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Even voorstellen
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Ernie en Rambo

• André Meester
• Directeur NVPU

• Voorzitter Kennisplatform Gespoten

PURschuim

• Ambassadeur VLA sector wonen

• Technisch businessconsultant

• 53 jaar

• Getrouwd met Diana

• Dochter Angela en zoon Jelle

• Twee varkens, zes kippen en een hond



Kennisplatform Gespoten PURschuim
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• Waarom?
• Beschermen van toepassing gespoten 

PURschuim als isolatie

• Wat?
• Reageren, proactief communiceren, 

initiëren en ondersteunen 

• Hoe? 
• Politieke lobby

• Advies (gevraagd en ongevraagd)

• Informeren stakeholders

• Artikelen – interviews

• Afspraken met CI’s

• Et cetera



Kennisplatform Gespoten PURschuim
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• Voor wie?

• Iedereen die gespoten PURschuim 

levert of verwerkt voor isolatie van 

gebouwen

• Iedereen die isolatie met gespoten 

PURschuim overweegt of heeft 

laten uitvoeren

• Door wie?

• Grondstofleveranciers
• Covestro

• Huntsman

• Nestaan

• BASF

• DOW



De boodschap
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• Isoleren met gespoten PURschuim 

is veilig voor verwerker en bewoner 

mits er gewerkt wordt conform de 

veiligheidsrichtlijnen
• Gebaseerd op onderzoek door TNO en RPS

• Deze zienswijze wordt gedeeld door BZK

• Werk alleen met gecertificeerde 

bedrijven omdat die werken 

conform de richtlijnen



Welke bedreigingen zijn er?
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• Onjuiste of misleidende 

berichten met betrekking tot

• Gezondheid

• Veiligheid

• Milieu

• Bedrijven die niet conform 

uitvoeringsrichtlijnen werken



Meldpunt PURslachtoffers
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Doel:

“De bewustwording van de gevaren van gespoten 

PURisolatie in de woonomgeving in de breedste 

zin des woords”.

Resultaat:

Vaak ongenuanceerde radicale adviezen:

Huis verlaten en alles achterlaten; 

“het probleem is dat isocyanaten reageren met 

alles in hun omgeving”.
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MOTIE onderzoek bewoners PUR-schuim 

 

van het lid Beckerman  

 

    voorgesteld 5 april 2018 

 

 

    De Kamer, 

 

    gehoord de beraadslaging, 
 

 

Constaterende, dat in 2016 artsen die een protocol hebben opgesteld 

concludeerden dat over PUR-schuim 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 

PUR-schuim op bewoners; 

 

Constaterende, dat het concept-rapport van de Gezondsheidsraad op verzoek van 

het ministerie van SZW ingaat op beroepsmatige blootstelling aan gespoten 

PUR-schuim, maar niet ingaat op blootstelling aan bewoners; 

 

Verzoekt de regering om de Gezondheidsraad te verzoeken om hun onderzoek 

uit te breiden met de invloed van gespoten PUR-schuim op bewoners, 

 

En gaat over tot de orde van de dag . 

 

Beckerman  

 

  



Reactie vanuit de samenleving
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Trouw opinie 5 april 2018 

Ingezonden artikel in Trouw door Cees 

Renckens (arts en bestrijder modeziektes).

“Gezien de aanhoudende onrust en de hoge 

frequentie waarmee ECEMed de diagnose 

purslachtoffer stelde, namen enkele medisch 

deskundigen het initiatief tot het creëren van 

uniformiteit bij het diagnosticeren van 

verdachte gevallen.”

“De purslachtoffers zijn immers geen 

slachtoffer van pur, maar lijden aan 

ingebeelde ziekten, hun aangepraat door de 

catastroferende publiciteit van ECEMed.”
https://www.trouw.nl/opinie/een-schadefonds-voor-misleide-purslachtoffers-dat-natuurlijk-

nooit-~ad644258/

https://www.trouw.nl/opinie/een-schadefonds-voor-misleide-purslachtoffers-dat-natuurlijk-nooit-~ad644258/


Status quo
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• Aanpassing Bouwbesluit 
(waarschijnlijk per 1 juli 2019)

• Verplichte veiligheidsmaatregelen

• Afzuiging kruipruimte 

• Bewoners uit huis gedurende 

werkzaamheden en 2 uur erna 

• Onderzoek Gezondheidsraad

• Uitbreiding van lopend onderzoek 

naar blootstelling isocyanaten bij 

werknemers naar bewoners



Reageren
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• Leveren van benodigde informatie 

aan ministerie voor beantwoording 

Kamervragen

• Beantwoorden vragen van 

consumenten en 

consumentenorganisaties, 

journalisten, et cetera



Proactief communiceren
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• (Werk)bezoeken politici 

• Informeren stakeholders 



Proactief communiceren
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• Artikelen

• Interviews

• Website



Initiëren en ondersteunen 
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• Diagnoseprotocol 
• Maakt het mogelijk om op objectieve wijze vast te 

kunnen stellen of er een verband bestaat tussen 

blootstelling aan PURschuim en gezondheidsklachten.

• Er bestaan afzonderlijke protocollen voor werknemers 

en consumenten.

• Uitbreiding 

uitvoeringsrichtlijnen
• Uitvoeringsrichtlijnen zijn dit jaar aangepast in 

samenwerking met certificerende instellingen.

• Relevante veiligheidsaspecten worden op ieder 

project d.m.v. foto’s vastgelegd en gerapporteerd.

• Doel transparante en controleerbare veiligheid.

• 2018 op vrijwillige basis, vanaf 1-1-2019 verplicht.



De boodschap
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• Isoleren met gespoten PURschuim 

is veilig mits de 

veiligheidsrichtlijnen worden 

nageleefd (rapporten TNO/RPS)

• Werk alleen met gecertificeerde 

bedrijven omdat die werken 

conform de richtlijnen



Van onrust naar vertrouwen

17

• We doen hier zelf veel aan

• We zoeken ook de dialoog met het 

meldpunt

• Experts/deskundigen die informatie 

objectiveren bevorderen het proces 

naar vertrouwen
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VRAGEN?
André Meester andre.meester@nvpu.nl

mailto:andre.meester@nvpu.nl

