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Koninklijke Nederlondse Redding Mootschappij

Hulpverlening op de woelige
boren

Ê\

Met hel ntadehsle naletieel .. !I'ï,i::'',.,,,, ^,,,,,,,,
Overkomt u ols voetgonger, (brom)Íietser of dutomobilist

een ongeval, don is de kans groot dot u kunt worden

geholpen door een toevollig oonwezige ehbo'er, maor hoe

is dit als men als watercporter in de problemen komt? Met

deze vroag bezocht ik het hoofdkontoor van de Koninklijke

Nederlondse Redding Maatschappii (KNRM) in niin

woonploots en krceg in een gesprck met het hooÍd PR,

Kees Brinkman het volgende te horen,

Vei l igheid staat bi j  zeezei leÍs hoog in
het vaandeL. Alz i jn eÍ  a l t i id die de
ov€Íslap van binnenwater naaí grool
bui tênwater te víoeg nemen en de
gevar€n ondeÍschatten. í !1aar g€lukkig
zi jn ze zeldzaam. Een waterspoÍteí
moet soms echteí ,  ondanks eên ui tste-

Gerard v.n lrockhuiisen

kende voorbereiding, de hulp van de
R€dding lv laatschappi j  i r roepen.

25laar geLêden zat de wat€ÍspoÍt
bêhoorl i jk in de l i f t  en de Redding
À4aatschappij heeft dat semerkt. VooÍ
het eerst steeg toen het aantalhulp.
veíeningen tot ver boven de hondeíd.
het waíÊn er in het totaal 149. In t ien
jaar t i jd was het aantal  íeddingen op

^un&.t j r* , . .  
. .  
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ê'
het I isselmeer bi ivoorbeeld vervleívou
dlgd. Dle sl i jg ing hield gel i jke t íed met
de gÍo€ivan hel aantal  pleziervaartui
gen.
Bi jna twee jaar geleden bereikte het
aanlal  hulpverleningên door de KNRM
voor dê watersporl  de rooo in e€n jaaÍ.
Daarbi j  moet wet aangetekend woÍdên
dat rond 1922 de suÍfsport is ontstaan
€n dat hetsportvissen enorm istoege
nomen. Bovendien nam ook het aantal
zei l -  en rnotoÍ jachten to€,
Brinkrnan: " lnmiddels heeft  z ich een
verschuivingvan de plaats van d€
hulpverleningen voorgedaan, Het



isselmeer levert  nog al t i jd veel probl€.
men op, maarvooÍal in de get i jdenge,
bi€den zoals de Waddenzee en de
Zeeuwse sÍomen ontstaan er iaar l i jks
meer noodsituat ies, ook op d€
NooÍdzee komen steeds meeÍ hulpveÍ,
leningen vooÍ ten opzichte van het
lJsselmeer"

De Redding Maatschappi j  heeÍ l  in de
tussent i jd ook niel  st i l  gezeten.
n 25 jaar is nagenoeg de gehele vloot

gemodeÍniseeÍd. De twee Íedding-
maatschappi jen van toen hadden
samen sLechts twee snelLe Íedding.
boten die een Ínaximumsnelheid van
ongeveeÍ 28 knopen haalden. Dê Íest
van devloot kwam niet boven de
l l  knopen ui t .  Eind 1997 hebben al le
Íeddingsiat ions tenminste één snel le
Íêddingboot.  Geen overbodige luxe nu
sle€ds meer mensen hun vÍ i je l i jd op
het water doorbÍengen.

De wateÍsport  is een vei l ige spoÍt .
Wanneer je d€ risico's in ogenschouw
nêeml, vaLl het aantal  ernst ige onge-
lukken eÍg mee. De spof l  woÍdt steeds
vei l iger door de enoíf ie keus aan vei.
l igheidsmiddelen en hulpmiddelen bi j
de navigat ie.  De zei lk leding werd
beteÍ, reddingvesten werden píettiger
0m te dragen, communicat ie en navi,
gat ieapparatuur wed beter betaaf
baaÍ.  Vr i jwelal le jachren hebben

legenwooídig een maÍi foon, En hoog
op hel vedangl i jst je staal bi jvelen een
GPS of kleine videoplotteL Door die
huLpmiddelen is de koeÍs beleÍ le
bepalen en kunnen waleÍsporleÍs,
wanneer ze onveÍhoopt loch in moei.
l i jkheden komen, Ínakkel i iker hun
posi l i€ bepaLen en dooÍgeven aan loe,
schietende hLrlpveÍ leners.
Desalniet lemin bl i j f t  goed zeeman.
schap en een basiskennis met betfek-
king tot  get i jden, í Íoming€n, weers.
invloeden en navigat ie van het al leí
gÍootste belang. WanneeÍ de appaía-
tuuÍ hel  begeef l ,  moel het gezond veÍ '

Ínet ui tstekend mateÍ iaaL€n goed .

ook in EHBO - getÍainde en gemoti .
veeÍde, vooÍnameli ik vÍ i iwi l l ig€,
bemanningsled€n te hulp komen.
Ongeacht de weersomstandigheden,
het t i jdst ip en d€ oorraak."

De KN Rí\,1 bestaat over twee jaaÍ 175
jaar De kernvan hetw€Íkvan de
KNRí\,1i5 sinds het begin nauwel i jks
veÍanderd. Het gaat om helpen en Íed.
den. Bi jna Toovri jwi l l igersen 12
beroepskfachten kwi j ten zich van diê
taak. ív1et het modernste malerieel,
betaald ui t  donat ies, schenkingen,
eÍenissen en legalen. ZondeÍ over.
heidssubsidi€ en zondeÍ achteraf de
fekening voo. de Íedding te presenle.
ren. Ook u kunt hen nodig hebben. Zi j
hebben u in ieder gevalzeker nodig,
want 20ndeí u fedden ze (het) niet .  a

U kunt de KN RM sleune n doot dono.
teurte worden. lnÍornotie kunt u
inwinnen bii de Koninklijke
N e de rla n ds e Re dd i n g 14 oot scha p p i i,
Postbus 434,19Zo AK llmuiden.
ÍeteJoon o255.52o501

!

5tand het oveínemen, Een go€de voor.  Or, j r
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64-jorige dagelijks op hoor post

Steun en toeverloot in het
Noorder Dierenpork
ln de misschien wel fraoiste en meest uitgebrcide dieren-

tuin von Nede ond, het Noordet Dierenpa* in het Drcntse

Emmen, bevindt zich een uitstekend geoutilleerde en ook

de best bezette EHBO-post die men zich kon wensen.

Van her openings. tot  hel  s lui t ingst i jd.
st ip van het park is daar in hel voof.
tref fel i jk en up to date ingerichte
gebouwlje een enthousiaste, zeer
gêmoliv€erde dame van 64 jaaÍ aan.
wezig, di€ het z ich tot  taak r€kent mee.
te doen dan al leen Ínaaí het v€Í lenen

' 'Coí ie GraafLand is mi jn naam. Nee,
niet getrouwd, daaruoor had ik ge€n
t i jd.  ik was vÍoeger verpleegkundige
en studeerde later kinderrecht.  Dat
kornt me hieÍ nu goed van pas. '
CoÍr i€ kan via de open deuívan haar
EHBO.post tussen d€ kindefspeel.
plaals en de kindeÍboeÍd€Í i j  goed
waaf neínen wat er zoal m€t de voLwas.
senen en kinderen gebeurt  in d€ die.

Losboek
"^,1a9 ik €ven wat voorbeelden geven?"
Ze leest voor ui t  haar logboek. Want
al les wat in dez€ m€er dan interessan.
re EHBO post g€beurt ,  wordt dooíde
act ieve b€heeÍster opgelekend. Een
gÍeep ui t  de aantekeningen:
Vader gl i jdt  met kind van gl i jbaani
vader gewond, kind ongedeerdi  snee
in het vooÍhoofd; k ind met schaafwon.
den; kind met tand dooÍ de l ip (ern-
í ig) i  'winkelhaken ;  verstuikte enkelsr
evenwi.htssloornissen bi j  ouderen;
verb.andingen; een gebroken voet.
CorÍ ie GÍaaf land: " lk kan uren lezen in
het logboek. Er gebeurt  hieÍ  van al les
in het dieÍenpark. lk heb hieÍ le niet
al leen te mak€n metvolwassen be2oe.

CoÍie Gtuólldhd óp haot posl

keÍs en kindeÍen maar ook met het

Geeft  u eens een vooÍbeeld?
"Nou, ik heb Ínêegemaakt dat een van
de verzorgersvan de Ínaanfobben
bezigwas mel hel voeíen van de die
ren. í \ ,1aar toen hi jeen visjê wi lde aan
íeiken was het dieÍ  even iets snel leÍ
dan de ver2oÍger en dal betekende een
v€Íwondins aan zi jn hand."
"En de kinderen?"
"Ja di€ sp€len natuurl i jk graagmet de
dieÍen als ze daaÍtoe dê kans kr i jgen.
Met de pÍai Í iehondies bi jvoorbeeld of
met de geit€n. Dan gebeuren er \Àel
eens ongelukken en dan kÍ i jg ik de
slachloffe( jes in mi jn poí"

Di€ EHBo-posl van CorÍ ie is een waar
toevluchtsoord. Ze krijgt jong en oud
op bezoeki zwangeÍe dames die even
komen ui trust€n, maa. ook dÍabet ic i

die hel gebouwlje benutten voor het
toedienen van hun inject ies.
Corr ie:  " lk hoorde van een bezoekeÍ
die nieÍpat iènt was ên die besloot na
het bÍengen van zi jn Íamil ie naaÍ huis
leÍug te gaan. Onzin naluurl i jk,  want
bi j  mi j  kon hi j  'spoelen'en daaÍna ging
hi jmee hel paÍk in."
Soeiênd en veelzi jd igi  de ÍeÍwoofden
in het gespÍek met deze enthousiaste
€hbo'steÍ in hart  en niefen.Alel f iaaí
bezet zi j  op verzoek van de di Íect ie van
het NooÍdeÍdieÍenpaÍk dagel i jks de
post van t ien uur 's ochtends tot zes
uuí 's íniddags, VooÍ haaÍ een feest.  Ze
denkt niet  aan ophouden, ook niel  als
ze volgend jaaÍ de pensioengerecht ig.
de leeftiid beíeikt.
" lkvind her hi€íheeíLi ik.  À4er aLle peÍ,
soneelsleden heb ik een enoím goede
veÍstandhouding."

Wat Coíie Graafland beÍefi blijft de
aandacht na elk ongelukje niet bepeÍkt
tot  een persoonl i jk kort  contact.
KindeÍen bi jvoorbeeLd kr i jgen een
boekje ofeen kleurplaatvan het die
íenpark, Volwassenen die met de
EHEO.posl te maken kreg€n. ontvan.
gen een boekel bloemen namens het
Noorder DieÍenpark,
"Datmaakl mi jn\ ,verkhieÍaldie jaÍen
20 bi jzonder Daafom heb ik in en bui
ten het parkookzulke goede contac-
ten in Emmen. l \1en weet dat als er iets
gebeurt ,  het meestal  te wi j ten is aan
de onopl€ttêndheid van de
bezoek€(s).  Ív lel  de dr ie plaatsel i jke
aftsen heb ik een ui ts lekend contact.
Na elke behandel ing word ik op de
hoogte gesteld van wat er i5vastge
steld en gebeurd.
lk ben dus echt,  wat u noemt, een
'voorpost'. Í!'laaíwilt u niet ie veelover
miischri jven en w€l oveÍ ons pracht ige



Herman Een rode streep

Chipknip
Je merkl  dezer dagen, dat na de han'
delsbanken nu ook de Postbank ser i .
eus aanstal ten heeí1 gemaakt met de
zogehelen chipknip: een kaaÍt je dat je
in een gleu0e in een winkelmoet ste-
k€n om onmiddel l i jk automatisch je
Íekening te betalen. ca naaÍde slager,
vÍáág een ons worst, stop je kaartje in
de chipknip-ontvanger en je hebt die
I  3,28 keuí ig betaald. ca nááf de boek-
handel,  koop je 2ateÍdagse krant je,
neem je kaaí l je me€ en hup, gebeuÍd.
Ga naar de EHBO.cuÍsus, loop naaÍ de
daar natuuÍ l i ik keurig aanwezige pen.
ningmeesteÍ,  neem je chipknip mee,
stop hem .. . . .  SÍOP
Nee, een penningmeeslervan een
EHBo-veÍeniging weíkt niet  met chip.
knip, een penningmeester weÍkt
ge\rroon met de giÍo, ofmet de bank,
en als je helemaaLzekeÍvanjezaak
wil t  z i jn dan stop je ie cursusgeld in
een klein envêlopje en gaat dat gezel.
l ig even brengen. dan kr i jg ie een
handgeschreven kwitant ie met ouder-
wetse krul let lers als onlvangstbewijs,
ls een EHB0.penningmeesteÍ dan zo
conservatíef? Welnee, maar om nu
gel i jk al  die haÍdweÍkende vr i iwi l l igers
zo'n elektronische automaat te geven,
dat gaat welwat ver,  En bovendien,
zi jn die echte munlen en knisperende
nieuwe t ient ies in de hánd nietveel
ge?el l igeí dan dat g€weld aan plast ic
kaart ,es?
Ehbo efs gaan met de t i jd mee.
BinnenkoÍt  komt de Koninkl i jke in een
fonkelnieuwe €n verffissende outfit op
InteÍnet, jawel, De nieuwe consument
van de jaren 2ooo moet tenslotle óók
een EHEO'cuÍsus volgen, en als je die
via on2e elektronische snelweg kunt
beÍeik€n dan moet je dat zekeÍ niet
laten.
MaaÍ dat beeld van die zwiedge hand-
tekening op zo'n ouder\  rets aandoen-
de kwitant ie. . .  laat dat dan nog maaÍ
even. VooÍ jê het weet is dat ook alveÍ

Zo'n Íode slreep betekenl  dat een Lym-
Íeval  onls lokên s,  Ínaarwi lbeslst  nog
niel  zeggÊn dal  eí  gevadr l i ike bacle
Í iën z i in dooÍgedÍongen in het bloed.
Het gevaar daarvoor beslaat echleÍ
wel .  Om inzo'n gevalhel  bel€id ui l  te
kunnen st lppelen, is het Ê€Íst  nodig na
te gaan wat €Í  gaandÊ ls in dal  ly Ínfe.

