
Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) en de Nederlandse 

Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) over het onderwerp: 

Inhalatietrauma Van ARDS tot RADS 

Donderdag 9 juni 2011, om 13:00 uur in Golden Tulip, Hotel Central, Burg. Loeffplein 98, 5211 RX ’s-

Hertogenbosch  (Hotel Central ligt aan de markt ca 15 minuten lopen vanaf het station, zie ook 

www.goldentuliphotelcentral.nl, tel. 073-6926926, op het NS-station kun je een routebeschrijving 

uitprinten) 

 

Inademing van gassen en deeltjes kan desastreuze gevolgen hebben op de luchtwegen die niet zelden 

onbehandelbaar blijken. Tijdens dit symposium zullen de gezondheidseffecten van inhalatietrauma worden 

belicht, waarbij zowel acute als chronische effecten van beroepsmatige inhalatietraumata zullen worden 

besproken.  

Na een brand in een opslag van chemisch afval in Drachten (2000) bleken verschillende hulpverleners last te 

hebben van persisterende astmatische klachten, hetgeen is terug te voeren op Reactive Airways Dysfunction 

Syndrome (RADS). Desondanks wordt na een brand vaak gemeld dat er ‘geen gevaarlijke stoffen zijn 

vrijgekomen’ en dat er ‘geen gevaar is voor de volksgezondheid’. Dat klopt als er geen specifieke 

verontreiniging is vrijgekomen en geen personen zijn die rookvergiftiging hebben oplopen. Het inademen van 

rook van een brand kan echter ook andere gevolgen voor de gezondheid hebben.  

Dit CGC-seminar geeft een overzicht van de laatste stand van zaken van de gezondheidseffecten van 

inademing van gassen en deeltjes.  

Dr. Frans Greven heeft onlangs een proefschrift gewijd aan inademing van rook door brandweerlieden.  

Dr. Ben Nemery de geeft een overzicht van de acute gevolgen van inhalatie van impregnatie spray. Dr. Jos 

Rooyackers en dr. Remco Houba zullen ons een indruk geven van de multidisciplinaire werkwijze van het NKAL 

in het algemeen en hun werkwijze toelichten aan de hand van recente casuïstiek rondom inhalatietrauma’s. 

 

Programma 

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 

13.30 - 13.35 Mededelingen uit het bestuur van de CGC en de NVAB.  

   Opening door de afgevaardigde van  NVAB en Paul Scheepers (CGC) 

13.35 -13.40   Opening door de dagvoorzitter Rik Menting 

13.40 - 14.20   Acute gevolgen van de inhalatie van impregnatiesprays  (Ben Nemery)   

 In de afgelopen 20 jaar zijn wereldwijd meer dan 15 case reports verschenen over ongevallen met 

impregnatiesprays die organische oplosmiddelen bevatten en meestal een werkzaam bestanddeel bestaande 

uit een organische fluorcopolymeer. Het grote incidenten met tientallen slachtoffers hebben zich voorgedaan in 

Zwitserland en Duitsland. In 2004 zijn veel consumenten in het ziekenhuis opgenomen met ernstige 

benauwdheid na het gebruik van ‘antirain spray’. 

14.20 – 15.00  Bij inademing van rook is er altijd gevaar voor de gezondheid   (Frans Greven) 

Hulpverleners ondervinden meer schade ondervinden van de rook die ze inademen bij branden 

dan tot nu toe werd aangenomen. Onderzoek van GGD Groningen toont aan dat sommige 

luchtwegproblemen vaker voor kunnen komen na het herhaald inademen van lage 

concentraties rook. Dit geldt ook als die rook afkomstig is van zogenaamde ‘schone’ branden, 

bijvoorbeeld natuurbranden. Bovendien zijn in enkele gevallen langdurige luchtwegproblemen 

toe te schrijven aan het eenmalig inademen van veel rook. 

15.00 - 15.30 Pauze 

15.30 – 16.30  Inhalatietrauma’s vanuit zowel klinisch als blootstellingsperspectief. 

 Jos Rooijackers, longarts en Remco Houba, arbeid hygiënist zijn beiden werkzaam bij het 

Nederlands Kennis Centrum voor Arbeid en Longaandoeningen (NKAL). Dit kenniscentrum is in 

2000 met subsidie van het ministerie van VWS opgericht. De afgelopen jaren heeft het NKAL 

zich ontwikkeld tot een centrum voor klinische arbeidsgeneeskunde. 

Het NKAL ontwikkelt, verspreidt en past evidence-based kennis toe op het gebied van 

diagnostiek, behandeling, re-integratie en preventie van arbeidsrelevante longaandoeningen. 

