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Kanker bij brandweerlieden: 

 

Het is een nobel beroep. Bij brand, verkeersongevallen of natuurrampen kunnen wij 

rekenen op het overweldigend engagement van de brandweermannen en -vrouwen. Het 

is natuurlijk een risicovol beroep. Maar de gevaren zijn niet altijd zó zichtbaar. Diverse 

studies tonen aan dat brandweerlieden een zeer hoog risico lopen om kanker te 

ontwikkelen. 

De statistieken zijn angstaanjagend.  

« De CNESST (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 
Canada [Canadese normen- en rechtvaardigheidscommissie voor de gezondheid en de 

veiligheid op het werk]) heeft in 2016 en gids gepubliceerd juist om de brandweerlieden 

te sensibiliseren i.v.m. deze realiteit en zich er tegen te beveiligen », verklaart Pascal 

Gagnon van de "Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail" (paritaire 

organisatie voor gezondheid en veiligheid op het werk [Canada]).  

Een studie van het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), USA 

[Amerikaans instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk]) bij 30.000 
brandweerlieden in drie grote Amerikaanse steden wijst uit dat ze meer kans hebben 
om kanker te krijgen dan de Amerikaanse bevolking in het algemeen. Ze lijden ook vaker 
aan bepaalde types kanker. (https://www.prevent.be/fr/banque_de_connaissance/une-

%C3%A9tude-du-niosh-indique-que-les-pompiers-pr%C3%A9sentent-des-taux-de-cancer-plu) 
 
De studie: 
 

Tijdens het onderzoek dat plaatsvond in 2009 werden kankergevallen en overlijdens ten 
gevolge van kanker onderzocht bij 29.993 brandweermannen uit Chicago, Philadelphia 
en San Francisco die waren tewerkgesteld sinds 1950. De studie werd gedaan door het 
NIOSH in samenwerking met het National Cancer Institute en het Department of Public 
Health Sciences van de universiteit van Californië in Davis. De studie werd deels 
gefinancierd door de U.S. Fire Administration. 
 
Resultaten: 

 

De onderzoekers ontdekten dat: 

 

• voornamelijk kankers aan het ademhalings- en spijsverteringsstelsel en de urinewegen 
verantwoordelijk waren voor de grote hoeveelheid kankergevallen die voorkwamen bij 
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de respondenten. De hoge incidentiegraden tonen aan dat brandweerlieden meer kans 
hebben om deze kankers te ontwikkelen. 
• mesothelioom twee keer zo vaak voorkwam bij de populatie brandweerlui in de studie 
dan bij de Amerikaanse bevolking in het algemeen. De onderzoekers stelden dat dit 
wellicht te maken heeft met de blootstelling aan asbest, dat de oorzaak is van 
mesothelioom. 
Deze nieuwe resultaten kunnen vergeleken worden met conclusies uit andere – 
kleinschaligere - studies. De grootschaligheid van dit onderzoek, de bestudeerde 
bevolkingsgroep en de lange periode waarbinnen het onderzoek plaatsvond, versterken 
volgens de wetenschappers het verband tussen het bestrijden van branden en kankers. 

Een onderzoek van de universiteit van Cincinnati (USA), onder leiding van professor 

dokter Grace-Kelly LeMasters, wees uit dat bepaalde types kanker in veel hogere mate 

voorkomen bij mensen die het beroep van brandweerman uitoefenen. Het onderzoek 

bevestigde het oorzakelijk verband. Professor LeMasters stelde: « Kanker is een 

dreigende persoonlijke catastrofe voor alle brandweerlui. Het is de gevaarlijkste 

en niet erkende bedreiging van de gezondheid en veiligheid van onze 
brandweerlui. » De professor wees er ook op dat het moeilijk is om bij brandweerlui de 

exacte oorzaak van kanker aan te duiden, omdat ze aan veel verschillende schadelijke 

stoffen blootgesteld worden en die stoffen ook op uitlopende manieren in het lichaam 

opgenomen kunnen worden (via de luchtwegen of via de huid). Het is dan ook 

waarschijnlijk dat brandweermensen verschillende kankers ontwikkelen. 