Te weinig wordl  nog besei t  dat  in on!
Llchaam veel  meer lymf€. dan bloedva.
ten veÍ lopen. 0nd€Í noÍmale ornstan.
disheden l ranspoÍteren diÊ lymÍevaten
vochl  datz ich in de w€€Ísels heeÍ l
opgehoopl .  Dal  vochl  .  lymÍe stroomt
eersl  naaí ?ogenaamde lyrnf€knopen
oÍ lymlekl ieÍen waar het vocht gef i l lÊíd

wordl .  GÍole lymfeknop€n in hÊt been
zi in geLegen in de l iês:  ly Ínfeknopen
d ie zo rgen voor de veíweíking va n de
lymfe ui t  hand er arm bevinden zi .h
boven de eLleboog, in de oksel  en in de
omgeving van het s leutelbeen.

Vanui t  d ie 'k l ieren sl Íooml de lymÍe
eÊíst  naar wi jdere lymfebanen die ui t .
e ind€l i jk  in de zosenaaÍnde 'borstbuis '
sam€nkornen. Tenslot ie ledigl  d ie
boÍstbuis z ich in eei  adeÍ aan de l in
kerzi jde van de hals.  D€ opmeÍking dal
lymfekl ieren' f i l ters '  zouden zi jn,  geeft
ê.hter een veel  te s impl is l isch bêeld.
IndeÍdaad vangen ze wal vrêeÍnde
Íoffen weg, bijvooÍbeeld Oosl
Indische inklpar l ikel t jes bi i  iemand die
vverd gêlatoueerd,  maar die ' f i l ter ! '

De grote ceLLen die er in aanwezig zi jn
val len evenlu€le zieklekiemen aa n.
Tegel i jker l i jd gaan d€ Lyrnfocyl€n. een
bepaalde soorl  van wit te bloedcel len
in de kL er -  anl  s lof fen pÍoducerên die
legÊn die vreernde binnendringeís z in
gericht.  Lymf€kl ier€n maken ook n eu
we lymfocyten aan. Hel is al lemaal
zeer gecoÍnpl iceeÍd, rnaar men kan wel
z€ggen dalons lymfesysteern een der
eeÍste vêídÊdigingsL nies voÍml lesen
ziÊklêveíwekkeÍs die binnendringen
door de h uid. Op een sooítgel i jk lymÍe
systeern. de keelamandelen of lonsi l
len, gaan wi jnu n el  n.

Vlak ondeÍ de huid bevind€n z ch h€l€
netweÍken vaf k le ne LVrnf€váten m€t
een ui teí l l  d unne vvand. Vocht gaal
daaí gemakkel l ik doorhêen. In de wat
wi jder€ lymfêvalÊn bevirden zich een
soort  van kl€pies waardooÍ de Iymfe
strooÍn slechls in één r i .ht ing wordl
gedir igeeíd: in de Í  cht ing van het hart .
Bovendien kon worden aangetoord
dat die iels wi ideíe lymíeváten zich
reg€lmatig samentrekken hetge€n tot
een adi€ve beweging van de lymfê
lÊidl .  Deze is welveel l rageÍ dan d e
van het bloed. Zo'n 4 mi lL mÊter per
sêconde is voor de Lymfe nog normaaL.
Zou die stroom veel snel ler gaan, dan
bestaat de kans dat de lymfeknoop
onvoldoende l i jd kÍ i jg l  om haaÍ Í i l le.
funct i€ goed t€ kunnên doen. Zo n ver
snel l ing van de lymÍeslroorn treedt op
bi j  bewegingen var de spieren van d€

5 Avonds laot ging de telefoon. OÍ de dokter onmiddelliik

wilde komen. De dochter hod een bloedvergiftiging. De

bloat op hdar voet wos helemaol rood en ze voelde zich

ziek. En op haar been liep nu een rode streep,.,



Lynfevoten oan de binnen2ijdevan het been; vedapen ongeveetelen

djdig aan de gíote oppewlokkige huidaAetvón dê voêt tat in de ties,

Lfnfevoteh dón de ochtetziide lon het been het lynt'eknapen in de

ontstêking
Eepaalde bacter iën zoals sÍeptokok-
k€n zi in berucht omdat zi j  n iel  al leen
ontslekingen veroorzaken van de weef.
sels maaÍookvan de lymfevaten,
Soms komen die sl Íeptococcen dooÍ
hele kLêine wondjes binnen. bi jvoor.
beeld via een b€schadigde nagelr iem
ofeen doodgewone blaaÍ. In zo'n geval
woÍdt de ontsleking Íond het wondje
f€l Íood en dik en r i i  doet ook pi jn.
Breidt de ontstekingzich naaÍ die wi ' '
deÍe lymfevaten ui t ,  dan kan men daaÍ
al le verschi jnseLen van een ontsteking
zienr roodheid, warmt€, zwel l ing, pi jn.
In de lymfevalei tíeedt bovendÍen
vaakstol l ingvan de lymfe op. Ditver.
oofzaakl dan die ' fode stÍeep' .  Laat
men 2o'n lymfevalontsteking of lymf-
angit is op haaí beloop, dan ziet men
die Íode sÍeep langzaamaan naaÍ
boven kÍuipen. In zo'n twaalf  tot  v ie-
fentwint ig uuÍ is vanuit  €en ontstoken
teen de l ieskl ieÍweLbereikt .  En daaf
gaat de ontsteking dan voort i  soms
onlstaat eÍzel fs een abces.

Via de lymfebanen komen die kwal i jke
sl Íepiokokken ui teindel i jk direct in de
adeÍen terecht.  Pas dán kunnen we
mel recht spreken van een bloedveryi f-
tiging, een 'ba cterÍaem ie' (bacle Íiën in
hel bloed).  Daarmee l Íeedt een levens-
bedreigende toestand op.
SlÍeptokokkenhoopies en propjês
dood \ ,veefsel kunren dan oveÍal  in hel
l ichaam wofden ui tgezaaidr in de lon-
gen, de botten, de hersens, de ogen of
het hart .

Behandel ing
In ieder gevalabsolute íust l  f le l  getÍof-
fen lic haamsd eel beslist niet bewegen.
Niet dfukken op de ontstoken plaats.
De patíènt moet 20 sl iL mogel i jk bl i jven
l iggen ín zi in bed. Waarschi jnl i jkwor.
den Íneteen antibÍotica toêgediend.
l ] / leestal  geven die alzeer snelveÍbete-
Í ing. 5Íeptokokken zi jn namel i jk vaak
nog niet resistent tegen ant ibiot ica.
Van oudsherwordt bi ieen 'bloedver
gi f t ig ing' ,  dat wi lzeggen bi ieen íode
sÍeep. een natv€rband gelegd om d€
tetroffen arm ofhet been. Vaakwordt
daar '8uÍow watef voor gebruikt ,  solu-
t io acetat is aluminici ,  een sterke oplos-
sing van aluminiuma€etaat die oveÍ i '

gens weLvers moet worden loebereid,
Die vloeistof danken wi j  aán de Duitse
chiÍurg KaÍLAugust von Eurcwdie in
1874 overLeed. Denk niel  dat BuÍow
water bacter iedodend is.  8i j  een rode
streep helpen ant isept ische middelen
nameli jk niet .  Eurow water weÍkt ech.
ter op een andere manier:  het t rekl
vocht ui t  de weefsels aan en daàÍdoor
veÍmindeÍt  dan de lymíestroom, Zo'n
vochlontt Íekking is ook re bereiken
met een nat veÍband mel aLcohol.
Vervefsen als de veÍbanden droog
gewoíden zi jn,

Het bovenstaande verhaal spitste zich
uits lui tend op de acute lymfángit is toe.
Bi j  een onvoldoende behandel ing komt
het soms voor dat die lynfevatontste,
kíng later teÍugkeert  ofzel fs chronisch
wordt.  In dat geval kunnen de lymfe
vaten niêt goed meer funct ioneren en
ontstaat ef  een bl i jvende zwel l ing van
de arm of het been, Het isduszaakdat
zo'n'rode streep'  zo snel mogel i jk opt i .
maal behandeld wodt. DaaÍvoor 2orgt
de arts.  Voor deverpleging en de
pat iënt zel fgeldt echter op de eerste
Plaats: Íust,  rust en . . .  Íust l  aG.Í. H.nêvcld



Vergelijkend worenonderzoek bii een TROS-consumenten-

Pro9Íommo

De Koninklijke beoordeelde
verbonddozen
De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO mocht

onlangs op tv haar licht laten schijnen op de kwaliteit von

verbond-dozen. Een mooie kans om tv-kijkend Nederlond

te wijzen op het belong von EHBO en het volgen van een

EHBO-cursus.

Het TROS.tv programma Radar. dat in
het seizoen elke week woÍdt u tgezon-
oen, rs een con5urnenrenprogramma
dat op een enig!z n5 l i .htvoet ige wi jze
een gÍole seÍ ie aÍ l ikelen, zoals die ln
de NedeÍ landse huishoudens sebruikl
worden, wikl  en weegl.  En loen een
van de redacteur€n ineens bedachl dat
zo n bi ieen sÍote benz nemaatschapp l
gekocht veíbandlíommelt j€ eÍ hel€
maal niel  ,o go€d ui tzag, werd hel plan
geboíen om maar eens een aantnl  meí.
ken le vergel i iken.
Ei wie kon beteÍ beoordelen welk
rnerk goed was en weLk niet?

,05l{ooÍdànus

l ing te [ ' laarn in íaat en beÍe]d op z€€Í
ko(e terÍni jn haaí medeweíking daar
aan le ver lenen. Dus op een middag
f Lmde de TROS.tv-ploeg eersl  al lÊ ver-
banddozen en hun inhoud bi j  de KNV.
er waren u reindel i jk ó verschi l lende
dozen gekozen .  en s avonds 'Àerd €r
enthousiasl  gÊf i lmd in h€t Doípshuis
te lv laaÍn. waar een í l inke groep cur! i5.
ten bi ieen wa9. Docenl was kadern
structeur Truus Zuidema, die verbleek.
te noch verbloosde bi idle invasie van
lv.mÊnsen en.maleí iaal  in haaÍ l€s.

En eÍ werd veel geí lmd. Op eer cLip-
acht ge manieÍ wefden LolussLa.hl .
ol ieÍs,  zeer belangÍ i jk ei  aaispíekend
onderdeelvan de tv ui lzendins. mêl
hun gebÍuikel i jke bloed vastgelegd, en
dat gebÊurdê mÊt het verbind€n ideÍn
dito.  Aan het Êind van de avond, toen
iedÊíeen doodmoe was, kwam hel
slorstuk: de beoordel ins dooÍ de beide
d€5kundigen Rob Sni id€rs en I Íuus
zuidema van hêl vêrbrLr kte mal€í iaal
ui t  de veíschi l lende dozen. Hun ooÍ
de€l was standvasl ig,  desk!ndig en zi j
waÍen hel duidel i jk Ínet elkaar eens.
Gelet op de kwaL tei tsv€Íschi l len was
dal niel  een! zo v€rwondeí l i jk.  De
TRoS hêêft  nrnlddê15 d€re beooÍde
l ing u tg€zonden, zodat nu in elk geval
rninst€ns 1,5 mi l io€n mens€n welke
veÍbanddoos goed en weLke sLecht is.

