook die men inademt.

• Blootstelling verlagen door de bekende trits: naar 
binnen gaan, ramen en deuren sluiten, 
mechanische ventilatie afzetten.

• De informatie is advies en GEEN opdracht.

• Zelfredzaamheid stimuleren.



Aanbevelingen

• Onderscheid acute effecten op LW en 
blootstelling via huid en mond.

• Snelle metingen helpen niet bij acute risico’s van 
rook. Resultaten metingen voedselketen pas na 
vele dagen. 

• Intussen alleen maatregelen nodig tegen 
zichtbare hoeveelheden roet: huishoudelijk 
reinigen: handen wassen e.d., en voorkomen dat 
roet naar binnen wordt gelopen.

landelijke vakgroep OGS 8 juni
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