Het meest uitgebreide onderzoek vond plaats in de zogeheten Noordse landen: 

IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken. Gedurende 45 jaar werden 

16.420 mannelijke brandweerlui opgevolgd. In totaal werden binnen deze groep 2.653 

gevallen van kanker vastgesteld. De gemiddelde levensverwachting bij 

brandweermannen in de Noordse landen blijkt ongeveer acht jaar lager te liggen 

dan die van andere mannen. 

De resultaten van de verschillende onderzoeken zijn alarmerend. Ze vragen om snelle en 

doortastende maatregelen. « Brandweermensen bewijzen ons een enorme dienst door 

dagdagelijks hun leven op het spel te zetten. We mogen hen niet vragen om zichzelf ook 

nog eens bloot te stellen aan het risico op kanker », zegt professor LeMasters. 

DE RISICO'S OP KANKER BIJ DE BRANDWEERLIEDEN BETER BEGRIJPEN 

(HTTP://WWW.APSAM.COM/CLIENTELE/SERVICES-DE-PREVENTION-DES-

INCENDIES/CANCERS/COMPRENDRE) 

Hoe men zich kan wapenen tegen de risico's op kanker bij brandweerlieden! 
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/clienteles/pompiers/presentation-
acsiq-2016.pdf 

http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/clienteles/pompiers/presentation-acsiq-2016.pdf
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De beroepsziektes bij brandweerlui 
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/clienteles/pompiers/presentation2-acsiq-2016.pdf 

Wetenschappelijke studies hierover 

 Cancers chez les pompiers : pas de fumée sans feu ? (Kankers bij 

brandweerlieden: geen rook zonder vuur?) 
http://www.irsst.qc.ca/media/magazines/v21_03/24-26.pdf 

 Study of cancer among U.S. fire fighters (Studie over kanker bij Amerikaanse 

brandweerlieden) (NIOSH) 

 Cancer risk among firefighters : a review and meta-analysis of 32 studies (Risico 

op kanker bij brandweermensen: een recensie en meta-analyse van 32 studies)  
http://www.iaff.org/hs/PDF/Cancer%20Risk%20Among%20Firefighters%20-%20UC%20Study.pdf 

 Firefighters and cancer : understanding risk factors in an environment of change 

(University of the Fraser Valley) (Brandweerlieden en kanker: risicofactoren verstaan 

in een veranderend milieu (Fraser Valley universiteit) 

 Firefighting (Brandbestrijding) (International Agency for Research on Cancer) 

https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol98/mono98-7.pdf 

 Mortality and cancer incidence in a pooled cohort of US firefighters from San 

Francisco, Chicago and Philadelphia (1950− 2009) (Sterftecijfer en kankerfrequentie 

in een samengevoegde groep van brandweermensen van San Francisco, Chicago en 

Philadelphia (1950 - 2009) (Occupational & environmental medicine, Oct. 2013) 

 Risques de tumeurs de la vessie urinaire chez les pompiers (IRSST) (Risico op 

blaaskanker bij brandweerlieden) 

Het S.L.F.P./V.S.O.A. heeft vastgesteld dat verschillende epidemiologische studies talrijke 

ziektes, in het bijzonder diverse kankertypes, in verband brengen met de beroepsmatige 

blootstelling van de brandweerlieden. De studies tonen aan dat de brandweerkledij na 

een brand sterk verontreinigd is waardoor deze een bron vormt voor verdere 

verontreiniging en de pompiers aan bijkomende besmettingen blootgesteld zijn. Recent 

werd aangetoond dat brandweerlui eveneens besmet worden via de huid. 

Enkele jaren geleden kwam een studie van Fabienne Scandella, belast met 

wetenschappelijk onderzoek aan het European Trade Union Institute (ETUI) reeds tot 

verschrikkelijke conclusies i.v.m. de gezondheid van het brandweercorps. 

Een gezondheidscultuur dient resoluut te worden ingevoerd in de sector. 
De meestal tragische consequenties van de ongevallen die kunnen plaatsvinden bij een 
brandbestrijding lijken de gezondheidsrisico's inherent aan brandbestrijding te 
overschaduwen.  
 

