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2.1  Inleiding
Zodra je op de plaats van het noodgeval aankomt, ben je verantwoordelijk voor het 
slachtoffer. Je eerste en enige doel is snel de gepaste geneeskundige hulp te bieden die 
binnen jouw bevoegdheden liggen. Dit is slechts mogelijk als je een welbepaalde werk-
wijze (procedure) volgt. Deze werkwijze bestaat altijd uit een beoordeling van de pa-
tiënt, waarna je de nodige maatregelen treft, in een welbepaalde volgorde.
Dit hoofdstuk beschrijft de opeenvolging van deze procedures aan de hand van een 
stroomdiagram dat de leidraad zal vormen doorheen heel het handboek.

Het spreekt vanzelf dat je deze procedures niet uitsluitend theoretisch uit een handboek 
kan leren, maar dat je geleidelijk ervaring moet opbouwen gedurende jaren praktijk. 
Daarom ook is dit hoofdstuk wellicht het moeilijkste uit dit handboek. Nadat je gans het 
handboek hebt doorgenomen, zal dit hoofdstuk veel vanzelfsprekender zijn. En binnen 
afzienbare tijd zal je de procedures uit het stroomdiagram bijna automatisch en routine-
matig in de praktijk brengen. Je zal leren dat je heel veel kan doen gedurende de eerste 
minuten.

De ‘flowcharts’ die volgen zijn delen van het globale overzicht van hoofdstuk 2 (flow-
chart achteraan in dit hoofdstuk). Dit schema vormt de leidraad van heel het handboek.

2.1.1 LESDOELSTELLINGEN

De cursisten kennen (weten, begrijpen/inzien):

• De systematiek bij het beoordelen van een gevaarsituatie bij aankomst en kennen de 
veiligheidsmaatregelen die men als hulpverlener-ambulancier dient te nemen.

• De systematiek bij de eerste beoordeling van de patiënt + de actie die moet ondernomen 
worden indien het slachtoffer in kritieke toestand is.

• De systematiek bij de tweede beoordeling van de patiënt.
• De plaats van de WAPA-score en Glasgow Coma Schaal in de algemene benadering 

van een slachtoffer.
• De plaats van de MUG, gebruik halskraag en zuurstof binnen de systematiek van de 

eerste minuten.
• De herkenningstekens en handelswijze bij het vermoeden van wervelbreuken.
• Een normale ademhaling en kennen de tekens die wijzen op een afwijkende ademha-

ling en/of hartritme.
• De systematiek en de vraagstelling bij het gericht ondervragen van de patiënt.
• De bevoegdheden bij het onderzoek van de patiënt en de systematiek bij de observatie.
• De taak van de hulpverlener ambulancier tijdens het vervoer naar/aankomst in het 

ziekenhuis.
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2.2 Het belangrijkste eerst

De ernst van een ziektetoestand of een ongeval verschilt van geval tot geval. De ene patiënt 
verkeert in bijna gezonde toestand, de andere in levensgevaar.
De hulpverlener ambulancier moet de ernst juist kunnen inschatten. Alleen zo zal een 
hulpverlener ambulancier de juiste handelingen kunnen uitvoeren die het leven van de 
patiënt kunnen redden of die erger kunnen voorkomen. Hierbij moet je je laten leiden door 
het antwoord op een vijftal vragen:

1. Hoe zijn de omstandigheden bij aankomst? Zijn de werkomstandigheden veilig en kan 
je de toestand aan?

2. Toont een snelle eerste beoordeling onmiddellijk levensgevaar? Indien dit niet het 
geval is, heb je tijd voor een fijnere eerste beoordeling.

3. Leert een fijnere herhaling van de eerste beoordeling dat het slachtoffer toch in kritieke 
toestand is?

4. Wat leert een tweede beoordeling je?

5. Ben je klaar voor vertrek en vervoer naar het ziekenhuis?

De volgorde van deze vragen is niet willekeurig. De belangrijkste vragen moeten eerst 
gesteld worden.
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2.3 Beoordeling van de omstandigheden
Voor zover je door de aangestelde van het hulpcentrum 112 reeds ingelicht bent over 
de toestand ter plaatse, kan je op weg naar het noodgebeuren al enkele voorzorgen 
treffen voor je eigen veiligheid: handschoenen aantrekken, kleding aanpassen volgens 
de weersomstandigheden of verlichting voorzien. Ook kan je reeds nadenken over het 
materiaal dat je waarschijnlijk nodig zal hebben. Zodra je aankomt, verwittig je het 
hulpcentrum 112 dat je ter plaatse bent.

2.3.1  BIJ AANKOMST

Het eerste wat je doet na aankomst op de plaats van een noodgeval is een overzicht van 
de toestand trachten te krijgen. Aandachtige observatie kan je heel wat leren over wat er 
precies gebeurd kan zijn. Soms volstaat een snelle blik, soms moet je actief zoeken naar 
bedreigende factoren.

Je moet onmiddellijk de omgeving verkennen, om twee redenen.

... Je moet nagaan of er (nog) gevaar dreigt, zowel voor de hulpverleners als voor het 
slachtoffer.
... Je moet over de plaatselijke omstandigheden informatie verzamelen, die slechts door 
de hulpverlener ter plekke kan ingewonnen worden en die van onschatbaar belang is 
voor de verdere zorgenverstrekkers.
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2.3.2 DREIGT ER GEVAAR ?

