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M O N I E K  V E R S T E G E N

Iedereen zit aandachtig te luisteren in 
een van de zalen van het RIVM-
complex in Bilthoven tijdens de pre-

sentatie van drie responsunits, wanneer 
er plotseling een gemaskerde man 
schreeuwend naar binnen komt stormen. 
Met een harde klap gaat zijn wapen af en 
wordt de zaal gevuld met een mistige 
stof. Binnen no time staan er twee man-
nen in een soort ruimtevaartpakken bij 
de plek waar het gebeurde die snel veeg-
monsters nemen van wat er uit het wa-
pen tevoorschijn kwam. Ze stoppen alles 
netjes in een tonnetje en nemen het mee 
naar buiten. Want daar staan ze, de drie 
nieuwe mobiele laboratoria van het 
RIVM. Dan krijgt de coördinator van 
deze responsactie een telefoontje. “Het 
was maar melkpoeder.”

In Nederland betekent een terreuraanslag 
vandaag de dag misschien niets anders dan 

een ongevaarlijke poederbrief – de melk-
poederaanslag was een demonstratie – 
maar de realiteit kan ook anders uitpakken. 
“Sinds september 2001 leven we in een 
andere wereld”, zegt inspecteur-generaal 
Harry Paul van de VROM-inspectie. “De 
kans op aanslagen is misschien klein, maar 
wel degelijk aanwezig. De kennis van ter-
roristen neemt toe en aanslagen worden 
steeds ingenieuzer. Daar moeten we ade-
quaat mee kunnen omgaan. Bovendien 
vereisen andere calamiteiten ook een meer 

interdisciplinaire respons. Kijk maar naar 
de Bijlmerramp. Het blijft niet bij de ver-
woesting van beton. Zeker zo gevaarlijk 
zijn de chemische stoffen die vrijkomen bij 
zo’n ramp.”

EUROPESE PRIMEUR
In opdracht van onder meer VROM be-

gon het RIVM in 2007 met het project 
CBRN-responsunits (chemische, biologi-
sche, radiologische, nucleaire). Eén che-
misch-biologische unit en twee radiolo-
gisch-nucleaire voertuigen die uitrukken 
naar de plaats van de ramp en ter plekke 
kunnen achterhalen wat voor stoffen 
er aanwezig zijn. Hierdoor is VROM 
sneller te adviseren en kost de respons 
op een calamiteit zo’n anderhalf uur 
minder. “Het is een primeur in Europa”, 
aldus Paul.

Bij binnenkomst in de CB-unit staan we 
eerst in een klein sluisje. Hier kun je je 
gaspak aan- of uittrekken. Vervolgens is 
het linksaf het chemische lab in en rechts-
af het biologische. Dit is meteen een van 
de krachten van het geheel. Biologisch en 
chemisch worden gescheiden gehouden. 
En dus kunnen er veel meer analyses tege-
lijk worden uitgevoerd. Het meest in het 

Het lab komt 
naar de ramp toe

De overheid heeft sinds kort een nieuw wapen in de strijd tegen terrorisme. Met drie 
gloednieuwe mobiele laboratoria is de situatie tijdens een ramp sneller en effectiever 

ter plaatse te analyseren.
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oog springend is de veiligheidskast, waar 
van buitenaf met handschoenen kan wor-
den gewerkt met de onbekende stoffen. 
Een Golden Gate-apparaat bepaalt met 
behulp van infraroodspectroscopie de gro-
ve chemische structuur van de onbekende 
stof en een GC-MS zoekt naar de aan-
wezigheid van vluchtige organische com-
ponenten. Met een röntgenfluorescentie-
spectrometer kan er snel gezocht worden 
naar metaalelementen. Ook is er de moge-
lijkheid PCR uit te voeren, want het lab is 
uitgerust met primers van de meest voor-
komende en gevaarlijke micro-organis-
men. Zo kan er in een mum van tijd wor-
den vastgesteld of er bijvoorbeeld antrax 
aanwezig is.

VEILIGHEID
Eerder werden analyses van onbekende 

stoffen in de labs van het Landelijk 
Laboratorium Netwerk terreur aanslagen 
(LLNta) uitgevoerd, maar die bevinden 
zich verspreid over het RIVM-terrein in 
Bilthoven. “Dat betekent dus dat je eerst 
met je sample naar Bilthoven moet 
komen, en vervolgens van het ene naar 
het andere lab rent voordat je enig idee 
hebt waarmee je te maken hebt”, verteld 
een chemisch analist van het RIVM. 
Overigens is het wel zo dat wanneer de 
CB-unit er niet op uit hoeft, hij gewoon 
als lab zal dienen op het RIVM-terrein.

