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1. Naamgeving 

1.1 Stofnaam: zinkchloride 

1.2 Synoniemen: zinc chloride 

1.3. CAS nummer: 7646-85-7 

2. Chemlsche/Fygische eigenschappen: 
o 

2.3. Smeltpunt zinkchloride: + 260 C (Reynolds, 1982) 

2.4. Oplosbaarheid: 

1 g in 0,5 g water (indien het zinkchloride vrij is van oxychloride) 

1 g in 1,5 g alcohol 

1 g in 2 g glycerol 

oplosbaar in aceton en ether (1 g in 10-30 g) 

2.5 pH: Een 10 % (g/v) oplossing van zinkchloride in water heeft een pH 

van 4,6-6. 

3 
2.10 MAC-TGG voor zinkchloriderook: 1 mg/m (Arbeidsinspectie, 1985) 

(TGG-Tljd Gewogen Gemiddelde) 

3. Bijzondere agpekten 

3.6 Vorming van zinkchloride in een rookpot, rookgranaat en rookbus. 

De rookpot, rookgranaat en rookbus bevatten een mengsel van hexa-

chloorethaan, zinkoxide en aluminlumpoeder. Zinkchloride is niet 

als zodanig in een rookpot aanwezig maar wordt gevormd in een chemische 

reactie uit hexachloorethaan en zink of zinkoxide. 
o 

Hexachloorethaan vertoont nadat het op circa 200 C is gebracht een 

sterk exotheirme reactie met metallisch zink en zinkoxide (de temperatuur 
o 

kan oplopen tot 1200 C). Dit leidt tot vorming van zinkchloride 

en amorfe koolstof. De sterk verhitte producten stromen onder druk 

uit de rookpot en vormen de primaire nevel die als nevenprodukt ook 

zinkoxide bevat. 

Het zinkchloride is zeer hygroscoptsch en reageert dlrekt met waterdamp 

uit de lucht tot zinkchloorhydraten (zinkoxychlortden) en gasvormig 

chloorwaterscof (HCl). Het chloorwaterstof neemt eveneens een grote 
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hoeveelheid waterdamp op en vormt een zoutzuurnevel. De samenstelling 

van de secundaire nevel (bestaande uit zinkoxychloriden-zoutzuurnevel 

en koolstof-aerosol) hangt voornamelijk van de luchtvochtigheid af. 

Bij een tekort aan waterdamp kan de nevel nog watervrije zlnkchloride-

deeltjes bevatten en blijven de deeltjes klein. 

De deeltjesgrootte na ontsteking in een afgesloten ruimte bedroeg 

tussen de 0,01 en 25 micrometer, gemiddeld 0,1 micrometer. Door anderen 

zijn waarden tussen de 0,025 en 3,0 micrometer als deeltjesgrootte 

gevonden, waarbij agglomeraten van 8 micrometer doorsnee gevonden 

werden. 

Bij het ontsteken van een Nebelkerze DM 1 HG werd (bij een luchtvochtig

heid van 7,0 mg/l, windsnelheid niet bekend) de grenswaarde waarop nog 

chloorwaterstofgas kon worden aangetoond bepaald op 5 tot 8 meter. 

Volgens Helm kan de koolstof onder bepaalde niet nader beschreven 

omstandigheden aan de lucht tot CO of CO oxideren. (Helm et 

al., 1971) 

Fosgeenvorming: 

Schaidt (et al., 1979) verwijst naar onderzoek van Leucht uit 1968 

(persoonlijke mededeling aan Schaidt^ geen literatuurverwijzing). Volgens 

Leucht wordt per gram nevelpoeder 1,2 mg fosgeen gevormd, onafhankelijk 

van de plaats van ontsteking (in een afgesloten ruimte of in de buiten

lucht). Dit heeft waarschijnlijk betrekking op de in het West Duitse 

leger In gebruik zijnde "Nebelkerze", welke volgens Schaidt (et al., 

1979) hexachloorethaan, zinkstof met zinkoxide en calclumsiliclde bevat. 
3 

Bij ontsteking van een "Nebelkerze" in een ruimte van 20 m en 

2000 m zou dit resulteren in concentraties van respectievelijk 

60 rag/m (15 ppm) en 0,6 mg/m (0,15 ppm) fosgeen. 

Helm (1969) heeft bij het ontsteken van een Nebelkerze DM 1 HC (bevat 

ongeveer 1200 g nevelpoeder) in de buitenlucht op 30 cm afstand 

slechts concentraties van maximaal 12-32 mg/m (3-8 ppm) fosgeen 

aangetoond. 

In de eerste artikelen over ongevallen met rookpotten werden de 

toxische effecten voornamelijk aan fosgeen toegeschreven. 

Toxische fosgeenconcentratie: 

Schaidt (et al., 1979) verwijst naar een boek van Ludewig en Lohs 
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waar toxische concentraties voor fosgeen worden vermeld. letale 

concentraties voor de mens zouden zijn: 
3 

12-20 mg/m (Z '5 ppm) gedurende 30-60 minuten; 

200-400 mg/m (50-100 ppm) gedurende enige minuten. 

Er is niet vermeld waarop deze gegevens gebaseerd zijn. 

De MAC-waarde voor fosgeen op basis van een tijd gewogen gemiddelde 
3 

(maximaal 8 uur per dag, maximaal 40 uur per week) is echter 15 mg/m 

(5 ppm)! 

(in behandeling is voorstel tot wijziging MAC-waarde in 5 mg/m 

(2 ppm)) (Arbeidsinspectie, 1985) 

Koolmonoxidevorming: 

Bij ontsteking van een "Nebelkerze" type DM 1 HC, in gebruik bij 

het leger van de Bondsrepubliek Duitsland, werd na 30 seconden op 

1 meter afstand 570 mg/m (500 ppm) koolmonoxide (CO) en na 

150 seconden 900 mg/m (800 ppm) CO aangetoond. Bij ontsteking 

van het type DM 2 HC met een hoger hexachloorethaangehalte (er is 

niet vermeld of het verschil met de DM 1 HC alleen bestaat uit 

andere verhoudingen van de inhoudsstoffen of dat het nettogewicht 

ook verschilt) werd na 30 seconden op 1 meter afstand 2000 mg/m 

(1800 ppm) CO gemeten. 

