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gelmatig vlieg ik met de KLM

naar China, meestal met een directe
vlucht naar Hangzhou. Die vlucht is
berucht vanwege de Chinese fami
ies die uit de provincie Zhejiang

komen, in Europa werken en op familiebezoek
in China gaan. Ze nemen hun baby's en kleine
kinderen mee, die regelmatig zo'n keel opzetten
dat de beste koptelefoon daar niet tegen bestand
is. Het is een lange, elf uur durende vlucht, en er

. is nogal eens een vertraging in Hangzhou, want
militaire vliegtuigen gaan voor.

Maar er is in elk geval één groot voordeel:
het vliegtuig is een Boeing 787 Dreamliner, en
dat betekent geen bleed-air, dat wil zeggen dat
er geen toxische stoffen uit de motoren in de ca
bine belanden. Dit is momenteel het enige
vliegtuig dat zo schoon vliegt. Het is nog maar
kort bekend dat in andere vliegtuigen toxische
stoffen die uit de motoren in de cabine belan
den, kunnen leiden tot het aerotoxisch syn
droom als je er gevoelig voor bent.

Er is een onrustbarend aantal piloten en ste
wardessen die vanwege dit syndroom kortdu
rende ziekteverschijnselen hebben. Sommigen
hebben zelfs op relatiefjonge leeftijd met vlie
gen moeten stoppen vanwege neurologische
symptomen zoals vermoeidheid, cognitieve
stoornissen, aandachts- en geheugenproblemen
en woordvindstoornissen. Als een recente ver-

. klaring voor hun acute en chronische gezond
heidseffecten werd eerst in Australië en daarna
ook in de Verenigde Staten en Engeland geop
perd dat die klachten door toxische stoffen in de
cabine veroorzaakt zouden kunnen worden.

In Nederland werd hiernaar, tegen de zin van
de vliegtuigmaatschappijen, al jaren onderzoek
gedaan door de afgekeurde oud-vlieger Michel
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:~1 I TCP en TOCP zijn zogeheten organofosfaten,
die het enzym acetylcholinesterase remmen,
waardoor de chemische boodschapper acetyl
choline verhoogd aanwezig blijft in de zenu
wuiteinden. Daardoor worden zenuwcellen
aanhoudend geprikkeld en uiteindelijk gaan
ze te gronde. Het lichaam maakt antilichamen
aan tegen eiwitten van deze degenererende
hersencellen, en die zijn aangetroffen in het
bloed van cabinepersoneel dat klachten had
zoals geheugen- en evenwichtsproblemen,
hoofdpijn, vermoeidheid, spierzwakte en dui
zeligheid.

Sommige mensen hebben gènetische vari-
aties in het dna van enzymen die organofosfa
ten afbreken, waardoor zij veel gevoeliger zijn
voor de neurotoxische schade die deze stof
fen veroorzaken. Ook met hersenscans zijn af
wijkingen bij sommige cabinepersoneelsleden
vastgesteld. Maar hard bewijs dat TCP en
TOCP verantwoordelijk zijn voor de gezond
heidsklachten van vliegers en cabinepersoneel
is nog niet verkregen, en het zal ook moeilijk
zijn dit te leveren, zoals bij alle beroepsgerela
teerde ziekten.
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langs de oliekeringen. Uit deze olie komt de stof
tricresylfosfaat (TCP) vrij, die vervolgens met
metaalslijpsel van de turbinebladen via de hoge
drukcompressor terechtkomt in de lucht voor de
cabine-airconditioning. TCP wordt aan de vlieg
tuigolie toegevoegd tegen corrosie en als brand
vertragend middel. Ook het nog giftigere
TCP-isomeer tri-orthocresylfosfaat (TOCP)
komt in de samengeperste lucht vrij. Meestal
zitten er lage concentraties TCP en TOCP in de
cabinelucht, maar een enkele keer kan er een
grote hoeveelheid als een geurende rook de ca
bine in komen. Een uitzondering is zoals gezegd
het allernieuwste vliegtuig van Boeing, de 787
Drearnliner, dat die lucht niet voor de cabine ge
bruikt.