http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/clienteles/pompiers/presentation2-acsiq-2016.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/magazines/v21_03/24-26.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/magazines/v21_03/24-26.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/firefighters/ffcancerstudy.html
http://www.cdc.gov/niosh/firefighters/ffcancerstudy.html
http://www.iaff.org/hs/PDF/Cancer%20Risk%20Among%20Firefighters%20-%20UC%20Study.pdf
http://www.iaff.org/hs/PDF/Cancer%20Risk%20Among%20Firefighters%20-%20UC%20Study.pdf
https://www.ufv.ca/media/assets/criminal-justice-research/Firefighters-and-Cancer.pdf
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol98/mono98-7.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/firefighters/pdfs/OEM_FF_Ca_Study_10-2013.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/firefighters/pdfs/OEM_FF_Ca_Study_10-2013.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/firefighters/pdfs/OEM_FF_Ca_Study_10-2013.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/firefighters/pdfs/OEM_FF_Ca_Study_10-2013.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/R-400.pdf
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Het systematisch medisch toezicht van zowel de actieve als de gepensioneerde 
werknemers uit de sector is heel erg belangrijk om de impact van de 
blootstellingen eenduidig en ondubbelzinnig vast te stellen, de betrokkenen bewust 
te maken en om adequate preventiemaatregelen te ontwikkelen. Het 
reinigingsmodel van de PBM's dat uitgevonden werd door de Zweedse 
brandweerlieden om de besmetting na een interventie een halt toe te roepen, 
toont de weg die wij moeten volgen. In het licht van de momenteel beschikbare 
epidemiologische indicatoren over het beroep kan men maar alleen hopen dat dergelijke 
projecten zich vermenigvuldigen in de Europese brandweerdiensten en dat de 
gezondheid van de pompiers voor henzelf en hun werkgevers een prioriteit wordt. 

In België: 

In het academiejaar 2010-2011 was er een eindwerk in het kader van de opleiding 
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van Dr. David Giuliani en Dr. Karen D'Hamer over 
‘Biomonitoring bij brandweerlieden na branden en weginterventies’. 

Op 25 oktober 2012 was er een studiedag in Florival met o.a. bijdragen van Luc D’Hondt 
over de “gezondheid van de brandweerman” en Kenny De Wolf over “uw gezondheid na 
de brand”. Voor de eerste keer was er een bijdrage over de gezondheid van de Belgische 
brandweerman. 

Op 10 december 2014 was er op het brandweerforum een presentatie van de heer 
Tommy Verminck met de melding dat brandweermannen jonger sterven. 

Op 14 augustus 2015 publiceerde de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan 

Jambon, een ministeriële omzendbrief betreffende de interventiekledij in de 

hulpverleningszones.  

De ministeriële omzendbrief bevat richtlijnen voor het goed gebruik en onderhoud van 
de interventiekledij van brandweerlieden. Elke zone wordt geacht een stock van 
reservekledij aan te leggen, zodat brandweermensen altijd met een goedgekeurd pak op 
interventie kunnen vertrekken. De brandweerlieden zelf worden geacht hun oversten te 
informeren bij twijfel over de conformiteit van de interventiekledij, hun 
adembescherming adequaat te dragen en hun persoonlijke beschermingsmiddelen aan 
te houden tijdens de duur van de interventie en zich te douchen na elke interventie.  

Bijkomend stelt de minister voor dat de interventiekledij op de plaats van de 
interventie zelf wordt uitgetrokken, in een hermetisch afgesloten plastic zak 
wordt gestoken en vervolgens op de best beschikbare methode wordt 
gedecontamineerd. Parallel met de reiniging van de interventiekledij is het eveneens 
belangrijk om aandacht te besteden aan de decontaminatie van de andere PBM's zoals 
de helm en neklap, de helmmuts, de schoenen en de  adembeschermingstoestellen. 

Men is nog op zoek naar alternatieve wasmethoden die 100% efficiënt zouden zijn 
en de interventiekledij niet zouden beschadigen, zoals het chemisch reinigen met 
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CO2. De volledige eliminatie van de toxische stoffen op de interventiekledij van de 
brandweerlieden moet het einddoel zijn. 

In afwachting van een oplossing die een volledige eliminatie van de toxische stoffen 
toelaat, dient een doorgedreven reiniging van de interventiekledij, de helmmuts, de 
handschoenen, de laarzen en de helm regelmatig uitgevoerd te worden. 

Echter is het de verantwoordelijkheid van de brandweerman/-vrouw om een 
routinereiniging na elk gebruik uit te voeren. Deze reiniging omvat het verwijderen van 
modder en ander oppervlakkig vuil. Indien het vuil geïmpregneerd is in de stoffen, is het 
aangeraden om tot een dieptereiniging over te gaan.  