De situatie waarin het slachtoffer zich bevindt, kan gevaar inhouden. Let dus op moge-
lijke bedreigingen in de omstandigheden waarin het slachtoffer zich bevindt, en waarin 
jij ook zal moeten werken.

• Trek handschoenen aan.
• Betreed een ruimte met brand (en/of rook) nooit, zonder assistentie van de brand-

weer.
• Is er een schadelijk gas aanwezig? Een bewusteloze patiënt in een badkamer kan 

wijzen op koolstofmonoxidevergiftiging. Verse lucht is hier noodzakelijk.
• Is het weer misschien ongunstig? Bij regen, sneeuw of vriesweer moet je opletten 

voor onderkoeling, bij felle zon en grote hitte moet je rekening houden met hitte-
slag.

• Als een slachtoffer zich bevindt in een verongelukt voertuig of in een gebouw met 
instortingsgevaar is uiterste voorzichtigheid geboden bij de bevrijding.

• Wrakken van voertuigen kunnen het verkeer belemmeren zodat er gevaar dreigt 
voor andere weggebruikers. Brandstof die uit een voertuig lekt, vormt een groot ri-
sico. Een verongelukte container of tankwagen die gescheurd is, kan een gevaarlijke 
lading bevatten.

• Losgerukte elektriciteitskabels betekenen elektrocutiegevaar.

2.3.3  BIJKOMENDE HULP VRAGEN

De eerste vraag die je in dit soort omstandigheden moet stellen is of je voor een specifieke 
risicosituatie staat. Kan je deze situatie alleen aan zonder risico voor je eigen veiligheid 
en die van het slachtoffer, of is er bijkomende (gespecialiseerde) hulp nodig? Deze hulp 
kan zowel technisch als medisch zijn.
Bijkomende technische hulp kan komen van de brandweer, bijvoorbeeld aangepast materi-
aal om geklemde slachtoffers te bevrijden. Of van politie om gevaarlijke verkeerssituaties 
in goede banen te leiden.

Medische hulp kan nodig zijn als er meerdere slachtoffers zijn, waarvoor meerdere ambu-
lances nodig zijn. In geval van een ramp met veel slachtoffers zal aan het hulpcentrum 112 
gevraagd worden het medische rampenplan in werking te stellen. Soms is het onmiddellijk 
duidelijk dat gespecialiseerde medische hulp van de MUG noodzakelijk is, bijvoorbeeld 
bij een patiënt met een hartstilstand.
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2.3.4  WAARDOOR  IS HET SLACHTOFFER  IN NOOD ?

Terwijl je van de ambulance naar het slachtoffer loopt, kan je veel leren over de omstan-
digheden van het noodgeval en over de toestand van het slachtoffer.

Luister naar de omstanders of eerste getuigen. Laat je hierbij echter niet afleiden van de 
patiënt. De omstanders vertellen je misschien zaken zoals ‘ze viel van de ladder’ of ‘hij 
ligt op een elektriciteitskabel’. Kijkend naar de situatie kan je wellicht zien of er iets op het 
slachtoffer is gevallen, of er brand geweest is, of het slachtoffer ergens is afgevallen. Bij 
een verkeersongeval kan een blik op en door de voorruit veel leren: is het stuur verbogen, 
is de voorruit gebroken of gebarsten? Dit leert veel over de te verwachten letsels.
Ook de houding van het slachtoffer kan aanwijzingen geven. Ligt de persoon in een onge-
wone houding? Zie je bloed op of om het slachtoffer? Heeft het slachtoffer duidelijk pijn? 
Zijn er kledingstukken gescheurd? 
Nog voor je de patiënt hebt aangeraakt of gesproken, kan je op deze manier heel wat nut-
tige informatie verzamelen. Gaandeweg zal je in dit handboek leren welke de belangrijke 
zaken zijn waarop je moet letten. 
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De eerste beoordeling heeft tot doel systematisch na te gaan of de verwondingen of de 
ziekte levensgevaar opleveren voor het slachtoffer.
Levensgevaar betekent dat er verstoring is of dreigt van de levensnoodzakelijke of vitale 
stelsels (‘vita’ is Latijn voor ‘leven’). Deze stelsels werden uitvoerig in hoofdstuk 1 
beschreven: het zenuwstelsel (bewustzijn), de ademhaling en het hart- en bloedvaten-
stelsel.

Bij deze eerste beoordeling onderscheiden we:
1. de snelle eerste beoordeling waarbij levensbedreigende aandoeningen dadelijk her-

kend en behandeld worden.
2. een fijnere eerste beoordeling als niet onmiddellijk moet gehandeld worden omwille 

van levensgevaar.

De eerste beoordeling begint met een beoordeling van het bewustzijn en bestaat verder 
uit het ‘ABC van de dringende hulpverlening. Dit ABC is een internationaal gebruikte 
afkorting om de opeenvolgende stappen van de eerste beoordeling aan te geven: Adem-
weg, Beademing, Circulatie. Je zal steeds, en in die volgorde, beoordelen of:

(A) de ademweg vrij is, of
(B) de patiënt ademt of beademd moet worden, en of
(C) de bloedsomloop in orde is.