En de KNV heeft  goede voorl icht ing
kunnen g€v€n, daaÍbi i  u teÍaaíd de
b€langri jkst€ doelstel l ing niet verge
tend: de ki jkers \Àerden enthousiast
opgeroepen om €€n EHBO cursus te
vorSen. a

Naluurl i jk.  de KNV en in het bi jzondeí
Rob Sni iders, s inds jaaÍ en das inkoper
van verbandmiddelen bi j  de
Koninkl i jke. VandaaÍ dat d€ TROS bi i
de KNV langskwam en oÍn medevveí
k ngvroeg. Die gaÍhel Lêndel i ik bLrreau
natuuÍ i ik gíaas.

Voordevormgevins had men aLeen
aard g plan ont\Àlkkeld: de ver5chi l len
de verbanddoren zouden worden
gebíuikl  bi i  het veíbinden van sla.ht.
oí íeís,  en datzou l i jdens een EHBO-
lesavond Ínoelen gebeuren. Na enig
overleg bleek de plaatsel i ike KNV.afde-

CutsistevetbindteenLótusdane,s.heryindeqatensehoudendoothurtzridena(nidden)en

Rab Sniide's (@thtsnaaet hao'), en het seheelwotdt sefilnd doot de rRos.
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Als ik aan steríet jes denk, denk ik aan
het l ied van Boudewiin de Groot: 'Land
van Maas en Waal'waarin vooÍkomtl
'....'t is koud vuuí dus hel geeft niet en
het komt niet in de kÍant.....' Vroege I
mocht ik deze zelfde sterreties.als
'on Sevaarlijk' vuutwe Ík. on beperkt
afsleken. De vonkjes waren'koud
vuuaen dat kor geen kwaad.
Dat het welkwaad kon, onderuond
Jessica, een meisjevan een iaar of
zeven dat ook driftig aan het zwaaien
was met de sleffeties. Dat gafvan die
Ínooie Iichtciíkelsl Samen met haar
brcertie maakte ze hêt mooiste vuur.
weÍk, lk stond met d€ oudeÍs het
schouwspel vanac hte r het raam tê
bewondeÍen. Plotseling lieten beiden
de steíet jes ui t  hun handen op de
tegelplaats val lên en Jessica grêep
naarhaaraím ên kwam gi l lendde keu-
ken ingerend. Wijuagen direct wat er
was gebeuÍd. Dooí het steeds enthou.
siaster gezwaai, was één van de steíê.
t jesvan broe(je 8as tegen de ondêÍ-
aím van zi jn zus gÊkomen en di t  had
een smalle zwarte stÍeep achtergela-
ten, die hevig pi jn deed. lk zette snel
het keukenkraan open, mengde het
watef tot  het lauwwas en hield
Jessica's am onder de zachte st Íaal .
Vaderstuuíde ik naaí de tuin om de
steneties te doven, die op de gÍond
no8 hun uaterste best deden hun show
voott te zetten, De beide kindeíen
warcn zeer 8e5chíokkên €n veront-
waardigd. 'Het was toch koud vuurl '
hadden wijvolwassenen hen immeís
altiid vooÍgehoudenl We rnoesten alle
zeilen bijzetten om de?e onrechtvaar-
digheíd bij hen recht te zett€n en intus-
sen waíen we gelukkigzonder dat het
opvielal íuim 15 minuten de l ichte
brandwond aan het koelen. Bi inadeÍe
inspect i€ -na het koelen- ble€kde huid
een fekode streep teveÍtonen met
enkele zwarte punt jes, wel l icht 'krui t-
sporen. Vanwege deze ongerechtighe-
den in de eersteAraads brandwond
adviseerdê ikde oudeÍstoch even bi j

'Kottd Yttur'

de huisarts langs te gaan. lk legde een
metalinegaas;e over de wond, plakte
dit rondom vast met lleefpleisteÍ en
gingsamen metvader en Jessica, die
inmiddels weeÍ Íedeliik was geÍustge-
steld, na een telefoontie aan de huis-
arts naaí hem toe. Si jaankomst was
de prakt i ikvan de huisarts alhelder
ve ícht,  De deuf was open. We gingen
naaÍ binnen en wie schetste onze ver-
bazing: Eí bleek nog een slachtoffeÍtje
te zitten van een gelijksooitig ongeval.
Een jongêtje had ziin sterÍetje op zijn
bovenbeen laten val len en dankzi jde
snel le react ievan de vadef was bi jhem
de schade b€perkt tot een kleine eer-
stegraads brandwondie en een brand-
gat in zijn broek. De vader, die geen
EH80 diploma had, maaí wel eens in
een tv-spot je had gezjen dat 'water
êerst kwam en de rest latef', had het
bovenbeen met broek en alondeídê
kfaan Sehouden en was daarna zondeÍ
voofaankondiging naar de h! isarts
gereden. Deze behandêlde beid€
pat iënt ies met een bíandzalfdie al leen
op íecept veÍkriigbaaí was (Flamazine)
en stuurde hen weernaarhuis met een
complimentie aan al le hulpverleners.
Na twee dagên ljeten beide vaders de
wond nogeven aan de huisanszien en
deze oordeelde dat de genezing goed
verl iep. Hetverband mocht eíafen na
ve oopvan enkele weken was er
Selukkig nagenoeg niets meeÍ te zien
van het door het steíetje verooízaakte
brandwondje. De beÍokken kindeÍen
waíen duidelijk gene2en van het fabê1,
t je over 'koud vuur 'en bekeken ook di t
'ongevaarlijke' vuurweík voortaan met
de nodige àrgwaan. a

Vraag &

Prop in de keel

leÍnand op kantooÍ vÍaagt gercgeld of
ak even in haaÍ keelwi l  k i jken. Zi j  heeft
het gevoetdal z i j  i€ts heeft  ingesl ikt  en
dat dat is bl i jven stek€n_ tk ziê echter
i iets.  haaÍ keel is hoog! i t  een beet je
rood. Toch probeeÍt  r i jde hele t i jd haaÍ
kêel te schrapen maaí het wordt er
al leen Ínaar ergerdooL De huisafts
zegt dat z i j  z ich al leen maaíveÍbeetdt
dai êr een prop zi t  in haar keel.  EÍ zal
toch een v€Íklar ing moeten zi jn voor
dat gevoeL? (K-iM. v. H)

Vroeget duidde nen het gevoelvan een
prop in de kee I waarbii niets gevonden
werd wel oon als'globus hystericus'.
Nu is hystetie'een tern die de orts
tegenwootdig liever niet neer gebruikt.
Hysterie doet za denken aan onecha
heid oÍaanstelletij, terwijl et wel deqe.
liik iets niet in orde is. Misshien heeft
de dane in kwestie de neiging uit ner.
vositeit naar lucht te happen en die
lucht in le slikken. Die lucht geeft een
gevoelvan benauwdheid en komt er
soms weer met veelboeren uit. Die
benauwdheid voelt men sons iuist ach
ter in de keelalseen soort van,prcp,.
Bijzeer netveuze mensen springt de
adansappel vaok voortdutend op en
neer. Trouwens, bii elke slikbeweging
ttekl het strotlenhoofd (de adansap-
pel) op om doonaweer noatde uit
9angspositie tetug !e 9aan. Biiienand
die zeer gespannen is,ontsponnen dle
halsspieren zich niet geheelen blijft het
st rctte n hooÍd halve rwe ge' h o n g e n'. E n
dot geeft ook dot onaangenane gevoet
dat eteen'prop'zit achter in de keel.
ln dercelijke gevallen isetslethts een
goede toad: nagoan waardaor die
spanning ontstaal en doorwat aan

Bedenk weldatetaok echte zenuwai-
wiikingen kunnen bestaon die de sen-
satie geven van een'prcp'. Die zullen
zeket moeten worden uitQesloten doorGerard van 8Íoêkhuiisen



I n te rnoti on ol Red d i n g s h o n de ngroe p

Speciolisten in het zoeken
von slachtoffers
Het zoeken naorvemisten ondet het puin von lngestorte

huizen ls een hondenboon, BIJ aordbeYlngen en gas'

explosles worden voak honden ingezet, Echter ook bii

vermisslngen van personen in bos, heide, en landelllke

gebleden eta worden honden steeds vaker lngezet,

Special ismên
De meeste mensen kennen ze welvan
dê televisier hondên die slachtoffers na
een 5neeuwlawine opzoeken €n ook
bêelden van gÍotê aaÍdbevingsraÍnpen
waarbi i  honden zi jn jngezet zi jn
bekend. Het komt echteíook in Neder.
land voor dat er gasexplosies plaats.

vinden en de vl iegtuigramp in de Bi j f
mer l igt  nogvers in het Seheugen, DaaÍ
waaÍ je niet kunt zien of er mensen
bedolven l iggen ondeÍ puin ofbÍok.
stukken is de inzetván íeddingshon.
den eên logische keuze, Die hoeven
hun ogen niet te gebruiken. simpelweg
omdat ze met hun neus werken.
Reddingshonden en hun gelêideÍs zi jn
speciaal opgeleid voor hun taa k e n zijn
spêcial isten in hun welk.  Er zi in teams

die speciaal opgeleid ziin om bedel-
vingssla(htoffêls te zoeken, maar ook
teamsdie gespecial iseerd zi in in het
zoeken van mensên díe an overspan'
nen toestand het huis hebben vetlaten
of hêt sla(htoffer zijn geworden van
een zedendelict eic. Hei doorzoeken
van een bepaald teÍein door honderd
mensen schoudeí aan schoudeí kan
door dí ie hondenteams snel lêr én
beteí Sedaan wodên.

optêldlng
Een getalenteeíde hond hêêft íuim
twee jaaÍ i Í tÊnsjeve training nodig om
goed vooÍbêrcid te zijn. De gemiddel

de geleider kr i jgt  een opleidingvan
tenminsie dÍ ie iaar bi jde St icht ing
Internat ionale Reddingshonden GÍoep

SIichtín, Lr..----

^€od|nt9hordên crcêo
oe€msh.at74
53rÍ AD GA^ltREt{
rêtj o4r8 - j6tr8,
r.r: o4re - 564.,2,
vooralarÍÍêrl,l& 

065 - 3368523

(lRG). In die t j id leeÍt  de geleider

ui teíaaÍd'het hondeÍwelk ' ,  maaÍ daar_
Íáastookbi jvooíbeeld st ÍessveíweÍ_
king, het inschatten van insto ingsge'
vaaÍ van gebouwen bijgasexplosies en
áardbevingen, inzetsÍucturen en tech'
njeken, luc htstromin gen ínterp ÍeteÍen,
communicat ie mêt brandweeí etc,  etc.
En in gevalvaÍ nood dient hi j ietsvan
bergingvan slachtoffeís te wêten en
eeÍste l€vensreddende handelingen te
kunnên veíichten (en weten wat hii
vooralniét moet doen). Overdag ên
vaakook'5 nachts wordeÍ de honden
Ên hun geleidêrs in de prakt i jk getÍaind

en getest. Een aantalgeleiders heeft
daálnaast nog een EHB0-diploma.

