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10.1 Inleiding
Een van de belangrijkste taken van de hulpverlener ambulancier is het verplaatsen van 
de patiënt: verleggen, optillen, rechtzetten, per brancard naar de ziekenwagen dragen, ...

Je mag het lichaam van een slachtoffer niet om het even hoe verplaatsen. Het is een nauw-
gezette opdracht en fouten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de 
patiënt.
Soms moet je de patiënt zo snel mogelijk uit een gevarenzone verwijderen. De snelheid 
mag echter nooit ten koste gaan van de gezondheid van de patiënt. Je moet de technieken 
waar mee je een patiënt kan verplaatsen en vervoeren goed beheersen. Daarbij moet je 
soms door nauwe gangen, langs smalle trappen, door ongekend of onveilig terrein. Tijdens 
deze acties moet je steeds je eigen veiligheid verzekeren en vermijden dat je valt, met 
kwetsuren voor jezelf of de patiënt als gevolg.

Al naargelang de omstandigheden moet je verschillende technieken toepassen.

Buiten het vermijden van valpartijen moet je proberen zo rugvriendelijk mogelijk te tillen.
Je hebt maar 1 rug. Meer dan 60% van alle mensen heeft op een of andere manier rugklach-
ten. In uw job loopt dit op tot meer dan 80%. Het is dus zeer belangrijk dat je probeert je rug 
(wervelkolom) te beschermen door een aantal basisregels voor veilig tillen toe te passen.
Ieder voor zich, want de ideale tiltechnieken bestaan niet. Deze zijn voor iedere persoon 
anders.

Bedenk wel dat je rug verkeert belasten als je jong bent, zich zal wreken op oudere leeftijd.
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10.2  Doelstellingen
 
De cursisten kennen (weten, begrijpen, inzien):
•	 De anatomie van de rug.
•	 Het gevaar van het foutief tillen.
•	 De basisregels bij het tillen. 

•	 De mogelijkheden om een slachtoffer te verplaats als je alleen bent.
•	 De mogelijkheden om een slachtoffer te verplaatsen als je in ploeg bent.
•	 De klassieke brancard op wielen.
•	 De werking van een schepbrancard.
•	 Het werkingsprincipe van vacuümspalken en het belang van de keuze van de lengte 

hierbij.
•	 De voor-en nadelen van een vacuümmatras( korrelmatras).
•	 De draagstoel als hulpmiddel om slachtoffers te verplaatsen met zijn voor en nade-

len.
•	 De werking en de uit te voeren handelingen bij het aanleggen van de halskraag 

(nekspalk).
•	 De beoordelingsmethode van de toestand van een slachtoffer met een valhelm.
•	 De uit te voeren handelingen voor het verwijderen van een valhelm.

•	 De acties die de hulpverlener-ambulancier moet ondernemen bij aankomst op de 
plaats van het ongeval.

•	 De gevaren van airbags. 
•	 De aanwijzingen voor het bepalen van de ernst van het ongeval.
•	 De stappen in het beoordelen van het slachtoffer.
•	 De technieken bij het bevrijden van het slachtoffer.
•	 De uitgangspunten van een redding.
•	 De werkmethode van een bevrijding.
•	 De verschillende soorten bevrijding.
•	 De invloed van de passieve veiligheid op de bevrijding van een gekneld slachtoffer.

•	 Het ziekenwagenvervoer van de patiënt in rugligging en in zijligging.

Gedurende de basisopleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening, krijg je de 
mogelijkheid om deze handelingen in te oefenen tijdens de praktijklessen, wat betreft de 
manipulatieve vaardigheden, het verplaatsen van zieke en gewonde patiënten teneinde 
te komen tot een optimale hulpverlening.
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10.3  Anatomie van de rug
Zoals je reeds geleerd hebt in hoofdstuk 1 is onze wervelkolom opgebouwd uit wervels 
die op elkaar geplaatst zijn en door ligamenten, kapsels en spieren bij elkaar worden 
gehouden.

De lumbale wervels zijn het grootst en het stevigst.

Elke wervel heeft een wervelopening. Alle wervels samen vormen aldus het wervelka-
naal waardoor het ruggenmerg (zenuwbanen) loopt.

Tussen de wervels zit de tussenwervelschijf (zeer taaie bindweefselringen). Zij kun-
nen van vorm veranderen en dienen voor het opvangen van schokken tijdens het lopen, 
springen , buigen, draaien...
Door de facetgewrichten kunnen de wervels ten opzichte van elkaar bewegen. Zie on-
derstaande	figuren.

Zie	onderstaande	figuren
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Zoals	je	kan	zien	heeft	de	wervelkolom	een	specifieke	S vorm. De holle en bolle 
krommingen zijn zeer belangrijk . 

We onderscheiden;

 - een holle halskromming (cervicale lordose)
 - een bolle kromming thv de borstwervels (thoracale of dorsale kyfose)
 - een holle lendekromming (lumbale lordose)

De wervelkolom zit vast aan het bekken. Kantelen van het bekken beïnvloed de positie 
van de wervelkolom.
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10.4 Enkele oorzaken van (lage) rugpijn die te maken 
 hebben met slecht tillen
•	 Aandoeningen van spieren en gewrichten ( door overbelasting, verkeerd tillen... 

verschot, spit, lumbago)
•	 Degeneratieve aandoeningen zoals discus hernia (tussenwervelschijf puilt uit of zakt 

in het zenuwkanaal en dit geeft pijn en uitvalsverschijnselen), traumata ( fractuur 
van wervellichaam of dwarsuitsteeksels...), ischias (geknelde zenuw in de rug, over-
belasting van de facetgewrichten...)

10.5 Hoeveel kan je veilig tillen

EG richtlijn: 
alle cijfers uitgedrukt in Kg.
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Een betere maatstaf kan de RAPPELHOUDING zijn. Indien je in rappelhouding (zie 
figuur)	een	gewicht	(vb	patiënt	in	zetel)	kan	oplichten	dan	kan	je	het	veilig	tillen.

10.6 Enkele basisregels bij het tillen

•	 neem een houding aan waarbij je goed je evenwicht kan bewaren. Als je kan omka-
der het te tillen voorwerp.
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•	 breng de last zo dicht mogelijk bij het lichaam. De last is wat je tilt + het gewicht 
van je romp.

•	 houd je rug recht en vergrendel je wervelzuil (de lumbale lordose moet blijven!).

•	 til vanuit je benen (bankhouding of gewichtheffershouding).
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•	 vermijd draaien met je romp

•	 vermijd zoveel mogelijk tillen van zware en omvangrijke lasten

•	 til zware lasten niet alleen

•	 bekijk de situatie en pas eventueel de omgeving aan ( zet je eigen hulpkoffers   
aan de kant…)

•	 draag aangepaste kledij (schoenen !!)

