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Wat is ‘Middel X’

• Door ‘Coöperatie Laatste wil’ 

eerst niet bekend gemaakt

• Speculatie media en internet:

– Natriumazide

– Natriumnitriet

• Meldingen aan NVIC:
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Natriumazide

30 casus (24 fataal)

Natriumnitriet

32 casus (7 fataal)

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2190853-cooperatie-laatste-
wil-vindt-middel-voor-levensbeeindiging

t/m sept



Wat is ‘Middel X’

• CAS#: 7632-00-0
• Natriumnitriet

• Coöperatie Laatste wil:
• Natriumazide

https://youtu.be/vlc_JvAQAJs

https://laatstewil.nu/



Mogelijke ‘zelfdodingspoeders’

• Natriumazide

– Remt cellulaire ademhaling

– Antidotum: GEEN

– Gasvorming: waterstofazide

• Natriumnitriet

– Methemoglobinemie

– Cyanose

– Antidotum: methyleenblauw

– Gasvorming: NIET

• Cyanideverbindingen

– Remt cellulaire ademhaling

– Antidotum: hydroxocobalamine

– Gasvorming: waterstofcyanide

• Fosfideverbindingen

– Remt cellulaire ademhaling

– Antidotum: GEEN

– Gasvorming: fosfine



Ongerustheid over besmette patiënt neemt toe

Betrokken stoffen:

• Zuren/logen 12x

• Bestrijdingsmiddelen 15x

• Cyanide 12x

• Natriumazide 9x

• Aluminiumfosfide 2x

95x onrust

68x ziekenhuis

38x buiten ziekenhuis

17x ambulance

Buitenproprotionele maatregelen:

• SEH gesloten 3x

• Patient niet op SEH 3x

• Niet willen behandelen 1x

• Onnodige PBM 1x



Gassen: gevormd in maag of in uitademingslucht

Na ingestie door contact met water/maagzuur

• Natriumazide waterstofazide

• Fosfideverbindingen fosfinegas

• Cyanideverbindingen waterstofcyanide

Secundaire blootstelling – inhalatie

Opdwarrelen vaste stofdeeltjes

• Irriterende vaste stoffen

• Traangas (CS-gas)

• Pepperspray (OC-gas, capsaïcine)

Verdamping van vluchtige vloeistof

• Oplosmiddelen (bijv. in bestrijdingsmiddelen)



Inhalatie gassen – Waterstofazide

2 casus met secundaire blootstelling

[Abrams, 1987]

• Inname 15-20 gram natriumazide

• Hulpverleners: hoofdpijn, misselijkheid

• Roulatie personeel

[Hirose, 2001]

• Vergiftiging meerdere personen

• Hulpverleners: hoofdpijn, misselijkheid, kortademigheid

• Gasvorming vanuit maaginhoud na maagspoelen

IN PERSPECTIEF

[Downes, 2016]

• Behandeling vertraagd en SEH gesloten

• FU: blootstellingsduur, ‘time off work’

• Geen klinisch significante secundaire toxiciteit



Inhalatie gassen – Waterstofazide

IN PERSPECTIEF

Literatuurstudie [Tat et al. 2022]

• 2000-2020: 23 gevallen

• 1 casus: secundaire toxiciteit

NVIC ervaring

• 2017-2022: 30 casus (24 fataal)

• Secundaire toxiciteit niet gemeld
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Inhalatie gassen – Fosfine

3 casus met secundaire blootstelling

[Stewart, 2003]

• Hulpverleners: 

misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn

• Ventilatie uitgezet + patiënt geïsoleerd

IN PERSPECTIEF

1. India [Christophers, 2002]

• 15.000 blootstellingen per jaar

• Geen speciale voorzorgsmaatregelen

2. Berekeningen NVIC [Leenders, 2017]

• Geen gevaarlijke concentratie 

3. Meting tijdens één casus [Musley, 2018]

• Geen verhoogde concentratie ruimte



Inhalatie gassen – Cyanide

Geen casus in literatuur waarbij hulpverleners 

klachten hebben ervaren…

Mond-op-mondbeademing

• Casus 1: ‘prikkeling op lippen’

• Casus 2: ‘vitale functies normaal’

Post mortem onderzoek

Twee casus [Burton, 2003]

• Geen verhoging bloed cyanideconcentraties

• 1 casus: 
hoofdpijn, ‘licht gevoel in hoofd’, keelpijn



IN HET ALGEMEEN

• Milde gezondheidsklachten zeer zelden genoemd

– Irritatie slijmvliezen, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken

– Kunnen soms ook veroorzaakt zijn door stank / angst

• Geen problemen in landen met hoge incidentie

• Vaak verhoogde blootstelling door speciale omstandigheden

– Ventilatie uitgezet

– Blootstelling aan braaksel / maaginhoud

– Meerdere slachtoffers (langdurige blootstelling tijdens decontaminatie)

– Huidcontact (langdurig) (bijv. organofosfaten)

Secundaire blootstelling in perspectief



IBGS-netwerkdag 2021

• Risico secundaire bootstelling 

ziekenhuispersoneel beperkt

• Vragen na afloop:

Gevaar voor hulpverleners 

buiten het ziekenhuis?

Gevaar voor ambulancepersoneel?

Speciale situatie: 

• Vervoer per ambulance

• Gasvorming een gevaar?



Blootstelling tijdens vervoer – info beperkt

The simulated concentration […] 

[…] may lead to respiratory paralysis and death 
[…] a risk of death within 10 minutes 

Alles komt 
direct volledig vrij
mg stof / # m3 =
mg/m3 -> ppm

Niet realistisch!



• Hoeveel gas komt er daadwerkelijk vrij?

• Hoe snel komt het gas vrij?