2.4 De eerste beoordeling van de patiënt  

2.4.1 DE SNELLE EERSTE BEOORDELING  
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De ABC-procedure is een werkwijze waarbij de volgende stap slechts wordt uitgevoerd 
als de vorige met succes is gecontroleerd en uitgevoerd. Het is een handel-terwijl-je-on-
derzoekt procedure: als er een probleem wordt gevonden, wordt het ook dadelijk behan-
deld. Je kijkt dus pas naar de ademhaling als de ademweg inderdaad vrij is. Het speelt 
geen rol wat C is, als je A nog niet hebt vastgesteld en behandeld.

In geen enkele situatie mag van de absolute prioriteit van het ABC worden afgeweken, 
hoe spectaculair de verwondingen verder ook zijn. Door bijvoorbeeld bij een bewus-
teloos gewond slachtoffer eerst te gaan zoeken naar de oorsprong van het bloedverlies 
(C) en niet eerst voor een vrije ademweg (A) te zorgen, kan het slachtoffer ondertussen 
stikken en een hartstilstand krijgen.

Als uit de eerste beoordeling van de situatie en van de patiënt blijkt dat er problemen 
zijn met bewustzijn, ademhaling of circulatie moet je dadelijk de MUG verwittigen.

Bewustzijn? 
Reageert de patiënt?

Je gaat altijd eerst na of het slachtoffer bij bewustzijn is. Dat doe je door de patiënt aan 
te spreken. Stel jezelf voor (‘Ik ben hulpverlener ambulancier X en kom hulp bieden’) en 
vraag wat er gebeurd is.
 
Indien de patiënt antwoordt, weet je dat de patiënt bewust is, ademt en een hart-
werking heeft.

Indien het slachtoffer niet antwoordt, schud je hem zachtjes aan de schouders en spreek 
je het slachtoffer opnieuw aan.
Geeft het slachtoffer nog geen teken van leven, dan heb je vastgesteld dat het bewustzijn 
gedaald is en dat het slachtoffer bewusteloos is.

!

hallo,
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Je zal een bewusteloos slachtoffer steeds in ruglig leggen. Dat doe je omdat het zeer moeilijk 
is bij een vooroverliggende patiënt te beoordelen of de ademweg vrij is en of het slachtoffer 
goed ademt. Opgepast: een bewusteloos slachtoffer kan een nekletsel hebben opgelopen.
Je moet het slachtoffer dus uiterst voorzichtig verplaatsen om mogelijke schade aan het 
ruggenmerg niet te verergeren. Daarom gebruik je bij deze slachtoffers steeds de techniek 
van de ‘blok-rol’. Hierbij moet je hoofd, nek en romp als een geheel, als een blok, ver-
plaatsen. Op deze werkwijze komen we later terug.

2.4.1.1  Is de Ademweg vrij? 

Ademen is voor het slachtoffer een vitale functie.
Ademen is slechts mogelijk als de ademweg vrij is. De technieken om de ademweg vrij 
te maken worden uitvoerig behandeld in hoofdstuk 3. Onthoud echter nu reeds dat bij 
een bewusteloos slachtoffer met aanwijzingen voor een nekwervelletsel altijd de kaak-
duw techniek moet worden gebruikt om de ademweg vrij te maken.
Bij een slachtoffer zonder nekpijn en wanneer er geen aanwijzingen zijn voor nekwer-
velletsels gebruik je de techniek waarbij het hoofd naar achteren gekanteld wordt terwijl 
de kin naar voren wordt getrokken.

2.4.1.2  Is er Beademing nodig? 

Je moet hiervoor eerst vaststellen hoe de patiënt ademt, en of kunstmatige beademing al 
dan niet nodig is.
De ademhaling beoordeel je door te kijken, te luisteren en te voelen.
Je kijkt naar de op- en neergaande beweging van de borstkas. (Soms zijn de adembewe-
gingen beter zichtbaar ter hoogte van de buikwand.)
Je luistert met het oor bij de mond en neus van de patiënt. Zo kan je de luchtstroom 
horen, en of die al dan niet belemmerd klinkt. Je kan ook met de wang voelen of er een 
luchtstroom is.
Als de patiënt geen normale ademhaling heeft, begin je onmiddellijk met borstcompres-
sies en kunstmatige beademing. Soms moet je zuurstof toedienen. Hiervoor gebruikt 
men specifieke technieken en hulpmiddelen die we beschrijven in hoofdstuk 3.
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2.4.1.3 Is de circulatie van het bloed in orde?  

Tijdens de controle van de ademhaling (en na het vrijmaken van de ademweg als dat nodig 
was) ga je de werking van de bloedsomloop na. Bij het voelen van de hartslag krijg je een 
eerste idee over de toestand en de werking van hart en bloedvaten. Je voelt de hartslag ter 
hoogte van de halsslagader. Hiervoor gebruik je wijsvinger en middenvinger (gebruik niet 
je duim, want daarin kan je eigen pols die van de patiënt overstemmen).
Op deze manier kan je geknield bij het hoofd van de patiënt alle handelingen van het ABC 
uitvoeren zonder van houding te hoeven veranderen.
Als je geen ademhaling voelt en geen tekenen van leven vaststelt, moet dadelijk de reani-
matie worden ingezet en vraag je bijstand van de MUG. De technieken van de reanimatie, 
met of zonder hulpmiddelen, met of zonder hulp van een begeleider, komen uitgebreid 
aan bod in hoofdstuk 3.

