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Redding bij mestgasongevallen 



Gevaren van mestgassen 

• Giftigheid (H2S) 

 

• Verstikking (CO2) 

 

• Brand- en explosiegevaar (methaan) 

 

 



Vergiftiging 
(vaak gecombineerd met verstikking (CO2) en verdrinking) 



Effecten H2S (ppm)  

     0,001 – 0.1 geurdrempel 

  1,6 wettelijke grenswaarde 

50  Irritatie van ogen en luchtwegen 

100 Irritatie heviger. Hoesten, onregelmatige ademhaling, hoofdpijn, 

 misselijkheid.  Na 2–15 minuten verlamming van het  geurvermogen ! 

250 Effecten heviger. Duizeligheid, evenwichtsproblemen, moeizame 

ademhaling.  Pijn en vochtvorming in de luchtwegen, traanvorming.  

Kans op overlijden binnen 4-8 h 

500  Hevig hoesten, hartkloppingen, stokkende ademhaling. Ernstig   

verzwakt en duizelig, mogelijk bewustzijnsverlies. Kans op blijvend 

hersen- en oogletsel. Kans op overlijden binnen 30-60 min.  

700  Bewustzijnsverlies binnen enkele ademteugen,  

binnen enkele minuten dood 

1000 Direct bewusteloos, bijna direct overlijden.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjooIPtmajaAhUP6KQKHTH7DS0QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.honeywellanalytics.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2FGasAlertMax-XT-II&psig=AOvVaw0SCwWG3DcucHk93Duq6ZpH&ust=1523191798435916


Plotseling in beweging brengen van rottend materiaal dat 

langere tijd heeft stilgestaan 
 

Wanneer gevaarlijk: vooral mixen 

https://www.keydollar.nl/drijfmest_afzetten_mestscheider/


Openen van gesloten mestopslagen 
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Mest verpompen 
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Kijken of het goed 

doorstroomt tijdens 

het mixen 



Redding van dieren  



 

Schuim op de mest 
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10 december 2007 – Son  

30 varkens dood door schuim op de mest 



Betreden ongereinigde mestopslagen 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bonapetit.nu%2Ffoodblog%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2017%2F03%2FIMG_5990.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bonapetit.nu%2Ffoodblog%2Fde-boerderij%2Fverbouwing-stal-naar-woonhuis%2F&docid=mIPVHSMVlGP76M&tbnid=Lh66EqT95yDW0M%3A&vet=1&w=640&h=480&bih=609&biw=1333&ved=2ahUKEwiU7vXbgajaAhWvMewKHZiDC1MQxiAoAXoECAAQEg&iact=c&ictx=1




9 juli 2009, Everdingen 





 



Voorbeeld van een OPEN mestcontainer zoals in Sterksel, 

4 oktober 2010: 3 doden 



29 augustus 2017, Siebengewalt 

betreden zeil mestbassin tijdens mixen 

https://maasduinencentraal.nl/wp-content/uploads/2017/08/112-mest-siebengewald-11.png


Mestverwerking 
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Datum Plaats Aantal s.o. Incident 

juni 2013 Makkinga 3 man dood, 1 zw gewond Reinigen mestsilo 

sept 2014 Wintelre 11 pinken dood Mixen  

Maart2015 Ospel 160 biggen dood, 100 ziek Schuim tgv morsing voer 

aug. 2015 Sommelsdijk 2 mannen gewond Betreden mestput 

sept. 2015 Arcen man gewond Reinigen mestsilo 

okt. 2015 Slootdorp man gewond Betreden mesttank 

mrt 2016 Moergestel man dood Mestlek in brijkeuken 

juli 2016 Kootw.broek 2 kinderen onwel Mest wegpompen 

mrt 2017 Loenen a/d V Peuter bewusteloos Mixen 

mei 2017 Berlicum 2 koe dood, 4 man onwel Mixen 

mei 2017 Deurne 2 mannen onwel Mixen 

aug. 2017 Siebengewalt man onwel Val in mestzak 

okt. 2017 Heeswijk-Dinth 70 varkens dood Uitvallen ventilatie 

feb.2018 Loerbeek 80 varkens dood Gestoomde schillen in put 

Mei 2018 Oldehove jongen dood,man zw gewond 

Topje van de ijsberg - giftigheid 



Inzet brandweer 

Hoe zwaar is een echt slachtoffer? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWp-XTjqjaAhUCjqQKHad7B1sQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2Fbeslotenruimte&psig=AOvVaw10n07IwhaLQSbInpc86Kmn&ust=1523188803737652


Redding uit mestopslagen 

• Kun je ergens zelf veilig in ??? 

• Mesttank, mestcontainer bijna leeg: kan hij 

omver? 

• Kan er veilig geknipt of geslepen worden? 

• Mestzak: open snijden? 

• Als slachtoffer niet of nauwelijks meer 

ademhaalt: snelheid belangrijker dan 

voorzichtig behandelen !!! 

• Nauwe opening? Ondersteboven eruit snelst ! 

 



• Check: pomp / mixer uit? 

 

• Check: staat alles open  

   wat open kan? 

 

• Hijshulp: Verreiker, autoladder,  

    hoogwerker voor silo,  

    tank of put? 

 

 



• Bij meerdere slachtoffers of moeilijke redding: 

VENTILATIE !!!! 

    verse lucht: o.a. ventilator (beveiligd?), ademluchtset, zuurstof ambu,  

                                            blazende ademluchtfles 

 

• Gebruik ademlucht en meetapparatuur  

 

• Snelheid belangrijker dan voorzichtig hanteren 

slachtoffer 

 

• Team standby voor redding eigen personeel? 

 



Reddingsmiddelen 

• Lijnen, eindeloze hijsbanden, evt. brandslang 

 Hoe? Oefen eens: glijdt hij er niet uit? 

• Extra ademluchtsets (met helm?) zuurstofset 

ambulance  

 (alleen nut als slachtoffers nog ademhalen) 

 (anders helpt alleen snelheid, SLEUR ze eruit) 

• Om te helpen hijsen: autoladder, hoogwerker, 

verreiker. Anders 4 hijsers nodig! 

 



Aan de handen 



Abseilbroekje  

(hoogtereddingsteam België) 



Schouderslag 

• Probeer zelf eens opties uit  

• Deel nieuwe vondsten s.v.p. met mij ! 



Geïmproviseerde redding 
• Opties ……..?               Kruisslag  

 



Nog vragen?  

www.mestgassen.nl              www.hazmatcat.nl                @tijgernest 

        (Cumela)               (eigen website)                        (twitter) 

http://www.mestgassen.nl/
http://www.hazmatcat.nl/