•	 maak gebruik van hulpmiddelen.
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10.7  Technieken

10.7.1 HOE VERPLAATS JE EEN PATIËNT ALS JE ALLEEN BENT?

10.7.1.1 Een patiënt die zelf kan voortbewegen

Leg de arm van de patiënt rond je hals en ondersteun zijn voorarm. Plaats je andere 
hand rond de rug of lenden van de patiënt.
Ondersteun het slachtoffer terwijl je hem langzaam vooruit laat gaan en voortdurend 
met hem blijft praten om hem gerust te stellen.
Laat je eigen bewegingen gelijktijdig verlopen met die van de patiënt. Hij bepaalt het 
tempo. Wijs de patiënt op oneffenheden en moeilijkheden zoals trappen of andere hin-
dernissen.

10.7.1.2 De wieg-draaghouding

Plaats je ene arm onder de rug, je andere onder de benen van de patiënt. Als de patiënt 
bewust is kan je hem vragen zich met de armen aan je schouder vast te houden.
Deze techniek is alleen bruikbaar bij kinderen of lichte personen.



                                                10.12

Het verplaatsen van de patiënt                            hoofdstuk 10

10.7.1.3 De brandweermangreep

Plaats je voeten tegen de voeten van de patiënt en trek hem aan de armen naar je toe. 
Buig voorover op het moment dat de patiënt zich opricht, buig door de knieën, en trek 
hem over je schouder. Blokkeer ondertussen de benen met je armen.

10.7.1.4 Het slepen

Je mag deze techniek alleen gebruiken in echte noodsituaties als de patiënt te zwaar is 
om alleen op te tillen.
Bij alle sleeptechnieken moet je steeds in de lengterichting van het lichaam trekken 
opletten voor schokken of schaafwonden aan het hoofd, en vooral extra voorzichtig zijn 
voor de wervelkolom.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

•	slepen	aan	de	schouders
•	slepen	van	een	trap	(altijd	het	hoofd	eerst)
•	slepen	aan	de	voeten
•	slepen	aan	de	kledij
•	de	brandweermansleep
•	slepen	met	een	deken.
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dekensleep

slepen aan de voeten

brandweersleep 
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10.7.2 HOE VERPLAATS JE EEN PATIËNT IN PLOEG (min 2)?
 
Eerst worden de methoden zonder hulpmiddelen besproken, daarna volgen de technie-
ken met aangepast draagmateriaal.

10.7.2.1 Ondersteuning van een patiënt die zich kan verplaatsen

De twee ambulanciers leggen de armen van de patiënt om hun schouders.
Elke ambulancier houdt een hand van de patiënt vast en legt zijn vrije arm om de lenden 
van de patiënt.

10.7.2.2 De brandweermangreep

Met deze greep kan je een patiënt die zich niet meer kan verplaatsen toch gemakkelijk 
vervoeren. De techniek is dezelfde als die bij een helper. Je kan met de hulp van een 
tweede helper de patiënt echter veel gemakkelijker en veiliger op je schouders leggen. 
De hulpverlener ambulancier die de patiënt niet draagt leidt zijn collega.

10.7.2.3 Dragen met zijn tweeën

De ene hulpverlener ambulancier haakt zijn armen onder de oksels van de patiënt en 
plaatst zijn handen geschrankt op borsthoogte. De ander gaat voorop en grijpt de patiënt 
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Als je met twee een patiënt draagt, houdt dan voortdurend verbaal contact (je kan elkaar 
niet meer zien) en stem je bewegingen op elkaar af. Als de patiënt bewust is, laat dan 
niet na met hem te praten; dit werkt geruststellend.

     patiënt is onbewust

         
         patiënt is bewust

  

10.7.2.4  De klassieke brancard op wielen

Alle ziekenwagens zijn uitgerust met brancards met een plooibaar onderstel op wielen. 
Je kan de patiënt op verschillende manieren op een brancard leggen.
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10.7.2.5 De schepbrancard

De schepbrancard bestaat uit twee helften die in elkaar gepast kunnen worden, en is 
voorzien van 6 lepelvormige platen. Hij is meestal vervaardigd uit zeer licht materiaal 
(aluminium). De lengte van de brancard kan worden aangepast aan de lengte van de pa-
tiënt dankzij uitschuifbare buizen.

Leg de brancard naast de patiënt en houd rekening met de plaats waar het hoofd en de 
voeten moeten komen. Schuif de buizen uit tot de juiste lengte en maak ze zorgvuldig 
vast.
Ontsluit de vergrendelingen aan de uiteinden en neem de schepbrancard uiteen in twee 
delen.
Schuif de twee helften voorzichtig onder de patiënt. Let erop dat hoofd, hals, romp en 
buik op een lijn blijven.
Controleer of hoofd of voeten niet gekwetst kunnen worden door het sluiten van de bran-
card. Vergrendel de beide uiteinden.

VOOR- EN NADELEN VAN DE SCHEPBRANCARD.

Met een schepbrancard kan je een patiënt vervoeren terwijl je de wervelkolom zo weinig 
mogelijk beweegt. Dit sluit niet uit dat je een halskraag aanbrengt als dat nodig is (zie 
verder).
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      De houding van de patiënt op de schepbrancard is niet  
     erg geriefelijk. Je moet een geladen schepbrancard  
     voorzichtig verplaatsen. De schepbrancard is smal. 
     Je kan de patiënt vastleggen met dekens, gordels of  
     bandsluitingen.

10.7.2.6  De Korrelmatras

De korrelmatras (of vacuümmatras) bestaat uit een dubbele omslag van soepel mate-
riaal. De omslag is gevuld met kleine korrels van kunststof. De korrelmatras neemt de 
vorm aan van de patiënt die erop gelegd wordt. Met een pomp kan je de lucht uit de 
matras pompen. Daardoor worden de korrels in de matras samengeperst tot een stijve 
vorm die aansluit bij het lichaam van de patiënt.

VOOR- EN NADELEN VAN DE KORRELMATRAS.

De korrelmatras ondersteunt het lichaam perfect en biedt dus in dat opzicht maximale 
bescherming. Deze matras is dan ook bij uitstek geschikt voor het vervoer van patiënten 
met verscheidene verwondingen.
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Ook bij langer vervoer biedt ze optimaal comfort aan de patiënt. Bovendien biedt ze een 
uitstekende bescherming tegen lage temperaturen aan de grond.
De korrelmatras bestendigt echter de oorspronkelijke houding van de patiënt. Ook als die 
niet geriefelijk is, blijft ze tijdens het verder vervoer behouden. Als de patiënt bovendien 
niet in staat is dat ongemak aan te geven, kan er druk ontstaan op een lichaamsdeel, waar-
door beschadigingen kunnen optreden tijdens langere vervoertijden. De korrelmatras kan 
beschadigd worden door glasscherven of andere scherpe voorwerpen, waardoor ze lek 
gestoken wordt en dus niet meer het vacuüm kan bewaren.

De korrelmatras bevat polystyreenkorrels, die onder luchtledige omstandigheden de 
vorm aannemen van het lichaam van de patiënt.

10.7.2.7 De draagstoel

De draagstoel is een plooibaar systeem dat voorzien is van wielen aan de achterste 
steunpunten en tal van handgrepen. Ze zijn vervaardigd uit een licht materiaal 
(aluminium) en afwasbare kunststof.

VOOR- EN NADELEN VAN DE DRAAGSTOEL.