Zet een masker op in
Mulder, nog voordat het tv-programma Zembla
in Nederland eerst in 2010 en daarna in 2013 en
2017 erover rapporteerde. Mulder, arts en B767-
piloot, werd in 2006 door de KLM 'aan de
grond gezet' nadat hij bij een standaardkeuring
op alle punten onder de norm had gepresteerd:
Zijn symptomen destijds waren ernstige ver
moeidheid, vergevorderd geheugenverlies, con
cenh·atiestoornissen, drukkende hoofdpijn,
bronchitis en hartritmestoornissen. Sindsdien
heeft hij meer dan 150.000 euro eigen spaargeld
in het onderzoek naar het aerotoxisch syndroom
gestopt. Hij heeft diverse onderzoeken naar dit
syndroom geïnitieerd en is betrokken bij het
post mortem-onderzoek van vijftien voortijdig
gestorven leden van vliegend personeel, zowel
in Europa als in de VS.

Een andere KLM-vlieger, Ap Van De K.raats,
was een ervaren captain op de B747-400. Hij
ging na zijn pensionering in 2011 door met vlie
gen in Zuid-Korea op hetzelfde toestel. In 2014
kreeg hij opeens gehoorverlies, zijn korteter
mijngeheugen was gestoord, hij was duizelig,
liep als in slow motion, zag onscherp, kon geen
auto meer rijden en was extreem vermoeid en
depressief. Met zijn partner Annie de Vries en
sportarts John Midavaine heeft hij de Stichting
Fly Aware opgericht (flyaware.nl), die mensen
met het aerotoxisch syndroom wil helpen.

Alle commerciële straalvliegtuigen gebrui
ken de lucht die in de motoren wordt samenge
perst niet alleen voor de voortstuwing van bet
vliegtuig; een deel ervan wordt ook ongefilterd
de cabine in geblazen. In de turbinemotoren van
vliegtuigen lekt altijd een klein beetje smeerolie

E en tweede bron van verontreiniging in
vliegtuigen is de koffie en thee. Het
drinkwatersysteem wordt op druk gehou

den met de verontreinigde lucht en geregeld
wordt het systeem met chemische middelen
'schoongemaakt'. Het cabinepersoneel moet elk
halfuur vragen of de piloten nog wat willen
drinken, een verplicht contactmomentje. En de
passagiers weten dat je tijdens een vlucht regel
matig moet drinken. Er gaan dus enorme hoe
veelheden thee en koffie doorheen tijdens een
lange vlucht. Maar neem voortaan liever vruch
tensap uit een pak of water uit een flesje (be
halve in de B787 dus).

TCP kan via de longen, dannen of de huid
de bloedbaan bereiken. Het is een neurotoxische

· stof die chemisch verwant is aan het zenuwgas
sarin. Dat is hetzelfde spul als waarmee in 1995

Gemaskerde passagiers in een Chinees vliegtuig.
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het vliegtuig

Intussen kunje een masker opzetten dat de
toxische stoffen voor 95 procent uit de lucht
filtert en datje vooral zou moeten dragen bij

opstijgen en landen, als er meer giftige stoffen
de cabine in komen. Je kunt je afvragen hoe.de
overige passagiers op zo'n ding zullen reageren.
Maar de ervaring van de mensen van Fly Aware
is dat slechts een enkele passagier nieuwsgierig
wordt, en die geven ze graag de folder die bij
het masker geleverd wordt.

De luchtvaartindustrie zelf doet dus opval
lend weinig om dit enorme probleem op te
lossen. Op dit moment vliegt alleen de B787
zonder bleed-air. De airbusA320-Neo heeft
de optie voor een bleed-airvrij toestel, maar
voor zover bekend koopt tot nu toe niemand dit
vliegtuig.

