
 

Gaat de gezonde toekomst van de brandweerman in rook op?  
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Inleiding   

Zembla kwam in 2015 met het nieuws “Brandweermensen hebben grotere kans op kanker”. Oud-

brandweermannen claimen het ontstaan van kanker door werk en signalen vanuit het buitenland 

wijzen naar een verhoogd risico hierop. Brandweer Nederland nam actie en legde vooral de focus 

op het nemen van maatregelen. Onder het motto “Schoner werken” zijn de afgelopen jaren bij de 
brandweer veel beschermende maatregelen genomen.  

Er is nog veel onbekend over de werkelijke gevaren van rook voor de Nederlandse 

brandweermensen. Om hierin meer inzicht te verkrijgen is in 2016 in opdracht van het Instituut 

Fysieke Veiligheid een onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken 

wat de meest voorkomende stoffen zijn die vrijkomen bij een brand, welke effecten deze stoffen 

kunnen geven in het lichaam en welke opnameroutes daarbij relevant zijn. Een achterliggende 

vraag van de brandweer om dit onderzoek te laten uitvoeren is of de maatregelen die nu worden 
genomen om risico’s te minimaliseren effectief zijn. 

Methoden 

Rook en roet is een complex mengsel van stoffen, die bij elke brand anders is. Hoe kan er dan een 

uitspraak worden gedaan over het gevaar van rook en roet in het algemeen? en de 
gezondheidseffecten die het kan veroorzaken?  

Het vertalen van complexe materie naar duidelijke uitspraken is een uitdagend proces. Het is 

balanceren tussen zorgvuldigheid en pragmatiek.  

Er is uiteindelijke gekozen voor de volgende aanpak:  

Er is een selectie gemaakt van de 32 meest voorkomende stoffen in rook. Hiervan zijn de 

gezondheidsgevaren middels H-zinnen en literatuuronderzoek bepaald. De stoffen zijn vervolgens 

gecategoriseerd in gevaarsklassen zodat in één oogopslag duidelijk is hoe gevaarlijk de stoffen 

zijn bij eenmalige of herhaalde blootstelling. Er is een onderscheid gemaakt tussen  de 

verschillende opnameroutes: huid, ademhaling en spijsvertering. Om stoffen in gevarenklasse in 

te delen is gebruik gemaakt van control banding methodieken. Gezondheidseffecten zijn 

beschreven per effectgebied, onder andere middels de “toxidromen methodiek”.  

Tijdens het onderzoek is alleen gekeken naar de gevaren van de stoffen; echter, dit zegt nog niets 

over welke gezondheidsrisico’s er worden gelopen.  

 



Resultaten    

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat voor toxische stoffen die vrijkomen in rook door 

brand de ademhaling de belangrijkste opnameroute is bij een eenmalige blootstelling aan relatief 

hoge concentraties. Ook huidopname kan voor een beperkt aantal stoffen een reële opnameroute 

zijn, met name bij herhaalde blootstelling aan stoffen in rook door brand. De opnameroute via de 

mond wordt gezien als de minst relevante route, omdat opname via de mond alleen indirect zal 
plaatsvinden via hand-mond contact in relatief kleine hoeveelheden.  

Wat betreft de verhouding tussen gevaren bij inademing en huid van toxische stoffen in rook door 

brand kan worden gesteld dat de opname van stoffen via inademing het grootste gevaar met zich 

meebrengt. Het risico op onverwachts/accidenteel inademen van rook ontstaat als bijvoorbeeld het 

masker te vroeg wordt afgedaan, als het masker niet goed aansluit op het gezicht en/of wanneer 

men onbeschermd op onvoldoende afstand van de brand staat. 

Conclusie   

De resultaten van dit onderzoek bevestigen de waarde van de huidige maatregelen voor schoon 

werken bij de brandweer. Deze maatregelen zijn erop gericht om blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen in rook en roet via de huid en ademhalingswegen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Daarnaast is geadviseerd om: 

- nog beter te borgen dat inademing van rook wordt voorkomen, om huidcontact met 

stoffen, maar ook hand-mond contact nog verder te reduceren, en om te monitoren of 

genomen maatregelen effectief zijn.  

- vervolgonderzoek uit te voeren om een goed beeld te krijgen over het daadwerkelijke 

risico van stoffen in rook door brand door de daadwerkelijke blootstelling te combineren 
met de potentiële gevaren van stoffen. 

 

 