Helm (1969) concludeert uit bovenstaande gegevens dat bij de gebruikelijke 

blootstellingstijden ook in een afgesloten ruimte CO geen acuut 

toxicologisch risico vormt bij het type DM 1 HC, maar mogelijk wel 

bij het type DM 2 HC. 

Verder zijn geen gegevens over CO-vorming gevonden. 

4. Funktie en gebruik 

4.1. Rookgordijn of rookvormer bij militaire oefeningen. 

De term rookvorming is waarschijnlijk minder geschikt. Het betreft 

meer een nevelvormtng waarbij ook roetdeeltjes vrijkomen. 

Zinkchloride werd in de geneeskunde in oplossingen gebruikt als 

adstringens (0,3-1% in mondspoelingen), en als causticum en deodorans 

op wonden en ulcera (2-4% oplossingen). 

4.2.1. Chemische groep: anorganisch zout 
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4.3. Handelsvorm: bij de Koninklijke Landmacht zijn in gebruik: 

Rookpot nr 18; rookhandgranaat nr 7; rookbus nr 21 

Deze produkten bevatten hexachloorethaan, zinkoxide en aluminlumpoeder. 

(Medische circulaire GDKL nr. MC 001 okt. 1983) 

De inhoud van de rookpot bestaat volgens Hoekstra (1963) uit: 

hexachloorethaan 46-47,5 % 

zinkoxide 46-47,5 % 

aluminlumpoeder 5-8 % 

Het gewicht en de samenstelling van de Inhoud van de rookpot, rook

handgranaat en rookbus worden nog nagevraagd bij de hiervoor aan 

te wijzen kontaktpersonen bij de Koninklijke Landmacht en t.z.t, 

in deze monografie opgenomen. 

4.5. In Duitsland wordt de term "Berger-Mlschung" gebruikt voor mengsels 

met als hoofdbestanddelen hexachloorethaan en zinkstof met als 

toevoeging zinkoxide en stoffen als aluminium, magnesium, ammoniumchlo-

ride, kiezelgoer of andere stoffen die het snelle zweiproces tijdens 

de reactie kunnen vertragen. 

Bij de Koninklijke Landmacht zijn ook rookhandgranaten in gebruik waarbij 

géén zinkchloride vrijkomt! Dit betreft rookhandgranaten die kallum-

chromaat en lactose bevatten en een stof welke de kleur bepaalt. 

Het betreft de volgende rookhandgranaten: 

Rookhandgranaat geel nr. 9 bevat p-methylchinophtalon 

Rookhandgranaat geel nr. 22 bevat p-methylchinophtalon 

Rookhandgranaat rood nr. 11 bevat 1-methylaminoanthrachinon 

Rookhandgranaat rood nr. 22 bevat 1-methylaminoanthrachinon 

Rookhandgranaat groen nr. 22 bevat 1,4-di-p-toluldinoanthrachlnon en 

p-methylaminoanthrachinon 

Bij gebruik van deze rookhandgranaten kunnen naast water en koolzuur 

ook ammoniak en chloordampen ontstaan. 

(Medische circulaire GDKL nr. MC 001 okt. 1983) 
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5. Waarnemingen bij dieren 

5.1. na acute blootstelling aan zinkchloride 

LCT50 voor muizen: 11.800 zinkchloride mg x min/m 

(LCT50 - concentratie x tijdsduur blootstelling, waarbij 50 % van 

de proefdieren sterft; de temperatuur van de zinkchloride-rook 

die door de muizen werd geïnhaleerd werd niet vermeld) 

Bij een blootstelling van muizen aan een dosering groter 

dan 2000 mg x min/m was zowel macroscopisch als histologisch 

longbeschadiging aantoonbaar. (Helm et al., 1971) 

3 
LCT50 voor de mens, afgeleid uit dierexperimenten: 50.000 mg x min/m 

(afleidingsmethode en onderzoeksresultaten niet vermeld) 

(Lange en Kirk, 1986) 

6. Waarnemingen bij mensen 

6.1 Gegevens verkregen uit onderzoek bij mensen 
3 

Bij 40 mg/m wordt een metallische smaak merkbaar (blootstellingstijd 

niet vermeld). 
3 

Blootstelling aan 80 mg/m gedurende 2 minuten had als gevolg: 

een lichte misselijkheid en hoesten bij de meerderheid van de proefper

sonen (aantal niet bekend). 
3 

Blootstelling aan 120 mg/m gedurende 2 minuten had als gevolg: 

irritatie van de neus, keel en de grote luchtwegen. 

(Schenker et al., 1981) 

6.2. Casuïstiek bij mensen 

Uit obductiegegevens van 11 zinkchlorldenevel-verglftigtngen tijdens 

de tweede wereldoorlog bleken de volgende verschijnselen op de voorgrond 

te staan: necrotlserende tracheitis, bronchitis en confluerende 

bronchopneumonie met vaattrombose, "chronische pneumonie" en bronchiolitis 

obliterans. (Schaidt et al., 1979, andere gegevens dan de hierboven 

genoemde worden niet vermeld) 

Op 7-12-1961 werd in de namiddag een rookpot, die even daarvoor 

tot ontsteking was gebracht, in de met zeil overdekte laadbak van 

een vertrekkende truck geworpen. In de laadbak bevonden zich zeventien 

soldaten. Door de zich snel ontwikkelende rook ontstond verwarring, 
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waardoor vlug verlaten van de truck werd bemoeilijkt. Dertien van 

de inzittenden moesten zich onder medische behandeling stellen: van 

hen bleven negen in kort durende observatie in het plaatselijk 

ziekenverblijf; ongeveer 2 uur na blootstelling arriveerden de vier 

slachtoffers die het langdurigst aan de rook hadden blootgestaan in 

het Militair Hospitaal te Utrecht. 

Onmiddellijk na de blootstelling hadden deze vier patiënten klachten 

van dyspnoe en hoesten met opgeven van slijmerig sputum. Later voegden 

zich hierbij heesheid, slikpijn, misselijkheid en braken, branderige 

en tranende ogen. Het onderzoek wees op het bestaan van conjunctivitis, 

rhinitis, stomatitis, pharyngitis en laryngitis. Alle vier de patiënten 

hadden een blauw-rode gelaatskleur. Longonderzoek leverde geen 

bijzonderheden op. 

De behandeling bestond uit absolute bedrust, toediening van zuurstof 

en stomen. Verder kregen de patiënten phenergan, codeïne en 

intraveneus calcium. Er werd een begin gemaakt met een penlclllinekuur 

en met toediening van bronchodllatatoren; de conjunctivitis werd bestre

den met florinefzalf (bevat fludrocortison 1 mg/g). 