Met een draagstoel kan je een bewuste patiënt zeer veilig vervoeren. Het vervangt het 
vervoer op een gewone stoel.
De draagstoel is ongeschikt om een bewusteloze patiënt of een patiënt die niet 
meewerkt
te vervoeren. In de draagstoel voelen sommige patiënten zich onveilig door een 
schijnbaar onevenwicht, vooral op trappen.
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10.7.3 DE HALSKRAAG

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat je een halskraag moet aanbrengen bij elke 
patiënt bij wie je niet kan uitsluiten dat die een letsel aan de nek heeft opgelopen. Het 
inschatten van het mechanisme van het ongeval en de beoordeling van het bewustzijn 
van de patiënt zijn in dit opzicht zeer belangrijk (zie Hoofdstuk 4).

Indicaties zijn: 
•	 elke verdenking van een mogelijk letsel aan de halswervelzuil door:
 een ongevalsmechanisme (hoogenergetische ongeval, val van hoogte)
 aangegeven klachten (pijn in de nek, sensibele of motorische stoornissen in de  
 ledematen)
•	 bij een bewusteloze traumapatiënt.

10.7.3.1  Wat doe je voor je een halskraag aanlegt ?

Je moet het hoofd van de patiënt in een neutrale positie ( zonder hulpmiddelen) brengen, 
dit wil zeggen in het verlengde van de romp. Er is een beperking van beweging van het 
hoofd ten opzicht van de romp.
Ontstaan of verergering van pijn, spierkramp of uitvalsverschijnselen tijdens het in neu-
trale positie brengen van het hoofd, zijn een absolute contra-indicatie.

10.7.3.2 Techniek hoofd immobiliseren:

1. Door de nek met de handen te immobiliseren. 
2. Kniel achter het hoofd van het slachtoffer.
3. Leg de handen tegen de oren, zonder het hoofd te bewegen en stabiliseer het hoofd.
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Complicaties:

•	 Belemmering van de ademhaling
•	 Immobiliseren in een verkeerde stand, een ongemakkelijke houding 
•	 Verergering van het letsel door manipulatie 
•	 Drukwonden ter hoogte van de oren 
•	 Aspiratie van braaksel 
•	 Veneuze stuwing

10.7.3.3 Soorten halskragen

Er zijn verschillende soorten halskragen op de markt, uit een stuk of uit 2 delen. Maar 
ze hebben steeds een hoog deel voor achter het hoofd te plaatsen en een speciaal ge-
vormd deel waar de kin en onderkaak op rusten.
Elk merk heeft diverse maten, zowel losse kragen als meerdere maten in een kraag. Het 
juist bepalen van de maat is zeer belangrijk, volg hier de instructies van de fabrikant of 
leverancier.

De patiënt moet na het aanleggen van de halskraag de mond nog goed kunnen openen, 
en de ademhaling of circulatie mogen niet belemmerd worden.
De halskraag immobiliseert niet de nek, hij zorgt voor bewegingsbeperking, maar maakt 
deze niet onmogelijk.

10.7.3.4 Het aanleggen van een verstelbare harde halskraag

Spreek de patiënt aan, maar zorg dat hij het hoofd niet draait.
Benader het slachtoffer van achteren.
De hulpverlener ambulancier houdt het hoofd in neutrale positie vast.
Daarbij knielt hij achter de patiënt als die op de grond ligt of staat achter de patiënt als 
die rechtop zit. Hij houdt het hoofd vast zonder het te bewegen.

Patiënt op de grond in ruglig:
•	 leg ringvinger en pink aan beide kanten aan de onderzijde van het hoofd, net achter 

het oor
•	 leg de duimen net onder het jukbeen
•	 de wijsvingers mogen rusten op de onderkaak. 
Zittende patiënt:
•	 leg de pinken onder de onderkaak
•	 leg de duimen op het achterhoofd, zonder voorwaartse druk uit te oefenen
•	 spreid de andere vingers over het hoofd.

Dan kan de andere hulpverlener ambulancier de halskraag aanleggen.
Voor het aanleggen kies je de juiste afmetingen. Als vuistregel geldt hierbij dat de 
afstand tussen de denkbeeldige lijn doorheen de schouders van de patiënt en een andere 
doorheen, de basis van de kin overeenkomt met de juiste kraaghoogte.
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Een goed gekozen kraag veroorzaakt geen pijn en belemmert de ademhaling niet. De 
halskraag mag pas in het ziekenhuis weer verwijderd worden.

Gebruik zeker geen opvulling voor onder de nek, dit heeft geen zin en is gevaarlijk.

10.7.3.5 Het verwijderen van een valhelm

Motorrijders dragen verplicht een valhelm, maar ook in allerlei sporten is het dragen 
van een helm gebruikelijk. Vooral de gesloten valhelmen van motorrijders zijn niet een-
voudig te verwijderen.

HOE BEOORDEEL JE DE TOESTAND VAN EEN PATIËNT MET EEN VALHELM?

Als hulpverlener ambulancier moet je de helm steeds verwijderen. Dit is noodzakelijk 
om nadien een halskraag te kunnen aanleggen.
Verder moet je de patiënt goed kunnen bewaken, je moet de luchtweg kunnen vrijhou-
den en indien nodig zuurstof kunnen geven.

De handeling moet steeds gedaan worden door 2 hulpverleners.
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HOE VERWIJDER JE EEN VALHELM?

•	 De eerste hulpverlener neemt de helm aan beide kanten vast, terwijl de andere aan de 
borst van de patiënt knielt.

•	 Eerst opent de tweede hulpverlener het vizier en maakt de kinband los of knipt die 
door (vergeet een eventuele bril niet te verwijderen).

•	 Hij ondersteunt vervolgens de kin van de patiënt en nek en de schedelbasis, waarbij 
de vingers lichtjes onder de rand van de helm komen. Op die manier boots je de steun 
van een halskraag na.

•	 De andere hulpverlener (aan het hoofd van de patiënt) schuift de helm voorzichtig 
over het hoofd van de patiënt.

•	 Trek de helm daarbij zijdelings een beetje open, zodat deze gemakkelijker over de 
oren schuift.

•	 Passeer de neus door de helm iets naar achteren te kantelen. Let op voor bruuske 
bewegingen.

•	 Geef aan wanneer de helm bijna helemaal verwijderd is, zodat je collega het gewicht 
van het hoofd kan opvangen. Dus praat met elkaar zodat je van elkaar voortdurend 
weet wat je doet.

•	 Daarna	neemt	de	hulpverlener	ambulancier	aan	de	hoofdzijde	de	manuele	fixatie	over,	
zodat de andere ( aan de borstzijde) de halskraag kan aanleggen.

•	 Praat ook tegen de patiënt als die bij bewustzijn is.
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10.7.4 BEVRIJDING VAN EEN GEKNELD SLACHTOFFER 

10.7.4.1 Inleiding

Zoals je in de hoofdstukken 2 en 4 gezien hebt, ben je, van zodra je op de plaats van een 
ongeval aankomt, verantwoordelijk voor een of meerdere slachtoffers. De ernst van een 
ongeval kan enorm verschillen. Het is als hulpverlener ambulancier belangrijk die ernst 
juist in te schatten. Als een schakel in de keten van dringende geneeskundige hulp weet 
je dat voor een daadwerkelijke tussenkomst mensen en diensten moeten samenwerken.

