
Waar rook is...........

Risico’s van de brandweer op kanker, hart- en 
vaatziekten

Elie van Strien



Dag menneke, 
Welkom bij de 
brandweer



Het is een  mooi 
vak.......



Maar ge gaat er 
wel dood aan...



Risico’s van het vak ?
- hitte/vuur
- fysiek letsel
- inademen rook
-contact chemische stoffen



Risico’s van het vak ?
Goed beschermd?

- hittebestendige pakken
- beschermende helmen
- adembescherming (overdruk)
- laarzen/handschoenen

- veiligheidsprocedures



Risico’s van het vak
Maar toch...
Sterftecijfer on the job is hoog ( 1-2 per jaar)
Brandweermensen lijken niet oud te worden

Wat is er aan de hand ?



Struisvogelpolitiek?







Onderzoeken
- veel (buitenlandse) studies 2007 – 2014
◦ Amerika, Australie, Scandinavie
◦ Nederland (Greven 2011)

- vergelijkbare ontwikkelingen over de hele wereld
- IARC ( intern. Agency for Research on Cancer) in 2010 al 14        
soorten kanker bij de brandweer onderkend

Congres IAFC 2012 en 2014 gaf de doorslag



De urgentie
- naast adem en mond besmetting ook huidbesmetting groot risico
- brandweermensen om me heen kregen “te jong” vormen van     
kanker
- een geblakerde helm was de norm
- besmetting werd meegenomen naar de kazerne en naar huis





De reactie
- afhoudend  (juridische gevolgen?)
- gelaten (waait wel over)
- belangstellend (wat moeten we doen)
- paniekerig (ik ga de brand niet meer in)



Belangrijkste gamechangers

commandanten onderschreven

belang door collectief 



Belangrijkste game changers

- aandacht in de media (Monitor KRO, NOS, RTL)
- geen discussie meer over noodzaak en belang
- kennis neerleggen bij de werkvloer (hun belang!)
- landelijke aanpak
- maximale ondersteuning zieke medewerkers



Huidige situatie
- angst en vooroordelen zo goed als verdwenen
- landelijk procedures ontwikkeld
- korpsen hebben de nieuwe werkwijze geaccepteerd
- ruimte voor verder onderzoek
- het besef van belang van schoon werken is er
- hard werken om het besef van de noodzaak te behouden

Een geblakerde helm is niet meer de norm!



Huidige situatie ... en verder?

- vaststellen beroepsziektes brandweer
- monitorsysteem dosisopbouw in lichaam
- inzetprocedures aanscherpen

- besef voor arbeidshygiëne vast (blijven) houden!





Dank U
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