In de loop van de avond stegen bij alle patiënten de temperatuur, 

polsfrequentie en bloeddruk (maximum 170-100 mm Hg, de volgende dag 

weer normaal). Alle patiënten toonden een leucocytose en na enkele 

dagen een stijging van de bezinkingssnelheid. 

Van drie patiënten waren de reaktles gering en snel voorbijgaand. De 

klachten verminderden geleidelijk en na 10 dagen werden geen afwij

kingen meer gevonden, ook niet bij het röntgenonderzoek van de 

longen. Ze werden 14 en 15 dagen na blootstelling volledig hersteld 

ontslagen en ondergingen enkele maanden later een longfunktle-onderzoek, 

waarbij normale waarden werden verkregen voor vitale capaciteit en 

benutbaar deel. 

De patiënt die zich als laatste uit de truck had weten te bevrijden, 

reageerde veel heftiger. Zijn temperatuur bereikte de dag na blootstelling 
o o 

waarden van 40 C (bij de anderen max 38,5 C). 4 Dagen na de 

blootstelling bleek bij hem in het posterobasale segment van de linker 

onderkwab een infiltraat te bestaan. De bezinkingssnelheid was toen 

gestegen tot 80 mm na 1 uur. De behandeling bestond op dat moment 

uit penicilline-injecties in hoge dosering. De patiënt hoestte daarna 

productiever en verschillende malen bevatte het sputum membranen in 
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de vorm van bronchusafgietsels. De mtkroscopische prepaten hiervan 

toonden op fibrine gelijkende scherp begrensde strukturen met grote 

aantallen erytrocyten en leucocyten, temidden waarvan epitheliale 

cellen van bronchiale oorsprong. Een groot gedeelte van deze cellen 

was necrotisch. 
e 

De temperatuur daalde geleidelijk, bleef na de 6 dag na blootstelling 
e 

enige tijd subfebriel en bleef na 17 dagen normaal. Vanaf de 11 dag 

trad een duidelijke subjectieve verbetering in. Het infiltraat in 
e 

de linkeronderkwab was geresorbeerd. De röntgenfoto op de 14 

dag liet een kastanjegrote schaduw in de bovenkwab zien. Op de 
e 

28 dag bleek hierin een holte te zijn ontstaan. Mede wegens een 

positieve reactie van Mantoux werd ernstig met een aktieve tuberculose 

rekening gehouden. Herhaald onderzoek naar zuurvaste staafjes bleef 

negatief, ook werden er geen banale ziekteverwekkers gevonden. Het 

penicilline was inmiddels door een breed-spectrum antibioticum vervangen. 
e 

Vanaf de 37 dag na blootstelling kreeg de patiënt plotseling 

weer klachten: hoestbuien met bemoeilijkt exsplrium, waarbij de gelaats

kleur cyanotisch werd. De therapie werd aangevuld met decadron, isoniazide 

en streptomycine. De hoestbuien werden steeds frequenter en kregen 

het karakter van een astma-aanval met gunstige reaktles op subcutane 

injekties van adrenaline. Tussen de aanvallen voelde de patiënt 

zich goed. Het ontstekingsproces in de longen leek tot rust te zijn 

gekomen. De bezinkingssnelheid 46 dagen na blootstelling bedroeg 12 mm, 

de capillaire zuurstofverzadiging bedroeg echter slechts 90 %, 

Op het ECG werden aanwijzingen gevonden voor hypoxemie van de hartspier. 

45 Dagen na blootstelling bestonden naast gestoord exspirium tekenen 

van inspiratoire stridor. Tijdens de tracheotomie is de patiënt 

anoxemisch overleden. 

Obductieresultaten (obductie uitgevoerd door Zeldenrust): in de bovenkwab 

van de linkerlong werden 3 scherpbegrensde, glad- en dunwandlge holten 

gevonden (maximale doorsneden van 0,5 tot 1,5 cm). In deze holten 

kwamen bronchustakken uit. In beide longen waren de luchtpljptakken 

wijd en met name in de onderkwabben ontbrak ten dele de slijmvlies

bekleding. De holtes waren omgeven door celrijk bindweefsel (microscopisch 

onderzoek). Ook elders in de longen werd toeneming van het bindweefsel 

aangetroffen. Verder werden er celllge en cellig-etterige haardvormige 

ontstekingen van het longweefsel gevonden en was er "zuchtigheid" 
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van het longweefsel met op verscheidene plaatsen bloedingen en op 

verscheidene plaatsen uitgezette longblaasjes. De andere organen toonden 

geen afwijkingen. (Hoekstra, 1963) 

Een soldaat ademde (waarschijnlijk enige minuten) in een bunker (inhoud 

3,5 kubieke meter) de rook in van een "Nebelkerze". 

Na 3 dagen werden stukken bronchiaalweefsel opgehoest en op de 

tiende dag is wegens bedekking van de stembanden met een grauwzwarte 

weefselmassa een tracheotomie verricht. Een aantal uren later trad 

obstructie In de bovenste luchtwegen op door afstoting van necrotisch 

weefsel uit bronchiën en alveolen. Op de elfde dag na blootstelling 

overleed de patiënt. Doodsoorzaak was "verstikking en insufficiënte 

bloedsomloop en hartfunctie na zeer ernstige longbeschadiging". 

De zinkconcentratie in de verschillende lichaamsvloeistoffen en weefsels 

werd post mortem bepaald. Alleen voor het bloed werd een verhoogde 

zinkconcentratie gevonden: 2,8 mg zink/100 g bloed, normaalwaarde 

uit literatuurverwijzing 0,8-1,6 mg zink/100 g bloed. 

Voor de linker respectievelijk rechter long werd gevonden: 0,9 resp. 

1,0 mg zink/100 g weefsel (nat gewicht). Normaalwaarden voor longweefsel 

0,9-2,5 en 0,7-3,4 mg zink/100 g weefsel (nat gewicht). 

De normaalwaarden zijn door Schaidt (et al., 1979) bepaald In 10 volwassen 

niet blootgestelde personen. Deze waarden zijn echter niet in het 

artikel vermeld, alleen dat de waarden ongeveer overeenkomen met 

normaalwaarden gevonden in de Verenigde Staten en Japan (deze normaal

waarden staan wel vermeld, maar de daarvoor gebruikte bepalingsmethode 

niet). (Schaidt et al., 1979) 

Tijdens een alarmoefening waarbij een vliegtuigbrand werd nagebootst 

hadden 71 personen klachten na inhaleren van de rook afkomstig van een 

zinkoxide-hexachloorethaan-calciumsllicide mengsel (alle personen 

bevonden zich tijdens de blootstelling aan de rook in de buitenlucht). 

