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• Kinderen ziek geworden na zwemmen in de 
Vecht!

• Recreanten niet meezwemmen M. v.d. 
Weijden!

• Zwemtocht  A.L.S. Amsterdamse grachten gaat 
niet door!

• Botulisme in Ploosche plas Den Bosch.

• Toename ratten in Nederland!
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Nieuwe polio-achtige 
verlammingsziekte baart

12 dec. 2018 - Een nieuwe, 
polio-achtige ziekte is aan een 
opmars bezig. Deze is 
genaamd ... 04-12 gezondNU
Ziekte van Weil door Mud 
Runs Algemeen.

https://drimble.nl/buitenlands-nieuws/56427679/nieuwe-polio-achtige-verlammingsziekte-baart-artsen-grote-zorgen.html
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Hilversummers hopeloos door rattenplaag: "Ben als 

de dood ...

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/230475/Hilversum

mers-hopeloos-door...

30-8-2018 · HILVERSUM - Het houdt maar niet op 

voor Jolanda van Leur en haar buren. Meer dan 30 

ratten zijn er in vier maanden weggehaald, en nog 

steeds zijn ze niet ...

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlweCAwuLeAhVECuwKHQrfBMIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/lindenholtleeft/photos/waarschuwing-voor-botulisme-en-blauwalg-in-de-horstrackervan-een-zeer-betrokken-/2114248798800383/&psig=AOvVaw055FQmEt7Oda1-OmcNPwVy&ust=1542787601979501
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/230475/Hilversummers-hopeloos-door-rattenplaag-Ben-als-de-dood-in-mijn-eigen-huis


Waar haalt men info?

• Protocollen

• Procedures

• Aandachtskaarten

• Bevelvoerderskaarten
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Agent overleden aan Ziekte van Weil
26 juni 2008

De brandweer en GGD Friesland nemen maatregelen nadat een 57-jarige medewerker van de KLPD plotseling is 

overleden. De man overleed vermoedelijk aan de Ziekte van Weil. 

Het slachtoffer was werkzaam bij de waterpolitie van Lelystad. Donderdag 19 juni overleed hij.

Vermoedelijk raakte de man besmet bij een scheepvaartincident op 6 en 7 juni op het Prinses 

Margrietkanaal nabij Grou.

Brandweer Fryslân heeft na het overlijden van de KLPD-medewerker een tweetal voorzorgsmaatregelen getroffen. 

Als eerste is een brandweerduiker met mogelijke verschijnselen van de Ziekte van Weil opgenomen in het 

ziekenhuis. 

Ten tweede worden deze week alle brandweerduikers geïnformeerd over de beroepsziekte.  Samen 

met GGD Fryslân worden voorlichtingsavonden georganiseerd.
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Ronald van Nederpelt
Leeftijd 64 jaar; werkzaam in de 
voedselindustrie
Conditie goed, geen open wonden 



5 September

• Geit van 80 kg in sloot

• Slootkant glad ondergrond instabiel

• Geit apathisch 

• Ronald 3 uur bezig geweest

• Mijn vrouw (Angelique) assistentie verleend

10-4-2019 Frans vd Veen



16 September

• Gezond opgestaan en aan het werk gegaan
• Rond middaguur aangezichtspijn
• Tijdens boodschappen kreeg ik het opeens heel 

koud
• 2e deel van de middag voelde ik me “slap” 

worden en ben op de bank gaan liggen
• ‘s Avonds weinig eetlust
• ‘s Nachts hevige koorts aanvallen en trillen van 

kou ondanks 2 dekbedden en een verwarmd 
waterbed, verder ook pijn in benen
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17 September
• Bezoek aan ziekenhuis: hier spraken wij ons vermoeden 

van de ziekte van Weil uit
• Behandelend arts had hier nog nooit mee te maken 

gehad maar was zeer alert dit nader te verifiëren bij 
collega’s gegeven mijn conditie

• Probleem is echter voor validatie dat bloed eerst op 
kweek gezet moet worden en uitslag pas na 5 dagen 
zeker gesteld kan worden

• In overleg besloten naar huis te gaan met antibiotica 
op basis van een Leptospirose infectie en de 
uitdrukkelijke opdracht direct naar het ziekenhuis te 
komen bij verslechtering
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• Naar huis gegaan

• 2 uur later terug na braken en opnieuw een hevige 
koorts aanval

• In ziekenhuis direct uitvoerig onderzocht en 
opgenomen op IC

• Lage bloeddruk (40/85) en temperatuur 40 graden 
brachten het “Sepsis” protocol in werking voor verdere 
behandeling (infuus, vocht, antibiotica, en adrenaline) 
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18 September en verder
• Behandeling sloeg aan, kon ziekenhuis na 4 dagen 

verlaten

• Op 22 September gaf de bloeduitslag een Leptospirose 
infectie aan.

• Alle onderzoeken achter de rug. Geen blijvend letsel aan 
nieren en/of lever

• Op 2 oktober weer aan het werk

• Angelique heeft ook ca 1 ½ in water gestaan en vage 
klachten gekregen. Zij heeft een mildere variant gehad 
ook wel bekend als “modderziekte” 
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Modderziekte 

Het verloop van modderkoorts is nogal wisselend, maar 
meestal is het verloop minder ernstig dan bij de ziekte van 
Weil. De koorts kan hoog tot zeer hoog zijn met pieken, 
maar dit hoeft niet altijd. 
De ziekteverschijnselen zijn wisselend, het kan zonder 
klachten, maar ook met een ernstig acuut griepachtig
beeld met spierpijn, buikpijn, hoofdpijn, hersenontsteking, 
lever- of nierfunctiestoornissen en niet tegen
licht kunnen. De herstelperiode is langer dan bij de ziekte 
van Weil, maanden tot een jaar tegenover enkele weken 
bij de ziekte van Weil en bestaat vooral uit vermoeidheid 
(zowel lichamelijk als geestelijk).
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Bijzonderheden bij zkt Weil
• De incubatieperiode duurt 2 tot 30 dagen, meestal 7 tot 12 

dagen.