Landellike organisatle
De IRG staat almeer dan 12,5 iaaÍ
gaíant voorêen gedegen opleiding en
e)(amineert haat teams tijdens een 8_
daagse cu15us. Men wi l tenslotte ook
\,reten oíhet betÍeffende team ook na
meerdere dagen no8 goêd functionee .
In Nederland zi jn meerdeÍe Reddings'
hondengroepen actieÍ Alleen alde laat_
ste jarcn ziin erzo'n 10 groepeÍangen

begonnen met reddingshondenwerk op
íecíeatief nivea u. oaa Ínaast zijn er 4 á

5 gÍoepen die zich ook met de opleiding
tot inzetbare teaÍns beziShouden.
Het MinisteÍie ván Binnenlandse Zaken
heeft de Stichting lÍzet Reddingshond
Nederland (SlN) aanbevolen bi i  bÉnd_
weerkorpsen. lJiteraaÍd is de IRG daaÍ_
bi jaangesloten en haaÍ inzetbaÍe
teams zijn geselecteeíd door de SIN om
bii gíootschalige calamiteiten ingezet te

De inzetvan Nede andse Reddings_
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Hond baont zich een weg nodr bedelvingsslachtoffel



Brieven

Op2jseptembeÍj l .  had ik in het
Íriavium, de iisbaan in Nijmegen. mijn
eeÍste 5chaatsles op noren, Nadat ik in
40 mjnuten een rondie had afgelegd,
ben ik op de bank naast de baan gaan
zit ten en heb ik de schaatsen opnieuw
ondergebonden. Weer op hêt iis kÍeeg
ik het gevoel dat ik het ui teindel i ik
toch welonderde knie 20u kÍ i jgen.0p
dat moment, hoe hetgebeurde weet ik
no8 niet,  v iel ik achteÍover.  Mi jn hoofd
raákte als eerste met een luid gekÍaak
het ijs. Dat is een schedelba5isfractuur,
schoot het door me heen. Het bleek
gelukkig slechts mi jn haarspeld te zi jn.
lk bleef gesch rokke n op het iis liggen
en een van de instÍucteuts was sn€l bii
me. Hi ivíoeg wie ikwasen $/at ikaan
het doen was. Gelukklgwlst ik de ant-
wootden op dezevíagen, maar ik
melkte ook dat ik nogalbloedde, De
haaÍsp€ld had bl i jkbaar een wond lh
miin achteíhoofd veÍoorzaakt. Voordat
ikvan huisvertrok had ik nog een zak-
doek in miJn iaszak gêstopt, dle ik nu
legen de flink bloêdende wond kon

lk ben dooí omstanders overcind
geholpen. Kennel i jk was er dooí dê i js,
baanwachters iemand van de EHBO
opgeroepen. Maaí toen ikopmijn sok.
ken en Ínet een bebloed hoofd lángs
de baan têÍugl iêp, l iep hí jme gewoon
voorbi j .  Hi j  weíd er dooÍ de omstan.
deÍs op geattendeerd weÍd dát ik de

hond€ni€ams vindl niet  aLLeen in
N€deÍland plaats. lvlet het HuLpfonds
voor Ontvoerde en VeÍmiste kinderen te
Belgie bestaat een z€er nauwe samen,
werking. D€ RG wordt bi ivermissingen
in Selgië zeer sn€l gealarmeeíd ên
fegelmatig ingezet.  Bi jgrote rampen in
het buitenland kan eveneens een
bero€p gedaan worden op Nedeí landse
teams, doch dan is ovef het algemeen
spÍake van zeeÍ gíote aardbevingsÍam-
pen, waaÍbi j  het aantal  s lachtoffers in

Triavium

gewonde mevrouw was en liep veÍvol-
gens achter me aan met hetadviesdat
ik naaí miin huisarts moest gaan, En
dat wa5 letteÍlijk a lles wat hijdeed.
Geen verband, geen pleisteís, geen
veíbandtíommel, niksl Geen eerste
hulp, geen geÍuststelling, geen bij-
stand, niels lHet kwam niets eens bi j
hem op le víagen of ikwel in staat was
om zelfeen huisaíts ofziekenhuis te
bereiken ofdat ik wel l icht door iemand
gebfacht zou moeten worden.
lk ben nogaloverstuur,  missel i ik,  dui .
zelig met nek- en hoofdpijn op het
bankje naast de iisbaan gaaÍ zitten.
Nogsteêds had ik all€en mi,n zakdoek
oíï het bloedente stelpen. Op dat
moment kwam een vfouwdie op het
punt stond te gaan schaatsen náár me
toe, en bood aan de rlond te bekiikeni
zij was aft s. Zil adviseerde me naar de
Spoedeisend€ Hulpafdeling van het
ziekenhuis te gaan omdàt êÍ een f l  inke
en met name diepe wond in miin ach.
t€Íhoofd rat. Die ehbo'erhêb ik nlet
meer gezaen en de schaatsínsÍucteuÍ
Í iepvan een afstand: " lk2ie je volgen-

in het ziekenhuis werd de diepe en 5
cm lange wond tehecht en werd een
hersênschuddinS geconstateeÍd.

Het heeft me achteraÍenoÍm veÍbaasd
dát op een dergelijke modêÍne ijsbaan,
waár zeker nogal wat valpa ijen zullen

Tenslotte l iggen rondom aaÍdbevings-
s€voel ise gebieden landen di€ even,
eens goed opgeleide teams hebben. die
snelLer ter plaatse zi jn.

Sámênwerkins
In ÍampenpLannen staan alam€Íings.
nuÍnmers van de íeddingshondent€ams
verÍne{d, doch me€stal  onrbreken de
honden bi jgrote o€feningen. waar
SamenweÍking tussen verschi l lend€
discipl ines aan de oÍde is.
Alocht di t  jaar door een EHBO vereni.

vooÍkomen met wellicht nog ernstigeí
gevolgen, er geen tenakekundige
ehbo'eraanwezig was en ik h€t hebben
moestvan miin eigen zakdoeken van
een toevallig aanwezige arts.lk hou het
Schaatsen daar voorlopig dan ook vooÍ
gezten.

L. Heuvelman9
Nijmegen

Wijvroegen een reactie aon dediectie
von Triaviun te Nijnegen,
Dhe.Ieu Van Assendclft de Coningh
bëtreurt het voondl tcn zee/ste. Ondot
de betrckken nedewerkaE op de ddg
von ons telefonisah contact nlet oanwe.
zigljn, kon hijhet gebcude intern niet
naqoon. Hijve*lad clat in de week-
ends exteme ehbo'ers oonwezig zijn
om te woken ovet de schdotsers, En
cloot da week is et altijd een medewer-
ket Í1et EH Bo-diplono aanwezig on
clie taak waar te nemen. 'MaaL' zo zegt
hij, Aeze nensen hebben ookanderc
token,dushet is niet uitgesloten dat de
aang\/ezige medewetker op een onge.
valsmofient netop de iisnachine 2it,of
doende is in detechnische ruimte.'
Hijhoopt dat het hlereen incident
betreft, een vevelende sdmenloop von
o nsto n di 9 hede n, woo woo r hij welg e -
meend ziin excusues aanbiedt, 'Moar
het onderstrcept wel het belang vdn
toezicht op de baan',besluit hijzijn

ging een oefening gepland \ , !orden
waarbi j tevens gezocht dient te worden
naar veímisten, dan houden wi j  ons
van haÍte aanbevoLen.
ndien er onder de lezers LotussLacht-

offers of gewoon geinteresseeÍden zijn
die eens aan een oefening van de red-
dingshondenteams mee wi l l€n weÍken
ofdeze bi jwi l len wonen, dan kan con,
tact opgenomen worden met Vermelde

t nte rn at i a no le Re d d i n gs h o n d e n g rce p



Ronold Lulf, orts Spoedeisende Hulp en politiearts:

'steeds meer mensen posseren de huisot

Hii werkt al negen jdor ols orts op de dÍdeling

Spoedeisende hulp van het Slotervdartziekenhuis in

Amstedom en is doornddst zestien uur per week

we*zoom dls forcnsisch geneeskundige, een functie die

in de volkmond beter bekend stddt dls 'politiedtts" Een

goede combinotie vdn token, zo meent Ronold Lulf, "wont

op die manier beschik ie over een brede we*erva ng,"

wot isvoot u olsottsopeen oÍdeling
spoedeisende Hulp de voornoonste

lk beoordeel alLe binnenkomende men-
sen op wat ze hebben en naar wi€ ze
toe moeten; ik besl isdusof ik het2elf
afhandelofdat ik ef  een special is l
naaÍ laat k i jken. EigenLi ik zouden we
a{leen acute pÍoblemen moeten
behandeLen, maaí eí koÍnen steeds
meeí mensen met algemene Sezond.
heidsprobleÍnen, omdat ze denken dal
ze snel lerof beter woÍden geholpen
dan bi jdê huisarts.  Die probeeÍ je
voorzicht ig het ju iste kanaal binnen te
duwen. want ándels kÍ i jg je hieÍ de

Er zi jn ovef igens Ínaar weinig zieken.
huizen met vaste aÍsen op dê afdel ing
Spoedeisende Hulp. In hel
SlotervaaÍtuiekenhuis ben ik de enige.
Elders doen de dienstdoende arts '
assistenten ook de spoedeisende hulp
of draaien arts 'assistenten gedurende
bi ivoorbeeLd een half jaaf mee op de
afdel ing.

wdt vindt u de noeiliike aspe.ten
von uw werk ols orts Spoedeisende

lk denk dat het opvangen van mensen
het moei l i jkste is;  ze tot  rust brengen
en erachter zien te komen wál eí aan

doen. Wii  moeten d€ ooÍzaak aanpak-
ken en de pat iënt beteÍzien te kr i igen.
En dan moetjeopdegoede ideeën

zijn etverschillen tussen de noniel
woorop ehbo'e6 te werkgdon en hoe
de zÍdeling Spoedeisende flulp de
poti ë n t e n g ro og kti i g t i n g estu u td ?
AÍtsen hebben een heelandeíe invals-
hoek, hebben een andere werkwi jze
dan leken die afen toe iêts geneeskun'

digs doen. PeÍ slot  moet een aÍts die
een plafonnet je t immen ook naár de
winkelom te vrag€n hoe hi jdal  het
beste kan aanpakken, Je moet van
ehbo'€Ís dus niet te veelverwachten;
eÍ z i jn aan EHBO bepeÍkin8en. Wal
ehbo'ers vaak goeddoen is hetgeÍust.
stel len van slachtoÍfers en het toedek-
ken van de wonden, hoewelwi ldie
wonden dan weeÍ bloot leggen omdat
we ze wi l len zien en verdeÍ behande.
len. Wij  hebben oveí igens weinig di fect
contact met ehbo'ers, De onbekênde
ehbo'er die iemand op slraal  helpt,
komtzelden ofnooít  mee naaÍ hel z ie.
kenhuis in de ambulance. lk heb fecent
een keer dr ie LotusstudieleideÍs Ínee
laten ki jken op de afdel ing om ze eens
echt€ slachtoffers te laten zien. Vooí

AmeÍikaanse si tuat ie dat
het ziekenhuis een huis-
a(senfunct ie heeft ,  Daar
bestaan nameliik geen
huisartsen en ga je naaf
een zelfgekozen specia.
l ist  . je kunt daar dus met
een gebroken teen naaÍde gynaeco-
loogtoeals j i jd i€Lr i thebtgekozenals
persoonLi ike aÍts -  of  direct naar het
ziekenhuis.  En dan kÍ i ig jevan die
bomvoll€, Íommelige wachtkaÍneís
zoals je 2iêt in een tv 'seÍ ie als ER.In
Nederland proberen we dat dus welaf
te dekken Ínaaí men omzei l t  de huis '
aÍts in Íuime mate. Het Onze Lieve
Vmuwe Gasthuis in AmsteÍdam is daaí
een goed vooÍbeeld van wanl daar
voeÍen ze het motto: "we doên alles."

Arrestonten denken ol gauw
dot ze doodzlek zlln

ehbo'e6 zou ik dat min'
deÍ z innig vinden omdat
het r is ico bestaat dat ze
dan nun grenzen Saan
vet iegSen, oÍn0aI2e
bepaalde dingen dan
misschien aL eerder den-

ken te hebben gezien.

Wot houdt het we* von eenÍorensi'
sche geneeskundige in?
Dat is afhankel i jkvan de íegio waaÍ '
binnen ie bent aangesteld. le hebt een
belangÍ i jke wertel i jk taak: het l í ik-
schouwen. Dat wi lzeggen dat je eÍbi i
wordt gehaald als niet duidel i jk i5
waaÍom iemand ov€Í leden isofals het
gaat om een niet natuuÍ l i ike dood. Dus
van al le overleden zelfmoord. en onge

de hand is,  maar tege l j jkert i jd is dat
ook je heLe werk. En het lijkt heel
bepeÍkt, dat opvangen en geÍuststef
len, maaÍ het is de essenl ie van eerste
hulp. le komt taalprcblemen tegen. of
mensen die dooÍ hun ziekte ofongeval
niks kunnen zeggen. Bewusteloosheid
is een last igiets;  een mens kan on
zoveel íedenen bewusteloos zi ín.  Ki ik,
de ehbo'eÍ leert  oveí de stabiele zi j l Íg '
ging. ademhal ing en bloedsomloop,
maaÍ wi jworden geacht iets meeÍte



rts en komen direct nosr het ziekenhuis'

daaÍover afspÍaken Ínet het z iekenhuis
en met gynaecoLogen. Je Ínoel er In
ieder geval ervaÍ ing mee hebb€n want
het !poÍen veÍzdmelen is heel speci.
f iek weÍk, Een gewone arts zou waaÍ
schi jnl i jk echt ni€t  weten wat hi j  met
de door de pol i l ie geleverde weÍkset
aan moet.  En dan onderzoeken wi j
Ínogel i jke dadeÍs van zedenÍnisdr i jven
eveneens op spoÍen-
ln de nachluÍen nemen w€ waaÍvooÍ
de dÍugsa(sen die werk€n met ver
slaaÍden en Ínedische zorg v€Ístr€kken
in de opvangcentÍa voor daklozen. En
vooÍ hel overige schf i jven we m€di.
sche rappo(en, letselbÍ even €n zi in
we eÊn levende vraagbaak voor de
poLi l ie.  we zi in dus l i jdens de acht.
uuÍsdiensten al t l id wel bezig.