Symptomen tijdens blootstelling: hoesten, heesheid en pijnlijke keel. 

Na afloop van blootstelling namen deze klachten snel af en werden 

misselijkheid, vermoeidheid en hoofdpijn gemeld gedurende minstens 

6 uur en beginnend 2 tot 20 uur na blootstelling (11 personen). 

Bij 7 personen hielden de symptomen langer dan 48 uur aan: voornamelijk 

keelpijn en heesheid (5 tot 11 dagen bij 4 personen). 
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15 Personen hadden last van een piepende ademhaling, een van hen hield 

deze klacht tot 3 weken na blootstelling. (Schenker et al., 1981) 

Een 20 jarige man werd blootgesteld aan de rook van een militaire 

rookgranaat terwijl hij zich in een gesloten burgervoertuig bevond. 

De blootstellingsduur was onzeker, maar werd geschat op 5 minuten. 

Drie uur na de blootstelling werd hij behandeld op een plaatselijke 

eerste hulp post en waren de klachten: pijn bij het Inademen, 

kortademigheid, een verstikkend gevoel in de keel, en een beklemd 

gevoel op de borst. 

Arteriole bloedgaswaarden: pH 7,31; PCO 48,7 mm Hg en PO 
2 2 

77,5 mm Hg bij 6 liter zuurstof (nasaal) per minuut (tijdsduur 

zuurstof-gifte niet vermeld). De röntgenfoto van de thorax 

vertoonde geen afwijkingen. Hij werd behandeld met 0,25 ml isoetharine-

hydrochloride (een beta -sympaticomlmeticum; toedieningsvorm 

en concentratie niet vermeld), kreeg een expectorans voorgeschreven 

en werd ontslagen. 

Wegens een toenemende kortademigheid, koorts, hoesten, opgeven van 

mucopurulent sputum, misselijkheid en pijn bij het inademen kwam hij 

twee dagen later terug. Een röntgenfoto van de thorax liet bilateraal 

diffuse infiltraten zien. Arteriole bloedgaswaarden: pH 7,42; PCO 
37,8 mm Hg en PO 86,1 mm Hg (bij inademen kamerlucht). Zijn 

2 o 
temperatuur was 38,4 C; bloeddruk 95/70 mm Hg; polsfrequentie 

68 slagen per minuut; ademhalingsfrequentie: 24 ademhalingen per minuut; 

van het longonderzoek werd vermeld dat auscultatie van de longen 

geen afwijkingen opleverde (bij bovenstaande klachten zou je dit 

echter wel verwachten). 

De patiënt werd opgenomen en behandeld met 4 maal daags 500 mg 

erythromycine en 10 dagen later ontslagen. 

Twee weken later (26 dagen na blootstelling) kreeg hij last van 

kortademigheid bij inspanning, pijn bij het inademen en hoesten met 

opgeven van bloederig slijmerig sputum. Een röntgenfoto van de thorax 

liet links een pneumothorax zien, die werd behandeld met zuigdrainage. 

Op een röntgenfoto genomen nadat de long weer was gaan aanliggen 

waren verschillende emphysemateuze blazen zichtbaar in belde longvelden. 

Een adem-belastingstest liet een verminderde belastingstolerantie 

zien, een excessief hoge ventilatie per minuut, een abnormaal ademhallngs 
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patroon met een verminderd slagyolume (tidal volume) en een hoge adem-

frequentie. Een herhaling van de test 4 maanden later had als resultaat 

een normaal ademhalingspatroon en een vergrote belastingstolerantie. 

Röntgenfoto's van de thorax gemaakt 5 maanden na blootstelling aan 

de zinkchloridenevel toonden een verbetering van de resolutie van 

verscheidene blazen, maar enige blijvende veranderingen In vergelijking 

met de röntgenfoto dlrekt na blootstelling (de veranderingen zijn 

niet nader beschreven). 

Opmerkelijk is dat de toestand van de patiënt verbeterde zonder 

specifieke therapie. Later ontwikkelden zich subpleuraal emphysemateuze 

blazen. Deze zijn mogelijk het gevolg van een bronchiolitis obllterans-

achtig proces. Waarschijnlijk verdwijnen de blazen na verloop van tijd. 

(Matarese en Matthews, 1986) 

Een militaire rookbom met een nettolading van 500 g is tot ontbranding 
3 

gebracht In een discotheek van 350 m . De dosis zinkchloride bij 

een verblijf van 3 minuten bedroeg 3454 mg/min/m . Van de 100 

aanwezigen bleef er één (patiënt A) bewusteloos en met ademhalings-

insufficientie achter in de disco (hij werd 3 minuten na het begin van 

de blootstelling naar buiten gebracht) en één bezoeker (patient B) 

verliet op eigen kracht de disco en zakte buiten bewusteloos ineen. 

Patiënt A, een 20-jarige man, werd diep bewusteloos en cyanotisch 

opgenomen met een oppervlakkige, onregelmatige, piepende ademhaling. 

Temperatuur bij opname: normaal. De patiënt werd geïntubeerd en 

beademd totdat de ademhaling na 5 uur weer sufficient was. De patiënt 

bleef bewusteloos, werd geêxtubeerd en ademde spontaan met een FIO 

van 0,40 via de neus. Arteriole bloedgaswaarden: pH 7,34; PaCO 

6,4 kPa (48 mm Hg); PaO 27,7 kPa (208 mm Hg). 

Na 28 uur kwam de patiënt bij bewustzijn en klaagde over Irritatie 

van de keel, hoesten en een pijnlijk gevoel in de borst. De röntgen

foto's van de thorax 7 en 16 uur na blootstelling waren normaal. 

Na 4 dagen werd de patiënt ontslagen. Een maand na blootstelling 

had de patiënt nog last van pijn in de borst bij inspanning. 