In de kamer van volksvertegenwoordigers (vraag 2026 en 2047 

http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/54/ac088.pdf) verklaarde de Minister van 
Binnenlandse Zaken op 11 februari 2015 zoals volgt:  

De werkgever is verantwoordelijk voor het adequaat schoonmaken en eventueel 
vervangen van de interventiekledij. 

Tot nu toe bestaat er in België geen enkele gespecialiseerde onderneming in het reinigen 
met CO2.  Na overleg met de sector blijkt dat men ten minste drie maand zal moeten 
wachten voordat deze service kan worden verleend. Gezien de hallucinante kanker- en 
sterftecijfers binnen de hulpdiensten, is het evident dat een omzendbrief i.v.m. het 
chemisch reinigen met CO2 onvermijdelijk is. 

De decontaminatie van een stuk interventiekledij zou 45 euro kosten. In de toekomst zal 
het chemisch reinigen met CO2 de regel zijn en hierdoor zal o.a. de levensduur van de 
uniformen kunnen verlengd worden. Wij moeten nog het aantal stukken reservekledij 
vastleggen die ter beschikking moet staan, de levertijd en onder welke condities. Ik 
engageer me opdat de voorziene subsidies voor materiaal, t.t.z. meer dan 12 miljoen 
euro voor 2015, beschikbaar gesteld worden voor de aankoop van kwalitatieve 
interventiekledij en het reinigen ervan met CO2. 

In bepaalde landen werden 'best practices' geïmplementeerd om contaminatie te 
verminderen. In 2016 sloegen de studieresultaten met betrekking tot de polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en het hiermee verbonden risico om kanker op te 
lopen in als een bom. 

Het meest gevaarlijke voor de brandweerlieden is de contaminanten die op de kledij 
gebleven zijn in te ademen eens het adembeschermingstoestel verwijderd werd. 

Bepaalde studies bevelen drie basistechnieken aan, om te beginnen, het afborstelen van 
de kledij vanaf het moment dat de interventie gedaan is. « Om zo veel mogelijk vaste 
partikels te verwijderen die de desorptie verhinderen. Het verwijderen van de 
helmmuts: er is geen enkel anti-vochtigheidsscherm voorhanden, waardoor alles zeer 
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absorberend is. Het voorhanden zijn van vochtige doekjes, en zelfs washandjes, zodat de 
brandweerlieden hun gezicht, hals en nek en hun kaken kunnen wassen. »  
Voor de veiligheid van hun team moeten de brandweerdiensten eveneens de levensduur 
van hun beschermkledij respecteren. 
Indien de situatie het niet toelaat om een routinereiniging door te voeren op de plaats 
van de interventie zelf, zouden de brandweerdiensten een procedure moeten voorzien 
om contaminatie te beperken, door o.a. middelen te voorzien voor de 
contaminatiecontrole (vb.: gebruik van hoezen in de voertuigcabine en waterdichte 
zakken voor de PBM's), een inspectie van de voertuigcabine en hun decontaminatie bij 
de aankomst in de kazerne.  
 
Bijkomend zijn er hygiënepraktijken nodig om de contaminatie van brandweerlieden, 
uitrustingen en van de kazerne via de PBM's te vermijden.  
Er worden drie verschillende types van reiniging voor de PBM's vastgelegd:  
 
1. De routinereiniging; 
2. De geavanceerde reiniging of de dieptereiniging met de machine; 
3. De gespecialiseerde reiniging. 
 
Gespecialiseerde reiniging 
 
De gespecialiseerde reiniging die tot de verantwoordelijkheid van de werkgever 
behoort, is een decontaminatieprocedure voor de PBM's om gevaarlijke stoffen te 
elimineren wanneer de geavanceerde reiniging ontoereikend is. 
Dit reinigingsniveau vergt specifieke procedures en eveneens speciale 
reinigingsmiddelen en -methoden. 
De reiniging kan enkel uitgevoerd worden door professionals die hierin gespecialiseerd 
zijn. Het is dan de verantwoordelijkheid van de werkgever om zich ervan te vergewissen 
dat de onafhankelijke dienstverlener de nodige kennis en competenties heeft om een 
aangepaste service te bieden teneinde de kledij niet te beschadigen.  
 
