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Inleiding    

Komt er meer kanker voor bij brandweermensen? Leidt slaapverstoring tot 

gezondheidseffecten? Dit soort vragen over oorzaak en gevolg zijn moeilijk te 

beantwoorden door gebrek aan (eenduidig) gestructureerde data op groepsniveau. 

Daarnaast is er op regionaal en landelijk niveau onvoldoende inzicht in 

gezondheidsklachten en gezondheidseffecten bij brandweermensen. Hierdoor worden op 

organisatieniveau signalen gemist om adequaat preventief beleid op het gebied van 
gezondheid te voeren.  

Deze constateringen waren een reden voor Brandweer Nederland om een project 

“Gezondheidsmonitoring” te starten. Hierbij zijn de volgende vragen onderzocht: 

 of en hoe de individuele gezondheidsmonitoring kan worden verbeterd; 

 op welke praktische wijze blootstelling aan gevaar (inclusief gevaarlijke stoffen) 

per groep en individu kan worden gemeten en geregistreerd; 

 hoe individuele data kunnen worden verzameld en worden geregistreerd zodat de 

brandweer deze beschikbaar kan stellen voor (wetenschappelijk) onderzoek en 

zelf data kan (laten) analyseren als onderbouwing voor eventuele interventies op 
groepsniveau. 

Methoden en technieken   

Gekozen is om zoveel mogelijk gebruik te maken van goede praktijken en van de 

expertise en ervaringen van verschillende kennishouders in binnen- en buitenland.  

Om dit praktisch vorm te geven zijn diverse externe experts geraadpleegd zoals bedrijfs- 

en keuringsartsen, wetenschappers op het gebied van hitte, toxicologie, 

gezondheidsmonitoring, slaapverstoring, registratie van gezondheid- en 

blootstellinggegevens, verschillende branches (bouw, bakkers, Defensie, ambulance) en 

adviseurs op het gebied van preventie. Daarnaast is ook gesproken met diverse interne 

adviseurs en belanghebbende binnen de brandweer.  

Gekeken is onder andere naar: 

- de risicofactoren tijdens (repressieve) werkzaamheden, mogelijkheden van 

vroegtijdige opsporing van gezondheidsklachten en eisen aan praktische 

uitvoering; 

- wettelijke registratieverplichtingen van blootstelling en praktische wijze om 

verschillende blootstellingen aan gevaren te registreren; 

- voorwaarden om een goede database op te zetten.  



 

 

Resultaten   

De belangrijkste resultaten zijn die relevant zijn voor het arbeidshygiënisch werkveld zijn 

:  

Meten en registreren van blootstelling 

- Er is inzicht verkregen op welke wijze blootstelling aan gevaren kunnen worden 

geregistreerd zonder extra administratieve druk in de uitvoering. Een oplossing 

die is gekozen voor factoren waarvan het  ‘de exacte blootstelling lastig is te 

bepalen (zoals brand)’ is, om met zogenaamde “surrogaat parameters” (=proxies) 

te gaan werken. Hiermee wordt bedoeld dat er een parameter wordt gekozen 

waarmee je blootstelling probeert te benaderen en een schatting maakt van de 

daadwerkelijke blootstelling.  

Tijdens de presentatie zullen ervaringen en inzichten worden gedeeld die zijn 

opgehaald vanuit verschillende andere organisaties en expertgroepen.  

Verbetering individuele gezondheidsmonitoring  

- Er zijn rest risico factoren bepaald voor de doelgroep vanuit de risico-

inventarisatie en -evaluatie. Vervolgens is gekeken bij welke van deze 

risicofactoren “vroege opsporing van (arbeidsgerelateerde) klachten /ziekten 

mogelijk is, in combinatie met de beschikbaarheid van interventies”. 

Tijdens de presentatie wordt inzicht gegeven in de restrisico’s en de vertaling naar 

een inhoudelijk PAGO. Er zal vooral worden ingegaan op het op de wijze waarop 

dit alles is gebeurd (samenwerking bedrijfsarts en arbeidshygiënist) en welke 

kennis, criteria en richtlijnen zijn gebruikt. 

Dataverzameling en onderzoek   

- Binnen de brandweer in Nederland zijn al veel data beschikbaar om een 

databestand op te bouwen waarmee in de toekomst antwoord gegeven kan 

worden op vragen over relaties tussen blootstelling aan gevaren en gezondheid. 

De opbouw van een bruikbaar en betrouwbaar databestand valt of staat echter 

met de keuzes en afspraken die vooraf worden gemaakt onder andere over 

gestandaardiseerde wijze van uitvoering van het PAGO en het gestandaardiseerd 

vastleggen van data.  

 