Hebt u in uw lunctie ols politieaÍts
veel net eetste hul\te moken?
Ne€, nauwel i jks.  n de arÍe5tanl€nzorg
ben je meer een huisarts,  maar dan
voof afíestanten. Dan gaal hel  om
buikpi in,  pi jn op de borst,  ontstoken
t€€nnagels,  wondverzorging van oude
Íe wonden en zo meer. AÍ€stanlen die
b ivoorbeeLd gewond zi jn geraakt in
een vechlparr i j  worden meestal  onmld.
del l i jk per aÍnbulance afgevoeÍd naar
het ziekenhuis,  Wat in de veÍte aan
€eÍsre hulp íaakt z i jn de inslui t ings-
conÍoles; dal  wi l2eggen dat ik contÍo
l€€Íofhet bi jdfonken mensen dle vooÍ
een nacht je de dÍonkeÍnanscel ingaan,
daadwerkel i jk gaat om dÍonk€nschap
en niet om iets andeÍs aLs een overdo
sis drugs, suikerziekte of diabetes.

Dus uw lun.tie ols politieotts stoot
nogolvetaívan uw functíe ols otts
Spoedeisende Hulp?
H€t weÍk v€Íschi l t  sterk maarikvind
het belangri ik dat ik die lwee werkvef
den kan coÍnbineren. Ki jk,  in de arres'
tantenzorg heb je te maken Ínet e€n
beperkte patièntengÍoep; kinderen tr€f
je er bi ivooÍbeeld alniet  aan. VeÍdeÍ is
er sprake van een vertek€nd ziekte-

beeld en een bepeÍkt aanlalkldchten:
een kr iebelende grole teen kr ieb€lt  in
de cel hardeÍ dan thuis op de bank. zo
denken aÍestanten met zo'n kr iebelen
de teen al  gauw dat ze doodziek zi in.
Dus is het goed dat ik vanuit  mi in
aidere f  uncl ie vergel i jk ingsmateÍ iaal
heb op het gebied van gewone'zlekt€.
b€elden. Mi in eÍvaÍ lng is daaÍdooÍ
anders, br€der en woÍdt bov€ndien
voortdurend ververl t .  En h€t s belang-
Í i jk zoveel Ínogel i jk in de c€l  te behan-
d€lei  want het is aLt i jd e€n heel gere
geLom een aíestant naar hêt 2 eken.
huis te veÍwi jzen; dan worden er agen.
ten ui t  de straatdi€nst gehaald om mee
te gaan. D€ foÍmatie isdaaÍ nlel  op
ingÊsreld en dus moer ie proberen de
guLden m dd€nweg le bewandelen lu5.
sen h€t beLang van de arreslanl en dat
van d€ pol i l ie,  met de nadruk op de
gezondheidsaspeclen,

vindt u helweÍk noeiliik te vetwer

Op mijn col lega\ van Spoedelsende
Hulp kom ik soms haÍd oveÍ,  maar ik zi t
eí  al  naluurl i jk ook al  heel lang teÍwi j l
2 i i  na een half jaar weeÍ weg zi jn.  En
als ik h€t k lnd mel h€t gebÍoken arm-
pje vanw€ge het gehui lvan kind en
oudeÍs al leen Ínaar aaien zeg Ach wal
2ieLig nou' is het arÍnpje daarmee nog
niel  weer rechtge2et. 'verhaÍding'  is
t Íouwens niet het ju iste woord, ik w€et
gewoon wat ik moet doen om mijn
doelte ber€iken. VerdeÍ is h€t een
kwesl ie van relat iver€n. leder gezond
mens kan van het en€ op het andere
mom€nl2iek worden. lk ook. En ik
besef ied€Íe dag opnieuw dat iedeí let .
sel ,  groot of k lein,  h€vis kan insr i jpe'r
in ie leven.In hetfoÍensisch weík heb
je welenige hardheid nodig. zoals in
de aíestantenroíg, waarbi j je vaak
niel  doet wat de pat iénten wi l len.
DaaÍvooÍ moet je dus stevig in je

schoenen staan. í\,1aaÍ ik kan aUes
goed van me afzetten en bl i j fgelukkig
nooit  efgens mee zi t t€n. a

'Vethading'is ntet het lrt.te wootd

valsslachtof feÍs,  s lachtof iers van
geweld ofmoord. al le seval len van

euthanasie breng je schr i f te l i jk  v€Ís lag

aan de of f ic lervan iust i t ie over d€

doodsoorzaak, het l i jdsl ip van oveÍL j

d€n en de€eL ike.  Dat is oveÍ igens niel

hetz€l fde als wat de patholoog.ana'

toom doel i  d ie sni jd l ,  indien nodig

voo'  bew isvoeí ing of  b i i  onduid€l i jk
heden, een l ichaam op€n. wi j  'schou-

wen'  oÍ \Àel  k i jken slechls.
DaaÍnaast heb ik als pol i t iea(s in de

regio Arnsterdam de aíestantenzorg in

mi in takenpakket,  en dat belref t  dan

de arÍêstanten op de pol i t iebufeaus.

verder doe ik bloedaÍnames bi ja l l€
Ínens€n onder invLoed van akohoLdie

niet  kunnen blazer,  dooídat ze te

dronken zi in,  een longaandoening heb

ben of le ernsl iggewond zi in.  Of

orndat we veÍrnoeden dat eÍ  andere

stof fen in hÊt spel  z i jn die rnet de

ademanalyse niêt  te bepaLen zi jn.

Verder ondeÍzoek ik s lachtof fef  s van
recent g€pleegde verkÍacht ingen op

sporên van de dadeí Elders hebbef ze

cabÍiêtl€ WigteÍ'



Spelen met vuur(werk)

Vuurpiilen en roties horen bijde joorwisseling, Ongevallen

met vuurwerk heloas ook, Het blijft dus nodig ieder jaar

weer de aondacht te vestigen op de gevoren van illegoal

vuurwerk en op de iuiste monier von oÍsteken.

i . r . r r l i jk5 saat er rond d€ iaarwissel ing
vooí ongeloof l i ik  veel  seld de luchl  n.
Al  taren wordt het bedrag dat aan vuur
werk wordl  u i tgegeven hog€Í en het
e nd i ik l  n iet  i r  z chr.  Je kunr ie atuÍa.

sen wal de 
'eden 

is van d€ze schi jn.
barÍ  onomkeerbaÍe l rend. AlLeen.. .  dat
val l  bui ten het beíek van di t  l i jd

Wat echler wèl  een onderwerp voor di t
b l rd s,  z i in de jd.rr l i ik !  terugkeÍende
ongeval len d e het g€volg r i in vnn het

vuurwerk.  Ondaoks de vooÍ l ichl i  g op
de scholên, de spol jes op de tv,  d€
poster!  n de str id l  en i r l le w.r . r Íschu
wingen komen deze ongevaLlen elk
jaaÍweervoor.  Er z i in veÍnanende
Íe. l . rmecaÍ ipagf es geweest,  waar
schuwerde en keiharde. Êí z i r  s leeds
weeÍ Íundeíen'die mel vLruÍwerk
blunderen. [4aar ook val len cí  Élk J.r . r Í
onschuld ge ! lachloÍ Íeís.
Vuurwerk v€íoorzaakl  de meest ui l
€enlopende letqêls.  Van t i jde i ike doof

Ger.Íd van BÍoekhuiisen

heid .  de knal  moet steeds hard€f ror
i ]mputal i€s en /el fs farale letsel5.
Als ehbo eÍ  moet je dus e senl i jk  op
hot €rgste z i jn voorbereid bi j  de huidi
ge j . . rwisseL ngen vafdaar deze pre

a Probeer de afs lekers van v! ! rwerk
le bewcgen di l  vei l ig te doen. dus
voLgens de op de veÍp.rkking (ver

plcht  n hel  Neder lafdsl l  vermelde

Sebruiksadnwi jz i ' rs.  s zo n

sebíu ksaanw iz ing r  e l  . i rnwezig.
dan is het vuurwerk z€€Í waaÍ
! th i in l i ik  lasir i r l€n vnak extrn

eavrnr i ik l
a ZoÍg dàl  r  t  id een emm€Í warer

k i r i r rst i rdt  t i id€ns de i . r . r rw ssel  ng.
Ten eer! te om wÊigera. ' r Ís
on!.hadel i jk  l€ nraken, m. i  r  ook
om di Íecl  l ichte bfandwondt€s aan
de vi ' rgers oÍ  eLde6 le kufnen koe.

a Zorg ddt toes.houwer!  de nodigo
.r fstand in acht nemon or l r r lvuur
werkakl€keÍs h!n vuuBerk noo t
in ae Í  chl i rg vrn omstanders af l te

a VooÍ her gevaldal .  .  s het aán le
bevelen enkele pla! l  c zakjes,  p as
t lc bÉkêÍ l ies en i isbiokies binnen
lrêndbeÍeik le hebben. Hierover zo

a Ni ai lóóp i !  hel ,  onder .n. lêíê têf

verrni jd ing vai  onnodig letseL, aan
le bevelen dir€ct  a lLe ÍommeLop re

Hel I  ik t  eÍop dat w i  aanbevelen dat
ook ehbo'ers als po i t ieagenten het
alsteken v.n vuurweík t  idens d€ i .ar
, , ! issel ing gaan b€g€leiden. Nu is h€t
ortz.ggeLikrnoei l i iksocidl€controLe
ui l  te o€fenen in dergel i jke omstandig.
hedÊn. ]\,,ldar... zelfs d€ me€í grote
vuurwerkwaaghaLz€n die met een oog,

:.']
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ving€r oÍ  hand mindeÍofondeí de

brandwonden in hel  z i€kenhuis z in
lerechtgekomer geven u gel i jk .  Heel

vaak woÍdt  mede door het drankge

bru k hel  gÊvaaÍ onderschat.

Voorkom€n is ál t i jd beteÍ  dan 8€nezen.
WoÍdt eÍ  ordanks de voorzoÍgsmaatre.

g€ler loch ie ls afgeschoten -één of

meerdere v insers.  complete hafden ol

nog erger '  veÍbind dan de wonden en

ve'pirk de 'v€Íw jd€rde'  l ich. 'dmsdeler,

voor zoveí terug lÊ v ind€n, in een plas-

t  c zakje.  Knoop dat zoígvuld g dicht  en

stop het in e€r arder zakle dal  met

wateren is is sevuLd. Geeidat seheel
me€ aan de aÍnbulance of  naar hel  z ie '

kenhu s.  Wi i  kunnen als ehbo eís niet

beoordêlen oÍde ch ruÍgeí nog €t !

Het pla! l ic  beke( ie ui l  de bovenstaan

de t  ps koml van pas bl ioogveí\ron
dingen. Het is de prov soí ische manier

orn een oog.f  te dêkken teSen de veÍ

dêÍ€ inw€rk ng van de omííeeks d e

t  id vaak Íu m ln onze atmo! leer aan-

w€z ge ongerÊ.ht i8heden.
Het laalste punt t€n stol te doeLt op de

ongeval len ' lhê day af ler ' .  Kinderen

Saan lang voor het ontwdken van de

vermoe d€ oud€15, op p.rd 0m de

íraal  a i  le kammen op niet  afgegaan

vuurwerk,  vaak mêt haLve, nog k0(ere

oÍzel fs helemaalgeen Lont jes. lu st  de
j€ugdig€ Leeft i ld van dezê iag€r!  maakl

evÊnluele letsels des te schr i jnender.

VooÍalook omdat deze vêÍmi idbaar

Een pret t ige en vel l ise iaaÍwissel ing
dusl  a

Bungeejumping

De omstandeÍs hielden hun adem in
toen de loo.jaÍige heer Potter in San
Diego (Cal i foÍnië) met een lang stuk
elast iek om zi in enkelsvaneen60
Íneteí hoge toren naar beneden
sprong. Hi j  wi lde als de oudste bun-
geejumpeÍ in het cuiness Eook of
Records komen,

De spfong ging goed. Mi inheer PotteÍ
veeÍde nog vier maalop en neer en
bleeftoen hangen. Doodst i l l  De om-
standeÍs gi lden, maaÍ even later ioon-
de Potter loch weer lekenen van leven.
Hi j  had de spÍong voonreffel i jk door '
staan. Hí i  was daaína al leen wat moe., ,

Claims
ls dat spf ingen van grote hoogte -  50
tot 1oo meleÍ.niel  enoím gevaarl i jk?
Eigenl i jk voor gezonde mensen niet,
tenminste zolang het elast iek niel
bíeekt oÍ het te slap ge\,vorden is- In
dat geval smak je natuurl i ik met zo'n
loo ki lometer snelheid legen de gÍond
of in (ondi€p) water.  Ditr i jn echteÍ
technische pÍoblemen. [ ' laar de spÍong
zêlP DewegomLaagval l  mee. Die is
v€Ígel i jkbaar met de sensat ie van een
paÍachut ist .  Even voel ie ni€ts ên val ie
vflJ.