Vanzelfsprekend moet je samenwerken als een slachtoffer na een ongeval gekneld zit. 
Het doel van de ontzetting van dat slachtoffer is een bevrijding waarbij de letsels niet 
verergeren. Snelheid op zichzelf is niet het belangrijkste. Een goede samenwerking met 
andere diensten, zoals brandweer en politie, heeft een gunstige invloed op de uitkomst 
voor de patiënt. Die wordt niet alleen bepaald door lichamelijke maar ook door geeste-
lijke factoren.

Een daadwerkelijke hulp in het gouden uur na een ongeval, zal de overleving en de blij-
vende letsels van het slachtoffer gunstig beïnvloeden. Verkeersongevallen met een ge-
knelde patiënt vertonen een grote gelijkenis met rampen. Niet alleen het resultaat, maar 
ook de wijze van bevrijding speelt een grote rol. Onderzoek heeft aangetoond dat een 
zwaar ongeval verregaande psychische gevolgen kan hebben, zowel voor slachtoffers als 
voor hun naaste omgeving.

Op basis van de ervaring van hulpverleners werden nieuwe denkpistes ontwikkeld en 
getest voor het ontzetten van geknelde slachtoffers. Deze nieuwe methode van ontzetting 
kost niet meer tijd, al wordt dit soms verkeerdelijk verondersteld. Door een geordende 
methode neemt de kwaliteit van de bevrijding echter wel toe.

Je zal het meest in aanraking komen met slachtoffers die gekneld zitten in een voertuig. 
De werkwijze van de bevrijding van een gekneld slachtoffer wordt in deze aanvulling 
uitvoerig besproken. Er zijn echter verschillende andere omstandigheden waaruit je een 
slachtoffer moet kunnen bevrijden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: ongevallen met 
werktuigen, treinen, vaartuigen, instorting van een huis en rampen.

Bevrijding uit een voertuig geldt als voorbeeld voor de andere omstandigheden; je past 
steeds de grondregels van de eerste minuten toe.
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De eerste minuten van een gekneld slachtoffer

10.7.4.2 Wat doe je bij aankomst ?

De werkwijze van de hulpverlener ambulancier bij een slachtoffer met ernstige verwon-
dingen en de procedures tijdens de eerste minuten werden uitvoerig besproken in de 
hoofdstukken 2 en 4. Deze manier van werken blijft steeds van toepassing.

Bij aankomst op de plaats van het ongeval kies je een veilige plaats voor de ziekenwa-
gen. Ideaal is het plaatsen van de ziekenwagen voorbij het ongeval, zo voorkom je dat 
later de rijbaan afgesloten is door andere voertuigen en je dus zelf moeilijk wegkomt 
van het ongeval.
Kom je als eerste ter plaatse, dan plaats je de ziekenwagen tussen het verkeer en de 
plaats van het ongeval. Hou steeds rekening met mogelijke gevaarlijke producten, ont-
ploffingsgevaar	en	de	windrichting.	Houd	dus	steeds	voldoende	afstand	van	het	ongeval.	
Een minimum van 10 a 15 meter moet worden gerespecteerd.

Zorg eerst voor je eigen veiligheid. Als hulpverlener ambulancier moet je zorgen voor 
aangepaste kledij, stevig schoeisel, handschoenen, een helm en een veiligheidsbril. Het 
dragen van deze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is wettelijk verplicht.

Beoordeel de omstandigheden en de omgeving. Bestaat er gevaar voor hulpverleners, 
slachtoffers of omstanders? Je moet door waarneming nagaan hoe ernstig de impact op 
het slachtoffer geweest is.

10.7.4.3 Aanwijzingen voor het bepalen van  de ernst van een ongeval 

•	 een verplaatsing van de voertuigen bij een frontale botsing naar achteren, van meer 
dan 7 meter.

•	 een verplaatsing naar achteren van de vooras van een voertuig.
•	 het binnendringen van het motorblok in de passagiersruimte.
•	 een indeuking van de passagiersruimte aan de zijkant.
 - van meer dan 35 cm aan de zijde van het slachtoffer.
 - van meer dan 50 cm aan de andere zijde.
•	 een ander slachtoffer is uit de wagen geslingerd.
•	 een van de inzittenden is overleden.
•	 het voertuig heeft een koprol gemaakt.
•	 de passagiersruimte of de stuurkolom is vervormd.

De mogelijkheid bestaat om na een eerste inschatting van het ongeval bijkomende techni-
sche of geneeskundige hulp te vragen. Dit gebeurt steeds via de 100-centrale.

Is er al een brandweerploeg ter plaatse, dan mag je slechts na toestemming van de bevel-
voerder van de brandweer het slachtoffer benaderen.
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10.7.4.4 Eerste beoordeling van een slachtoffer

Enkel nadat de veiligheid verzekerd is, kan je overgaan tot de eerste benadering van het 
ongeval en een eerste beoordeling van de patiënt. Hierbij let je op het bewustzijn en het 
ABC.

Bij een gekneld slachtoffer moet je steeds het hulpcentrum 112 vragen om bijkomende 
technische hulp van de brandweer en bijkomende geneeskundige hulp van de MUG.

Indien de omstandigheden veilig zijn en in afwachting van de MUG ga je over tot een 
snelle eerste beoordeling, ondersteun je de vitale functies en leg je met twee hulpver-
lener	ambulanciers	een	halskraag	aan.	Vermijd	hierbij	flexie,	extensie	en	vooral	rotatie	
van het hoofd. Bij elk gekneld slachtoffer wordt een nekletsel vermoed, tot het tegen-
deel is bewezen.. Een gekneld slachtoffer heeft, net als andere zwaargewonden, nood 
aan zuurstof.

10.7.4.5 Tweede beoordeling van een slachtoffer

Indien	mogelijk,	kun	je,	na	een	fijnere	eerste	beoordeling,	een	tweede	beoordeling	van	
het slachtoffer uitvoeren. Het belangrijkste blijft echter de controle van het bewustzijn, 
het ABC en de ondersteuning van de vitale functies. Dit vereist dat je voortdurend bij het 
slachtoffer blijft, zolang je eigen veiligheid verzekerd is.

Het geknelde slachtoffer kan enerzijds een overreactie vertonen en dat onder meer uiten 
door angst, kreten of door vluchtgedrag.

Anderzijds kan het slachtoffer ondermaats reageren, waarbij de patiënt als verdoofd is, 
bleek is of beeft.

Ga er nooit van uit dat het schijnbaar onbewuste slachtoffer dan niets meer hoort. 
De ervaring leert dat deze veronderstelling onjuist is. Je moet steeds de waardigheid 
van het slachtoffer eerbiedigen. Hoed je voor ondoordachte uitspraken.!
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10.7.4.6 Techniek van een bevrijding.