De CB-unit heeft als veiligheidsniveau 
Bio Safety Level 3 (BSL-3). En daarmee 
kan er op een veilige manier met zeer 
gevaarlijke virussen en micro-organis-
men gewerkt worden. Dat komt mede 
door een getrapt onderdruksysteem: de 
druk wordt lager gehouden naarmate een 
plek risicovoller is. Een aantal virussen, 
bijvoorbeeld het ebolavirus, zijn echter zo 
gevaarlijk dat ze een nog hoger veilig-
heidsniveau vereisen. Er wordt dan ook 
hard gewerkt aan een BSL-4 lab, dat 
volgens de huidige planning ergens in de 

maanden na juli 2010 aan het RIVM zal 
worden opgeleverd. Niet mobiel dus, 
want daar is simpelweg te veel ruimte 
voor nodig. 

PUZZELEN MET RUIMTE
Een medewerker van het 

RIVM vertelt dat ze een 
van de vijf chemisch 

analisten is die diensten in het chemisch 
lab rouleren. “Hiervoor werkte ik voor de 
Milieu Ongevallen Dienst (MOD) en 
werd per jaar zo’n twintig keer ingezet. 
Zoiets verwacht ik eigenlijk ook met deze 
nieuwe unit. Al is het moeilijk te zeggen. 
Na mei 2009 is er tot september geen 
enkel voorval meer geweest, maar sinds 
die tijd ben ik alweer twee keer op pad 
geweest.” 

De CB-unit is met zijn 25 ton aan 
gewicht en bijna 19 m aan lengte een 
volwaardig lab op wielen. Projectleider 
van de truck Sander Banus vertelt in zijn 
lezing dat ze zoveel state of the art-tech-
niek in een kleine ruimte hebben moeten 
stoppen dat het echt net een 
3D-tetrisspelletje was om alles erin te 
krijgen. Banus: “Toch is er nog één plekje 
vrij, maar wat we daarmee gaan doen 
weten we nog niet zeker. Misschien wel 
een LC-MS, maar die dingen zijn nog zo 
ontzettend groot dat we daar beter nog 
even mee kunnen wachten.” |

DAF-TRUCK VAN 2,8 MILJOEN
De CB-unit is gebouwd door Kropman 

Contamination Control en Carrosserie 
Akkermans. Samen met Deerns raadgevend 
Ingenieurs en het RIVM hebben zij eveneens 
het ontwerp op zich genomen. Begin 2007 
begon de brainstormfase van het project. Na 
zo’n 2 jaar, in februari 2009, kon uiteindelijk 
met de bouw worden begonnen. Ruim 
8 maanden later werd de unit gebruiksklaar 
aan het RIVM overhandigd. De truck waar de 
labs achter hangen is een DAF FT.XF105.410 
Super Space Cab EEV.

Er zit geen toilet in, maar verder is de 
unit geheel zelfvoorzienend. De labs 
krijgen stroom via een stroomkabel. Als 
de stroom uitvalt, start er automatisch 
een dieselgenerator met een brandstof-
voorraad voor 5 uur. Indien nodig is er 
ook nog een UPS-accu voor nog eens 2,5 
uur stroomvoorziening.

Schone lucht wordt met een HVAC-
systeem (heating, ventillation, air condi-
tion) van buiten aangezogen en via een 
filter het lab in geblazen. Lucht vanuit 
het lab wordt vervolgens gefiltreerd en 

weggezogen. De CB-unit is eveneens 
voorzien van een schoon- en vuilwater-
tank en een brand-, beveiliging- en 
blusgassysteem. Chemisch afval uit de 
labs wordt via de reguliere manier 
afgevoerd.

De CB-unit kostte zo’n 2,8 miljoen euro 
waarvan een groot deel is uitgegeven aan 
gespecialiseerde meetapparatuur. Dit 
bedrag is volgens het RIVM vergelijkbaar 
met de kosten voor de bouw van een 
conventioneel lab met vergelijkbare 
functies. |

De CB-unit is een 
volwaardig lab op wielen

Het lab is van alle gemakken voorzien. 
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