Elastíekspf ingef s vl iegen echteÍ,  als zi i
benêden aangekomen zi jn als dooí een
katapult  geschoten aan hun enkels
weeromhoog. DaaÍbi jwordt hun wer-
velkolom met kÍacht geíekt.  SoÍnmige
mensen die al last hadden van hun rug,
k!nnen na zo'n spíong dan weleens
ertra kLacht€n kr i jgen. Je moet dan ook
vóór de spÍong ee n ve fkla Íing tekenen
dat je van íederc schadeclaim af2iet.

DÍuk
Veêl belangÍijke Í zijn de reacties van
het 2€nuwst€lsel€n het hart .  vÍ i iwel
iedeíeen is bang, en zekeí bij de eerste
spÍong. ie begjnt te zweten, het hart
gaat snelleÍ en soms ook onÍegelmatig
slaan. De bloeddruk schietomhoog.
Ti jdens, maarvooíalna de sprong ko-

G.Í. Haneveld

men in het l ichaam 20genaaÍnde 'end-
oÍfinen'vÍij. Dat zijn natuurliike stoffen
die echterwat l i iken op moíine. ie
voelt  ie 'high' l  opa Potter had dat ook.
OndeÍzoekers ontdekten bovendien
dat na een sprong dikwi j ls het pi inge-
voel een t i id lang veímindeÍd is.
In Engeland spÍong een gezonde 18.
jaÍ ige vrouw van 5o meter hoogte,
maar zes uuÍ lateÍ bl€€k dat ze met
haaf re€hteroog niet goed meeÍ kon
zien en ook haar lin ke foog was achter.
ui t  Segaán.
In het oog weíden ui tgebreide bloedin.
gen waargenoÍnen. Waarschi jnl i jk is
door de hoge druk een aantal  k leine
netvl iesbloedvaat les gespÍongei.  Dit
g€val had een happy end. Na veÍ loop
van tijd heeft haaÍ gezichtsvermogen
zich weer hersteld.

Kick
De bloeddrukverhoging en die veísnel-
de haÍslag zi jn naluurl i jk íedenen oÍn
mensen met veÍhoogde bloeddrukof
een toch al  s lecht funct ionefend hart
zulke elast i€ksprongen dr ingend af te
Íaden.0ok alwanneer hen ve(eld
werd dat je eÍ zo'n 'k ick'door kr i jgt . là.
die 'k ick'  is nu pfecies het g€vaaL

longe. gezonde mensen gaan daardooÍ
niet zelden gevaarliike dingen doen;
bijvooóeeld tiidens spÍongen salto's
maken zonder extÍa beveiliging.
Van mensen die in de bloeiende bun-
geeiump b usiness we Íkzaa m 2íin,
wodtveÍwachtdat ze op de hoogte
zi jn van EHBO. Maar wal te doen áls
hetelastiekje bÍeekt? a



'Dot woren toen mensen met een tic'

"TÍudy? la,  een een echte perfect ionis.
le.  Dan heb je ietsgoed gedaan en
kri jg je een coínpl iment,  maaÍ dan
volgt dÍect daarnar Maar het kar toch
echt beter, , ."

KanjeÍ
De begeleidende aÍts is Gerl  Boulen,
die volstrekt betangeloo5 al  twinl ig
jaar zi jn kennis,  energie en vr i je l i jd
steekt in medische begeleiding van de
LotusstLrdiekr ing. GeÍt  Eouten geeft
dez€ avond de leden van dê groep aan.
w i2ingen en adviezen en bl i jkt  popu
laÍ.  Zi jn vis ie:  "Lotus geefteen stuk
meerwaaíde aan het totale w€Ík van
de tHBO. Ki ik maaÍ eens naaÍ de oefe.
ningen van dê brandweeÍ,  de mensen
van de amb!Lances. 8i j  dat soort  di tu.
ai ies is de medewefking van Lotus

Vest igingsmanager Helmond van Arbo.
Unie OoÍst.Brabant is z i jn off ic iële
funct ie,  maaÍ voor Trudy Geres en haar
d€Ít ig mannen en vfouwen die deze
avond ui t  de wi jde omgeving naaí het
wi ikhuis De Lier in Helmond zi in geko.
men is hi j ,  wat €€n hunner mi j  toever.
t Íouwde, een kanjeÍ.

Waafom doet hi id i t  al lemaal in r i jn
toch schaarse vÍ i je avonden en uren?
Gefl  Boul€nr"Nogmaals: Lolu5 bete
kent meeMaaíde. Helmond, mi jn
woonplaals heeft  een van de grootste
EHEO.veÍenigingen van het land met
2even.tot achthonderd leden. Een
act ieve afdel ing bovendien- Dit  seizoen
komen er dÍ ie nieuw€ gÍoepen bi jvan
zo n zest ien mensen die een EHBO.cur.
sus gaan volgen. VeÍd€Í zi jn ef zes keer
per jaar Lotus studiekr ingbi jeenkorn
sten voor diegen€n die hun aanteke,
i ing moelen behouden.
En eens p€í seizo€n houd ik een Lezing.
AlLes bi 'e lkaar houdt het een Ínens
bezig." a

Lotus geeÍt meerwoorde ssn
het werk von de EHBO
"Lotus? Dot ziin mensen met een tic. Er is een tijd geweest

dot we niet helemaol voor vol werden aongezien. Maor dat

is in de loop der iaren wel veronderd. De mensen weten nu

wat wij willen: iets betekenen voor de somenleving,"

De wooÍden zi 'n van de energiekeTÍudy
GeÍes (38),  ui tgespÍoken vooÍ de aar '
vang van de sludiekí ingbi jeeenkomst in
het wi jkhuis De Lier in Helmond, waar
deze VooÍpostredacleuÍ getuige kon
zi jn van een sterk gemotiveerde Lotus.
groep (dames en heren).
Trudy Ger€s.Schepers is een duizend
poot.  Dat bl i jkt  ui t  haarwooíden en die
van anderen, maaf ook bi j  haaÍ optre.
den r i jdens de studiebi jeenkomst.
Acht l i€n jaar geLeden d€€d zi jexamen
in haaÍwoonplaals Helmond, maaf dat
vond zi j  n iet  genoeg. ln r99r meLdde zi j
z ich voof een opleiding tot  Lotus.stu.
dieleideí,  waaÍvoor zi j  een jaaí latêr in
Utrecht slaagde en als zodanig Íunct io.
neeÍt  z i j  nu in HelÍnoid, waar wi j  haar
deze avond aan het \ , !êík2ien.

TÍudy Geres is meer dan al leen Ínaaí
studiekí ingleid€L Ze is naasl haaÍweÍk

GarardÍÍabart

als huisvÍouw en moedeí ook secÍetaÍ is
van de Lotusrayonraad Brabant:  "We
hebben hier in onze vêêít ien kÍ ingen
met zo n 450 deelnemeÍs het grootste
aantal  SlachtoÍfeÍs '  van hel hele land."
Ze leidl  iedeÍ maand een kr ingavond en
volgt bovendien nog een opleiding tot
kaderinstructeur EHBO.
Volop weÍk dus voor de eneÍgieke Trudy
die lussen de bedf i jven door gelegen.
h€id heeft  om iets te vertel len over wat
haar heeft  bewogen oÍn di t  zo belangf i j .
kê werk te gaan doen naast haaÍ pÍ ivé,

" k ben een peÍect ioniste, misschien
weldaarom", verklaart  z i j .  om daaraan
onmiddel l i jk toe le voegen: " lk weet
nietofdatwelzogoed is.  ik heb daaÍ-
vanzelfal t i jd dê meeste last. lk ben dus
nu ef kend, gediplomeeÍd studieleider
voor ehbo'ers die een opleiding volgen
voor een Lotusdiploma. Zo'n opleiding
duuí vi j f t  ig tot  2est ig lessen geduÍende
twee jaar.  í \ , laar bi jmi jmoeten 2e alna
anderhalÍ jaar hun diploma hebben. Bi j
mi j  is het al t i jd:  PÍ ima, maar.. . . . .

Kan betêr..
Een van de cursisten van deze avond,
de 4o. jaÍ ige Nico van MieÍ lo ui t
Somer€n, zel f  kaderinstructeuf EHBO
en als verpleegkundige weftzaam in
het Srabantse epi lepsiêcentÍum
K€Ínp€nhaeghe, later in de pauze:hudyGercs: Hêt lan atid betêt.,



Een vroliik en veilig
Kerstfeest
Kerstmis bre ngt weer geze ll ighe id, hutselli kheid,

codeauties en lekker (te veel) drinken en eten.

Modr is het ook een vellig feest? Kijk doot von tevoren

moot eens nooí

Kaarslicht
Dat zachte, wat flakkeÍende licht van
ouder\,!etse kaarsen geeft nog altiíd de
meest int ieme sfeeL í l laaÍ val tzo'n
brandend kaaÍsie orn op andere takken
van de boom ofop het mooie tafel-
kLeed. dan staat aldie feestel i jkheid
plotsel ing in vuuí en vlam.
Zet daarom alt i id een emmeÍ met
wateÍ in de buu net daarin een
spons. En beki jkvan tevoren hoe een
vlammende kerstboom het gemakke
l i jkst  bui ten te brengen is.
Tegenwoordig bestaan er ook midde-
len waaÍmee je een linnen tafelkleed
kunt i ÍhpregneÍen zodat het mindeÍ
bÍandbaaÍ woÍdt.  Geen slecht idee.
Brandende kaarsen Íoeten en druapen
bovendien. Gevaarl i jk is dát rceten
niet,  ook niet voor het mi l ieu. Gloeiend
kaarsvet is ook niêt zó gevaarlijk als
het in contact komt met de huid, maaf
het kan welsteíke schí ikreact ies
geven. í l let  name bi jeen kind. Let er
dus op of het druip€nde kaarsv€t niet
oeÍeÍopgevangen Kan.

Elêltíischê verlichting
Een elektrische kerstverlichting heeft
ál die bovenstaande bezwaren nátuur-
l i ik niet . l .J i t  onderzoekvan Êen f l ink
aantal k€rstboomlichtjes is echteÍ
gebleken dat een gÍoot deelgevaarlij-
kef was dan men had veíwacht. Koop
dus alleen maar kerstveílichting die is
gekeuÍd. íMaaÍ dan nog...
vervang kapotte lampies altijd onmid-
delliik door nieuwe. EeÍst de stekker
natuuÍ l i jk ui t  het stopcontact lEn let
erop dat de draden zó hoog hangen
dat zi j  bui ten het bereik van kinder-

handjes zi jn.  Zoíg er ookvoor dat
lampjes en dÍaden niet tegen metalen
voorwerpen aan kunnen komen. Dalzi i
bijvooÍbeeld niel hangen tegen meta.
len v€Ísierselljes van keístboomenge.
len- en bol len oftegen aluminiumfol ie
waaímee de boom isvetsieÍd. Een aan.
íaking kan dan leiden tot een gevaarlíi-
ke en in ieder gevalhoogst onaange-
name elektf ische schok, En laatde
kerstboomverl icht ing niet bÍanden als
het huisverlaten 15.

Xet optuigen van d€ boom
Bijeen flinke hogê boom gebruikt u
natuu ijk een tÍapie. Nooit een keu.
kenstoel. De op- ofafstap is daarbii
namel i jkte hoog. Bi ieen goede huis-
houdtrap staan de trcd€n niêtzover
van êlkaaíen zo'n trap staatveêlstevi .
gerop de vloer Víaag iemand u vast te
houden als u Ínet vêrsieren bezig bent.
Dle geeftdan tevens alles aan en zegt
waar u het hangen moet.

Spuitbussên met 'sneeuw'
'De sneeuw is onblandbaal'staat er op
de bus. Dat kan bêst zo zijn, maar het
d ifgas in diê bus lsdat zêkeÍniet. Een
spuitende bus bijeen brandende kaars
geeft gemakke lijk êe n decim eteíla nge
fellevlam. Let er ook op welke driifgas
woÍdt gebruikt. Dle oudêCFX3, chloor-
Íluorkoolwateístoffen die zo schadeliik
zijn vooronze ozonlaag, zitten eÍ waar-
schijnlijk niet meer in. Maarkiik goed
op hêt êtiket. Mogelijk bevat hetdriiÍ.
gas tolueen of zelfs dichlooínethaan.
l$et héie kleine lettertjes staat erdan
soms bii: 'Kan tot onheÍstelbare effec-
ten leiden' .  Dus, goed opgeleten spui_

G.L Hanavald

ten meteenopen íaam. En laal  de kin.
deren er niet  mee spelen.
Dit geldt voo r 'glitter' spu itbu ssen ook.
Een exÍa Ís ico daarbi j is dat die gl i t .
te lsworden ingeademd en pas diep in
de long zul len bl i iven steken. í l let  al le
kansen op irr i tat ie en veÍdr iel .
Sneeuw is ook met pÍoppen witte wal-
ten te imiteÍen. Soms spuit f iêneí
haaÍ lak op om die 'v lokken'wat stevi .
ger te maken, De brandbaarheid neemt
daardoor echteí toe,

KeÍstballen en entêlenhear
Dikwi j ls: i jn de keÍstbal len en de piek
nog veívaadigd ui t  heel dun geblazen
glas. 8rcekt 20iets dan zi jn de spl inteÍs
vaak veni jnig scheíp. 8i j  p lastk kerst-
versie nS is dje kans natuurl i jk minder
groot, verzorg wel meteen elk wondjê
als u met de keístboom bezig bent.
Andeíe keÍstveÍsier ingen, o.a. h€t
bekende engelenhaar,  bestaan vaak ui t
ui tgesponnen kunststofof ui t  glas. Dit
kan enofmê jeukverooÍzaken als het
terechtkomt op de huid.Ingeademd
veÍoorzáken zii luchtwegproblemen.