• Geleidelijk of plotseling?

• Mate en snelheid van absorptie in het lichaam?

• Wat is de ventilatie in een ambulance?

Realistische berekening lastig…

Oprispingen (boeren)

Uitademingslucht

‘Realistische worst case’:

• Fosfideverbinding

• Natriumazide



Ventilatie in ambulance

Minimaal: 

• 20 verversingen / uur

Praktijk: 
• 35 verversingen / uur



Berekening fosfine (gas)

Proefdierstudie [Meredith, 1981]

• Fosfideverbinding in eten

• Metingen in ruimte gedurende 12 uur

• % vrijgekomen als gas afhankelijk van dosis

Dose (mg/g) Proportion phosphine in air (%)

0,0025 1,5

0,005 1,7

0,01 3,2

0,015 15,6

0,02 23,5

Eenvoudig model

1 tablet

2 tabletten

NVIC casus:



Berekening fosfine (gas)

Piekconcentratie Tijdstip

1 tablet, minimale ventilatie 0,062 ppm na 9 minuten
1 tablet, maximale ventilatie 0,037 ppm na 5 minuten
2 tabletten, minimale ventilatie 0,91 ppm na 9 minuten
2 tabletten, maximale ventilatie 0,54 ppm na 5 minuten
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Rampeninterventiewaarden

7,2  ppm LBW  - 30 minuten

4 ppm AGW - 30 minuten

Werknemers

0,2  ppm TGG   - 15 minuten

0,1  ppm TGG   - 8 uur

Let op: worst case aannames!



Overschatting van concentratie

“The project will provide 
flow maps from the 
ambulance interior 

over a range of driving 
conditions up to 70 mph”

Nodig voor realistische inschatting:

• Betere gegevens over vrijkomen van het gas…

– Model: 25% van de totale hoeveelheid in eerste 30 minuten…

– Proefdierstudie: onduidelijk hoeveel vanuit ontlasting in de ruimte…

– Casus: 18 uur later nog fosfinegas uit rectum…

• Invloed van rijsnelheid op ventilatie in ambulance….

Maar dan…. 10 tabletten? 100? 250?



Model met ‘worst case aannames’ toont aan:

Voldoende voor doel van de berekening….

• Gevaarlijke concentratie in ambulance niet snel bereikt

• Concentratie bouwt op

• Waarschuwing: stank / klachten

Komt overeen met de praktijk: geen problemen gemeld

• NVIC casus (2 tabletten)

• Ambulancemedewerkers geen klachten

‘We doen wel een raampje open!’

• [Nocera, 2000] (3 tabletten)

• Ziekenhuispersoneel: waarnemen vieze geur, misselijkheid

• Ambulancepersoneel: 4 minuten locatie, 15 minuten vervoer,

geen klachten

Voor andere situaties: realistischer aannames nodig!



Berekening waterstofazide (gas)

NaN3 -> Na+
(aq) + N3

-
(aq)

N3
-
(aq) + H3O

+
(aq) <-> HN3(aq) + H2O(l)

HN3 (aq)

HN3 (g)

https://nl.wikipedia.org/wiki/William
_Henry_(scheikundige)



Berekening waterstofazide (gas)

MIN ventilatie: 0,0044 ppm

MAX ventilatie: 0,0026 ppm
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Concentratie (ppm) in de tijd (min)

Werknemers

0,11 ppm TLV

Overschatting: geen rekening gehouden met snelle absorptie!

Ook in thuissituatie lage concentratie te verwachten



Secundaire blootstelling is voor 

ambulancepersoneel een beperkt risico

• Zelfdodingspoeders: 

– Gasvorming zeer beperkt

– Te weinig om een serieuze intoxicatie bij hulpverleners te veroorzaken

– Thuissituatie: geen hoge concentratie poeder in ruimte te verwachten

• Secundaire blootstelling ALGEMEEN:

– Incidenteel milde klachten, vergelijkbaar met ziekenhuispersoneel

– Ventilatie in ambulance is hoog

– Speciale omstandigheden:

• Besmette kleding niet verwijderd

• Braken in de ambulance

• (Langdurig) huidcontact / oogcontact

• Ventilatie in oude ambulances lager?

Conclusie



• Geen directe mond-op-mond beademing

• Braaksel/maaginhoud direct opruimen / afdekken

• Kleding voorzichtig verwijderen (poeder/deeltjes)

• Was de contactplaats bij secundaire huidbesmetting

• Ventilatie niet uitzetten

Ambulance

• Vóór vervoer (ernstig) besmette kleding verwijderen

• Vaste stofdeeltjes: laken om patiënt heenslaan 

• Ventilatie op hoogste stand (indien instelbaar)

– Raampje open?

• Persoonlijke beschermingsmiddelen:

– Handschoenen, bedekkende kleding 

– Stofdeeltjes: mondneusmasker, veiligheidsbril

Blootstelling beperken



Dank voor jullie aandacht!

Voor advies tijdens een incident:

• NVIC

• 088-755 8000 (24/7 bereikbaar)

• www.vergiftigingen.info

• GAGS

Ronald de Groot

r.degroot-5@umcutrecht.nl

Meer informatie
• Review in Clinical Toxicology: 

https://doi.org/10.1080/15563650.2020.1860216

• NVIC Achtergronddocument (LET OP: versie 2022 in najaar)

https://nvic.umcutrecht.nl/nl/downloads

• NVIC Factsheets (LET OP: versies 2022 in najaar)

www.vergiftigingen.info (‘lijst van behandelingen en protocollen’)

http://www.vergiftigingen.info/
https://doi.org/10.1080/15563650.2020.1860216
https://nvic.umcutrecht.nl/nl/downloads
http://www.vergiftigingen.info/