Ernstige uitwendige bloedingen waarbij de patiënt veel bloed verliest, kan je onmid-
dellijk stelpen door het dichtdrukken van de wonde. Ernstige bloedingen kunnen als 
ze niet gestelpt worden tot shock leiden en levensbedreigend worden (zie hoofdstuk 3).!
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2.4.1.4 Is de patiënt in kritieke toestand?   

Elk slachtoffer met een gedaald bewustzijn, een belemmerde ademweg, een gestoorde 
ademhaling of een ontoereikende bloedsomloop verkeert in levensgevaar! Dit is een 
kritieke toestand.
De kans dat je deze slachtoffers met eigen middelen kan helpen, is klein. Ook als je 
twijfelt, mag je niet dralen: je moet het hulpcentrum 112 vragen om hulp van de Mo-
biele Urgentie Groep of MUG.

Een voorbeeld.: Je wordt door het hulpcentrum 112 uitgestuurd na een oproep van een 
vrouw die haar man bewusteloos heeft aangetroffen. Bij aankomst verneem je van de vrouw 
dat hij plots neergevallen is en vroeger reeds geneesmiddelen nam voor hartklachten. Je 
treft een volwassene aan die op zijn buik neerligt. Hij reageert niet op je aanspreking, 
noch op schudden met de schouders. Hij is dus bewusteloos. Er zijn geen aanwijzingen 
voor een ernstige verwonding (trauma). Voorzichtig draai je hem op de rug. Je beoordeelt 
het ABC. De ademweg blijkt vrij te zijn maar je vindt geen ademhaling. Het betreft hier 
duidelijk een adem- en hartstilstand. Start de reanimatie en verwittig het hulpcentrum 112 
voor een MUG-tussenkomst.

Bij dit voorbeeld is het duidelijk dat het om een patiënt in kritieke toestand gaat. Soms 
zijn de tekenen van een kritieke toestand veel minder of niet onmiddellijk duidelijk. Je 
zal in dit handboek en in de praktijk moeten leren hoe je de niet-kritieke van de kritieke 
gevallen kan onderscheiden.
Indien het slachtoffer zich niet onmiddellijk in kritieke toestand lijkt te bevinden, doe je 
een fijnere herhaling van de eerste beoordeling.
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2.4.2 DE FIJNERE HERHALING VAN  EERSTE BEOORDELING

Hierbij ga je opnieuw te werk zoals reeds beschreven: het beoordelen van bewustzijn (ze-
nuwstelsel) en het volgen van het ABC.

2.4.2.1 Bewustzijn en zenuwstelsel  

Je begint met een fijnere herhaling van de beoordeling van het bewustzijn en nu ook van 
het ruggenmerg. Je beoordeelt dus het zenuwstelsel en de vitale functie die het verze-
kert. Om het bewustzijn op een fijnere manier te beoordelen maakt men gebruik van 
duidelijk omschreven prikkels voor het zenuwstelsel. Je volgt hierbij de WAPA-metho-
de. WAPA is een geheugensteun voor: Wakker, Aanspreekbaar, Pijngevoelig of Areac-
tief. Wanneer het slachtoffer zijn of haar naam kent, weet wat er gebeurt, welke dag van 
de week het is of waar hij of zij zich bevindt, dan bestempel je het slachtoffer als ‘wak-
ker’. Lijkt het slachtoffer bewusteloos maar reageert het wel op een aanspreking, dan 
stel je vast dat het slachtoffer ‘aanspreekbaar’ is. Als dit niet het geval is, reageert het 
slachtoffer misschien wel op een pijnprikkel (bij voorbeeld bij het duwen op het nagel-
bed van de wijsvinger). Dan noemt men het slachtoffer ‘pijngevoelig’. Als het slachtof-
fer zelfs niet reageert op deze pijnprikkel, noemt men het slachtoffer areactief.
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Door deze fijnere beoordeling onderscheid je dus vier graden van bewustzijn waarvan je 
alleen de wakkere als normaal en niet-kritiek beschouwt. Als het slachtoffer slechts reageert 
op een aanspreking of op een pijnprikkel, of areactief blijft, is de toestand mogelijk levens-
bedreigend. De toestand van het slachtoffer moet dan ook als kritiek worden beschouwd. 
De verdere verfijning van de beoordeling van het zenuwstelsel en het bewustzijn door 
de ‘Glasgow Coma Scale’ (GCS) en de behandeling ervan worden uitgebreid besproken 
in hoofdstuk 4, waar dieper wordt ingegaan op de verwondingen van de hersenen en het 
ruggenmerg.

Ook een tijdelijke daling van het bewustzijn moet altijd aan de arts gemeld worden. Zo-
lang het slachtoffer onder je verantwoordelijkheid valt, moet je voortdurend alert zijn op 
veranderingen van de bewustzijnsgraad.