ÍYllstl.toe
Tot dusveÍ hebt u hieí nietveelanders
dan negatieve zákÊn kunnen lezen,
lllaardenk ook aan de positieve kant:
aan die sfeeÍen gezel l igheid die vooral
de kinderen zo lang bi jzalkunnen bl i i -
ven. En denkvoor u zel fook aan het
kusie onderde mistletoe.
Vooruit, nog één waarschuwing danr U
wisttoch dat mistletoe giftig is? Net
zoals de hulst. Houdt ze uit de buurt
van kinderhandjes dus én uit hun
mond. a



Het kraokbeen von de knieschijf

Als lid von het Rode Kruis Amsterdom heb ik het geluk dot

ik nog al eens ingezet word voor bijzondere

hulpverleningen. De dfgelopen twee modnden stond ik

rcgelmatig tussen de coulissen von het fhedter Carré bii

de musicol'Joe'. Het meemaken von zo'n musicol ochter

de schermen is op zich ol een verhoal waard en voor een

fetvent thedteftezoeker ols ik ben een hele leuke

ervaring, Eên van de ongevolleties wootbij ik om rood

gevraagd werd, gaf me de danzet tot dit stukje.

Voor de zondagmiddagvoorsl€l l ing
kwam een van de oíkest leden naaÍ me
toe omdal hi i  p i jn had aan zi jn knie. Hi i
was geval len toen hi jmet zi jn vooí,aiel
n de lrarnÍai ls was gekomen. Hieíb i

had hi j  een vooÍ mi i  als fysiolheÍapeut
herkenbare Íef l€x: met mi in handen
moet ik mi jn bÍood verdienen, dus pÍo-
beeÍ ik te val lên op een andeÍ
l ichaamsdeel.  De voorkant van de knie
was het eerEt aan de gíond orn de val
op te vangen en deed dan ook pi jn.
Bi jondeízoek zag ik een l lchle, bLauwe
verkleuring Ínel  een minimale zwel l ing
àan de ondeÍkanl van de knieschi j f -  Ni j
kon zi jn knie Íedel i jk go€d bewegen .
hi jwas immers ook op de f i€ts veÍdeí
naaí de voorslel l i ig gekoÍnen .  dus als
ehbo'€r kon ik al leen maaívaststetLen
dat hel om een kneuzing ging.
Hier was de gehele lCE.ÍÊgelvan toe
passing, vooízov€Í mogel i ik in deze
omstandigheid: t ien minuten koel€n.
ên een drukverband rnet ideaalwindsel
van 8 of ro cm. (Sommige ehbo'êrs en
ook kadeÍ instructêuís g€bÍuik€n 6
cÍn-,  wat naar mi ln menins besl ist
onvoldoende i ! . )  Nel onbewe€gl i jk
houden vvas bi jdi t  relat ief  l icht letsel
niet nodig en het hoogleggen was in
deze omstandigheid The show must

go on niet te Íeal igeÍen en ook n et
echt nodig. Op zondag is eí een mid
dag €n avondvooÍslel l ingi  Íegelmatig
koelen was dan ook mogel i jk.

^IaaÍ 
ja,  lk ben ook nog fysiotheíap€ul.

lk bedachtdat de dÍukvande kneu.
zing aan de voorkanl van de knieschi i f
dezelíde dÍuk had gegeven tussen
knieschi j len bovenbeen. Met Íni jn
eívar ing.ekendê ik met de mogel i jk.
heid van eên oí meer veÍvolgklachten.

De knieschi j f  (patel lal  is een zog€.
naamd sesambeen, een Los stuk bol,  in
de pees van de vierhoofdige di jbeen-
spier (quadf iceps).  Dit  stuk bol weÍkt
aLs een katrolom de kíacht vai  de di l
beenspier oveÍ te brengen op het
sch€€nbe€n; bi i  het aanspannen van
de di jbeenspief s lrekt dê knie zich.
VeÍwi jder ing van de knieschi j f  geeft
een k.achtsverlies Van zo'n 3o%.
De katrol í inct ie betekent dan ook dat
de knieschi j Íondergrote dÍuk kan
komen te staan, vooÍal  bi j  het st Íekken
vanui l  êen sterk gebogen knie.
De knie hoorl  bi jhet buig€n en stÍek.
ken in een spoorvan hetdi jbeenbol te
gl i jden. HieÍtoe 2i in d€ gLi iv lakken van
de knieschi j f€n hêt di jbeenbot

bekl€€d mei kraakbeen. Dit  kraakbeen
is g€voeLlg voor beschadiging en ov€r
belast ing. VooÍ klachten van di t  knie
schi i fkÍaakb€€n worden verschi l lende
namen gebruikt .  De meesl gebruikle is
' ret Íopalel lai Íe chondÍoparhie' ,  letr€Í
l i jk veítaaldr achl€r de knieschi i f .

Kla.hten
TypeÍende klachlen bi j  i r Í i lat ie van het
knleschi j fkraakbeen zl inl
a pi jn aan de voorzi jde van de knie;
a vereÍgering van de pi jn door o.a.

l raplopen, hurken en f iels€n tegen
dewind ofmeteen zwaarde. verzelr

a langdurig st ihi l ten m€l g€bogen
benen provoceerl  de pi inklachl,  di t
woÍdt vvel lhealerÍenomeen
genoemd:

a kraken van de kni€ bi j  buigen, cfepi

a onzeker g€voeLc,q, gevoelvan
dooízwikken n de knie bi j  (besin
nende) belast ing;

a pseudo.slotklachl€n: in legenEtel
l ing lol  bi j  een kapotte meniscus, is
het op slot  s laan slechts van koíte
duur en met €nig schudden van het
oeen \rveer op Íe tosseni

a eÍ isweinigofgeen zw€l l ing.

De oorzaken zi jn divers.
a BeschadiginsdooÍ€€n kneuring

zoals oÍ dooÍ sl i j lage.
a De hoek tussen ondeÍ- en bov€n

beei;  normaal is deze hoek klein,
echtef voofal  bi j  X. en O benen kan
deze hoek afwi jken, waardoof de
knieschi j f  ni€t  Íneer goed in het
!pooÍvan het di jbeenbor toopt.

a Een zogenaamde platvoet en/of
overpÍoneren van de voet (de hiel
kanlel l  te veÍ naar buiten) bi j
(hard) lopen: hieÍdoor draai l  het
ondeíbeen naar binnen, waaÍdoor
d€ knieschi j fbi jde groef in het
bovenbeenbot naar buiten, dus ui t
het spoor,  getrokken wofdt.



i) Verko(ing van de spieÍen Íond het
kniegewricht,  waardoor de druk kan
toenemen en de knieschi i fui t  het
spooí geÍokken kan !!orden.

a Het tekoÍs€híeten van de kracht
van de spieren rond de knieschi j l
waaÍdooÍ deze niet goed gespoord

a Geboone-afwi jk ingen aan de knie-
schi j f  of  na een knieschi j fbrcuk,
waardooÍ knieschi i f  en gl i iv lak van
hetdi ibeenbot niel  goed (meer) op
elkaar afgesteld zi jn.

De klachl koml het meest voor bi j
jonSe mensen, t0ssen 15 en 30 iaar i  in
de pube(ei t  meer bi j  meisjes dan bi i

'ongens, 

doordal het kraakbeen zwak-
ker is en omdat meisjes neeÍ neigen
naaÍX.knieén.
ntensi€v€ (sport)belast ins is de

belangri ikste ooízaak. Echter tegen.
wooídig komt de klachl ook steeds
vakeívoor als gevolgvan een mode.
verschi insel:  jongeren mogen de veters
niet meer dichtknopen, waafdoor een
voet die alneigt naaf binnen te zwik.
ken onvoldoende steun kr i ig l  en daar-
dooí nog meer naaf binnen zwikt.
VerdeÍ ontstaat de klacht vaak dooÍ
kneuzing van hel kraakbeen bi jeen
ongeluk0e) of bi j  b i jvoorbee ld werksi
tuat ies waarbi ide knie constant tegen
het bureau ofde weÍkbank gestoten

Onderzoek
HiêrvooÍ heeft de árts en/of fysiotheÍa'
peut een vaste schema waaíbi j  mel
name stand, dÍuk en kíacht ondeízocht
worden.Vaak is di t  ondeÍzoekvol-
doende. Bi j  twi j feloveí een anatomi-
sche af\ iiiking woÍdt \ iel een Íijntgen'
foto g€nom€n. Zomaareen foio naken
is zinloos, oÍndat êr iêts ís met het

De knieschijf spoo atteen soed bij een juiste

slandvan de benenen voelen.

kÍaakbeen en kraakbêen is op een noÍ-
male Íóntgenfoto niet zichtbaaí te

Bêhandel ing
lJit de oofzaken en het vooíkomen is al
afle leiden dat het beter laten sporen
van de knieschi j fen het werken aan de
spieÍen in combinat ie met s€doseerde
rust, de klachten kan doen verminde-
Íen. HieÍvooÍ wodt de laatste tijd met
name gebÍuikt gemaaktvan het zoge-
naamde í$cConnelf prcgramma: tape
vooÍ het bet€Íspoíen van de knieschi j f

en oefeningen voor de spieren rond de
knie(schiif ) en voor veíbeteÍing van de
voet- en kniestatiek.
Wanneerdi t  echt niet  helpt,  wordt een
kijkoperatie gedaan om te zien hoe de
knieschi i f  eÍ  aan de achteft  ant ui tz iet .
Een mogel j ikheid is dan het 'pol i jsten'
van hel knieschijfkraakbeen. VÍoeger
werd de aanhecht ing van de knieschi iÊ
pees op het scheenbeen nogweleens
verplaatst ofhet weefselrond de knie-
schi i f  gekl iefd om zo de knieschi j f
beter te laten spofen. TegenwooÍdig
gebeurcn deze opeÍalies bijna niel
meer, In het ui terste gevalkan de knie.
schi j f  nog verwi jderd worden.

Terugkomend op het liidend voorweÍp
vai di l  veÍhaal.  De EHB0 vooÍ een
kneuzíng bÊstaat onder meeÍ ui t  hel
aanleggen van een dÍukverband, In di t
gevál bestaat echter ook de mogel i jk.
heid dat het drukveíband de i Í i tat ie
van het kfaakbeen vergroot dooÍdat
hel verband de knieschi j f tegen hel di j .
beenbot aandíukl ,  Het slachtoffeí
moet dan ook geÏnstrueerd woíden de
knie niet te veel te buigen of gebogen
te houden. 0pgemerkt moet worden
dal een slap aangelegd drukveíband
\Àel de druk van de knieschj i Í  zou weg-
halen maaÍ slechts een dekverband is
en geen funct ie meeÍ heeft  voor de
knêuzrng.

omdatde man na dí iedagen nogveel
last had, kon ik als fysiotheÍap€ut de
pat jënt veder helpen dooí een knie.
schiiftape aan te leggen en oefeningen
le geven oÍn de krachtvan de dijbeen-
spier te onderhou den en o m de stand
van de voet tevetbeteíen; erwas
namelijk sprake van een platvoet.
VeÍdeÍgaf ik insÍuct ies om in het
dasel i jks sèbruik ov€óelast ins te
voorkomen. Na drie weken was de
klacht ve Ídwenen. a

H e nk Lulf i s (s po tt) [ysiothe npe ut/Henktulf



Een ingeslikte noold

Wie een scherpe noold inslikt, schrikt zich notuurlijk een

hoedje en denkt er woorschiinlijk neteen het ergste von,

Het lichoom echter weet met zo'n scherp voorterp voak

verrossend goed weg,

Hel is eigenl i jk een mirakel dat een
ingesl ikte naald zo dikwi j ls zonder pro'
blemen het l ichaan via de natuuÍ l i jke
uitgang weeÍ veÍLaat.  Maar niet al t i jd.