China ontwikkelt momenteel een eigen pas
sagiersvliegtuig, de CR929, waarvan verrassend
genoeg wordt vermeld dat de drukcabine en de
airconditioning elektrisch zullen worden aange
dreven. Als dat toestel inderdaad bleed-airvrij
blijkt te zijn, is de kans groot dat Boeing en Air
bus te laat uit hun slaap ontwaken en dat China

FOTO DAVID woo ook deze industrie zal overnemen.

door de Japanse sekte Awn Shinrikyö een aan
slag werd gepleegd in de metro in Tokio, met
dertien doden en duizenden gewonden als ge
volg. In luchtmonsters die genomen zijn in de
cockpit van vliegtuigen en in bloedmonsters van
asymptomatische passagiers zijn regelmatig
kleine hoeveelheden TCP aangetroffen.

De KLM wilde indertijd niet met Michel
Mulder meewerken aan een onderzoek naar de
TCP-verontreiniging in haar vliegtuigen. Ik ben
daarom, voordat de B787 in gebrnik werd geno
men, stiekem een paar keer naar China gevlogen
met een pompje dat de cabinelucht door een fil
ter zoog. Bij de veiligheidscontrole legde ik het
pompje naast mijn computer in de plastic doos

De Nationale Adviesgroep
Cabinelucht vergadert
ongeveer één keer per
jaar. Dat schiet niet op.
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op de band. Tot mijn verbazing zijn er nooit vra
gen over gesteld. Ook over het tien uur lange
gezoem van het pompje als ik het in de cabine
had aangezet, kreeg ik nooit vragen van het ca
binepersoneel of mijn medepassagiers. Inhet
filter werden vervolgens de toxische stoffen be
paald. Er werden bij de KLM in 37 van de 80
B737-vluchten lage concentratiesTCP-isome
ren gevonden.

Later ging het KLM-personeel uiteindelijk

zelf luchtmonsters in de cockpit verzamelen.
Nadat een KLM-piloot een kort geding had aan
gespannen, stemde de vliegmaatschappij op last
van de rechter in met een onderzoek. De bevin
dingen zijn tot op heden nog niet bekendge
maakt.

In2011 kwam de Britse cabin air-studie uit,
gesponsord door Boeing-Airbus-BAe.Deze stu
die rapporteerde dat in 23 van de honderd
vluchten lage concentraties TCP en TOCP
waren gevonden.

Op 2 juni 2015 heeft de toenmalige staats
secretaris van Infrastructuur en Milieu,
Wilma Mansveld (PvdA), een Nationale

Adviesgroep Cabinelucht ingesteld om een ant
woord te krijgen op de vraag of de lucht in
vliegtuigcabines ziekmakend is. Indeze advies
·groep zijn vliegmaatschappijen, luchtvaartper
soneel en onderzoeksinstituten vertegen
woordigd. De industrie en belangengroepen
hebben echter een dominante positie, terwijl de
inbreng van vakbonden is geminimaliseerd. Er
is nog steeds geen onafhankelijke en deskun
dige medicus aangesteld ten behoeve van de be
langen van het vliegend personeel en de
passagiers. De vergaderfrequentie is terngge
bracht tot ongeveer één keer perjaar. Dat schiet
niet op, en de commissie lijkt niet open te staan
voor verder onderzoek.

De cruciale vraag is niet meer of er inder
daad giftige oliedampen in de cabine kunnen
zijn - dat lijkt nu vaak genoeg bevestigd - maar
of de gerapporteerde neurologische problemen
daardoor worden veroorzaakt. En als dat inder
daad zo is, wat dat betekent voor al die miljoe
nen passagiers en bemanningsleden. Je kunt je
voorstellen dat de luchtvaartmaatschappijenniet
staan te trappelen om dit uit te zoeken.

Inmiddels wordt er al tien jaar gewerkt aan
filters voor de cabinelucht. Verwacht wordt dat
die deze zomer zullen worden ingebouwd bij
easyJet. Ook Spirit Airlines (USA) heeft gemeld
filters te zullen inbouwen. Basf is in Duitsland
ook bezig met filterontwikkeling. Maar tech
nisch lijkt het een bijzonder lastige opgave te
zijn.