Patiënt B, een 18-jarige man viel buiten voor de discotheek neer 

en werd bewusteloos opgenomen met een oppervlakkige en onregelmatige 

ademhaling. De patiënt werd beademd met een masker. Na 4 uur was 

de ademhaling weer normaal. De patiënt bleef bewusteloos en ademde 
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spontaan met een FiO van 0,40 via de neus. Arteriole bloed

gaswaarden: pH 7,39; PaCO 5,5 kPa (41 mm Hg) en PaO 26,3 kPa 
2 2 

(197 mm). 24 Uur na blootstelling kwam de patiënt bij en klaagde 

over hoofdpijn, pijn in de borst en hoesten. De röntgenfoto's van 

de thorax 8 en 17 uur na blootstelling waren normaal. De temperatuur 

was normaal. De patiënt werd na 3 dagen ontslagen. 14 Dagen later 

had de patiSnt nog steeds last van pijn in de borst bij inspanning. 

(Blom en Hven, 1986) 

In het gegevensbestand van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 

zijn de volgende aanvragen voor informatie in verband roet zinkchloriderook 

blootstelling gevonden: 

- 12 november 1975: blootstelling van 3 militairen van 20 jaar, afkomstig 

van legerplaats Oirschot, aan "gassen van een rookbom". Klachten bij 

opname in het Catharine Ziekenhuis te Eindhoven: hoofdpijn, misselijkheid, 

dyspnoe, leucocytose. Verder geen gegevens bekend. (NVIC fiche) 

- 25 oktober 1983: 12 volwassen mannen zijn bij een EHBO-oefening 

blootgesteld aan zinkchloriderook. Drie van hen werden ter observatie 

opgenomen In het Militair Hospitaal te Utrecht wegens "bescheiden PO 
2 

afwijkingen of geringe afwijkingen op de thoraxfoto". Verder geen gegevens 

bekend. (NVIC fiche) 

- 5 oktober 1985: omstreeks middernacht (0.00 uur) is een rookpot 

no, 21 tot ontbranding gebracht in een gang van een kazernegebouw 

te Seedorf, waardoor dampen In de slaapvertrekken zijn gekomen. 

Een aantal van de blootgestelde personen had prikkelingsverschijnselen 

van de ogen. Niemand was dyspnoelsch, auscultatie van de longen leverde 

geen bijzonderheden op. 83 aan zinkchloriderook blootgestelde militairen 

(keel- en oogklachten) zijn voor analyse en observatie naar het 

Militair Hospitaal overgebracht gezien de aard en de ernst van de 

intoxlcatle (later bleken slechts 71 personen mogelijk blootgesteld 

te zijn geweest aan de dampen). Het NVIC werd om assistentie gevraagd 

bij het diagnostisch onderzoek en eventuele verdere behandeling 

van de 83 in aantocht zijnde militairen. Deze assistentie is verleend. 

(U 278/84 NVIC BS/mce Interne mededeling RIVM) 

- 8 november 1985: bij een aktie van de brandweer zijn 2 brandweerlieden 

en 1 burger blootgesteld aan rook van rookpoeder. Het rookpoeder 

wordt normaal gebruikt om schoorstenen te controleren op lekkage en 
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dan wordt er 1 theelepel gebruikt. Nu was binnenshuis 1 kilo gebruikt. 

Samenstelling van het poeder: kalium, zinkoxide, gammaccroid en hexachoor 

ethaan (Rauchpulver weiss no. 7737, klasse Tl, van de firma Kat in 

Ijlden). De klachten die men ondervond: brandend gevoel in de keel, 

subjectief gevoel van kortademigheid; bij één patiënt droge 

ronchi (de ademhaling was niet spastisch); geen aanwijzingen voor 

cornea irritatie. Omdat het denkbaar was, dat blootstelling aan 

2inkchlorlderook had plaatsgevonden. Is geadviseerd de mensen in 

observatie te houden, afhankelijk van de klinische situatie eventueel 

antibiotica te verstrekken en te overwegen de zlnkchlorldeconcentratie 

in het bloed te laten bepalen (bloedgasgegevens en thoraxfoto waren 

nog niet bekend). Men zou opnieuw contact opnemen met het NVIC 

indien er zich nog problemen voor zouden doen. Dit is niet gebeurd, 

verder geen gegevens bekend. 

(U 309/85 NVIC JS/mce interne mededeling RIVM) 

' 9 januari 1986: 2 "lotus"-melsjes zijn bij een brandweeroefening 

in de open lucht blootgesteld aan rook van rookpoeder dat hexachloor

ethaan en zinkoxide bevatte. Zij zijn poliklinisch onderzocht wegens 

subjectieve dyspnoe-klachten. Deze klachten bleken te berusten 

op hyperventilatie. (U 23/86 NVIC JS/MM interne mededeling RIVM) 

- 19 februari 1986: 2 personen van 43 respectievelijk 19 Jaar hebben 

tijdens een brandweeroefening de rook van rookpotten ingeademd. 

Symptomen: hoesten, schraal gevoel van de keel, misselijkheid. 

Verder geen gegevens bekend. 

7. Kinetiek en effecten 

Het watervrije zinkchloride werkt sterk etsend wanneer het met vochtige 

lichaamsoppervlakken in contact komt. De etsing wordt veroorzaakt door 

denaturering van eiwit door de bij contact dlrekt gevormde chloorhydroxy-

zinkzuren. (het zinkchloride reageert met water. Mogelijk draagt het 

onttrekken van water aan de slijmvliezen, de temperatuur van de 

geïnhaleerde stofdeeltjes en de warmteproductle van de chemische 

reactie ook bij aan de etsende werking). De door zinkchloride 

veroorzaakte etsingen hebben als gevolg ontstekingen van de luchtwegen 

met een sterk oedemateus aspect en met plaatselijk necrose van de 

slijmvliezen en het epitheel, waarbij volgens Helm (et al., 1971) 

voornamelijk de lager gelegen luchtwegen aangetast worden. 
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Zinkchloride Is zeer hygroscopisch en geïnhaleerde deeltjes kunnen 

door druppelvorming ten gevolge van de hoge luchtvochtigheidsgraad 

in de luchtwegen groeien tot een zesmaal zo grote diameter. 

Door het groeien van de diameter komt volgens Schenker (et al., 1981) 

de grootste fractie van het geïnhaleerde zinkchloride in de bovenste 

luchtwegen terecht (de deeltjesgrootte waarop dit betrekking heeft 

wordt niet vermeld). 