2.4.2.2   Let op voor wervelbreuken         

Een hulpverlener ambulancier moet zich bij elk slachtoffer de vraag stellen of er wervelbreu-
ken kunnen zijn. Een wervelbreuk is een kritieke toestand omdat het slachtoffer hierdoor 
een levenslange verlamming kan oplopen. Meestal hebben slachtoffers met wervelbreuken 
pijn ter hoogte van de nek of de rug. Slachtoffers met een gedaald bewustzijn kunnen deze 
klachten echter niet uiten. Daarom veronderstelt men bij elk slachtoffer met een gedaald 
bewustzijn een mogelijk wervelletsel. Deze veronderstelling blijft gelden tot het tegendeel 
bewezen is. Indien de omstandigheden van het noodgebeuren wijzen op een ongeval, zal 
bij een slachtoffer dat klaagt over nekpijn steeds voorzichtig gehandeld worden. In dit 
geval legt men een halskraag aan zodra het ABC van de eerste beoordeling is afgewerkt. 
Bij slachtoffers van een ongeval die bewust zijn en klagen over rugpijn, tintelingen ter 
hoogte van vingers of tenen, of verlamming van armen of benen, moet je ook steeds alert 
zijn op de mogelijkheid van een wervelbreuk.
Bij slachtoffers van een ongeval waarvan het bewustzijn gedaald is of tijdelijk gedaald 
was, zal men tijdens de fijnere herhaling van het ABC altijd een halskraag aanleggen en 
het slachtoffer verplaatsen met de gepaste voorzichtigheid. Men gebruikt hiervoor als 
hulpmiddel een schepbrancard, spine-board en/of korrelmatras.

hallo,



            

 de eerste minuten                    hoofdstuk 2

2.15

2.4.2.3  Eerst de ademweg en dan de ademhaling (ABC).

Wanneer je de ademweg beoordeelt, moet je vooral luisteren naar de geluiden uit de neus- 
en mondholte van het slachtoffer. Normaal is het ademen een vrij geluidloos proces dat 
het ritme van de ademhaling volgt (zie verder). Als de ademweg belemmerd is, hoor je 
een fluitend, gorgelend, snurkend of kraaiend geluid. Dit wijst op een mogelijk levensbe-
dreigend gevaar voor het slachtoffer.
Indien de ademweg volledig afgesloten is, hoor je helemaal niets. Dit is een kritieke toe-
stand, zodat er geen tijd is voor het verderzetten van de fijnere eerste beoordeling. Je start 
onmiddellijk de reanimatie met de nodige maatregelen zoals het vrijmaken van de ademweg 
(een uitvoerige beschrijving van de reanimatie volgt in hoofdstuk 3) en je verwittigt het 
hulpcentrum 112 voor assistentie van de MUG.

Indien de fijnere eerste beoordeling van het slachtoffer tot dit stadium, niet wijst op een 
kritieke toestand ga je na, hoe het slachtoffer ademt. Een gezonde mens ademt tussen de 
12 tot 20 maal per minuut. Het aantal ademhalingsbewegingen per minuut noemt men de 
ademhalingsfrequentie. Om deze frequentie te kennen tel je gedurende een halve minuut 
het aantal opgaande bewegingen van de borstkas of de buik en je vermenigvuldigt dit 
getal met twee.
Bij een normale ademhaling volgen de bewegingen van het in- en uitademen elkaar regel-
matig op. Je kan een regelmatig of onregelmatig ademhalingsritme onderscheiden. Je kijkt 
ook naar het ademhalingspatroon: oppervlakkig of diep ademen, moeiteloos of moeizaam.
Normaal ademt een mens moeiteloos en onbewust. De manier waarop een slachtoffer ademt 
en wat frequentie, ritme en patroon kunnen betekenen, wordt samengevat in volgende tabel.
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De fijnere herhaling van de eerste beoordeling laat je toe in te schatten of de toestand van 
het slachtoffer onverwacht toch kritiek is. Vind je hiervoor aanwijzingen, dan breek je de 
beoordeling af en moet je onmiddellijk de volgende handelingen stellen:
• start de nodige maatregelen om de vitale functies te ondersteunen 
• verwittig het hulpcentrum 112 voor assistentie van de MUG.
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2.5 De tweede beoordeling van de patiënt
Bij slachtoffers waarvan je na een fijnere herhaling van de eerste beoordeling besluit dat 
zij niet in levensgevaar verkeren, kan je overgaan tot een tweede beoordeling. Tijdens 
deze beoordeling zoek je naar letsels of ziekten die mogelijk toch levensbedreigend zijn. 
Met onderstaand voorbeeld wordt dit duidelijk.