16.30 - 17.00  Paneldiscussie met de sprekers 

17.00              Afsluiting 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/


Achtergrond sprekers 

Professor Ben Nemery studeerde geneeskunde (K.U.Leuven, 1977), arbeidsgeneeskunde (U.C.Louvain, 

1980) en toxicologie (MSc, University of Surrey, 1982; PhD, MRC-CNAA, UK, 1986). Sinds 1987 is hij 

verbonden aan de K.U.Leuven waar hij verantwoordelijk is voor de Onderzoekseenheid voor Longtoxicologie, 

een joint venture tussen Pneumologie en Arbeids-, Milieu- & Verzekeringsgeneeskunde. Hij is gewoon 

hoogleraar sinds 1998. Hij is voorzitter van het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg sinds 

2005.Zijn research betreft zowel experimenteel als klinisch-epidemiologisch onderzoek naar de mechanismen 

van longschade door beroepsmatige en milieugebonden agentia. Hij doceert toxicologie en beroepspathologie. 

Hij houdt een wekelijkse raadpleging voor beroeps- en milieu-aandoeningen in het UZ Gasthuisberg. Hij is lid 

van verscheidene nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen, waaronder de Hoge 

Gezondheidsraad en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, en de European Respiratory 

Society (Chair Scientific Committee 2006-2009). Hij maakt(e) deel uit van de editorial board van verscheidene 

tijdschriften, waaronder de American Journal of Respiratory and Critical CareMedicine (associate editor, 2004-

2009). Hij was houder van de binnenlandse Francqui Leerstoel 2006-2007 aan de Universiteit Gent. 

Dr Frans Greven is toxicoloog en milieukundige bij GGD/Hulverleningsdienst Groningen en is op 26 april 2011 

gepromoveerd op het proefschrift: “Respiratory effects of fire smoke exposure in firefighters and the general 

population”  

Dr Jos. Rooyackers, geboren op 9 maart 1959, was van 1991 tot 2005 werkzaam als longarts bij het 

Universitair Longcentrum Dekkerswald te Groesbeek / UMC St. Radboud te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op 

het onderwerp longrevalidatie bij patiënten met ernstig COPD. Vanaf 2005 is hij voorzitter van het bestuur van 

de Stichting Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), gevestigd te Utrecht. Het NKAL 

is actief op het gebied van klinische arbeidsgeneeskunde door kennis te ontwikkelen, te verspreiden en te 

implementeren op het gebied van diagnostiek, behandeling en preventie van arbeidsrelevante 

longaandoeningen. Het NKAL werkt intensief samen met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van 

de Universiteit Utrecht en de Divisie Hart en Longen van het UMC Utrecht.  

Dr. Remko Houba (MSc 1988, PhD 1996) is opgeleid als arbeidshygiënist/epidemioloog op de Universiteit 

Wageningen. In 1996 is hij gepromoveerd op een grootschalig epidemiologisch onderzoek naar 

beroepsallergieën in de bakkerij industrie in Nederland. Een belangrijk doel van het onderzoek was om 

meetmethoden te ontwikkelen voor allergenen (tarwe, amylase) en het bestuderen van blootstelling-respons-

relaties voor het ontwikkelen van sensibilisatie. In 1997 heeft hij in het kader van een onderzoeksbeurs van het 

National Research Council enige tijd in de VS gewerkt bij het National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH). Na een korte periode als docent arbeidshygiëne bij de Universiteit Maastricht, heeft hij 10 jaar 

als gewerkt bij de Arbo Unie waar het accent primair lag op de advisering van bedrijven en branches. De eerste 

vijf jaar vooral in de regio Zuid-Limburg, de  laatste vijf jaar lag het accent vooral landelijk binnen het Expertise 

Centrum Toxische Stoffen (ECTS). Hij werkt momenteel bij het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 

Longaandoeningen (NKAL) in Utrecht. 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als doel het 

uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en het bevorderen 

van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van 

themamiddagen voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch 

milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De middagen worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd 

in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de Nederlandse Vereniging 

voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging 

van Medische Milieukunde (NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

(NVAB). De themamiddagen bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen 

en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 

Meer informatie over de programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging 

voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor “contactgroepen” en  “CGC”. U vindt daar de 

programma’s en ppt-files van de CGC-bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC 

ontvangt u uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten. 

Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten van deelname 

uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de CGC maar wel lid zijn van één van 

bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van 

deelname te verstrekken.  


