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Een EAM-team bestaat uit drie vaste leden; een veldploegleider, 
en bemonsteringsdeskundige en een analytisch-chemisch expert. 
Afhankelijk van de aard van de calamiteit en de te verrichten 
veldwerkzaamheden, kan het team met aanvullende deskundig-
heid worden uitgebreid. Alle teamleden zijn in Nederland 
betrokken bij de Milieu Ongevallendienst (MOD) van het RIVM. De 
EAM-module is uitgerust om verschillende soorten monsters 
(lucht, water, bodem, et. cetera) te nemen. Ook bevat hij persoon-
lijke beschermingsmiddelen, detectieapparatuur, meteorologische 
instrumenten, et. cetera. Analyses worden onder andere verricht 
met een gaschromatochraaf-massa spectrometer (GC/MS) en met 
een X-ray Fluorescente Spectrometer (XRF). Het materieel kan in 
transportkoffers met commerciële luchtvaartmaatschappijen 
worden gevlogen. Er zijn ook twee terreinwagens beschikbaar om 
in te richten als mobiel lab;  deze complete eenheid wordt 
vervoerd in een transportvliegtuig, zoals een Hercules-type.

In 2010 vonden twee inzetten plaats. In maart 2010 is een inzet 
nabij de stad Kalush in de Oekraïne geweest en in september 2010 
is een inzet in de Zamfara regio in Nigeria geweest.

Overal ter wereld kan een ramp de gezondheid of het milieu beïnvloeden. Sommige landen missen de kennis om de 
effecten op gezondheid en milieu goed in beeld te brengen en te beoordelen. Ook kan een ramp de infrastructuur 
(bijvoorbeeld laboratoria) aantasten waardoor een land niet meer zelfredzaam is. Bij de Verenigde Naties (VN) kunnen 
deze landen vragen om internationale hulp en expertise.  Dan wordt bijvoorbeeld de Nederlandse ‘Environmental 
Assessment Module’(EAM) ingezet. 

De EAM module is sinds 2008 operationeel. Het is een responsorganisatie vergelijkbaar met de MOD, maar bedoeld 
voor inzet in het buitenland. De EAM levert meetondersteuning in het buitenland bij milieucalamiteiten. De EAM is 
24/7 oproepbaar en kan in een tijdbestek van 2 dagen vertrekken. Een verzoek tot inzet kan worden gedaan via het 
meldpunt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De belangrijkste taak is informatie verzamelen om 
eventuele risico’s voor de volksgezondheid en schade aan het milieu in te schatten.
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Inzet Oekraïne 
Op 10 februari 2010 heeft de toen nog zittende president 
Joesjtsjenko van Oekraïne het gebied nabij de stad Kalush tot 
ecologisch noodgebied verklaard. Er spelen diverse bedreigingen 
voor het milieu. Zo is er een ondergrondse opslag van 500 ton 
hexachloorbenzeen in metalen vaten, die vermoedelijk lekken. 
Ook bevinden zich in het gebied bassins met sterk verontreinigd 
water. De bassins zijn een overblijfsel van de sinds 2001 gesloten 
kaliummijn. De dammen van de bassins worden nauwelijks meer 
onderhouden en zijn instabiel. Als de dammen het begeven zal het 
zeer vervuilde water uit de bassins zich verspreiden over het lager 
gelegen gebied dat landbouw-, drinkwaterinlaat- en bebouwde 
gebieden bevat. Daarnaast kan het uitstromen in de nabij gelegen 
rivieren met mogelijk verplaatsing van de verontreiniging over 
honderden kilometers. In maart 2010 is de EAM ingezet als 
onderdeel van een internationaal team van experts van de 
Verenigde Naties (UNDAC) en de Europese Commissie (EC-MIC). 
Naast RIVM-ers nemen onder andere ook een mijnbouwdeskun-
dige uit Noorwegen en een geoloog uit Zweden deel aan het 
onderzoeksteam. Het EAM team heeft de lekkage van de vaten 
hexachloorbenzeen middels grondwateronderzoek in de omge-
ving kunnen bevestigen en in kaart gebracht.

Inzet Nigeria 
In de deelstaat Zamfara in het noorden van Nigeria wordt door 
dorpsbewoners met beperkte hulpmiddelen goud gewonnen. De 
gedolven brokken gouderts worden in het dorp tot steengruis 
vermalen. Het goud wordt met enkele wasstappen en met gebruik 
van kwik gewonnen. Het afval van de goudwinning werd in de 
dorpen gebruikt als zand en bodembedekker. Begin 2010 blijkt dat 
een groot aantal kinderen uit de dorpen allerlei neurologische 

problemen als blindheid, stuiptrekkingen en bewegingsproblemen 
hadden. Tevens was er een uitzonderlijk hoge kindersterfte. Nader 
onderzoek toonde aan dat de kinderen zeer hoge concentraties 
lood in het bloed hadden; het lood blijkt afkomstig te zijn het 
afgewerkte gouderts. Dorpen in de regio zijn ‘besmet geraakt’ met 
hoge concentraties lood. De Nigeriaanse autoriteiten en diverse 
buitenlandse hulporganisaties brengen vanaf dat moment de met 
lood besmette bodem in kaart en beginnen met saneren. Op 
verzoek van de VN vindt in september een 10-daagse EAM inzet 
plaats. Daarbij wordt de potentiële blootstelling aan lood via het 
drinkwater onderzocht. Er zijn velen waterputten en waterbron-
nen voor vee in 5 dorpen onderzocht (vrijwel ieder huishouden 
heeft een eigen put). Uit de analyses bleek dat de loodconcentra-
ties in het water regelmatig boven de norm van de WHO kwam  
(10 µg/l). De conclusie van het onderzoek was dat blootstelling via 
het drinkwater niet het grootste risico vormt maar dat het wel 
bijdraagt aan de totale blootstelling. Bij sanering van de dorpen 
zullen ook de putten en de drenkplaatsen van vee daarom 
meegenomen moeten worden.

De EAM werkt in opdracht van:
Ministerie van Infrastructuur en Millieu
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Een verzoek tot inzet kan worden gedaan via het meldpunt  
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (070-3832425).

Dit is een uitgave van: 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
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