Mannen
discriminatie

Ve1tegenwoordigers van de Tech
nische Universiteit Eindhoven
moeten 4 november voor het
College voor de Rechten van de
Mens verschijnen. Hebben ze

medewerkers dag en nacht in ketenen ge
boeid in vochtige kelders laten werken?
Werdhet personeel met zwepen geslagen of
mochten ze nooit naar de wc? Niets van dit
alles. Het gaat erom dat de universiteit an
derhalfjaar lang alleen maar vrouwen wil
aannemen om het schrijnende tekort aan
vrouwelijke werknemers op te heffen. Dat is
natuurlijk discrilninatie, maar wettelijk mag
dat, als er sprake is vanhet wegwerkenvan
een grote achterstand van bijvoorbeeld vrou
wen. Inzulke gevallen is positieve discrimi
natie toegestaan.

Maar dan moet je net mannen hebben.
Worden ze eens één keertje achtergesteld,
rennen ze gelijk naar de rechter. Ik herinner
me een Utrechtse man die dat ook deed, toen.
daar in de jaren zeventig een vrouwencafé
werd geopend, zoals bekend alleen toegan
kelijk voor vrouwen. Inalle andere 1 OO 1
kroegen van Utrecht kon hij terecht, maar hij
wilde natumlijk juist in dat ene vrouwencafé
een drankje drinken. Ik ben helaas vergeten
hoe dat is afgelopen.

Wat ik niet vergeten ben, is mijn eigen
kwestie bij het College voor de Rechten van
de Mens. Toen ik in 2008 als hoofdredacteur
van Opzijmet pensioen ging, had schrijver
Kluun zich als mijn mogelijke opvolger ge
meld. Grapje. Ik zei dat er wat mij betreft
nooit een man hoofdredacteur bij Opzij

(ióCA
mocht worden. Snel daarop kreeg ik een op
roep om voor het College te verschijnen. Op
mijn vraag wie er een klacht tegen mij had
ingediend, kreeg ik een schimmig antwoord.
Er zou een man zijn die had willen sollicite
ren, maar die was afgeschrikt door mijn uit
lating. Zo'n angsthaas zou natuurlijk
sowieso nooit geschikt zijn als hoofdredac
teur van Opzij, maar dit terzijde.

Deze spooksollicitant bleek, zoals ik al
dacht, niet te bestaan, ter zitting kreeg ik een
(beroerde) woordvoerder van een Haags
antidiscriminatiebureau tegenover me.

Het werd een leuke ochtend. Mijn advo
caat (een man) had er reuze veel plezier in en
was inmiddels ook heilig overtuigd geraakt
van het feit dat een feministisch blad dat de
'vrouwelijke opinie' verwoordde, niet onder
een mannelijke leiding hoorde te staan. Ook
het College leek de redelijkheid hiervan wel
in te zien.

Maar we verloren de zaak natuurlijktoch.
Hardop uitspreken dat een man ergens ge
weigerd mag worden, durfde het college niet
aan. Jammer. Ik had het een mooi afscheids
cadeau voor mezelf gevonden.

CISCA DRESSELHUYS
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Een onbekende
Shaffy ontdekt
'Als een klaterende waterval
van gekte door te zinderen in
de ruimte.' 14

Oey!
Hij struikelde opdat zijn Femke kon blijven staan.
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B e Ig·, e· . !-f et leger zit dik
m de shit. 11

Oorlogs
verlangen
Psychiater Laban: 'Onmacht is
fundamenteel aspect van het
menselijk wezen.' 8

Rlll[HIEL lllllJDEl/ELD

POMPENDE STRONTLUCHT IN EEN ELEGANT ST,A/\F.JE
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Opera
Bastiaan Everink bezingt zijn
oorlogservaringen. 18..

Zet een
masker op
Reizen in een vliegtuig vol
toxische stoffen. · 16

Rawie Drinken is het
nieuwe roken. 5

Dipsaus Politiek correct
discrimineren. 5

Ad van Liempt Pronken
met andermans veren. 6

Vroem Een poldermodel
voor de stikstofcrisis. 7

Venezuela Er bestaat ook
zoiets als oprechte oppositie.

10
Watergolf 'Voor één
keertje maar.' 12

Bitches Brew Miles
Davis als uitvinder van de
jazzfusionrock. 19

Daniil Charms Schrijven
voor de bureaula. 20

Pavarotti Hij had een
lopende band naar zijn maag.
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