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Behandeling van vergiftigingen
J . Meulenbelt, internist toxicoloog
Hoofd Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, tevens plv. Hoofd afdeling Intensive Care en Klinische Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht.
Vergiftigingen komen ook in de huidige
tijd nog zeer regelmatig voor. De meeste
vergiftigingen in Nederland gebeuren in
of om het huis. Daarnaast vinden ook in
de arbeidssituatie regelmatig
vergiftigingen plaats. Vergiftigingen
kunnen tot stand komen door een
ongeval of door opzet. Bij opzettelijke
vergiftigingen kan de persoon die is
vergiftigd dat zelf hebben gedaan, maar
het vergif kan ook door een ander zijn
toegediend. S o m s worden groepen
personen tegelijkertijd blootgesteld bij
incidenten waar plotseling door een
ongeval, ontploffing of brand grote
hoeveelheden van chemische stoffen
vrijkomen.
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt circa
21000 keer per jaar om informatie gevraagd
betreffende vergiftigingen. Het NVIC is gehuisvest in het Academisch Ziekenhuis
Utrecht waar het nauw samenwerkt met de
afdeling Intensive Care en Klinische Toxicologie. Hierdoor is het mogelijk dat artsen van
het NVIC ook direct in de patiëntenzorg werkzaam zijn. Tevens werken artsen van de afdeling Intensive Care en Klinische Toxicologie
van het Academisch Ziekenhuis Utrecht
(AZU) bij het NVIC. Op deze afdeling worden
veel patiënten met een vergiftiging behandeld.
In samenwerking met het AZU en het Ministerie van Defensie kunnen in een daarvoor
speciaal ingericht ziekenhuis (Calamiteitenhospitaal van het Ministerie van Defensie,
gesitueerd in het AZU), groepen patiënten
die zijn blootgesteld aan giftige stoffen worden behandeld.
Het NVIC wordt vooral geraadpleegd over
acute vergiftigingen. Een acute vergiftiging
wordt veroorzaakt doordat een betrekkelijk
grote hoeveelheid van een stof gedurende
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korte tijd met een slachtoffer in contact komt.
Daarnaast kennen we ook chronische vergiftigingen die ontstaan doordat men dagelijks
aan kleine hoeveelheden giftige stoffen
wordt blootgesteld. Deze stoffen kunnen zich
vervolgens in het lichaam ophopen en dan
schade aan organen veroorzaken.
In dit verband zal worden ingegaan op acute
vergiftigingen. Voor achtergrondinformatie
verwijs ik u naar het hoofdstuk "Vergiftigingen" in het Oranje Kruisboekje.
Klinische Toxicologie
Onder klinische toxicologie wordt verstaan
de leer die zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van vergiftigde mensen.
Men onderzoekt waar en hoe een vergif in
het menselijk lichaam de schade veroorzaakt.
Als er goed inzicht is verkregen over waar en
hoe gif het lichaam beschadigt, wordt vervolgens onderzocht hoe een dergelijke beschadiging kan worden voorkomen of kan worden beperkt. Tevens wordt onderzocht hoe
patiënten die zo'n beschadiging hebben zo
goed mogelijk kunnen worden behandeld.
Behandeling van een vergiftiging
Als slachtoffers met een vergiftiging op de
eerste hulp van een ziekenhuis komen zal
men eerst nagaan of er een levensbedreigende situatie bestaat. Men onderzoekt of
het bewustzijn, de ademhaling, bloeddruk en
hartfreqentie gestoord zijn. Als dat het geval
is, zal men eerst de levensbedreigende situatie proberen te verhelpen. Als dat is gebeurd, zal men nagaan met welke vergiftiging men te maken heeft en hoe men deze
vergiftiging het beste kan behandelen.
Hiervoor is het van groot belang dat met de
patiënt gegevens zijn meegegeven die een
aanwijzing kunnen zijn waarmee de patiënt
zou kunnen zijn vergiftigd. Bijvoorbeeld
waar de persoon werd gevonden, welke giftige stoffen in zijn omgeving zijn aangetroffen,
verpakkingen van geneesmiddelen of chemi3

sche stoffen, restanten van geneesmiddelen
of chemische stoffen, plantedelen, besjes
etc. Hoe is de patiënt blootgesteld; via het
spijsverteringskanaal, via de ademhalingsweg of via de huid of tegelijkertijd op verschillende wijzen? Ook de aard van de verschijnselen die de patiënt heeft gekregen en
de volgorde waarin de verschijnselen zich
voordeden zijn van belang om te weten welke vergiftiging de patiënt zou kunnen hebben.

