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Inleiding 

In 2012 komen enkele meldingen binnen bij GGD’en in Nederland van bewoners die aangeven 

gezondheidsklachten te hebben na het aanbrengen van PUR-vloerisolatie. De problematiek is dan 

nog nieuw voor de GGD. De aard en mate van de blootstelling van de bewoners is niet bekend. Er zijn 

geen toetsingswaarden voor de algemene bevolking voor onder andere isocyanaten. Ook is de 

duiding van de klachten in relatie tot de PUR-vloerisolatie lastig, omdat de gemelde klachten 

aspecifiek van aard zijn. In dezelfde periode besteedt NOS-Nieuwsuur twee keer aandacht aan de 

problematiek. Hoewel naar mening van de GGD de relatie tussen het aanbrengen van PUR-

vloerisolatie en de gezondheidsklachten nog niet duidelijk is geeft het Expertise Centrum 

Environmental Medicine, verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, voor de bewoners zeer 

ingrijpende adviezen. Aan bewoners wordt geadviseerd de woning direct te verlaten en de inboedel, 

inclusief de auto, achter te laten. Ook roept het ECEM op het gebruik van PUR te verbieden. 

Communicatie met en adviseren aan de getroffen bewoners wordt door het ontbreken van een 

gedegen risicobeoordeling en afwijkende adviezen van verschillende deskundigen ernstig bemoeilijkt. 

 

Tijdens de presentatie zal de problematiek worden geschetst en zal de aanpak van de GGD en de op 

het moment beschikbare informatie worden toegelicht.  

 

Methoden en technieken 

GGD Gelderland-Midden besluit in september 2012 tot de oprichting van een ‘expertgroep PUR’. De 

expertgroep bestaat uit deskundigen van een aantal GGD’en, het RIVM, het Nederlands 

Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, het UMC St Radboud en het Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum. De expertgroep stelt zich ten doel meer inzicht te krijgen in de omvang van de 

problematiek en mensen die zich bij de GGD melden met klachten goed te adviseren en adequate 

zorg te bieden. De expertgroep spreekt een werkwijze af voor de behandeling van de meldingen bij 

GGD’en. 

 

TNO voert metingen uit in 14 woningen waar in het verleden PUR-vloerisolatie is aangebracht, en in 3 

woningen tijdens het aanbrengen van PUR-vloerisolatie. Ook leidt TNO limietwaarden af en 

beoordeelt zij de gemeten concentraties. 

 

Conclusie 

Hoewel de onderzoeken van TNO, die in augustus 2013 openbaar zijn geworden, nieuwe bruikbare 

informatie geven is de vraag of de klachten van de bewoners het gevolg zijn van het aanbrengen van 

de PUR-vloerisolatie nog niet met zekerheid te beantwoorden.   
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