Het hulpcentrum 112 stuurt je uit naar iemand die bedolven is onder een ingestort dak 
op een bouwwerf. Tijdens de rit denk je reeds aan voorzorgen voor je eigen veiligheid 
(helm, handschoenen, …). Je komt op de bouwwerf aan en meldt aan het hulpcentrum 
112 dat je ter plaatse bent. Arbeiders verzekeren je dat de bouwwerf veilig is en melden 
dat een neergevallen balk een van hun collega’s geraakt heeft. Je komt bij de getroffen 
arbeider en zegt: Ik ben hulpverlener ambulancier X en kom je helpen. Wat is er ge-
beurd?’ Het slachtoffer antwoordt: ‘Er is een balk op mijn been gevallen, ik denk dat het 
gebroken is.’
Je eerste beoordeling laat nu al toe vast te stellen dat het slachtoffer bewust is, een vrije 
ademweg heeft, dat hij ademt en dat hij circulatie heeft. Hij lijkt dus niet onmiddellijk 
in kritieke toestand te verkeren. Je hebt dus tijd voor een fijnere herhaling van de eerste 
beoordeling. Hij kent zijn naam, weet hoe laat het is en waar hij zich bevindt. Hij is dus 
wakker. Hij is niet bewusteloos geweest. Hij zegt dat hij geen nekpijn en geen tinte-
lingen in de vingers of benen heeft. Hij praat normaal en dus is zijn ademweg vrij. Je 
controleert zijn ademhaling en stelt vast dat hij snel ademt: 20 maal per minuut met een 
regelmatig ritme. Zijn hartslag, gemeten ter hoogte van de hals, voelt vol aan met een 
ritme van 80 per minuut.
Ook na de fijnere herhaling van de eerste beoordeling is je besluit dat zijn toestand niet 
kritiek is.
Je hebt nu tijd voor een tweede beoordeling. Je onderzoekt het slachtoffer van het hoofd 
naar de voeten en vraagt waar hij pijn heeft. Het slachtoffer antwoordt je dat vooral zijn 
onderbeen pijn doet. Je merkt inderdaad dat het linker onderbeen vreemd verwrongen 
lijkt. Je vraagt of hij nog ergens anders pijn heeft. Als hij bij voorbeeld ook zou klagen 
over buikpijn kan dit wijzen op een inwendige bloeding ten gevolge van een stoot van 
de neervallende balk. Het kan bij voorbeeld ook wijzen op een scheur in de milt en deze 
toestand kan snel verslechteren tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. Je zal dus moe-
ten bepalen of het vervoer onder jouw verantwoordelijkheid kan gebeuren.

De tweede beoordeling dient dus om:
• te zoeken naar ernstige letsels die zouden kunnen verergeren tijdens het vervoer naar 

het ziekenhuis en 
• om niet-levensbedreigende letsels, die moeten verzorgd worden voor het vervoer, op 

te sporen.
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Je zal bij de tweede beoordeling gebruik maken van:

1. de algemene indruk die de patiënt maakt,
2. een ondervraging van de patiënt of de eerste getuigen, en
3. een nader bekijken van de patiënt.

Zodra er tijdens de tweede beoordeling een levensbedreigende toestand wordt vastgesteld, 
wordt de tweede beoordeling afgebroken en volg je opnieuw de werkwijze van de eerste 
beoordeling: je ondersteunt de vitale functies en je verwittigt het hulpcentrum 112 voor 
bijkomende hulp van de MUG.



            

 de eerste minuten                    hoofdstuk 2

2.19

2.5.1 ALGEMENE INDRUK

Je kan heel wat leren uit de houding van het slachtoffer. Zeker als beginnend hulpverle-
ner ambulancier zal het niet altijd even gemakkelijk zijn op alles tegelijkertijd te letten. 
Je zal echter merken dat je met groeiende ervaring steeds beter in staat zal zijn de situ-
atie bij een noodgeval in een oogopslag te beoordelen. In dit boek en in de praktijk zal 
je geconfronteerd worden met een groot aantal noodsituaties die je als typisch zal leren 
herkennen. Hier alvast enkele voorbeelden.

• Een slachtoffer dat met een pijnlijk vertrokken gelaat, zijn schouder iets laat afhan-
gen en nauwelijks durft te bewegen, kan een ontwrichting van de schouder hebben 
opgelopen.

• Een slachtoffer dat bleek, angstig en zwetend rechtop in bed zit en snel en reutelend 
ademhaalt, kan lijden aan een gebrekkig werkend hart.

• Een slachtoffer dat doodstil in bed ligt, er erg ziek uitziet en nauwelijks durft te 
bewegen omdat elke beweging een hevige buikpijn veroorzaakt, kan aan een buik-
vliesontsteking lijden.

Bij verkeersongevallen is de houding van het slachtoffer uiterst belangrijk omdat ze iets 
kan vertellen over het mechanisme van het ongeval en de te verwachten letsels.

• Zit het slachtoffer gekneld...
• Droeg het een veiligheidsgordel...
• Wat was de oorspronkelijke plaats van het slachtoffer in het voertuig...
• Is er een stervormige barst in de voorruit en is er bloed op het voorhoofd van de 

patiënt...
• Werd het slachtoffer uit het voertuig geslingerd en op welke afstand werd het terug-

gevonden...
• Droeg de motorrijder een helm en beschermende kledij... 

Meer over de mechanismen bij een ongeval bij het begin van hoofdstuk 4. 