zen water te drinken om de bijtende stof te
verdunnen. Hierna mag de patiënt niets
meer drinken en eten. De patiënt krijgt een
infuus om voldoende vocht toe te kunnen
dienen, zodat er geen uitdroging ontstaat.
Na ongeveer 24 uur wordt door een arts in de
slokdarm en maag gekeken om te onderzoeken of de beschadigingen ernstig zijn. Bij
ernstige beschadigingen blijft de patiënt in
het ziekenhuis opgenomen. Dit is noodzakelijk omdat de patiënt gedurende lange tijd via
een infuus moet worden gevoed. Pas als bij
een volgend onderzoek van de slokdarm en
maag blijkt dat zijn herstel voldoende is, mag
de patiënt weer drinken en op normale wijze
eten.
Bij schuimende en petroleumprodukten
loopt de patiënt bij braken of maagspoelen
extra kans dat deze produkten in de longen
komen en hierbij ook de longen beschadigen. Daarom zal in principe ook bij deze produkten die behandeling niet worden toegepast.

...plantedelen...

Zolang men niet weet waaraan de patiënt is
blootgesteld, zal men de patiënt in het ziekenhuis opnemen om te observeren of zich
verschijnselen voordoen die behandeld dienen te worden. In de tussentijd zal men proberen meer gegevens over de blootstelling
te verkrijgen. De patiënt blijft zolang opgenomen tot men er vrijwel zeker van is dat zich
geen verschijnselen meer zullen voordoen
die in een ziekenhuis behandeld dienen te
worden.
Vergiftigingen via het spijsverteringskanaal
Bij vergiftigingen die via het spijsverteringskanaal tot stand zijn gekomen, zal men nagaan of men de patiënt dient te laten braken
of dat de maag moet worden gespoeld. Bij
bijtende verbindingen, schuimende stoffen
en petroleumprodukten zal men dat niet zonder meer doen, omdat men door deze maatregelen de schade kan verergeren.
Bij bijtende stoffen is het belangrijk dat het
contact met de slokdarm zo beperkt mogelijk
plaatsvindt, omdat de slokdarm minder bestand is tegen bijtende stoffen dan de maag.
Men geeft daarom meestal een of twee glaVOORPOST 1993 11

Alleen als bijtende of schuimende stoffen of
petroleumprodukten via het spijsverteringskanaal kunnen worden opgenomen en andere organen ernstig kunnen beschadigen,
waardoor het leven van de patiënt in gevaar
komt, zal - eventueel onder bijzondere voorzorgsmaatregelen - tot maagspoelen besloten worden.
Als de patiënt niet goed bij bewustzijn is, zal
men de patiënt ook niet laten braken of
maagspoelen omdat ook dan het risico te
groot is dat er maaginhoud in de longen
komt. Men zal de patiënt eerst een beademingsbuis geven en pas daarna de maag
spoelen.
Voor giftige stoffen die zich niet meer in de
maag bevinden, maar verderop in het spijsverteringskanaal, worden middelen toegediend om deze stoffen te binden. Hierdoor
kunnen de giftige stoffen moeilijker via het
spijsverteringskanaal in het lichaam worden
opgenomen. Deze middelen met de daaraan
gebonden stoffen verlaten via natuurlijke
weg het lichaam. Op deze wijze kan vaak de
ernst van de vergiftiging worden beperkt.
Blijken desondanks toch giftige stoffen in het
lichaam te zijn opgenomen, dan zal bij som4