Soms bl i j f l  zo'n naald steken bi jeen
der normaLe vernauwingen die in de
slokdarm aanwezig zi ,n.  0l  de naald
feist  ongestooÍd dooÍ het meteÍsLange
daímkanaal om dan enkele cenl ime.
ters boven de anus de daÍm te doorbo.
ren. Zoíets gaal meegtalgepaard mel
al leíheft igste pi in en misschien wel
met een endeldaÍmontsteking of -

ovef ingesl ikte naalden bestaan
natuuÍ{ i jk de nodige verhalen. Zo was
er eens meisje dat op haar zevent iende
jaaÍeen naald insl ikte.  Die naald kwan
pas 0p haaÍzevent igste weeÍ tevoor '
schi jn,  maar wel aan de achteÍzi jde van
haar bovenbeen. Kennel i jk had die
naald dest i jds haaÍdaÍm doorbooÍd en
was zij veívolgêns dooÍ de bewegingen
van haar spieÍen Langzaamaan bene-
denwaaÍts gediÍ igeefd.
Een ander meisje had een t iental  spel-
den in haaf mond toen zi jaan het naai.
ên was. lemand sloeg haar onverwacht
haíd op de rug, waarop van schÍik alle
spelden weÍden ingesl ikt .  Ookdie kwa-
men€rjaren later ui t  haaÍ beide benen

En dan was eÍ nogdie psychisch
gestoorde vrouw bi iwie men na haaÍ

dood een pond(!)  naalden en spelden
aantrof in haaÍ maag. Die had ze in de
loop der l i jd veÍzameld en zonder
klachten opge peuze Ld. Vreemd, héé1

Perislaltiek
Het is eigenl i ik een raadsel hoe een
naald ongestíaf l  het daímkanaal pas.
seren kan, Íerverklar ingvan dal íaád.
seLeen enkelwooÍd oveí de daínpe.
f  istal t iek. Peístal t ische bewegingen
zi jn onbewuste, maaÍ goêd gecoórdi .
neefde achteíeenvolgende samentÍek.
kingen ván de spieren in hel daÍmka-
raal.  HieÍdoorwordt de spi jsbr i j ,  de
ingesl ik le naald, vanafde slokdaÍm in
de f icht ingvande u i tga ng 'gekneed'.
Dil píoces mag Ínèn niet met het Leeg-
peÍsên van een t ube verge liiken. Er
geb€urt  namel i jk méér Vooídat de
spi isbrok aí iveert  onlspant de daÍm'
wand zich eerst,  Tfekken daaÍna de
spieren achtef de spi jsbrok samen - óf
achleÍ de ingesl ikte naald -  dan gl Í idt
de inhoud gemakkel i jkeÍ voon. Kont
de naald onderweg legen het daÍm-
sl i imvl ies aan, dán ontspannen de
spie( ies in d€ daÍmwand zich en gaan
ze als het ware wat opzi j .  Een ingesl ik.
te naald wo.dt dan ook in haar lengte-
ícht ing door het darmka naal getÍans-
porteeíd en komt zo ookweeÍ aan het
l ícht.  T€nzi j  natuurl i jk die naàld eÍgens
bleefsteken. Dat hóeft overigens ni€t
al t i jd pi jn te doen.

Wat te doen?
WaaÍschuw in iedeÍ gevaleen arts als
íemand een naaldofspeld heeft  inge-
slikl. VooÍ andere ingeslikte vÍeemde

voorwerpen geldt dat t rouwens ook.
Zolang eÍ geen pi jn '  of  s l ikklachten zi jn
en er geen kooÍtsofbenauwdheid
opÍeedl in de borst.een naald kan
nameli jk dwars door de slokdarm
terechtkomen in een long - \4ordt waar-
schi jnl i jk níets gedaan. WélwoÍdt veÍ.
moedel i jk op róngenfoto's gecort í0.
leeÍd waar de naald zich bevindt en of
eÍvoortgangtezien is op haaÍ reis.
Bl i j f t  de naald eÍgens steken, dan moet
worden inSegrepen. 0ok bi i  alarmsig.
nalen zoals pi jn,  niel  kunnen sl ikken

Op hol
Waarde (goede?) íaad vandaan koÍnt
on iemánd die een naald heeÍt  inge'
sl ikt  een wol len dÍaad te laten eten, is
niet bekend. helaas. Men zégt dat die
díaadzkh om de naaLd heen zou wik.
kelen en zo voorkómt dat de daÍm.
wand wordt aangepÍ ikt .  0ok het advies
om onmiddel l i jk na het insl ikken van
de naald een koÍst  oud bÍood ofandeÍ
hard voedselte gaan elen is oniuist .
Zo'n hafde brok drukt misschien de
naald juis l  nog stevi8eÍ in de slokdarm
vast.
Eén ding mag men besl ist  nóóit  doen:
laxeermiddelen geven, Daaídoor raker
de darmbewegingen 2ó op holdat er
vooÍ de daímwand geen t i jd meer over '
bl i j f t  d ie naald nog ui t  de weg te gaan.

NorÍnaalbl i jven eten is de beste Íaad
én het beste ervan hopen. i t

G.T. H.nêv.ld



Gezien

Een kind ziet geen gevaaí en ouders
kunnen niet 24 uur per dag opletten.
Daarom is het extÉ belangíiik om te
zoÍgen vooÍ een veilige leeíomgeving.
Mel name kindeÍen lussen oen 15iaar
bliiken een kwetsbarc grcep te vor.
men.laaí i jks woÍden in Nederland
meeÍ dan 15Z.ooo kindeÍen behandeld
in het 2iekenhuisvanwege een ongeval
in ofoÍh het huis,  Dat komt neeíop
zo'n 43o ongevallen perdag, Het weí.
kelijke aantal ongeva lle n in en om het
huis is echteí nogveelgíoter oaar
horen ook aldie ongeval len bi jdie
bêhandeld woden door de huisaÍts
en de ongeval len die kunnen worden
opgelosl  met een pleisteÍ,  een kusje

Wondwijzer

lessica Kuipers-llulders

adviezen om ongelukkèn in de eigen
omgevíng te voolkomen. Onder meer
aan de hand van een overzichtelijke

ffiï;k***in,,

doos en kinderen veiligvan school
halen zi jn in de wi jzer opgenomen.

De uitgave van de EHBo.WondwijzeÍ is
een initiatief van í$ediashare
Projectuitgevers in AmsteÍdám en is
tot stand gekomen in samenweíking
met de (oninkl i jke Nedeí landse

Vereniging EHBO.
Vanwege het maatschap-
peliike belang voor de
zorg voor een veilig huis
wordt de EH80-
Wondwiizer ook aanbevo.
len door het Nederlandse
Rode Kíuis, Stichting

I(IT{DEÀET

EHBO bi i  k lndeÍen
De ui tgave van een speciale EHBO'
WondwiizeÍvoor eerste hulp bij
ongelukken bi i  k indeÍen in €n om
het huis,  geeft  advieuen vooreer.
ste hulp bi jmeeídan 30 heelvaak
voof iomende ongelukjes jn de
eigen leêíomgeving. Behandeld
woíden bi jvooíbeeldr beet van
een hond of kat,  beíenklauw-
wondjes, bloedneus, bmndwon-
den, hersenschudding, glas-
scheÍfwond, kneuzingen, snii. l
wond, val len op gÍ ind enz. Bi j  i
e lke wond wordt duidel i jk aan. I
gegeven \ iat  ie in zo'n geval i
ju ist  welen niat je vooralniet l
moetdoen. De EHBo- l
WondwiizeÍ is bedoeld vooÍ i
iedereen die de zorg heeft l
voor kleine kindeÍen,zoals i
oudeÍs, verzoÍgeÍs, babysit- L
teís en leeíkÍachten,

Consument enVei l i theid en
Gêzondheid Service
Nedeíand {waarondeÍ kÍuis-
\,reík- en thuiszorgoíganisa.
ties).
De wiizeÍ heeft een fomaát
van 40x 50 cm en is makke.
lijk uitvouwbaar DaaÍdoor is
de wijzer behalve voof gebruik
in huis ook heelgeschikt  om
mee te nemen op vakant je of
om in de auto, caravan ofboot
le leggen.

De EHBo-Wondwijzer is le veí-

voorkomen beteí dan gênêzen
Biina een derde van de jaarliiks meeÍ
dan ande rhalf m iljoen ongevallen die
in Nederland plaatsvinden, gebeuren
in en om het huis.  0p de EHB0-
\Á/ondwijzer woÍdt dan ook uitvoeÍig
aandacht besteed aan al ler lei t ips en

tabel, waarin per leeftijds.ategoÍe
woídt aangegeven wat jemand zelf kan
doen om de meest voorkomende onge-
vallen te vooÍkomen. Ook onderweÊ
pen als het vooÍkomen van wondinfec-
t ie,  de inhoud van de idealeverband-

i  kÍ i jgênbi jplaátsel i jkeafdel ingen
I van de Koninkl i jke Nederlandse
i VereniginS EHBO of bi i  het lande-

lijk buÍeau in lvaáÍn dooÍ Íecht'
stÍeeks peí post dewijzeÍ te

Uitaever: edlashare
PÍoiect0ltgevers, amsterdam
Eerst€ edllle, sêplêmbeÍ 1997
ÉEn 9o-75932-oz-z

i bestellen dooí f11,- (inclusief

I porto-en verzendkosten) over te

i  maken ten namevan St icht ing
i DienstveÍlening EHBO in lllaaín, op
I bankrekeningnummef3T24ó122o

- 
van de Rabobank in Woudenbergof
op grÍonummer 72352oo, onder ver-

mêld ing vá n 'Wondwljzel.

u0-ilD



Volgens

Het OÍanje Kíuis boekje behandêlt het
stompveíband in Deel3., en stelt
teíecht dat er altiid spÍake isvan een
elnstig letsel. Er is namelijkaltiid spra-
kevaÍ een groot inweÍkend geweld: eí
is een gewêldige fukaan het slacht.
offer gegeven oferkan een zeeí
scherp voorwen mêt Srote krachtop
de ledemaatzi jn geval lên.

Het is hieÍbi jopmerkel l ik datdirect na
het ongeval nog betÍekkeliik wêinig
bloedvefliês hoeft op te treden. Dit is
het gevolgvan het feit dat aderlijk
bloed door hogêíop gelegen kleppên
minder gemakke liik terug stÍoomt, ter.
wi j ls lagadeÍs zich vaak eêíst samen-
trckken als reactie op het dkecle
geweld. Pas enige ti,d laterzullen sla8.
ad€rs zich gaan ontspannen, waáína
slagadeÍjke bloedingen kunnen optrê.
den,

Hoe te handelen bijeen afgerukte of
afgesneden ledêmaat?
Allereerst dient dê wond:o schoon
mogelijk te worden gehouden. Het
aanleggen van een adequaat stomp.
veÍbánd is dan ook een eeÍste veÍeiste.
Dit stompverband dient te bestaan uit
een snelveÍband, wáaímee de wond
wordt bedêkt. Ve ruolgens wo rdt de
stomp met vette wattên ingepakt,

Dr, E.l.R. van Bêek

waaÍna dezê worden gefixeeÍd Íhetêên
stevige zwachtel. Dit gaat met onge.
veer 3 tot 4 slagen dakpansgewijs in
de lengte richtiÍg van dê ledemaat,
waaíbijdeze slagen goêd woíden aan-
geÍolken.oaarna wodt de rest van
de zwachtel circulak en mlnder sÍak
van de wond naarde romp toe aange-
legd. De íegelvan het d ru k-wondveí.
band gaat hierbi jop: laat devette wat.
ten aan de Íomp2l jde enige cent ime.
teÉ ualsteken,

Het slachtoffer d ie nt altijd vooí des.
kundige hulp naar een ziekenhuis te
worden velvoerd. Íotdat de deskundi.
ge hulp aÍiveen, di€nt men het slacht.
offer goed te bewaken. Hieóijmoet
men bedachtzi j Í  op hêt alsnog ont.
staan van slagadêiljkê bloedingen of
adef l i jkbloedverl ies ui tbi jvooíbeêld
de spieren. Zo nodig dient men dezetê
behandelen doorde dfukpunten af te
drukken, Tevens kan men d€ betreffen-
de ledemaat hoog legSen.
Íenslotte, watte doen met het afge.
rukte/afgesneden lichaamsdeel? Dit
dient mêt het slachtoffer mee te woÍ.
den veÍvoêd naaf het ziekenhuis,
omdat heden ten dage ledemalen met
behulp van micro.chirurgiê opniêuw
kunnen worden aangezet. Het
l icháamsdêêlmoet in een plast ic zak
worden gest0pt, waarna er een tweede
zak omheen gaat.Tussen de twêê plas.
tic lagen wordt,:o mogeliik, smeltend
ijs gedaan. Een ledemaatdie op 4'C
wordt gehouden kan veel la nger over.
leven zondef zuu rstof, zodat hiermee
hetchirurgischteam meermogel i ikhe-
den tot heístelwoÍdt geboden,

Deze rubiek wodt qeschrcven in
sonenwerking net de Nationale Bond
voor EHBo en eveneens gepubliaeerd
in het nagdzine EeÉte Hulp.
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