2.5.2 ONDERVRAGING VAN DE PATIENT   

Je mag slechts overgaan tot vragen stellen nadat de eerste beoordeling met succes beëin-
digd werd.
Het is natuurlijk zo dat de patiënt soms niet zelf kan antwoorden op de vragen die je stelt. 
Dat hangt af van de toestand van zijn of haar bewustzijn.
Als de patiënt zelf geen antwoord kan geven zal men vanzelfsprekend de familieleden of 
omstanders bevragen. In ieder geval moet altijd iemand van het ambulanceteam de patiënt 
blijven observeren. Het verdient overigens altijd de voorkeur om de patiënt zelf te on-
dervragen. Het gesprek met een deskundige hulpverlener werkt namelijk in vele gevallen 
geruststellend voor de patiënt.
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Het afnemen van een goed medisch interview leer je slechts door het vaak te doen. Je 
zal leren dat je vragen niet suggestief mogen zijn. Leg de patiënt geen antwoorden in de 
mond, maar laat hem of haar het eigen verhaal vertellen over wat er gebeurd is. Let wel, 
dit is niet het moment voor een uitgebreid gesprek. Tijdverlies moet steeds vermeden 
worden.

Begin steeds met jezelf voor te stellen. (‘Goeiedag, mijnheer, ik ben hulpverlener ambu-
lancier X. Wat is er gebeurd?’)
Vraag naar de hoofdklacht. Dat is het probleem dat voor de patiënt of de eerste getuigen 
de onmiddellijke aanleiding was om hulp te vragen. In vele gevallen zal dit duidelijk 
zijn, maar het verdient toch aanbeveling de hoofdklacht op te sporen door te vragen 
waar het slachtoffer het meeste last van heeft.
Bij een ongeval kan een bloedende hoofdwonde misschien erg opvallen, maar het is 
belangrijker te weten dat de patiënt klaagt over pijn in de nek, wat wijst op een mogelijk 
nekletsel.
Bij verder navragen over de hoofdklacht kan je bijkomende informatie verzamelen. 
Bijvoorbeeld bij pijn op de borst:
de plaats van de pijn (achter het borstbeen)
de aard van de pijn (krampachtige, stekende, beklemmende of drukkende pijn)
het tijdsverloop (wanneer is de pijn begonnen?)
hoe en in welke omstandigheden de hoofdklacht is begonnen (pijn op de borst na een 
zware maaltijd of na een aanrijding wijst op letsels van verschillende aard)

Na deze vragen weet je dus wat de hoofdklacht is, waar ze zich voordoet, wanneer ze 
begonnen is en hoe ze ontstaan is. Bij een verkeersongeval is het bovendien belangrijk 
te vragen naar de omstandigheden van het ongeval en deze gegevens te vermelden in het 
ritverslag dat aan de behandelende arts overgemaakt wordt. Doe dit snel. Er is geen tijd 
voor een lang gesprek. Met wat ervaring leer je deze informatie verzamelen terwijl je de 
noodzakelijke handelingen uitvoert.
 

Na vragen over de hoofdklacht kan men bijkomende informatie inwinnen die nuttig kan 
zijn voor de verdere behandeling van de patiënt. Je moet informatie inwinnen over mo-
gelijk gebruik van geneesmiddelen. Vraag welke geneesmiddelen de patiënt gewoonlijk 
neemt. Neem zo mogelijk deze geneesmiddelen mee naar het ziekenhuis.
Men zal vragen naar de aanwezigheid van belangrijke ziekten zoals suikerziekte, aan-
doeningen van het hart of de ademwegen. Hierbij hoef je niet al te zeer in detail te gaan. 
Een patiënt weet meestal zelf wel dat hij astma heeft (wat belangrijk is om te weten). 
Dat hij vier jaar geleden een liesbreukoperatie onderging is echter niet van belang. Het 
is ook belangrijk na te vragen of de patiënt overgevoelig is (voor bepaalde geneesmid-
delen, voedsel of insectenbeten). Ook dit is noodzakelijke informatie voor de behande-
lende arts.
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2.5.3 ONDERZOEK VAN DE PATIENT 

De hulpverlener ambulancier is niet bevoegd voor een lichamelijk onderzoek van een 
patiënt. De hulpverlener ambulancier moet wel proberen op een tactvolle manier een 
zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de problemen van de patiënt. De hulpverlener 
ambulancier is meestal de eerste en dikwijls ook de enige hulpverlener die ter plaatse 
informatie kan verzamelen. Jouw verslag over de patiënt en de omstandigheden van het 
spoedgeval is zeer nuttig voor de MUG arts of de behandelende arts in het ziekenhuis. 
Die verwacht van jou een verslag waarin je de toestand van de vitale functies, de tekens 
en de symptomen beschrijft.

De tekens zijn wat je kan zien, horen, ruiken of voelen. Deze gegevens heb je wellicht 
al geregistreerd tijdens de eerste beoordeling.
De symptomen bestaan uit de klachten van de patiënt en uit wat er volgens de patiënt 
fout is. Deze informatie heb je voor het grootste deel reeds verzameld tijdens het inter-
view.

Ga bij de verdere observatie systematisch te werk. Overloop in gedachten het lichaam 
van de patiënt stelselmatig, stap voor stap, van kop tot teen. Gebruik hierbij al je zintui-
gen:

• Kijk naar verwondingen, verkleuringen, een abnormale stand van een lidmaat of 
ongewone bewegingen. 

• Luister naar piepende geluiden bij de ademhaling, of het knarsend geluid van gebro-
ken botten.