De deeltjesgrootte na ontsteking in een afgesloten ruimte bedroeg 

tussen de 0,01 en 25 micrometer, gemiddeld 0,1 micrometer. Door anderen 

zijn waarden tussen de 0,025 en 3,0 micrometer als deeltjesgrootte 

gevonden, waarbij agglomeraten van 8 micrometer doorsnee gevonden 

werden. (Helm et al., 1971) 

Bij een normale ademhaling in rust vindt de volgende verdeling van 

geïnhaleerde deeltjes over de luchtwegen plaats: 

deeltjesgrootte gebied waar deeltjes terecht komen 

> 10 micrometer neusgebled 

5-7 micrometer broncheaalboom 

1-3 micrometer alveoli 

< 1 micrometer grootste deel wordt uitgeademd 

Waarschijnlijk zal in het geval van inhalatie van zinkchloridedeeltjes 

kleiner dan 1 micrometer door absorptie van vocht de deeltjesgrootte 

zodanig toenemen, dat geen uitademing van het zinkchloride meer plaats

vindt. Hierdoor kan In vergelijking met niet hygroscopische stoffen 

een groter deel van het zinkchloride in de longen achterblijven 

dan op grond van de deeltjesgrootte te verwachten is. Over de 

verdeling van de zinkdeeltjes over de longen kan zonder nader onderzoek 

geen uitspraak worden gedaan. 

Bij ernstige zinkchlorlde-intoxicaties wordt het ziekteproces gekenmerkt 

door exsudatleve-proliferatieve processen die binnen enkele dagen een 

vergaande Induratie van de longen als resultaat hebben. Het betreft 

een foudroyant verlopende fibrose (in de onderzochte literatuur is 

in 2 gevallen bij obductie blndweefselvorming in de longen beschreven 

na microscopisch onderzoek (zie Hoekstra 1963 en Fischer 1974), 

er zijn geen andere beschrijvingen van obducties gevonden) 
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Bovendien veroorzaken de in het beschadigde gebied afgezette neveldeeltjes 

waarschijnlijk granuloomvormlng. 

De oedemateuze processen betreffen voornamelijk een vochttoename 

in het peribronchiaal en interstitieel weefsel, terwijl vochtophoping 

in de alveoli uitblijft. Vrij vocht in de luchtwegen is niet aantoonbaar. 

Het beeld ts ook beschreven als een diffuse bronchiolitis met fibrino-

haemorrhagische reactie. 

In de ernstigste gevallen zijn de meeste alveoli gevuld met fibrine, 

losgelaten alveolaire dekcellen en erythrocyten. 

Uit een analyse van de in de literatuur beschreven zinkchlorlde-

intoxicaties blijkt, dat het in geen der gevallen het voor een fosgeen 

intoxlcatle typische beeld van een toxisch longoedeem met alveolair 

oedeem betrof. Hieruit en met inachtneming van de concentraties 

fosgeen zoals vermeld onder 3.6 en de relatief korte blootstellingstijden 

blJ zinkchlorlde-intoxicaties, kan worden geconcludeerd dat fosgeen 

niet tot de belangrijkste noxen bij de zinkchlorlde-intoxicaties 

hoeft te worden gerekend. (Helm et al., 1971) 

Meestal is het niet mogelijk vast te stellen of zinkchloride dan 

wel chloorwaterstofgas, zoutzuur (als aerosol), de hitte van 

de geïnhaleerde gassen en deeltjes of de warmte-ontwikkeling 

de veroorzaker van de verschijnselen na blootstelling is. 

Er zijn in de onderzochte literatuur geen gegevens betreffende de 

temperaturen van de vrijkomende gassen en deeltjes gevonden, maar 

wel is bekend dat de temperatuur in de rookpot op kan lopen tot 

1200°C. (Helm et al., 1971) 

Chloorwaterstofgas lost snel op in het vocht van de slijmvliezen en 

veroorzaakt chemische verbrandingen met dezelfde symptomen als bij 

verbrandingen ten gevolge van hitte. Wanneer men alléén aan chloor

waterstofgas en/of aan hitte is blootgesteld kan men de volgende 

symptomen verwachten: 
e 
1 fase: coagulatle necrose en oedeem in de tracheo-bronchiaal 

boom en alveolen (binnen 1 uur) 
e 
2 fase: uitbreiding van het oedeem, uitdroging en korstvorming 

van de mucosa, atelectase en uitbreiding van bloedingen (tot 24 

uur na blootstelling) 
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e 
3 fase: bacterlële infectie achter de luchtwegobstructie 

en necrotiserende tracheobronchitis (na 24 uur) 

Verder kunnen optreden: bronchospasmen (deze kunnen al in een vroeg 

stadium optreden), loslaten van de epltheellaag, pneumothorax en 

productie van mucopurulent materiaal gevolgd door infectie (de 

slijmproductie is meestal sterk toegenomen). (Anderson, et al., 1981) 

Een onverklaard effect bij de zinkchlorlde-intoxicaties is het feit 

dat vergiftigden ondanks heftige prikkelingsverschijnselen niet 

vluchten en zich niet buiten het bereik van de nevel begeven hoewel 

ze fysisch daartoe in staat geacht moeten worden. Blijkbaar verliezen 

de betroffenen hun oriënteringsvermogen of het vermogen bewegingen 

uit te voeren. Mogelijke oorzaken zijn hypoxaemle, een narcotische 

werking van de chloorkoolwaterstoffen, een rechtstreekse Invloed van het 

geïnhaleerde zink op het centrale zenuwstelsel, koolmonoxide of 

een combinatie van deze mogelijke oorzaken. De slachtoffers worden 

soms bijna bewusteloos, somnolent of moeilijk aanspreekbaar gevonden. 

Het niet vluchten is vaak de oorzaak van blootstelling aan een hogere 

toxische dosis, waardoor een levensgevaarlijke situatie ontstaat 

die bij vluchten niet zou zijn opgetreden. (Helm, 1969) 

10. Klinische symptomatologie 

Het inschatten van de ernst van een zinkchloridelntoxicatie kan vaak 

het beste aan de hand van de beschrijving van de omstandigheden waaronder 

de blootstelling heeft plaatsgevonden. Daarbij is het volgende van 

belang: of er sprake is van een geheel of gedeeltelijk afgesloten 

ruimte, de grootte van de ruimte, het aantal rookpotten dat ontstoken 

is, de tijdsduur van de blootstelling, de luchtvochtigheid, het 

venttlatievoud van de ruimte en de afstand tot de rookpot(ten). 

