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Vraag bij ‘Inhalatietrauma’
Ik wil Scheepers, van Rooy en Biesma complimenteren met hun 
mooie publicatie, “Inhalatietrauma” in het TBV van juni 2018 jongst-
leden.1 Ik heb ook nog een vraag. In de situatieschets, tweede alinea, 
schrijven zij dat het om een product gaat dat voor 95,3% uit water 
bestaat en enkele laag toxische organische bestanddelen (0,3% qua-
ternaire ammoniumverbinding, 1,3% secundaire alcoholen en 1,8% 
propyleen glycol/polyethyleen glycol ethers). De werkzame stof is 
een fluoroalkyl ethyl acrylate co-polymeer met een gehalte van 1,3%.

Van quaternaire ammoniumverbindingen is bekend uit de literatuur 
dat deze ook grote longproblemen kunnen geven bij inhalatie. In 
hoeverre hebben de auteurs dit meegenomen?

Herman Bartstra, Bedrijfsarts
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Repliek 
Met veel dank voor de vraag van collega Bartstra, geven wij graag 
nadere toelichting op de mogelijke rol van door hem genoemde be-
standdelen van het product. In de toedracht is van belang te melden 
dat de betrokken medewerker (persoon C) die in het ziekenhuis is 
opgenomen een ‘bystander’ was. Hij was pas 2,5 uur nadat het pro-
duct is toegepast op de werkplek. De toepasser zelf (persoon A) was, 
en bleef, klachtenvrij, zelfs na het onbeschermd onder hoge druk 
vernevelen van het product. Ook zijn vrouw (persoon B) was op de 
werkplek kort na de toepassing en was en bleef klachtenvrij. Hiermee 
is het onwaarschijnlijk dat het inademen van de aerosolen zelf (uit de 
spuitnevel zelf of uit de omgevingslucht) de klachten van persoon C 
verklaart. Geen van de personen A, B of C had een medische voor-
geschiedenis die het grote verschil in respons zou kunnen verklaren. 
Dit maakt een bijdrage van klachten als gevolg van direct contact 
onwaarschijnlijk en vormde voor ons de trigger om op zoek te gaan 
naar andere blootstellingscenario’s. 

Onze bijdrage beschrijft dat bij persoon C en bij de andere negen per-
sonen in het postsorteerbedrijf de klachten waarschijnlijk het gevolg 
waren van indirecte blootstelling. Bij persoon C is dit opgetreden 
na roken. Het is ons niet bekend of en in hoeverre met quaternaire 
ammoniumverbinding besmette sigaretten bijdragen aan het gevon-
den klachtenbeeld. Hier hebben we ook geen eerdere meldingen 
van kunnen vinden. De postsorteerders hebben met het product 
residu besmet stof ingeademd. Gezien de zeer lage dampspanning 
van quaternaire ammoniumverbindingen (<0.00000084 Pa) zou 
het kunnen dat die na 16 uur net als de perfluorverbindingen nog 
aanwezig waren.1 Aangezien sensibilisatie eerder is beschreven2 is 
niet uit te sluiten dat een of meer postsorteerders mogelijk al eerder 
gesensibiliseerd waren en dat dit heeft bijgedragen aan het gevonden 
klachtenpatroon. 

Publicaties over soortgelijke ongevallen laten steeds weer zien dat 
het moeilijk is de bijdrage van ieder van de bestanddelen in een 
product in een incident te onderscheiden. In onze studie hebben 
we dit gedaan door twee laboratoriumreconstructies te doen en met 
een computersimulatie (zie voor meer informatie: Scheepers et al., 
2017).3

Met collegiale groet, Paul Scheepers, Frits van Rooy en Bonne Biesma
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