• De ernst van ziekte kan variëren van griepachtige klachten 
tot levensbedreigende vormen. 

• De ziekte van Weil is een acuut ziektebeeld met plotselinge 
koorts van 39- 40°C, koude rillingen, buikpijn, braken en 
spierpijn, vooral in de kuitspieren.

• De ziekte van Weil is één van de ernstige vormen van 
leptospirose met meestal ziekenhuis opname tot gevolg.

• Er is in Nederland geen vaccin voor mensen beschikbaar.
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Kenmerken: 

- Plotseling hoge koorts

- Spierpijn (vooral in de 
kuiten) 

- Geel zien van huid en het 
oogwit

Preventie: 

- Alertheid bij hogere 
temperaturen

- Niet duiken met 
verwondingen

- Geen contact met bodem of 
water met de mond of blote 
huid!

- Hanteer strenge hygiëne 
tijdens en na het optreden! 

- Duikpersoneel en materieel 
preventief desinfecteren. 

Frans vd Veen

Ziekte van Weil 
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Botulisme
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Kenmerken: 

- Dode vissen en watervogels

- Zuurstofarm water door rottend 
drijfvuil

- Grijze troebele waas

- Verlammingsverschijnselen

- Slecht verdragen van licht t.g.v. 
besmetting 

- Dubbel zien 

- Waar kun je het, het beste 
oplopen?

Preventie: 

- Vermijd contact met dode vissen 
en watervogels

- Hanteer strenge hygiëne tijdens 
en na het optreden! 

- Duikpersoneel en materieel 
preventief desinfecteren

Frans vd Veen

Aandachtskaart Botulisme
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Blauwalg / blauwwier  
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Kenmerken: 
- Altijd aanwezig in gezond water 

- Bacterie vermenigvuldigd bij 
hogere temperaturen

- Dikke groen, olie achtige drijflaag

- Water heeft typerende kleur

- Hoge concentraties giftige stoffen 
in schuimlaag

Preventie: 
- Vermijd onnodig contact met de 

schuimlaag of verkleuring

- Hanteer strenge hygiëne tijdens 
en na het optreden! 

- Duikpersoneel en materieel 
preventief desinfecteren

- Geen waadpak inzet!!

Frans vd Veen

Blauwalg / blauwwier  
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Kenmerken: 

- Niet zichtbaar! 

- Besmetting via bloed of 
lichaamsvloeistoffen

- Blijft dit actief?

Preventie: 

- Vermijd onnodig contact met 
lichaamsvocht 

- Hanteer strenge hygiëne 
tijdens en na het optreden! 

- Duikpersoneel en materieel 
preventief desinfecteren

Frans vd Veen

Hepatitis B
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Presentaties/Presentatie Arbeidshygiene WO VRZW/media/Huisarts Jan van Bergen - Hepatitis B.mp4


- Als 
brandweermedewerker 
loop je risico om tijdens 
repressief optreden in 
contact te komen met 
menselijk bloed en/of 
andere 
lichaamsvloeistoffen.

- Hierover zijn regels 
opgenomen in de 
Arbeidsomstandigheden
wet. En bij jullie? 

Frans vd Veen

Hepatitis
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Kenmerken: 

- Grijze drab op het water

- Stank (rioollucht) 

- Oppervlakte water grijs of 
zwart

- Griep verschijnselen en vaak 
gepaard met geelzucht 

Preventie: 

- Vermijd onnodig contact met 
het oppervlakte water 

- Hanteer strenge hygiëne 
tijdens en na het optreden! 

- Duikpersoneel en materieel  
desinfecteren

Frans vd Veen

Fecaliën (riool water)
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Kenmerken: 

- Niet zichtbaar 

- Acute infectie aan de 
luchtwegen

- Besmetting bij warm(25 tot 45 
C) stilstaand water of extreem 
hoge luchtvochtigheid

- TS’n van ZHZ 20% vervuild met 
legionella

Preventie: 

- Blijf uit de waternevel 
(bovenwinds) 

- Gebruik bij warm weer geen 
water uit de tank van de TS bij 
het afspuiten van de duikers

- TS bemanning in nabijheid 
draagt P3 masker of 
adembescherming bij het 
afspuiten van de duikers
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Legionella
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Beschermingsmiddelen bij 
waterongevallen met verontreinigd 

water 
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Ontsmettingsmiddelen bij 
waterongevallen met verontreinigd 

water 
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Inzet procedure besmet water & 
berging stoffelijk overschot
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Is die van u ook uniform?

Frans vd Veen

De diversiteit in de protocollen
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Hoe verder?
• Een aantal van jullie heeft een functie om hier intern  

kritisch naar te kijken!

• Vakgroep waterongevallen heeft het hoog op de agenda 
staan voor invulling in de werkinstructie!

• Presentatie is gegeven aan de duikerartsen!

• Defensie ook mee bezig nav presentatie aan duikerartsen!

• Vergeet ook pompbedieners/ manschappen niet bij open 
water!!

• 1 layout delen met elkaar via vakgroepen met; 
– Symptomen

– Herkenning omgeving

– Preventie

– Eerste hulp.
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