Het grootste risico lopen degenen die worden blootgesteld aan de primair 

gevormde nevel in een afgesloten of gedeeltelijk afgesloten ruimte 

wegens de aanwezigheid van watervrij zinkchloride.(zie ook 3.6) 

Bij blootstelling aan de secundaire nevel, die uit de primaire zink

chloridenevel wordt gevormd bij aanwezigheid van voldoende waterdamp 

in de lucht, wordt het risico voornamelijk bepaald door de aanwezigheid 

van zoutzuur in de geïnhaleerde nevel. 

Blootstelling aan de nevel van 1 rookpot in de open lucht op 10 meter 



- 19 -

afstand wordt veilig geacht. Wanneer echter meerdere rookpotten tegelijk 

tot ontbranding komen (b.v. voorraad die per ongeluk in brand raakt) kan 

door snel verbruik van de waterdamp uit de lucht blootstelling aan 

watervrij zinkchloride plaatsvinden. 

10.1.2. na acute blootstelling - inhalatie 

Tijdens blootstelling: sterke prikkeling van de luchtwegen, 

slijmvllesirritatles (conjunctivitis, rhinitis, pharyngitis, soms ook 

tracheïtls of laryngitis met heesheid), stridor, etsingen van 

luchtwegen en longen, ernstige ademhalingsmoeilijkheden met kortademig

heid en pijnlijk hoesten, het ophoesten van roetdeeltjes, dyspnoe, 

cyanose, stijging van de polsfrequentie, hyperventilatie en soms een 

levensgevaarlijke vagusprlkkellng (bradycardia). 

Bovendien in volgorde van frequentie van voorkomen: bijtende of branden

de pijn in de hals, zoete, bittere of onaangename smaak, hoofdpijn, 

brandend gevoel In de keel, sllkklachten, retrosternale pijn en 

pijn in de maagstreek. Zelden een algemeen gevoel van ziek zijn, rillen, 

zwaar gevoel In de benen, duizeligheid, angstgevoel, zweten. Misselijk

heid treedt bijna altijd op, braken zelden. 

De slachtoffers zijn soms bijna bewusteloos, somnolent of moeilijk 

aanspreekbaar (waarschijnlijk door een kortdurende centrale werking 

met als gevolg irrationeel handelen en initiatiefloosheid waardoor 

de blootstelling wordt verlengd), 

Gezicht en lippen zijn vaak zwart door roet. 

De initiële effecten nemen meestal na 15 minuten tot 6 uur af. 

Daarna kan een interval volgen waarin men zich subjectief goed voelt, en 

waarin klinisch geen bijzonderheden worden gevonden. Het kan zijn dat 

ook na meer dan 24 uur bij röntgenonderzoek nog geen afwijkingen 

worden gevonden. 

Het symptoomloze interval kan ontbreken zonder dat er van een ernstige 

longbeschadiging sprake hoeft te zijn. Bij deze patiënten is vaak 

sprake van een grotere betrokkenheid van de bovenste luchtwegen of een 

bronchospastlsche component. 

Bij chemische verbrandingen: coagulatle necrose en oedeem in tracheo-

bronchiaalboom en longen (binnen 1 uur), uitbreiding oedeem, uitdroging 

en korstvorming van de mucosa, atelectasis en uitbreiding van bloedingen 

(tot 24 uur na blootstelling) bacterlële infectie achter de luchtwegob-
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structie en necrotiserende tracheobronchitis (na 24 uur). Verder stuwing, 

bloedingen, loslaten van de epltheellaag, productie van mucopurulent 

materiaal gevolgd door Infectie (slijmproductie kan sterk toegenomen 

zijn). (Anderson, et al., 1981; Helm et al., 1971) 

Na verloop van tijd treden koorts, leucocytose (10.000-28.000) en 

ontstekingen van de luchtwegen op (van licht catarraal tot ernstig). 

Bepalend voor het beoordelen van het verloop is naast bloedgasanalyse het 

röntgenbeeld van de longen waar vaak na 24 uur, op zijn laatst na 3-5 dagen 

pathologische veranderingen zichtbaar worden: acute longfibrose. Voor 

een uitgebreide bespreking van de röntgenfoto's zie Helm (et al., 1971). 

Spirometrlsch onderzoek laat een beperkte vitale capaciteit zien. 

Complicaties: pneumothorax, secundaire bacterlële Infectie, tertiaire 

schimmelinfectie. 

Bij inhalatie van fosgeen: na een klachtenvrij interval afhankelijk 

van geïnhaleerde hoeveelheid: kortademigheid, pijnlijk hoesten 

met opgeven van bruin, schulmig sputum, cyanose, longoedeem en vaak 

overlijden binnen 24 uur (ten gevolge van longoedeem ontstaan asphyxie 

en/of circulatieproblemen). (Scheldt et al., 1979) 

11. Therapie gericht op : absorptie tegengaan (a) 

eliminatie bevorderen (b) 

symptomatisch (c) 

antagonisten (d) 

11.1.2. na acute blootstelling - inhalatie 

Door Helm et al. (1971) worden Inhalatoir (zo snel mogelijk binnen 

15 minuten) en parenteraal corticosterolden in (extreem) hoge doses 

aangeraden waarvoor zij het volgende doseringsschema adviseren: 

dlrekt dexamethasonisonicotlnaat 0,5 mg per inhalatie (4 doses 

van 0,125 mg) daarna elke 3 minuten 1 dosis totdat het dosisaerosol 

leeg is (bevat circa 150 doses). Later overgaan op 1 dosis per 

uur totdat het röntgenbeeld weer normaal is. Bij snelle 

verbetering van het röntgenbeeld kan het aantal inhaltles tot 6 

doses per dag verminderd worden. 

Verder prednisolon of methylprednisolon (over 24 uur verdeeld): 
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Dag 1 : 1000 mg i.v. 

Dag 2-3: 800 mg i.v. 

Dag 4-5: 700 mg i.v. 

Dag 6-7: 500 mg i.v. 

Dag 8-11: dagelijks 100 mg minder 

Dag 12-16: dagelijks 10 mg minder 

Vanaf dag 17: overgang op orale behandeling, beginnend met 50 mg 

en dagelijks 5 mg verminderen tot een dagdosis van 5 mg. 

De dosis van 5 mg kan indien nodig nog langere tijd aangehouden 

worden. 

