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Betreft Adviesaanvraag gespoten PUR-schuim

Geachte heer Van Gooi,

Met deze brief wil ik u advies vragen over de invloed van gespoten PUR-schuim op
bewoners. Ik doe deze adviesaanvraag als invulling van een door de Tweede
Kamer aangenomen motie (TK 32847 nr. 348).

Achterci rond
Naar aanleiding van zorgen over de invloed van gespoten PUR-schuim voor
bewoners, is in 2013 onderzoek gedaan door TNO. Het TNO-onderzoek laat geen
causale relatie zien tussen gespoten PUR-schuim en gezondheidsklachten, maar
heeft deze ook niet volledig kunnen uitsluiten, Gezien de toen gesignaleerde
gezondheidsklachten was er wel reden om uit voorzorg de gezondheidsrisico’s
serieus te nemen en heeft de isolatiesector voorzorgsmaatregelen genomen. Dit
betrof een aanscherping van certificeringsrichtlijnen, zoals het opnemen van de
eis van geforceerde ventilatie en de eis dat bewoners gedurende het uitvoeren
van de werkzaamheden (en twee uur daarna) niet aanwezig mogen zijn. In 2014
heeft ook het advies- en ingenieursbureau RPS metingen gedaan waaruit blijkt
dat genomen maatregelen voldoende voorzorg zouden moeten bieden. Om deze
maatregelen ook voor niet-gecertificeerde bedrijven te laten gelden zullen deze
eisen ook nog in het Bouwbesluit worden opgenomen.

Om bewoners/gebruikers te ondersteunen in de vraag of hun klachten zouden
kunnen worden veroorzaakt door gespoten PUR-schuim is er sinds 2016 een
diagnoseprotocol, opgesteld door VUMc, AMC en GGD, beschikbaar op basis
waarvan mensen die klachten ervaren zich kunnen laten onderzoeken. Verder
heeft de Gezond heidsraad op 14 december 2017 een conceptrapport ter
commentaar gepubliceerd over de beroepsmatige blootstelling aan di
isocyanaten. De blootstelling aan isocyanaten kan ook aan de orde zijn bij het
aanbrengen van gespoten PUR-schuim en het definitieve rapport geeft mogelijk
nieuwe informatie die bruikbaar is voor de beoordeling van de risico’s voor
bewoners. Door de Tweede Kamer is vervolgens op 14 februari 2018 een motie
aangenomen waarin de regering wordt gevraagd de Gezondheidsraad te
verzoeken om hun onderzoek uit te breiden met de invloed van gespoten
purschuim op bewoners.
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De betreffende motie luidt:

“constaterende dat in 2016 artsen die een protocol hebben opgesteld
concludeerden dat over purschuim gebruikt als isolatie in woningen, en de
bijwerkingen daarvan op installateurs en bewoners, weinig informatie is;
overwegende dat onduidelijkheid en onrust heerst over de invloed van
gespoten purschuim op bewoners; constaterende dat het conceptrapport van
de Gezondheidsraad op verzoek van het Ministerie van SZW ingaat op
beroepsmatige blootstelling aan gespoten purschuim, maar niet ingaat op
blootstelling aan bewoners; verzoekt de regering om, de Gezondheidsraad te
verzoeken om hun onderzoek uit te breiden met de in vloed van gespoten
purschuim op bewoners”
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Adviesvraaci aan de Gezondheidsraad
Ik wil de Gezondheidsraad de volgende adviesvraag voorleggen:

Bij welke mate van blootstelling zijn er gezondheidsrisico’s voor bewoners van wie
de woningen worden geïsoleerd met gespoten PUR -schuim en onder welke
omstandigheden kunnen deze risico’s zich voordoen?

Bij de beantwoording verzoek ik u de volgen zaken te betrekken:
• uw eigen advies over beroepsmatige blootstelling aan isocyanaten, dat

binnenkort wordt gepubliceerd;
• de mogelijkheid dat bewoners tot een hoog risicogroep kunnen behoren door

een hogere gevoeligheid of een hogere blootstelling. Te denken valt daarbij in
het bijzonder aan zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en chronisch
zieken;

• de rapporten van TNO en RPS uit 2013 en 2014;
• de eerder genomen maatregelen ter vermindering van de blootstelling van

bewoners;
• de toepassing van het opgestelde medisch diagnoseprotocol.

Ik verzoek u verder om bewoners en de bouwsector bij de opstelling van uw advies
te betrekken.

Uw reactie op deze adviesaanvraag zie ik met belangstelling tegemoet.

drs.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Hoogachtend,
De minister
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