Grondbeginsels

•	 een juiste beoordeling van de toestand.
•	 het overleg tussen de technische en geneeskundige ploegen.
•	 het nut van werkcirkels.
•	 de	taakverdeling	(aflegsysteem)	bij	een	ontzetting.
•	 de stabilisatie van het voertuig.
•	 het glasbeheer.
•	 de bescherming van:
 - het slachtoffer.
 - de hulpverleners.
•	 de toegang tot het slachtoffer.
•	 de stabilisatie van het slachtoffer.
•	 de verwijdering van het slachtoffer.

Een juiste beoordeling

Als hulpverlener ambulancier tracht je te begrijpen hoe een ongeval ontstaan is. Dit laat 
je toe mogelijke letsels gericht op te sporen. De bevelvoerende brandweeroverste pro-
beert ook een overzicht te krijgen van het ongeval. Hij is verantwoordelijk voor de veilig-
heid van de slachtoffers, de hulpverleners, de omstanders en de omgeving. Tegelijkertijd 
kan hij inlichtingen inwinnen die bij de eigenlijke bevrijding van het slachtoffer nuttig 
kunnen zijn. De toegangsweg tot een slachtoffer wordt grotendeels bepaald door de waar-
nemingen van hulpverleners.

Overleg tussen de technische en de medische ploeg

Onder het bevel van de brandweeroverste wordt, na overleg tussen de verschillende dien-
sten, een plan uitgewerkt voor de bevrijding. Na samenspraak wordt de manier van ont-
zetting bepaald en de beschikbare tijd hiervoor ingeschat. Er wordt volgens dit plan ge-
werkt. Je moet de bevrijding van een geknelde persoon beschouwen als een rampenplan 
op kleine schaal, waarbij het hoofd van de brandweer de operatie leidt. De hulpverlener 
ambulanciers en de leden van de MUG geven raad aan het hoofd van de brandweer. Er 
wordt steeds gehandeld in het belang van de patiënt. Indien mogelijk moet de brandweer 
de aanbevelingen van het medisch team opvolgen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor 
de patiënt.

De samenspraak moet geordend en opbouwend zijn. Een rustige vorm van overleg heeft 
een gunstige uitwerking op het slachtoffer.
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Het is belangrijk de geknelde slachtoffers in de juiste volgorde te bevrijden. In tegenstel-
ling tot wat je geleerd hebt in de werkwijze van de eerste minuten, moet je eerst de meest 
toegankelijke slachtoffers bevrijden. Daarna volgen de slachtoffers die moeilijk ontzet 
kunnen worden. De overleden slachtoffers worden ter plaatse gelaten op voorwaarde dat 
zij de werkzaamheden bij de bevrijding van andere slachtoffers niet hinderen.

Het nut van werkcirkels

Een ongeval moet vergeleken worden met een werkruimte die veilig en overzichtelijk 
moet zijn. Er wordt gebruik gemaakt van twee denkbeeldige werkcirkels rond het, in het 
ongeval betrokken voertuig, het wrak. Deze werkcirkels hebben tot doel de werkzaam-
heden veiliger en overzichtelijker te maken.

Het middelpunt van de werkcirkels is het wrak.
De eerste werkcirkel heeft een straal van 5 meter rond het wrak. Binnen deze straal be-
vinden zich enkel die hulpverleners die daadwerkelijk bij de bevrijding betrokken zijn. 
De anderen staan buiten de 5-meterzone klaar om, indien nodig en na toestemming van 
de bevelvoerder, bijstand te kunnen verlenen. Binnen de eerste werkcirkel bevinden zich 
alleen werktuigen die in gebruik zijn. Het gereedschap moet uit de 5 meterzone gehaald 
worden als het niet meer gebruikt wordt.

De tweede werkcirkel heeft een straal van 10 meter rond het wrak. Hier worden de hulp-
voertuigen en het materiaal van de hulpverleners op een strategische wijze geplaatst, 
met aandacht voor het normale wegverkeer.

Losse onderdelen worden verzameld op een stortzone minstens 5 meter verwijderd van 
het wrak.

Deze methode schept een werkveld waar hulpverleners niet struikelen over hindernissen 
en waarin een teveel aan mensen vermeden wordt.
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De taakverdeling bij een ontzetting

Bij het bevrijden van slachtoffers mogen zich zo weinig mogelijk hulpverleners in de on-
middellijke	omgeving	van	het	wrak	bevinden.	Een	strikte	taakverdeling	(aflegsysteem)	
is dus noodzakelijk. Iedereen moet weten wat van hem verwacht wordt. De bevelvoerder 
van de brandweer is verantwoordelijk en leidt de hele operatie.

De stabilisatie van het voertuig

De stabilisatie van het wrak is zowel voor de hulpverleners als voor het slachtoffer van 
belang. Een onstabiel voertuig kan gevaarlijk zijn voor de hulpverleners. Bovendien kan 
elke beweging van het voertuig pijn veroorzaken bij het slachtoffer en de kans op bijko-
mende letsels vergroten. De stabilisatie van het voertuig kost tijd maar zal, indien des-
kundig uitgevoerd, zeker ten goede komen aan zowel het slachtoffer als de hulpverleners.

De brandweer beschikt over hulpmiddelen om het voertuig te stabiliseren. De gebruikte 
werkmiddelen zijn afhankelijk van de stand van het voertuig na de aanrijding.

Voorbeelden van materiaal dat voor stabilisatie wordt ingezet zijn onder meer:

•	 Houten schorren, wiggen, blokken van kunststof, spanriemen, rammen en vijzels.
•	 De brandweer moet dikwijls verschillende middelen samen gebruiken.
•	 Indien het voertuig nog op zijn wielen rust zal meestal, na de voorlopige maatregelen, 

het ontluchten van de banden een blijvende stabilisatie van het wrak verzekeren.
•	 De bevelvoerder van de brandweer voorkomt dat stabilisatiemateriaal later verwijderd 

moet worden om de eigenlijke ontzetting van het slachtoffer toe te laten.
•	 Hij zal, na de tussenkomst van de hulpdiensten, de ordediensten die een technisch 

onderzoek naar het ongeval instellen, inlichten over de oorspronkelijke toestand van 
het wrak en de omgeving.

Blokken van kunststof ondersteunen het voertuig.
Het	ontluchten	van	de	banden	geeft	een	definitieve	
stabilisatie van het voertuig
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Het glasbeheer

Glasbeheer is een verzamelnaam voor alle maatregelen die de schade, veroorzaakt door 
glas, beperken.
Bij het begin van een bevrijding is het aangewezen om eerst al het aanwezige glas te 
verwijderen. Ook glaskorrels in een beperkte kring rond het wrak worden verwijderd. 
Zo ontstaat een veilige ondergrond voor het stabilisatiemateriaal. Bovendien neemt de 
kans dat hulpverleners uitglijden en zich verwonden af. Zowel de ongeschonden als 
verbrijzelde ruiten moeten verwijderd worden. Zij kunnen immers tijdens de bevrijding 
plots uiteenspatten. Voor het verwijderen van ruiten bestaan verschillende methoden, zij 
zijn onder meer afhankelijk van de toestand van de ruit, het soort glas en het beschik-
bare materiaal.