• Kijk uit voor vervormingen, ongewone harde of zachte plekken, pijngevoelige 
punten, en voel de temperatuur van de huid. Dit doe je terloops terwijl je de patiënt 
verplaatst en noodzakelijke handelingen uitvoert.

• Ruik of je ongewone geuren van het lichaam, de adem of de kleren waar neemt, 
zoals de geur van alcohol of chemische stoffen.

We geven hier gewoon enkele voorbeelden van vragen die je je bij deze tweede beoor-
deling stelt. Waarom ze belangrijk zijn en welk besluit je dient te nemen bij bepaalde 
antwoorden wordt in de volgende hoofdstukken van dit handboek duidelijk.
 

De huid: 
Is de gelaatskleur bleek? Voelt de huid klam aan, of zweterig? Leg de rug van je hand op 
het voorhoofd van de patiënt om vast te stellen of het normaal, warm of koud aanvoelt. 
Dit kan wijzen op een slechte bloedsomloop.
Is de huid droog, vochtig of klam? Kijk uit naar kippenvel, wat dikwijls wijst op afkoe-
ling.

Het hoofd: 
Is er verlies van bloed of hersenvocht uit neus, mond of oren?
Hoe zijn de pupillen? Onder normale omstandigheden zijn beide pupillen regelmatig 
van omtrek en hebben ze dezelfde diameter. Zie je verwondingen aan het hoofd? Staat 
de mond scheef?
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De hals: 
Hoe klinkt de stem van de patiënt? Valt er speciaal heesheid op? Voelt de patiënt pijn 
aan de nekspieren? Zo ja, denk aan een halswervel breuk.

De schouders: 
Doet de patiënt aan halsademhaling, met andere woorden: gebruikt de patiënt de hals-
spieren bij het ademen? Zijn er tekenen van een breuk van het sleutelbeen, de boven- of 
onderarmen? Kan de patiënt de handen nog bewegen en de vingers strekken?

De borstkas: 
Beweegt de borstkas aan beide kanten van het lichaam en gelijk matig bij het ademen? 
Klaagt de patiënt over pijn ter hoogte van de borstkas?

De buik: 
Is de buik opgezwollen? Klaagt de patiënt over pijn ter hoogte van de buik?

De rug, het bekken: 
Klaagt de patiënt over pijn ter hoogte van de rug? Klaagt de patiënt over pijn ter hoogte 
van de heupen, de bekken bodem of het schaambeen?

De benen, knieën en enkels: 
Zijn er tekenen van breuken, ontwrichting of verwondingen?

Op deze manier bekomt men snel een vrij volledig beeld van de toestand van de patiënt.
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2.6 Vervoer naar het ziekenhuis
Na toedienen van de eerste zorgen laad je de patiënt met de nodige zorg in de ziekenwa-
gen.
Vergeet zeker nooit de nodige voorzorgen te nemen bij transport van een slachtoffer met 
nek- en ruggenwervelletsels.

Meld aan het hulpcentrum 100 dat je vertrekt met de patiënt en deel de bestemming 
mee. Als je met een patiënt in de ziekenwagen op weg bent naar het ziekenhuis, wil 
dat zeggen dat je geen MUG hebt opgeroepen voor assistentie en dat de patiënt niet in 
levensgevaar is.

Een veilige en rustige overbrenging naar 
het ziekenhuis is belangrijker dan de 
tijdswinst van enkele minuten die men 
kan boeken door te racen. De rit moet vei-
lig verlopen en mag de patiënt niet meer 
ongemak bezorgen dan door het ongeval 
of de ziekte al het geval is. Tijdens de rit 
blijf je de patiënt observeren. Herhaal de 
beoordeling van de vitale functies.
Als de toestand van de patiënt verslech-
tert, begin je dadelijk met de nodige han-
delingen en vraag je assistentie van de 
MUG.

Zodra je in het ziekenhuis aankomt, meld 
je dit aan het hulpcentrum 112. In het zie-
kenhuis of bij het treffen met de MUG 
die je bijgevraagd hebt, meld je alle be-
langrijke informatie die je verzameld 
hebt aan de verpleegkundige of de arts.
Vergeet niet het formulier van je tussen-
komst in te vullen. Vooraleer opnieuw te 
vertrekken en je in dienst te stellen breng 
je je voertuig en materiaal in orde. Je 
moet steeds paraat zijn voor de volgende 
oproep.
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2.7 Samenvatting hoofstuk 2

1. Maak een beoordeling van de omstandigheden. Dreigt er gevaar of niet, heb ik bij-
komende technische of medische hulp nodig?

• Doe de snelle eerste beoordeling van de patiënt:
• Is er bewustzijn?
• Is de ademweg vrij en moet er beademd worden?
• Is er circulatie?

2. Indien de patiënt niet kritiek is, ga je over naar de fijnere herhaling van de eerste 
beoordeling.

• Hoe is het bewustzijn? WAPA of GCS 
• Hoe is de ademhaling?
• Hoe is de circulatie?

3. Indien de patiënt niet kritiek is, ga je over naar tweede beoordeling. Algemene in-
druk van de patiënt. Ondervraging van de patiënt. Aftasten van de patiënt.

4. Voer handelingen uit die voorkomen dat de toestand van de patiënt tijdens het trans-
port verslechtert.

5. Maak de patiënt klaar voor transport.


