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Bel altijd eerst 1-1-2  
Zorg ter plekke altijd voor voldoende opgeleide medewerkers en voldoende eigen voorzieningen en 
hulpmiddelen om hulp te kunnen bieden. Daar het veelal gaat om een combinatie van onderstaande 
gassen waaraan het slachtoffer heeft bloot gestaan is het advies om te kijken of je symptomen 
herkent die aan een specifieke stof zijn toe te kennen. Zo ja, handel conform de aanwijzingen die 
vermeld staan bij die stof .  
Zo nee, de handelingen genoemd bij H2S en HCN volgen.  
 
H2S (waterstofsulfide): De damp van de stof werkt irriterend op de ogen, de keel en luchtwegen. 
Inademing van het gas kan longoedeem veroorzaken. De stof kan inwerken op het centrale 
zenuwstelsel. Blootstelling aan hoge concentraties kan hartritmestoornissen, toevallen, ademstilstand 
en bewusteloosheid veroorzaken. In ernstige gevallen kans op dodelijke afloop.  
 
Wat te doen: 
• BEL 112! IN ALLE GEVALLEN ARTS RAADPLEGEN!  
• Zorg voor frisse lucht, rust, halfzittende houding, specifieke behandeling.  
Bij vergiftiging door deze stof zijn specifieke antistoffen nodig (zoals natriumnitriet) én moet 
onmiddellijk zuurstof 100% worden toegediend, zo nodig via hyperbare  
zuurstoftherapie. Daarom is opname in een ziekenhuis noodzakelijk.  
Voor aanwijzingen over verdere behandeling zo nodig contact opnemen met het NVIC (+31(0)30-274 
88 88). De verschijnselen van longoedeem kunnen pas na enkele uren optreden en worden versterkt 
door lichamelijke inspanning. Daarom moet het slachtoffer direct rust houden en is medische 
observatie noodzakelijk.  
 
CO2 ( Kooldioxide): Boven 10% kooldioxide in de lucht: bewusteloosheid en dodelijke afloop. Dit gas 
kan bij vrijkomen door verdringing van de lucht verstikkend werken. Door verdringing van zuurstof in 
de lucht kan het gas verstikkend werken. De stof kan inwerken op het centrale zenuwstelsel, met als 
gevolg rusteloosheid, spiertrekkingen, hoofdpijn en tintelingen. In ernstige gevallen (bij blootstelling 
aan zeer hoge concentraties) kans op zuurstofgebrek met dodelijke afloop.  
 
Wat te doen: 
• BEL 112! IN ALLE GEVALLEN ARTS RAADPLEGEN!  
• Zorg voor frisse lucht, rust, halfzittende houding, specifieke behandeling.  
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CH4 (Methaan): Het gas is lichter dan lucht, makkelijke vorming van explosieve mengsels. Dit gas kan 
bij vrijkomen de zuurstof verdringen en daardoor verstikkend werken.  
 
Wat te doen:  
• BEL 112! IN ALLE GEVALLEN ARTS RAADPLEGEN!  
• Zorg voor frisse lucht, rust.  
• Bij het ongewild vrijkomen in een slecht geventileerde ruimte kan de stof zich vooral op 
hooggelegen plaatsen ophopen; verlaat de ruimte daarom in een gebukte of kruipende houding. 
 
NH3 (Ammoniak): Het gas is lichter dan lucht. Traanverwekkend. De stof werkt bijtend op de ogen, de 
huid en de luchtwegen. Inademing kan longontsteking en/of longoedeem veroorzaken, echter 
uitsluitend na verschijnselen van bijtende effecten op de slijmvliezen van ogen en/of hogere 
luchtwegen. In ernstige gevallen (bij blootstelling aan hoge concentraties) kans op verstikking door 
zwellingen in de keel en/of dodelijke afloop.  
 
Wat te doen:  
• BEL 112! IN ALLE GEVALLEN ARTS RAADPLEGEN!  
• Zorg voor frisse lucht, rust, halfzittende houding.  
De verschijnselen van longoedeem en longontsteking kunnen pas na enkele uren tot dagenoptreden 
en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Daarom moet het slachtoffer direct rust houden en 
is medische observatie noodzakelijk. 
 
HCN (Blauwzuurgas): De damp mengt zich goed met lucht, makkelijke vorming van explosieve 
mengsels. Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan door verdamping van deze 
stof bij ca. 20°C zeer snel worden bereikt. De stof kan worden opgenomen in het lichaam door 
inademing van de damp, via de huid (als cyaanwaterstof), via de slijmvliezen (o.a.de ogen).  
 
Wat te doen:  
• BEL 112! IN ALLE GEVALLEN ARTS RAADPLEGEN!  
• DIRECT 100% ZUURSTOF TOEDIENEN! SPECIFIEKE BEHANDELING VEREIST!  
• GEEN mond-op-mondbeademing.  
• Mond laten spoelen (uitspugen!),  
• GEEN braken opwekken.  
Bij vergiftiging door deze stof is specifieke eerste hulp noodzakelijk; de benodigde middelen (100% 
zuurstof, specifieke antistoffen zoals o.a. hydroxocobalamine of 4-DMAP, beiden evt. gevolgd door 
natriumthiosulfaat) moeten met gebruiksaanwijzing ter plekke beschikbaar zijn. Voor aanwijzingen 
over verdere behandeling zo nodig contact opnemen met het NVIC. 
 
 
  