In recente wagens wordt steeds meer gebruik gemaakt van gelaagd glas, zoals we dat nu 
reeds kennen in de voorruit. Dit om de veiligheid te vergroten (minder makkelijk in te 
slaan bij diefstal en weinig glassplinters bij ongevallen. Alleen de achterruit van een wa-
gen mag wettelijk niet uit gelaagd glas bestaan, dit om een snelle toegang tot de wagen 
maar ook evacuatie uit de wagen mogelijk te maken.
Voor de hulpverleners betekend dit dat de toegang tot wagens alleen maar moeilijker 
wordt.

Belangrijk is dat het bewuste slachtoffer door een hulpverlener ingelicht wordt over de 
handelingen die worden verricht. Samen met het gebruik van een doorzichtige bescher-
ming moet deze voorzorg het slachtoffer enigszins geruststellen.
Scherven, glaskorrels en ruiten worden naar de stortzone gevoerd.

De brandweerman belast met de veiligheid zorgt, naast het storten van de losse delen en 
het ontmantelde materiaal, ook voor het verwijderen van het glas uit de werkcirkels. Zo 
neemt de kans op verwondingen voor de hulpverleners en beschadiging van het genees-
kundig materiaal af.

Scherven, glaskorrels en ruiten 
worden naar de stortzone gevoerd.
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Bescherming van slachtoffer en hulpverleners

De brandweerdiensten bezitten eenvoudige hulpmiddelen die zowel het slachtoffer en 
de hulpverlener slachtoffer als de hulpverleners tijdens de bevrijding beschermen.

Dekens en versterkte plasticfolie

Dekens geven een goede bescherming, maar zijn niet hygiënisch. Bovendien ontnemen 
ze het slachtoffer en de hulpverlener het zicht. Het slachtoffer is ongerust over wat hij 
hoort, maar niet ziet.

Beter is het gebruik van doorzichtige en versterkte plasticfolies. Elke bewerking met 
een metaalschaar of een spreider vormt splinters. Deze folie biedt bescherming te-
gen glas en splinters. Een doorkijkfolie laat de hulpverlener toe de werkzaamheden te 
volgen. Hij kan het slachtoffer inlichten over wat komen gaat en hem geruststellen. Het 
probleem van onderkoeling waar een langdurig geknelde mee te maken heeft, kan door 
het gebruik van deze folie wat opgevangen worden.

Harde beschermplaten

Harde doorzichtige platen van kunststof beschermen zowel het slachtoffer als de hulp-
verleners tijdens de bevrijding. Ze beschermen zeer goed tegen het wegglijden van 
gereedschap en onverwachte bewegingen van delen van het wrak. De beschermplaten 
moeten dan ook altijd tussen het slachtoffer, de hulpverlener en het gereedschap opge-
steld worden.
Een voordeel van de harde doorzichtige beschermplaten is dat de hulpverlener ziet welk 
lichaamsdeel van het slachtoffer door de werkzaamheden bedreigd wordt.

Beschermhoezen

Door het ongeval of de bevrijding ontstaan scherpe delen aan het koetswerk van het 
wrak. Zij kunnen verwondingen veroorzaken bij de hulpverleners. De brandweerman 
belast met de veiligheid, zorgt voor de afscherming van deze gevaarlijke punten. Hier-
voor gebruikt de brandweer speciale beschermingsmiddelen.

Versterkte plasticfolie.         Harde beschermplaat.  Beschermhoezen.
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Toegang tot het slachtoffer

De wijze waarop het slachtoffer uiteindelijk bevrijd wordt, zal bepaald worden door de 
bevelvoerder van de brandweer in samenspraak met de geneeskundige ploeg. Dit vereist, 
indien de veiligheid het toelaat, een eerste beoordeling van het slachtoffer. Steeds wordt 
een halskraag aangelegd. Indien de omstandigheden het toelaten, start je zoveel mogelijk 
met ondersteunende maatregelen. De weg van de toegang tot en de bevrijding van het 
slachtoffer worden onder meer bepaald door: de algemene toestand van het slachtoffer, 
de letsels van de patiënt, de toestand van het wrak en de technische mogelijkheden van de 
hulpploegen. Om verwikkelingen te voorkomen moet je elke beweging van het slachtof-
fer vermijden.

Bij de redding zal het volgende grondbeginsel worden toegepast:

Het wrak ontmantelen rond het slachtoffer, niet het slachtoffer verwijderen uit het 
wrak!

Ruimte scheppen rond het slachtoffer heeft twee voordelen: het slachtoffer moet minder 
bewogen worden om bevrijd te worden en de geneeskundige ploeg heeft ruimte om te 
werken.

Overleg tussen de bevelvoerder van de brandweer en de geneeskundige ploeg voor-
komt dat voor een geringe verwonding de auto totaal wordt ontmanteld. Een geoefende 
brandweerploeg werkt niet langer dan twintig minuten om een voertuig te ontmantelen. 
Bij twijfel over de ernst van de letsels of bij ernstige verwondingen moet je steeds een 
ruime toegang tot het slachtoffer en een ruime bevrijdingsweg voorzien.

Een goed overleg tussen de verantwoordelijken van de brandweer en de geneeskun-
dige ploeg is belangrijk. De geneeskundige ploeg geeft raad aan de bevelhebber van de 
brandweer die beslist. Soms moeten de werkzaamheden onderbroken worden omdat je 
de vitale functies moet beoordelen of ondersteunen. Vraag toestemming aan de bevel-
hebber van de brandweer.
Als je ziet dat de toestand van het slachtoffer verslechtert, kan je aan de bevelhebber van 
de brandweer vragen de bevrijding te versnellen.

Technieken om ruimte te creëren :

•	 de achterwaartse dakomslag.
•	 de voorwaartse dakomslag.
•	 de zijdelingse dakomslag.
•	 de totale dakverwijdering.
•	 de deur openen aan de slotzijde.
•	 de deur openen aan de scharnierzijde.
•	 het wegdrukken van de voortrein.
•	 het wegdrukken van het instrumentenbord en de stuurkolom.
•	 het omslaan van de zijwand van de onderste beenruimte.

!
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Verwijdering van de deuren.        Verwijdering van de middelste  Plaatsing van beschermhoezen
                                                     deurstijl.

Verwijdering van de voorruit.  Verwijdering van het dak.  Verwijdering van het slachtof 
        fer met behoud van lengteas.

Stabillisatie van het slachtoffer

In de hoofdstukken 2 en 4 heb je geleerd, wat je moet doen bij een gewond slachtoffer. Dezelf-
de methode geldt zeker bij een geknelde patiënt.

Om de eerste beoordeling te kunnen uitvoeren en levensreddende handelingen te starten, zal, 
indien nodig, de bevrijding van het slachtoffer kortstondig onderbroken worden. Beoordeel het 
bewustzijn en het ABC van het slachtoffer. Ondersteun zijn vitale functies en leg een halskraag 
aan. Geef zuurstof en leg de pulsoxymeter aan. Zodra de MUG ter plaatse komt, kan een intra-
veneuze lijn geplaatst worden. Let erop dat leidingen van een intraveneuze lijn, kabels van een 
monitor	en	zuurstofleidingen	niet	doorgesneden	of	geplet	worden.
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Tijdens de verwijdering van het slachtoffer uit het wrak moet je vooral bedacht zijn op 
letsels van de wervelzuil. Je moet de lengteas van het lichaam van het slachtoffer strikt 
bewaren. Ter hoogte van de hals gebruik je hiervoor een halskraag. Een halskraag alleen 
is niet voldoende.
Je moet het hoofd met beide handen blijvend ondersteunen. Voor de dorsale wervelzuil, 
de lumbale wervelzuil en het bekken is het gebruik van een wervelzuilspalk of KED 
(Kendrick extrication device) samen met een wervelzuilplank of spinal board of schep-
brancard nuttig.