Stockage van de propere en gecontroleerde PBM's 
 
Door een inadequate opslag van de PBM's kan de thermische bescherming aanzienlijk 
gereduceerd worden en zo de weerstand tegen zowel hitte, toxische en schadelijke 
stoffen verminderd worden. 
De beste methode om de PBM's te stockeren is om ze op te hangen met behulp van een 
sterke en stabiele kledinghanger.  
De stockageruimte voor de PMB's dient een daarvoor bestemd lokaal te zijn dat proper, 
droog, goed geventileerd en niet rechtstreeks aan het licht, UV-stralen en de zon is 
blootgesteld. Het gebruik van lockers of beschermdoeken kan hiervoor een efficiënte 
risicobeperkende maatregel zijn. 
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Wat zijn tegenwoordig en niettegenstaande verschillende alarmerende studies de 
getroffen voorzorgsmaatregelen van de overheid om een maximum aan risico's voor de 
brandweerlui tegen te gaan?  

80% van de kankerverwekkende afvalstoffen blijven op onze kledij na een 
« conventionele » reiniging in de machine.  

 Hoe zit het met de stockagelokalen voor de interventiepakken van onze 

brandweerlieden binnen de kazernes in droge, propere en goed geventileerde 

ruimtes?  

 Hoe zit het met de adviezen die aan de brandweerlieden gegeven worden om zo 

veel mogelijk vaste partikels van hun pakken te verwijderen zodra een 

interventie gedaan is? 

 Hoe zit het met de reserve-helmmutsen die beschikbaar moeten zijn zodra een 

interventie afgelopen is? 

 Hoe zit het met de beschikbare voorraden in de verschillende 

brandweerkorpsen?  

 Hoe zit het met het materiaal, zoals vochtige doekjes die aan de 

brandweermensen zouden moeten verdeeld worden opdat ze hun gezicht 

wassen zodra de interventie gedaan is?  

 Hoe zit het met de decontaminatieprocedure voor de PBM's om gevaarlijke 

stoffen te elimineren wanneer de geavanceerde reiniging ontoereikend was? 

 Hoe zit het met de omzendbrief die reeds in 2015 door de Minister beloofd werd 

en die een chemische reiniging met CO2 voorschrijft?  

 Wat zijn de genomen acties om bepaalde kankertypes als beroepsziektes bij de 

brandweerlui te herkennen? 

 
Geen enkele maatregel wordt genomen voor de vastgestelde problemen t.o.v. deze 
kankerrisico's bij de brandweerlieden gezien de financiële middelen geblokkeerd blijven 
door de overheid of heel simpel weg door het gebrek aan communicatie tegenover het 
personeel. 
 
De stockage van onze pakken is volledig ontoereikend en in talrijke brandweerposten 
worden de pakken opgeslagen in de garages van de voertuigen waar ze nog meer 
contaminatie oplopen door de uitlaatgassen van onze voertuigen!  Vaak zijn er geen 
reservepakken, de vochtige doekjes om het gezicht te wassen na een interventie moeten 
goed verstopt zitten gezien we deze nog niet gevonden hebben, vaak bestaan er geen 
reserve-helmmutsen.  
 

Er bestaat praktisch geen enkele dieptereiniging en al helemaal geen 
decontaminatieprocedures! 
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De enige « studies » uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die de bevoegdheid heeft over het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is dat er een werkgroep werd 
opgericht met behulp van enkele arbeidsgeneesheren om proberen te bewijzen dat de 
12-uren- en 24-uren-shiften slecht zijn voor de gezondheid van de brandweerlui ! In het 
licht van de hierboven vermelde wetenschappelijke studies zouden we dit als een grap 
kunnen aanzien! Ligt hun prioriteit werkelijk daar? Men camoufleert een veel ernstiger 
probleem  waarvoor geen budget wordt vrijgemaakt!! 
 
Kankergevallen bij de brandweermensen komen zeker nog altijd voor, maar de branden 
zullen ook nog altijd door de brandweerkorpsen geblust worden ongeacht hun 
werkomstandigheden.  Waarom zou de overheid zich dan nog zorgen moeten maken? 
Waarom zou de overheid dure maatregelen nemen om de gezondheid van de 
brandweerlieden best mogelijk te beschermen? 
 
Voor het S.L.F.P./V.S.O.A.  
 
 
 
Labourdette Eric 
Voorzitter van de sector « Hulpverleningszones » 
 