(In Duitsland is dexamethasonisonicotlnaat onder de merknaam Auxlloson 

als dosis-aerosol verkrijgbaar, in Nederland zijn alleen beclomethason-

dlproprlonaat en budenoslde in Inhalatolre toedieningssystemen verkrijg

baar. Het antiinflammatolr effect van dexamethason is 25 maal groter dan 

het effect van hydrocortison (Haynes en Murad, 1985). Over de effectivi

teit van beclomethason ten opzichte van dexamethason zijn geen gegevens 

gevonden.) 

Er zijn geen gegevens uit dierexperimenten of gecontroleerde studies 

gevonden in de literatuur die het gebruik van corticosterolden 

na inhalatie van zinkchloride ondersteunen. Er is alleen casuïstiek 

gevonden van patiënten die overleden zijn zonder dat corticosterolden 

waren toegediend, casuïstiek van patiënten die in leven bleven 

na toediening van corticosterolden en casuïstiek van patiënten 

die in leven bleven zonder dat corticosterolden werden toegepast. 

Bij stridor intuberen en zo nodig tracheotomie verrichten. 

Bij vagusprlkkellng 0,5 mg atroplnesulfaat i.v. 

Bij bronchospasmen inhalatie van beta-sympatlcomimetica en intraveneus 

of oraal theofylline. Bij voorkeur geen parasympaticolytica omdat 

zij Indikking van het slijm veroorzaken. 

Bij hypoxemie continu zuurstof (tussen de 30-50 %) geven op geleide 

van arterlële bloedgaswaarden. 

Bij een bacterlële Infectie gericht antibiotica geven. 

Symptomatische behandeling van verdere symptomen. 

Helm et al. (1971) raden orale toediening van penicillamine aan om de 

zinkklarlng te vergroten. Over de invloed van een vergrote zlnkklaring op 

het klinisch beeld Is echter niets bekend. 
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13. Concept kaart 

1. Naam+Synoniemen: zinkchloride; zinkchloride-rook/nevel; rookpot nr. 18; 

rookbus nr. 21; rookgranaat nr. 7 

4. Bestanddelen/Samenstelling: 

hexachloorethaan, zinkoxide, aluminlumpoeder 

7. Gebruik: rookvormer bij militaire oefeningen 

13.2. Klinisch beeld (inhalatie) 

Tijdens blootstelling: sterke prikkeling van de luchtwegen, 

slijmvllesirritatles (conjunctivitis, rhinitis, pharyngitis, soms ook 

tracheitis of laryngitis met heesheid), stridor, etsingen van 

luchtwegen en longen, ernstige ademhalingsmoeilijkheden met kortademig

heid en pijnlijk hoesten, het ophoesten van roetdeeltjes, dyspnoe, 

cyanose, stijging van de polsfrequentie, h3rperventllatle en soms 

een levensgevaarlijke vagusprlkkellng (bradycardia). 

Bovendien in volgorde van frequentie van voorkomen: bijtende of branden

de pijn in de hals, zoete, bittere of onaangename smaak, hoofdpijn, 

brandend gevoel In de keel, sllkklachten, retrosternale pijn en 

pijn in de maagstreek. Zelden een algemeen gevoel van ziek zijn, rillen, 

zwaar gevoel in de benen, duizeligheid, angstgevoel, zweten. Misselijk

heid treedt bijna altijd op, braken zelden. 

De slachtoffers zijn soms bijna bewusteloos, somnolent of moeilijk 

aanspreekbaar (waarschijnlijk door een kortdurende centrale werking 

met als gevolg irrationeel handelen en inltlatiefloosheid waardoor 

de blootstelling wordt verlengd). 

Gezicht en lippen zijn vaak zwart door roet. 

De initiële effecten nemen meestal na 15 minuten tot 6 uur af. 

Daarna kan een interval volgen waarin men zich subjectief goed voelt, en 

waarin klinisch geen bijzonderheden worden gevonden. Het kan zijn dat 

ook na meer dan 24 uur bij röntgenonderzoek nog geen afwijkingen 

worden gevonden. 

Het symptoomloze Interval kan ontbreken zonder dat van een ernstige 

longbeschadiging sprake hoeft te zijn. Bij deze patiënten is vaak 

sprake van een grotere betrokkenheid van de bovenste luchtwegen of 

een bronchospastlsche component. 

Bij chemische verbrandingen: coagulatle necrose en oedeem in tracheo-

bronchiaalboom en longen (binnen 1 uur), uitbreiding oedeem, uitdroging 

en korstvorming van de mucosa, atelectasis en uitbreiding van bloedingen 
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(tot 24 uur na blootstelling) bacterlële infectie achter de luchtwegob

structie en necrotiserende tracheobronchitis (na 24 uur). Verder kunnen 

optreden: loslaten van de epltheellaag en productie van mucopurulent 

materiaal gevolgd door infectie (slijmproductie kan sterk toegenomen 

zijn). 

Na verloop van tijd treden koorts, leucocytose (10.000-28.000) en 

ontstekingen van de luchtwegen op (van licht catarraal tot ernstig). 

Bepalend voor het beoordelen van het verloop is naast bloedgasanalyse het 

röntgenbeeld van de longen waar vaak na 24 uur, op zijn laatst na 3-5 dagen 

pathologische veranderingen zichtbaar worden: acute longfibrose. 

Spirometrlsch onderzoek laat een beperkte vitale capaciteit zien. 

Complicaties: pneumothorax, secundaire bacterlële infectie, tertiaire 

schimmelinfectie. 

Bij inhalatie van fosgeen: na een klachtenvrij interval afhankelijk 

van geïnhaleerde hoeveelheid: kortademigheid, pijnlijk hoesten 

met opgeven van bruin, schulmig sputum, cyanose, longoedeem en vaak 

overlijden binnen 24 uur. 

14.2. Therapie (inhalatie): 

Bij stridor intuberen en zo nodig tracheotomie verrichten. 

BIJ vagusprlkkellng 0,5 mg atroplnesulfaat i.v. 

Bij bronchospasmen inhalatie van beta-sympatlcomimetica en intraveneus 

of oraal theofylline. Bij voorkeur geen parasympaticolytica omdat 

zij indikking van het slijm veroorzaken. 

Bij hypoxemie continu zuurstof (tussen de 30-50 %) geven op geleide 

van de arterlële bloedgaswaarden. 

Bij een bacterlële infectie gericht antibiotica geven. 

Symptomatische behandeling van verdere symptomen. 

17. Literatuur: zie stofmonografie rookpot-zinkchloride NVIC 
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