Onder voortdurende immobilisatie van de halswervelzuil moet je eerst een wervelzuil-
spalk of KED achter het slachtoffer plaatsen.
Na de immobilisatie van de hals en het sluiten van de riemen van de wervelzuilspalk, 
wordt de rugleuning van de autozetel neergelegd of verwijderd. Je moet het slachtoffer 
voortdurend ondersteunen en de lengteas bewaren.
Dan wordt een spinal board tot tegen de stuit van het slachtoffer geschoven.



                                                10.34

Het verplaatsen van de patiënt                            hoofdstuk 10

Op aanwijzing van de geneeskundige ploeg wordt het slachtoffer voorzichtig met drie 
hulpverleners op de wervelzuilplank gelegd en later hogerop gebracht. Indien het voer-
tuig moeilijk toegankelijk is, of het gaat om erg zware slachtoffers kan het nuttig zij om 
een touw te bevestigen aan de lus op de achterzijde van de KED spalk. Aan dit touw kan 
dan van op afstand en op instructie van de begeleiders in het wrak worden getrokken. Het 
slachtoffer, hoe zwaar dan ook, wordt zo moeiteloos uit de wagen op het spinal board 
getrokken in de lengterichting.

Zodra de patiënt stabiel op de wervelzuilplank ligt, wordt hij naar een brancard gebracht.

Indien nodig kan een verdere stabilisatie van het slachtoffer gebeuren, waarna het vervoer 
naar het ziekenhuis kan aanvangen. Verwittig de aangestelde van het hulpcentrum 112 op 
het ogenblik dat je vertrekt. Vermijd tijdens het vervoer een bruuske rijstijl. Dit voorkomt 
verdere onrust bij het slachtoffer en verhoogt de veiligheid van iedereen.
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10.7.4.7 De invloed van de passieve veiligheid op de bevrijding van een  
     gekneld slachtoffer.

Je moet een onderscheid maken tussen actieve en passieve veiligheidsmaatregelen. 
Actieve veiligheid berust op het doen of laten van onder meer de bestuurder, de inzit-
tenden en de omstanders. Actieve verkeersveiligheid wordt vooral bepaald door gedrag. 
Voorbeelden hiervan zijn onder meer: het gebruik van de veiligheidsgordel, de snelheid 
aangepast aan de omstandigheden en nuchter rijden. Actieve veiligheid veronderstelt 
bewuste handelingen van de weggebruiker.

Passieve veiligheid berust vooral op voorzieningen in of rond het voertuig. De inzitten-
den van het voertuig of de omstanders moeten hiervoor niets doen: de uitrusting van de 
auto of andere voorzorgsmaatregelen werken in hun plaats. Voorbeelden van passieve 
veiligheid in het verkeer zijn vanzelfsprekend; passieve veiligheid is aanwezig zonder 
dat je er bewust gebruik van maakt.

De industrie levert inspanningen om zowel de bestuurder, de passagiers en de omstan-
ders van een voertuig te beschermen tegen de gevolgen van een ongeval. Deze uitvin-
dingen en aanpassingen verhogen vooral de passieve veiligheid van een voertuig. Ener-
zijds beschermt de passieve veiligheid de inzittenden tijdens een ongeval. Anderzijds 
bemoeilijkt zij de bevrijding van slachtoffers uit een wrak.

De kreukelzones      

De kreukelzones zijn die delen van de wagen die energie opslorpen door in elkaar te 
krimpen onder de kracht van de schok. De kreukelzones kunnen een groot deel maar 
niet de totale kinetische energie van een ongeval opslorpen.

De veiligheidskooi

De veiligheidskooi is ontworpen om de passagiersruimte bij een aanrijding zo weinig 
mogelijk te vervormen. Als de energie van de aanrijding te groot is, zal ze toch vervor-
men. Deuren die dan klemmen in een vervormde veiligheidskooi, zal je moeilijk kun-
nen openen. 

Airbags

Een airbag is een onderdeel van een beveiliging waar, bij een plotse vertraging van het 
voertuig, een luchtkussen opblaast. Het geheel bestaat uit:

•	 de gevoelszones in de wagen,
•	 een controlepost,
•	 een ontstekingsmechanisme,
•	 het noodcircuit,
•	 de luchtkussenkooi.
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De controlepost krijgt al dan niet prikkels uit de gevoelige zones. De controlepost kan 
deze prikkels slechts verwerken indien hij gevoed wordt door een elektrische bron. In 
normale omstandigheden is dit de batterij. Bij een ongeval gebeurt de ontsteking soms 
vanuit een noodbron die actief blijft tot 30 minuten na het ongeval.
 
Het opblazen van het luchtkussen gebeurt bliksemsnel bij een plotse vertraging van het 
voertuig. Door het ontploffen van een ontstekingsmechanisme krijgt deze ontplooiing 
een zeer grote snelheid en kracht. Bij kleine kinderen kan het luchtkussen verwondingen 
veroorzaken. Van het ogenblik dat het luchtkussen ontploft, loopt het onmiddellijk leeg 
en verspreidt veel stof en rook.

Veronderstel steeds dat meerdere airbags in het wrak verscholen zitten. Meestal zie je 
aanduidingen die hierop wijzen. Deze aanduidingen (SRS, SIR, ...) bevinden zich onder 
meer op het stuur, het instrumentenbord, de ruiten en op de binnenbekleding van dash-
board, deurstijlen, ...

Frontale airbags

De frontale luchtkussens zijn bestemd voor de bescherming van de bestuurder en de 
passagier vooraan. In een aantal wagens bevinden zich ook luchtkussens in de rugleu-
ning van de voorzetels. Zij dienen bij een frontale aanrijding voor de bescherming van 
de passagiers op de achterbank. De frontale luchtkussens verminderen de letsels bij een 
botsing vooraan op voorwaarde dat de inzittenden hun veiligheidsgordel dragen.

Zijdelingse airbags

Voor zijdelingse aanrijdingen werden de zijdelingse luchtkussens ontworpen. Zij bevin-
den zich meestal in de deurstijlen of de rugleuning van de zetels. Ook bij de zijdelingse 
luchtkussens is de bescherming het grootst wanneer de inzittenden hun veiligheidsgordel 
dragen. Door knipwerk aan de zijkant van de wagen kan een nog niet opgeblazen lucht-
kussen in werking gesteld worden, zelfs na het afkoppelen van de batterij. Het opblazen 
van het luchtkussen veroorzaakt een luide knal. Naast een schrikreactie bij het slachtoffer 
en de hulpverleners, kan dit letsels geven aan ogen en huid.

Tegenwoordig wordt de batterij van een wagen niet meer standaard ontkoppeld 
alvorens een ontzetting te starten. Dit vanwege het feit dat de recentere wagens nu 2 
of meer batterijen hebben en deze niet meer standaard onder de motorkap worden 
geplaatst, maar elders in de wagen. Dit om alle elektronica in de huidige wagens 
aanwezig te voeden.
Dit houdt echter wel in dat bij knippen en snijden er nog kortsluitingen kunnen 
voorkomen. Houd hier als hulpverlener rekening mee!

!



                                                10.37

Het verplaatsen van de patiënt                            hoofdstuk 10

Een ontplooide airbag

Een ontplooid luchtkussen hangt duidelijk als een lege zak in het voertuig. Als het 
luchtkussen ontplooid is, moet je rekening houden met een mogelijke prikkeling van de 
ogen, de huid en de luchtwegen. Deze prikkeling wordt veroorzaakt door de stofwolk 
die bij het opbollen van het luchtkussen vrijkomt. Bescherm jezelf met een masker, 
handschoenen en een veiligheidsbril. Wees erop bedacht dat de metalen delen waarin 
het luchtkussen opgeborgen zit verhitten tijdens de ontplooiing. Het stuurwiel en het 
luchtkussen zelf verhitten niet door het in werking stellen van het systeem.

Een niet-ontplooide airbag

Een niet ontplooid luchtkussen kan tijdens de bevrijding problemen veroorzaken. Je moet 
voorzien dat een opgeborgen luchtkussen tijdens de bevrijding onverwacht kan opblazen. 
Daarom is het aan te raden om zo snel mogelijk een luchtkussenvanger over het stuur 
te laten bevestigen door de brandweer. Lukt dit niet, probeer dan tussen luchtkussen en 
slachtoffer weg te blijven. Ook met gereedschappen en hulpmiddelen, want dit zouden 
wel eens moordende projectielen kunnen worden.

Tegenwoordig worden airbags in een wagen slechts geactiveerd als iemand in een stoel 
zit ( met een druksensor in de stoel). Steeds vaker gebeurt het dat hulpverleners ( zwaar-)
gekwetst raken wanneer ze plaatsnemen in een wagen op een niet bezette stoel en zo als-
nog een airbag activeren!
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Gordelspanners

Deze passieve beveiliging voorkomt de voorwaartse beweging van de inzittende bij een 
frontale aanrijding door het strakker aanspannen van de veiligheidsgordel. Zijdelingse en 
achterwaartse aanrijdingen of een koprol stellen de gordelspanners niet in werking.

Er zijn twee systemen van gordelspanners op de markt:
•	 een veer die ontspant, wat de gordel 6 tot 12 cm strakker aansnoert,
•	 een elektronisch systeem dat de gordel 6 tot 18 cm strakker aansnoert.

Wil je een gekneld slachtoffer bevrijden, dan moet je een aangespannen gordel door-
snijden met een gordelmes op twee plaatsen. Het is echter niet altijd duidelijk of een 
gordelspansysteem in het voertuig gemonteerd is. Wees daarom voorzichtig: je moet min-
stens 15 cm van de aantrekpunten van de gordels verwijderd blijven. Gordelspansyste-
men kunnen gemakkelijk verwondingen en brandwonden aan de handen veroorzaken.
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10.7.5 ZIEKENWAGENVERVOER 

De juiste houding van de patiënt tijdens het vervoer, zowel naar als in de ziekenwagen, 
is afhankelijk van de veiligheid van de patiënt en die van de hulpverlener ambulanciers, 
het comfort van de patiënt, de moeilijkheid van het terrein en de uitrusting van de zie-
kenwagen.

10.7.5.1 Vervoer in rugligging

Met hoofd en schouders lichtjes omhoog vervoeren, is geschikt voor een patiënt bij 
bewustzijn en die dit een goede houding vindt. De volledig gestrekte horizontale ligging 
is aangewezen bij een patiënt die gereanimeerd moet worden. Deze houding is eveneens 
geschikt voor een patiënt bij wie je een wervelletsel vermoedt en bij wie hoofd, hals en 
romp strikt op één lijn moeten blijven. Deze patiënt moet dan ook steeds een halskraag 
dragen en eventueel met korrelmatras vervoerd te worden. Bij patiënten in shock, niet 
veroorzaakt door hartfalen, is de ‘Trendelenburghouding’ aangewezen: met de benen 
een	beetje	omhoog.	Dit	is	ook	de	beste	houding	voor	patiënten	die	dreigen	flauw	te	
vallen (syncope) of even bewusteloos zijn geweest. In deze houding vloeit het bloed 
gemakkelijker uit de onderste ledematen terug naar het hart en de hersenen.
De achteroverleunende zithouding is het meest geschikt voor patiënten met ademha-
lingsmoeilijkheden.
In deze houding kan de patiënt het gemakkelijkste ademhalen. Als de patiënt deze hou-
ding spontaan opzoekt en als de ademhaling zo verbetert, mag je hem nooit verplichten 
een andere houding aan te nemen.
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10.7.5.2  Vervoer in zijlig

De linker veiligheidshouding is een mooi voorbeeld van de zijligging van een slachtof-
fer. Vooral een patiënt die spontaan ademt en die het risico loopt dat braaksel of bloed 
de luchtweg belemmert of ingeademd wordt, moet je in de zijdelingse veiligheidshou-
ding vervoeren.
Je kan een patiënt vervoeren in zijligging terwijl de as hoofd-hals-romp op een lijn 
blijft.

De continuïteit van behandeling tijdens het vervoer is zeer belangrijk. Hiertoe is het no-
dig om vooraf je ziekenwagen te controleren en na de rit terug in orde te brengen. Appara-
tuur moet op de juiste plaats staan, verzorgingsmateriaal en zuurstof dienen in voldoende 
mate aanwezig te zijn.
Zorg voor een glijdend transport: door het aanhouden van een lage constante snelheid, 
signalisatielichten en sirene, zodat het afremmen tot een minimum wordt beperkt.
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10.8 Samenvatting hoofdstuk 10

Het vervoer mag de toestand van de patiënt nooit doen verergeren. Probeer steeds te tillen 
op een rugveilige manier.
Bij het verplaatsen van de patiënt moet je steeds de as van de wervelzuil voor ogen hou-
den: deze as loopt door het hoofd, de hals, de borstkas en het bekken.

Immobilisatie door een spalk, halskraag of korrelmatras hebben tot doel de pijn van de 
patiënt te verminderen en hem een grotere bescherming te bieden.

Tijdens de verplaatsing van de patiënt moet je hem steeds bewaken, toespreken, gerust-
stellen en de vitale functies volgen.

Als hulpverlener ambulancier moet je goed het materiaal kennen dat je gebruikt en regel-
matig met dit materiaal oefenen.
Indien je een slachtoffer moet bevrijden verzeker dan steeds eerst je eigen veiligheid. 
Verwittig altijd het hulpcentrum 112 en vraag bijkomende technische hulp en de MUG. 
Het bevrijden van een gekneld slachtoffer vergt een samenwerking van diensten. Een 
geordende werkwijze wordt geleid door de bevelhebber van de brandweer.


